
1 Inwonerschap

Opgave 1 Potter

De heer Potter

NLVK

De heer Potter heeft begin 2020 een aanbieding gekregen om gedurende een
periode van twee jaar aangesteld te worden als hoogleraar aan de Universiteit van
Londen. Medio 2020 is hij naar Londen verhuisd alwaar hij een appartement huurt
voor twee jaar, meubels koopt, een bankrekening opent en een ziektekostenverze-
kering afsluit. Het Verenigd Koninkrijk behandelt de heer Potter op grond van
deze omstandigheden als inwoner en als binnenlands belastingplichtige. Gedurende
zijn periode van hoogleraarschap in Londen houdt de heer Potter zijn appartement
in Leiden aan zonder het te verhuren, staat hij ingeschreven in de Nederlandse
Basisregistratie Personen (BRP) en houdt hij zijn bank- en spaarrekening bij een
Nederlandse bank aan. Tevens woont zijn familie in Nederland, bestaande uit zijn
ouders en drie zussen.

Geef aan of de heer Potter inwoner van Nederland is naar nationaal recht, als-
mede voor doeleinden van het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk.
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Opgave 2 Simons

De heer Simons heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft een woning in eigen-
dom in Zaandam en een auto met een Nederlands kenteken. Tot 2020 stond hij
ingeschreven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP). De auto is verze-
kerd in Nederland en hij betaalt hier tevens motorrijtuigenbelasting. De heer
Simons houdt vijf Nederlandse bankrekeningen aan. Veel van zijn familie en vrien-
den wonen in Nederland. Hij werkt voor een Nederlandse werkgever aan boord
van een schip onder Nederlandse vlag en is ook alhier sociaal verzekerd en in bezit
van twee kapitaalverzekeringen en een lijfrenteverzekering. Werkgerelateerde cur-
sussen vinden plaats in Nederland. In 2008 is hij gehuwd met een vrouw met de
Russische nationaliteit, die hij via zijn werk op het schip heeft leren kennen. Met
zijn echtgenote heeft de heer Simons een huis in Rusland gekocht. Vanaf 2008
brengt de heer Simons duidelijk meer tijd door bij zijn echtgenote in Rusland dan
in Nederland terwijl hij eveneens sociale contacten aldaar onderhoudt. Naar Rus-
sisch nationaal recht wordt de heer Simons behandeld als inwoner en als binnen-
landse belastingplichtige aldaar.

Geef aan of de heer Simons in de periode van 2008 tot 2020 inwoner van
Nederland is naar nationaal recht, alsmede voor doeleinden van het Verdrag
Nederland-Rusland.

Opgave 3 Yildirim

Mevrouw Yildirim heeft na een succesvolle carrière in de belastingadviespraktijk bij
haar pensionering besloten op wereldreis te gaan. Op 1 januari 2020 wordt de
eigen woning in Nederland verkocht en gaat zij reizen met de heer Yildirim, haar
echtgenoot. Met de verkoopopbrengst van de eigen woning wordt een kampeer-
auto gekocht waarmee zij door Europa gaan toeren. Niet alle banden met Neder-
land worden verbroken. Mevrouw Yildirim houdt namelijk een bankrekening aan
waarop pensioenbetalingen gestort worden, alsmede een Nederlandse spaarreke-
ning. Verder behouden zij een Nederlands mobiel telefoonnummer en beschikken
zij over een postbus in Nederland. Gedurende hun wereldreis van ruim een jaar
komen ze sporadisch terug naar Nederland en dan overnachten zij bij vrienden en
familie. De kampeerauto heeft verder een Nederlandse kentekenplaat.

Geef aan of de heer en mevrouw Yildirim als inwoners van Nederland kunnen
worden beschouwd voor de toepassing van het Nederlandse belastingrecht.
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