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16075 (R 1142) Goedkeuring van het op 24 november 1977 te 
Straatsburg ondertekende Europees Verdrag inzake de 
rechtspositie van migrerende werknemers (Trb. 1978, 
70), alsmede van artikel 19, achtste en tiende lid van het 
op 18 oktober 1961 te Turijn ondertekende Europees 
Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3; 1963, 90) 

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN 

Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 12 mei 1982 

In de op 17 maart j l . gehouden plenaire vergadering over bovenbedoeld 
wetsontwerp zijn naar aanleiding van artikel 23 van het verdrag enkele 
fiscale kwesties aangesneden, in het bijzonder met betrekking tot de 
bestaande richtlijnen inzake de fiscale woonplaats van hier te lande 
verblijvende buitenlandse werknemers. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. M. den Uyl, heeft 
bij die gelegenheid onder meer opgemerkt dat op het Departement van 
Financiën met voortvarendheid wordt gewerkt aan een aanpassing van de 
bestaande richtlijnen met betrekking tot de fiscale woonplaats van bedoelde 
werknemers, waardoor bestaande verschillen in behandeling tot het 
verleden zullen gaan behoren. 

Ten vervolge hierop kan ik u berichten dat ik in de tot de belastingdienst 
gerichte aanschrijving van 30 maart j l . de betreffende richtlijnen heb 
aangepast. In verband hiermede zullen thans vrijwel alle in Nederland 
verblijvende buitenlandse werknemers als binnenlandse belastingplichtigen 
kunnen worden aangemerkt en zullen er ter zake in het algemeen geen 
verschillen in behandeling (meer) kunnen voorkomen. 

Ik voeg te uwer informatie een afdruk van de aanschrijving bij. (Zie 
bijlage.) Aan de aanschrijving heb ik algemene bekendheid gegeven. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
J. C. Kombrink 
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BIJLAGE MINISTERIE VAN FINANCIËN 

Aan de heren directeurs der rijksbelastingen 

's-Gravenhage, 30 maart 1982 

Mij isgebleken dat zich in de praktijk problemen voordoen bij de toepassing 
van de in de aanschrijving van 29 juli 1971, nr. B 71/13814 (L.B. '65-127/1.B. 
'65-281), gegeven richtlijnen inzake de fiscale woonplaats van hier te lande 
verblijvende buitenlandse werknemers (gastarbeiders). Zulks houdt mede 
verband met het feit dat deze buitenlandse werknemers zich in toenemende 
mate (met hun gezin) blijvend in Nederland blijken te willen vestigen. 

Gelet op deze ontwikkeling ben ik thans van mening dat bedoelde 
buitenlandse werknemers voor de toepassing van de Wet op de loonbelas-
ting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermo-
gensbelasting 1964 in het algemeen geacht kunnen worden in Nederland te 
wonen indien zij: 

a. ongehuwd zijn; 
b. gehuwd zijn en hun gezin naar Nederland hebben laten overkomen; 
c. gehuwd zijn en hun gezin (vooralsnog) in het land van herkomst 

hebben achtergelaten, maar zij reeds langer dan drie jaar - nagenoeg 
aaneengesloten - in Nederland verblijven; 

d. gehuwd zijn en hun gezin weliswaar nog in het land van herkomst 
hebben achtergelaten, maar zij reeds (waarneembare) handelingen hebben 
verricht om het gezin op korte termijn te laten overkomen, zoals het sluiten 
van een overeenkomst van koop/huur tot het verkrijgen van een passende 
woonruimte voor het gezin. 

Ik merk hierbij op dat deze aanschrijving niet de strekking heeft af te 
wijken van het wettelijke woonplaatsbegrip. Toepassing van de aanschrijving 
zal dan ook achterwege dienen te blijven in de gevallen, waarin zou blijken 
dat een zelfstandige toetsing aan het wettelijke woonplaatsbegrip tot een 
andere uitkomst leidt. 

Deze aanschrijving zal, voor wat betreft letter c, voor de heffing van de 
loonbelasting en de inkomstenbelasting voor het eerst toepassing kunnen 
vinden met ingang van 1 januari 1982 en voor de heffing van de vermo-
gensbelasting over het jaar 1983. De aanschrijving van 29 juli 1971, nr. 
B71/13814 (L.B. '65 - 127/1.B. '65-281), heeft derhalve na afsluiting van de 
aanslagregeling inkomstenbelasting 1981 /vermogensbelasting 1982 haar 
belang verloren. 

Op verzoek kunnen de op basis van de oude richtlijnen verleende 
beschikkingen tot vermindering van loonbelasting over het jaar 1982 
worden herzien. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
J. C. Kombrink 
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