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TaxServices Wijzer
Kempen & Co biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van de Tax
Services-dienstverlening op het gebied van terug te vorderen bronbelasting. Deze
dienstverlening wordt centraal uitgevoerd door het Team Tax Services van de
afdeling Effectenadministratie van moedermaatschappij Van Lanschot Kempen.

Bronbelasting wordt geheven op dividend en couponinkomsten in het land waarin de uitgevende instelling
gevestigd is. Deze bronbelasting wordt direct bij uitbetaling afgedragen aan de belastingdienst in het land
van de uitgevende instelling. Ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft Nederland met diverse landen belastingverdragen afgesloten. Als een dergelijk belastingverdrag hierin voorziet, dan kan het tarief van
de geheven bronbelasting verminderd worden.
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Inleiding
In de praktijk komt het nogal eens voor dat in het buitenland meer belasting wordt ingehouden dan op basis
van het verdrag tussen Nederland en het desbetreffende land is toegestaan. Er is bijvoorbeeld afgesproken
dat het desbetreffende land de dividenden voor 15% mag belasten. Dit land houdt echter geen rekening met
het verdrag en houdt 30% dividendbelasting in. Zoals is afgesproken in het verdrag kan hiervan 15% verrekend
worden. Het overige percentage kunt u terugvragen bij de belastingautoriteiten van het desbetreffende land.
Kempen & Co onderscheidt de volgende vormen van belastingvermindering.
a. Relief at Source (RaS): volledige of gedeeltelijke vrijstelling aan de bron van belasting op dividend- en
couponuitkeringen
b. Tax reclaim: terugvorderen van bronbelasting voor zover het betaalde bedrag aan bronbelasting hoger is
dan het verdragspercentage
Waar mogelijk realiseren wij vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling aan de bron. Indien dit niet mogelijk is
trachten wij voor onze klanten de belasting terug te vorderen die boven het verdragstarief is ingehouden.
Kempen & Co hanteert een ondergrens die in acht moet worden genomen voordat terugvordering kan worden
opgestart. Dit minimale terugvorderbedrag is momenteel gesteld op EUR 100 per dividend of couponbetaling.
Per land kunnen er specifieke regels en/of uitzonder ingen gelden. Meer gedetailleerde informatie is niet in dit
document opgenomen.
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Landenoverzicht
Tax reclaim
Landenoverzicht met Tax reclaim-dienstverlening

RELIEF/
EXEMPTION
AT SOURCE
LANDEN

×

Australië

×

×

×

Denemarken

×

Duitsland

×
×

Frankrijk

×

Ierland

×

Italië

×

Japan

×

Noorwegen

×

Polen

×

Portugal

×

Singapore

×

Bermuda
Brazilië
China
Cyprus
Filipijnen
Griekenland

×

Indonesië
Luxemburg
Mexico
Thailand

×
×

Turkije
Zuid-Korea

×

Spanje

×

×
×

Verenigd Koninkrijk
Zuid-Afrika

×

Zweden

×

Zwitserland

Argentinië

Hongkong

×
×

LANDEN

×

Oostenrijk

Taiwan

×
×

×

×

RECLAIM
ACHTERAF

BONDS

×

België

Finland

RELIEF/
EXEMPTION
AT SOURCE

EQUITY

Amerika

Canada

RECLAIM
ACHTERAF

Landenoverzicht zonder Tax
reclaim-dienstverlening

×
×

×

×
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Landen en
documentatie
Amerika
QI
Voor wie

Relaties die beleggen in Amerikaanse effecten en die Amerikaanse Income ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

In het geval van vrijgestelde
entiteiten

0%

Om in aanmerking te komen voor Relief at Source (tot aan het verdragstarief) is afhankelijk van het type relatie de volgende
documentatie noodzakelijk.

