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Het Hof Den Haag heeft uitspraak gedaan in een procedure over een huisarts en zijn partner
die zowel in Nederland als in België een huis tot hun beschikking hebben en door de
belastinginspecteur als binnenlandse belastingplichtigen zijn aangemerkt. Hoe bepaalt de
rechter wat de fiscale woonplaats is? Is het bezoek aan een Nederlandse fysiotherapeut
belangrijker dan het bezoek aan een Belgische bakker?
Geschil
De huisarts en zijn vrouw zijn van mening dat ze in 2001 en 2002 naar de omstandigheden
beoordeeld in de zin van artikel 4 AWR en in de zin van artikel 4 Belastingverdrag tussen
Nederland en België 1970, niet in Nederland woonden. De afkoop van een oudedagslijfrente
en een stamrecht zouden dan niet in Nederland kunnen worden belast en ontvangen liquidatieuitkeringen zouden slechts kunnen worden belast naar het verdragstarief van 15 percent. De
inspecteur heeft zich op het standpunt gesteld dat zij in Nederland woonden en dat de in
geschil zijnde inkomensbestanddelen door Nederland in de belastingheffing moeten worden
betrokken.
Overwegingen van rechters in het algemeen
In dit kader is artikel 4 AWR lid 1 en artikel 4 lid 1 en 3 van het Belastingverdrag tussen
Nederland en België van 19 oktober 1970 van belang (zie onderaan de pagina de letterlijke
tekst van genoemde artikelen). In artikel 4 AWR staat dat waar iemand woont naar
omstandigheden wordt beoordeeld. Dit is natuurlijk een heel vaag begrip. De feitelijke
omstandigheden zijn bepalend voor de vraag waar iemand woont. De nationaliteit of de
inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) kunnen
wel een indicatie zijn om vast te stellen waar iemand naar omstandigheden woont, maar de
feitelijke omstandigheden gaan voor op de formaliteiten. De rechter kijkt in zulke gevallen
naar de feitelijke omstandigheden van persoonlijke aard die het 'levenscentrum' van de
belastingplichtige bepalen. Factoren die bepalend kunnen zijn (geen uitputtende opsomming):
- waar wordt een (al dan niet gemeubileerde) woning aangehouden;
- waar verblijft het gezin;
- waar neemt men deel aan het maatschappelijk leven;
- waar genieten de kinderen onderwijs;
- waar bevindt de sportschool zich;
- waar heeft men zijn financiële en commerciële belangen.
Samengevat kan worden gezegd dat voor het antwoord op de vraag waar de fiscale
woonplaats is, doorslaggevend is waar het duurzame middelpunt ligt van de persoonlijke
levensbelangen zoals die blijken uit uiterlijk waarneembare omstandigheden.

Overwegingen in deze zaak
In onderhavige zaak hebben de huisarts en zijn vrouw onder andere de volgende punten
aanvoerd om aan te tonen dat ze niet in Nederland, maar in België hun fiscale woonplaats
hebben:
- het bezit van een gemeubileerde woning in België;
- een verklaring van de plaatselijke bakker dat zij daar vaste klanten waren;
- de (aanzienlijke) leveringen van gasolie;
- de telefoonrekeningen die betrekking hebben op de woning in België.
De belastinginspecteur heeft onder meer de volgende punten aangevoerd om aan te tonen dat
de huisarts en zijn vrouw in Nederland hun fiscale woonplaats hebben:
- ze bezitten in Nederland een schip waarmee ze ook meedoen aan wedstrijden;
- ze hebben creditcards in Nederland;
- ze doen regelmatig boodschappen in Nederland;
- ze hebben krantenabonnementen in Nederland;
- ze bezoeken een fysiotherapeut in Nederland.
Al deze factoren meegewogen heeft het Hof geconcludeerd dat de huisarts en zijn vrouw
zowel voor de toepassing van de Nederlandse wetgeving als voor de toepassing van het
Belastingverdrag als inwoners van Nederland moeten worden aangemerkt omdat de nauwste
persoonlijke en economische banden met Nederland aanwezig zijn. Dit laat nog eens duidelijk
zien dat per individueel geval andere factoren een rol kunnen spelen bij het vaststellen van de
fiscale woonplaats door de rechters.

