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Klantinformatie Tax Reclaim 

Terugvorderen buitenlandse bronbelasting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Klantinformatie Tax Reclaim 
U ontvangt rente of dividend op uw buitenlandse individuele beleggingen. Over deze opbrengsten wordt 

vaak buitenlandse belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting. Met een aantal landen heeft Nederland een 

belastingverdrag afgesloten om te voorkomen dat u twee keer belasting betaalt. Is er een hoger percentage 

bronbelasting ingehouden dan vastgelegd in het belastingverdrag? Dan kun je voor het teveel betaalde 

bedrag een verzoek tot teruggaaf indienen bij de belastingdienst van het verdragsland. Wij kunnen dit vaak 

tijdrovende proces voor u verzorgen in samenwerking met een externe partij: Tax Reclaim BV. De betrouw- 

baarheid en expertise van deze partij maakt dat we graag met hen samenwerken. Samen met Tax Reclaim BV 

verzorgen wij voor u de belastingteruggave voor Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Zweden, 

Denemarken, Noorwegen en Finland. 

 

De belastingverdragen 

De verdragen verschillen inhoudelijk per land, bijvoorbeeld in de hoogte van de vrijgestelde of terug te ontvangen belasting, 

de termijn waarbinnen u het verzoek moet indienen en hoe lang de afhandeling duurt. 

 
Stappenplan Tax Reclaim 

U kunt de ingehouden bronbelasting terugvragen van het voorafgaande kalenderjaar. In sommige gevallen kunt u ook nog van 

eerdere jaren ingehouden bronbelasting terugvragen. De doorlooptijd van het gehele proces is lang en verschilt per land. Het 

varieert van zeven tot negenentwintig maanden. 

 

 

Stap 1 

Wilt u gebruik maken van deze service? Dan kunt u dat 

aangeven bij uw contactpersoon van de Rabobank. Wij maken 

een globale berekening van de kosten voor de individuele 

uitkering en geven een indicatie van de te verwachten terug- 

gaaf per individuele uitkering. Dit is een indicatie en biedt 

geen garantie dat u het bedrag ook daadwerkelijk terug gaat 

krijgen. Zo niet, dan worden er ook geen kosten in rekening 

gebracht. 

 
Stap 2 

U tekent twee documenten: 

• De dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan de 

afspraken die wij met u maken. Ook geeft u ons toestem- 

ming om de benodigde informatie uit te wisselen met Tax 

Reclaim BV. 

• Een volmacht. Hiermee geeft u Tax Reclaim BV de bevoegd- 

heid om namens u alle noodzakelijke activiteiten voor het 

terugvragen van de teveel ingehouden bronbelasting uit te 

voeren. Bijvoorbeeld het opvragen van uw woonplaatsver- 

klaring bij de Nederlandse Belastingdienst en het invullen 

van andere benodigde formulieren. 

 
Stap 3 

De door u getekende dienstverleningsovereenkomst en de 

getekende volmacht levert u in bij de Rabobank. Wij verzamelen 

aanvullende bewijsstukken, zoals NAW-gegevens, dividend- 

nota’s, kopie paspoort/uittreksel KvK. Vervolgens sturen wij de 

documenten naar Tax Reclaim BV. 
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Stap 4 

Tax Reclaim BV draagt zorg voor het verdere traject naar de juiste 

instanties en bewaakt de voortgang. 

 
Stap 5 

Na succesvolle afhandeling komen de terugbetalingen op de 

rekening van de Rabobank. Wij keren dit uit naar uw tegenre- 

kening na inhouding van de kosten (zie volgende kopje ‘Kosten 

Tax Reclaim Service’). U ontvangt een afrekening. Wij verrekenen 

de kosten alleen als de teruggave ook daadwerkelijk succesvol is 

afgerond. 

 
Kosten Tax Reclaim Service 

De kosten van de Tax Reclaim bestaan uit 2 onderdelen: 

• Kosten die de Rabobank voor deze dienstverlening in 

rekening brengt. Deze kosten bedragen per individuele 

uitkering € 80. Dit is inclusief btw. 

• Bijkomende kosten die buitenlandse bewaarbedrijven (dit 

noemen wij custodians) in rekening brengen. De kosten 

hiervoor verschillen per land en variëren tussen € 0 en € 

60,50 (incl. btw) per individuele uitkering. 

 
Voor iedere ingehouden bronbelasting moet apart een verzoek 

om teruggave worden gedaan. De genoemde kosten gelden 

daarom per individuele uitkering. Gezien de kosten die bij u in 

rekening worden gebracht, is de ondergrens voor deze service 

een terug te vragen bedrag van € 150,- per individuele uitkering. 

 
Nederlandse belastingaangifte: te verrekenen buitenlandse 

bronbelasting 

Het deel van de bronbelasting dat u volgens het belasting- 

verdrag niet kunt terugvorderen (meestal 15%), kunt u verre- 

kenen met de belasting die in Nederland in box 3 is verschul- 

digd¹. Voor het meerdere kunt u een verzoek tot teruggaaf 

indienen bij de buitenlandse belastingdienst. Zie onderstaand 

een rekenvoorbeeld om een en ander te verduidelijken. 