Formulieren
TYPE KLANT

FORMULIER

VOOR WIE

GELDIGHEID

Particulier

W-9

US-person

Onbeperkt geldig, tenzij er
wijzigingen optreden (bijv. NAW)

W-8BEN

Particulieren in het buitenland

3 jaar tenzij er wijzigingen
optreden (bijv. NAW)

W-8IMY + Withholding Statement
(WS)

STAK, Gesloten FGR/C.V.

Onbeperkt met jaarlijkse controle
op de WS

Tax Treaty Statement

B.V.’s, N.V.’s (niet VBI), ANBI’s

3 jaar, tenzij er wijzigingen
plaatsvinden (bijv. UBO)

Rechtspersoon

TAX RECLAIM*
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250

* Voor Amerika wordt Relief at Source toegepast. Tax reclaim geldt in uitzonderlijke gevallen.
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Australië
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Australische effecten en die Australische dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap voor particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 15% dividendbelasting afgerekend

TAX RECLAIM
Geen onderdeel van de dienstverlening. Voor Australië wordt Relief at Source toegepast
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België
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Belgische effecten en die Belgische dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Belgische fiscus heeft tot op heden geen procedure opgesteld
en geïmplementeerd voor Relief at Source.

0%

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Canada 
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Canadese effecten en die Canadese dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

25%

Verdragstarief

15%

Om in aanmerking te komen voor Relief at Source (tot aan het verdragstarief) is afhankelijk van het type relatie de volgende
documentatie noodzakelijk.

Formulieren
TYPE KLANT

FORMULIER

VOOR WIE

GELDIGHEID

Particulier

NR 301-formulier

Particulieren

3 jaar, tenzij er wijzigingen
optreden (bv. NAW)

Zakelijk

NR 301-formulier

STAK, Gesloten FGR/C.V.

3 jaar, tenzij er wijzigingen
optreden (bv. NAW)

B.V.’s, N.V.’s (niet VBI), ANBI’s

TAX RECLAIM
Geen onderdeel van de dienstverlening. Voor Canada wordt Relief at Source toegepast.
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Denemarken
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Deense effecten en die Deense dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Deense fiscus heeft tot op heden geen procedure opgesteld
en geïmplementeerd voor Relief at Source.

0%

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Duitsland
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Duitse effecten en die Duitse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Duitse fiscus heeft tot op heden geen procedure opgesteld en
geïmplementeerd voor Relief at Source.

0%

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Finland
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Finse effecten en die Finse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap voor particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 15% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Frankrijk
RAS
Geen onderdeel van de dienstverlening

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Ierland
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Ierse effecten en die Ierse dividenden ontvangen.

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Ierse fiscus heeft tot op heden geen procedure opgesteld en
geïmplementeerd voor Relief at Source.

0%

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Italië
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Italiaanse effecten en die Italiaanse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Italiaanse fiscus heeft tot op heden geen procedure
opgesteld en geïmplementeerd voor Relief at Source

0%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap voor particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 15% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Japan
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Japanse effecten en die Japanse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap voor particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 15% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Geen onderdeel van de dienstverlening. Voor Japan wordt Relief at Source toegepast.
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Noorwegen
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Noorse effecten en die Noorse dividenden ontvangen.

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

25%

Verdragstarief

15%

Om in aanmerking te komen voor Relief at Source (tot aan het verdragstarief) is afhankelijk van het type relatie de volgende
documentatie noodzakelijk.

Formulieren
TYPE KLANT

FORMULIER

VOOR WIE

GELDIGHEID

Particulier

Engelstalige woonplaats
ververklaring*

Particulieren

3 jaar, tenzij er wijzigingen
optreden (bijv. NAW)

Zakelijk

Annex 4 formulier (self
certification form)**

STAK, Gesloten FGR/C.V.

3 jaar, tenzij er wijzigingen
optreden (bijv. NAW)

B.V.’s, N.V.’s (niet VBI), ANBI’s

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250

*
Deze woonplaatsverklaring dient door de relatie opgevraagd te worden bij de Belastingdienst in het land van vestiging.
** 	 Het formulier dient gecertificeerd te worden door zowel de fiscus van het land waar de relatie woonachtig is als door de Noorse fiscus. Met het
Annex 4 formulier verklaart de zakelijke relatie dat zij gevestigd is in een verdragsland met Noorwegen.