 
Rekenvoorbeeld 

In 2022 had u twee Franse aandelen (L’Oreal en BNP Paribas) 

bronbelasting terugvragen. 

• Van het aandeel L’Oreal heeft u in 2022 één dividendbe- 

taling ontvangen van € 2.000. Hierop is € 500 (25%) aan 

bronbelasting ingehouden. 

- Het bedrag dat u volgens het belastingverdrag met 

Frankrijk niet kunt terugvorderen (2022:12,8% voor 

natuurlijke personen), kunt u verrekenen met de 

belasting die in Nederland in box 3 is verschuldigd. 

Dit betreft € 256 (12,8% van € 2.000). 

- Voor de € 244 (€ 500 - € 256) teveel ingehouden 

bronbelasting kunt u een verzoek tot teruggaaf 

indienen bij de Franse belastingdienst. De bank- 

kosten voor de dienstverlening zijn € 80 en de 

custodiankosten voor Frankrijk zijn op dit moment 

€ 47,50. Dit betekent dat u € 116,50 (€ 244 - € 80 - € 

47,50) terugkrijgt. 

• Op het aandeel van BNP Paribas heeft u in 2022 twee 
dividendbetalingen van ieder € 1.500 ontvangen (in totaal € 
3.000) en u heeft hierover twee keer € 375 (in totaal € 750) 
aan bronbelasting betaald. Dit zijn twee afzonderlijke 
taxreclaims. 

- Het bedrag dat u volgens het belastingverdrag met 

Frankrijk niet kunt terugvorderen (2022: 12,8%) 

natuurlijke personen), kunt u verrekenen met de 

belasting die in Nederland in box 3 is verschuldigd. 

Dit betreft 2* € 192 (2 * 12,8% * € 1500) = € 384. 

- Voor de € 366 (€ 750 - € 384) teveel ingehouden 

bronbelasting kunt u een verzoek tot teruggaaf 

indienen bij de Franse belastingdienst. De bank- 

kosten voor de dienstverlening zijn € 160 (2 * € 80) 

en de custodiankosten voor Frankrijk € 90 (2 * € 

47,50). Dit betekent dat u € 111 (€ 366- € 160 - € 95) 

terugkrijgt. 

• Van Ageas heeft u € 1.000 aan dividend ontvangen. Hierop 

is € 300 bronbelasting ingehouden. 

- Het bedrag dat u volgens het belastingverdrag met 

België niet kunt terugvorderen (2022: 15,0%), kunt 

u verrekenen met de belasting die in Nederland in 

box 3 is verschuldigd. Dit betreft € 150 (2022: 15% 

van € 1.000).

en één Belgisch aandeel (Ageas) in uw portefeuille. U heeft 

hierover dividend ontvangen en wilt de teveel ingehouden - Voor de € 150 (€ 300- € 150) teveel ingehouden 
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1 Wanneer het werkelijke ingehouden percentage bronbelasting lager is dan het percentage genoemd in het verdragstarief, kan nooit meer verrekend worden dan het werkelijk inge- 
houden percentage. 



bronbelasting kunt u een verzoek tot teruggaaf 

indienen bij de Belgische belastingdienst. Voor 

België zijn er geen custodiankosten. U betaalt alleen 

€ 80 kosten aan de Rabobank. Dit betekent dat u € 

70 (€ 150 - € 80) ontvangt. 

 
Privacy 

De Rabobank hecht veel waarde aan de veiligheid van 

uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door de 

Rabobank en Tax Reclaim BV gebruikt voor het verzoek om 

teruggave van de buitenlandse bronbelasting. Voor meer 

informatie over hoe de Rabobank met uw persoonsgegevens 

omgaat leest u in ons Privacy Statement op www.rabobank. 

nl/privacy. 

 
Samenwerking Tax Reclaim 

Tax Reclaim BV is een betrouwbare partij waarmee wij 

samenwerken. Zij zijn zorgvuldig getoetst aan de waarden 

van de bank, zoals beschreven in de Code of Conduct. De 

kernwaarden hierin zijn: respect, integriteit, sustainability en 

professionalisme. 

 
Meer informatie 

Deze publicatie is met zorg samengesteld, maar kan niet 

volledig zijn. De informatie is gebaseerd op de situatie per 

januari 2023. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen 

geen rechten worden ontleend. Als u geen informatie over 

onze diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat 

kenbaar maken aan de Rabobank. Deze informatie vormt een 

geheel met de informatie die betrekking heeft op de verschil- 

lende bedieningsconcepten die de Rabobank kent. Lees ook 

de informatie die betrekking heeft op het bedieningsconcept 

waarvoor u heeft gekozen door. 

 
© Rabobank. Wijzigingen voorbehouden 
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