TAXSERVICES WIJZER\ 17
JULI 2020

Oostenrijk
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Oostenrijkse effecten en die Oostenrijkse dividenden ontvangen.

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Oostenrijkse fiscus heeft tot op heden geen procedure
opgesteld en geïmplementeerd voor Relief at Source.

0%

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Polen
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Poolse effecten en die Poolse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

20%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap voor particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 15% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Geen onderdeel van de dienstverlening. Voor Polen wordt Relief at Source toegepast.
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Portugal
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Portugese effecten en die Portugese dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

35%

Aandelen

Nationaal tarief

35%

Verdragstarief

15%*

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status (zoals
VBI) hebben, tegen inhouding van 25% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Geen onderdeel van de dienstverlening. Voor Portugal wordt Relief at Source toegepast.

*

De Portugese fiscus heeft tot op heden geen procedure opgesteld en geïmplementeerd voor het Verdragstarief van 15%.
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Singapore
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Singapore effecten en die Singapore dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 25% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Geen onderdeel van de dienstverlening. Voor Singapore wordt Relief at Source toegepast.
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Spanje
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Spaanse effecten en die Spaanse dividenden ontvangen.

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Spaanse fiscus heeft tot op heden geen procedure opgesteld
en geïmplementeerd voor Relief at Source.

19%

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Taiwan
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Taiwanese effecten en die Taiwanese dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap voor particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 15% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Geen onderdeel van de dienstverlening. Voor Taiwan wordt Relief at Source toegepast.
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Verenigd Koninkrijk
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Britse effecten en die Britse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Britse fiscus heeft tot op heden geen procedure opgesteld en
geïmplementeerd voor Relief at Source.

0%

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Zuid-Afrika
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Zuid Afrikaanse effecten en die Zuid Afrikaanse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap voor particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 15% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Geen onderdeel van de dienstverlening. Voor Zuid-Afrika wordt Relief at Source toegepast.
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Zweden
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Zweedse effecten en die Zweedse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

0%

Aandelen

Nationaal tarief

30%

Verdragstarief

15%

Dividenduitkeringen worden o.b.v. Nederlands ingezetenschap voor particulieren én zakelijke relaties, mits ze geen fiscale status
(zoals VBI) hebben, tegen inhouding van 15% dividendbelasting afgerekend.

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Zwitserland
RAS
Voor wie

Relaties die beleggen in Zwitserse effecten en die Zwitserse dividenden ontvangen

Obligaties

Nationaal tarief

Aandelen

Geen onderdeel van de dienstverlening. De Zwitserse fiscus heeft tot op heden geen procedure opgesteld
en geïmplementeerd voor Relief at Source.

35%

TAX RECLAIM
Voor wie

××

Ingezetene van Nederland

Voorwaarden

××
××

Rechtsgeldig ondertekend en ingevulde volmacht
Ondergrens op EUR 100 per dividend of couponbetaling

Documentatie

××

Tax reclaim-volmacht

Geldigheid volmacht

××

Eenmalig. Onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden (bijv. tenaamstelling)

Kosten

××

25% van het terug te vorderen bedrag met een max van € 250
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Afdelingen en
contactpersonen
SERVICE CENTER SECURITIES (VAN LANSCHOT KEMPEN)
Corporate Actions

××

Het afrekenen van dividenden en coupons

Effectenadministratie

××
××
××
××

 et implementeren en naleven van wet- en regelgeving
H
AO/IC o.a. opzetten en uitvoeren procedures/systeemtechnisch (Tax modules)
Het realiseren van vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling aan de bron (RaS)
Terugvordering van bronbelasting voor zover het betaalde bedrag aan bronbelasting hoger is dan
het verdragspercentage (Tax reclaim)

Transactions/
Settlements

××

Verzorgen van de Settlements op de juiste account/depot

Reconciliatie

××

Z orgdragen voor de interne (klant versus intern (broker) posities én de interne broker versus /
externe broker bij de posities van de Custodian

Business control

××

Bewaken van naleving en juist uitvoeren van procedures en risk assessments

Contactpersonen

Siu NG

telefoon +31 20 348 92 18

e-mail tax.services@kempen.nl

Nadija Anwari-Tolkon

telefoon +31 20 348 95 62

e-mail tax.services@kempen.nl

CLIENT SERVICE DESK (KEMPEN & CO)
××
××

Administratieve uitvoering RaS/QI-dienstverlening
Administratieve verwerking volmachten Tax reclaim

Contactpersonen

Lilian Parker

telefoon +31 20 348 95 63

e-mail CSD@vanlanschotkempen.com

Jeffrey Ardijanto

telefoon +31 20 348 95 57

e-mail CSD@vanlanschotkempen.com

FISCALE ZAKEN (VAN LANSCHOT KEMPEN)
××
××

Beoordelen nieuwe of gewijzigde fiscale regelgeving binnen Nederland
Adviseren of interne procedures voldoen aan wet- en regelgeving

Contactpersoon

Pierre Schoenmakers

telefoon +316 51 58 55 04

e-mail p.b.c.schoenmakers@vanlanschotkempen.com
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Bijlage 1
Tax reclaim-proces
Tax reclaim proces/documentatie
Jaarlijks start het Team Tax Services van Effectenadministratie (SCS) in maart/april het Tax reclaim-proces op
voor de ingehouden bedragen van het jaar ervoor. De condities die van toepassing zijn op de dienstverlening
zijn terug te vinden in het machtigingsformulier. Het machtigingsformulier stuurt het Team Tax Services naar
de klant. De relatieverantwoordelijke wordt hiervan op de hoogte gebracht. Indien wij de benodigde documentatie niet voor de genoemde deadline correct ingevuld retour ontvangen, vindt er geen Tax reclaim voor
het desbetreffende boekjaar plaats.
Het terugvorderen van bronbelasting kan voor bepaalde landen erg moeizaam verlopen. Wij doen onze uiterste best om zoveel mogelijk bronbelasting terug te vorderen, maar kunnen geen garanties gegeven voor het
slagen van een reclaim en dus of het betreffende bedrag werkelijk terug wordt ontvangen.

Klant volmacht Tax Services d.m.v. het invullen van een volmacht formulier

Dividend/Coupon betaling tegen maximale belastinginhouding

Dividend/Coupon nota automatisch naar Tax Services afdeling

Van Lanschot Kempen vult terugvordering formulier in

Van Lanschot Kempen vraagt de woonplaats verklaring aan bij de NL fiscus

Na retour ontvangst van de NL fiscus dient Van Lanschot Kempen de terugvordering in bij de buitenlandse fiscus

De buitenlandse fiscus crediteert Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen crediteert de rekening van de klant

Van Lanschot Kempen rapporteert over lopende terugvordering
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Disclaimer
De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies.
Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in
te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgv uldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij
kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze
publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van
wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV.
Overige informatie
HANDELSREGISTER Amsterdam 16038212 Kempen & Co is een handelsnaam VAN Van Lanschot Kempen Wealth Management NV en onderdeel
van Van Lanschot Kempen NV.

Kempen & Co
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
The Netherlands
P.O. Box 75666
1070 AR Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)20 348 8700
F +31 (0)20 348 8750
www.kempen.com

Office address Paris
16 Cours Albert 1er
75008 Paris
France
T +33 1 8375 6273
Office address London
Octagon Point
5 Cheapside
London EC2V 6AA
United Kingdom
T +44 203 636 9400

COMMERCIAL REGISTER AMSTERDAM 16038212 KEMPEN & CO IS A TRADE NAME OF VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV, WHICH IS PART OF VAN LANSCHOT KEMPEN NV

www.kempen.com

