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Fiscaliteit

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners  
van Nederland
Auteur: Nicole M.S.H. Janssen 
Werkzaam bij de Belastingdienst Buitenland, team voor Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO). Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op de website van de Belastingdienst en via de nieuws
brieven loonheffingen 2019 worden de wijzigingen in de 
loonheffingskorting voor niet ingezetenen van Nederland 
beschreven. Dit leidt tot veel vragen uit de praktijk, 
omdat men de gevolgen wil overzien in een specifieke 
situatie. Daarom heb ik hierna eerst de systematiek 
van de heffingskortingen beschreven en vervolgens de 
wijziging kort benoemd. Tot slot heb ik per doelgroep 
aangegeven op welk deel van de heffingskorting recht 
bestaat en op welke wijze deze kan worden verkregen.

Heffingskortingen
In veel landen wordt een deel van het inkomen buiten de 
heffing van de belastingen gehouden door een belastingvrije 
som, een deel van het inkomen waarover geen belasting 
wordt geheven. In Nederland wordt dit sinds 2001 gereali-
seerd door heffingskortingen, deze bedragen verminderen de 
verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen.

Op welke heffingskorting men recht kan doen gelden is afhan-
kelijk van de persoonlijke situatie en of men aan de voorwaar-
den voldoet. Aangezien in Nederland zowel de belastingen 
als ook de premies voor de volksverzekeringen in één heffing 
worden gecombineerd, is ook de heffingskorting een combi-
natie van vermindering voor belastingheffing en vermindering 
voor premieheffing. Dit betekent dat elke heffingskorting is 
opgebouwd uit één belastingdeel en drie premiedelen voor 
AOW, Anw en WLZ.

Om daar eerst op in te zoomen, de belasting- en premiede-
len worden bepaald door een evenredige verhouding van de 
betreffende tarieven in de eerste belastingschijf. Nemen we 
als voorbeeld 2019: Het belastingtarief bedraagt 9,0%. De 
premietarieven zijn achtereenvolgens, AOW 17.9%, Anw 0,1% 
en WLZ 9,65%, totaal 27,65%. Belasting en premietarieven 
2019 samen zijn 36,65%.
Om nu het belastingdeel van een heffingskorting te bereke-
nen, neemt men het belastingtarief gedeeld door het totale 
tarief in de eerste schijf en de uitkomst vermenigvuldigt men 
met het bedrag van de heffingskorting.

Voorbeeld:
De (maximale) algemene heffingskorting bedraagt € 2.477. 
Het belastingdeel van deze korting is in 2019 dan 9,0/36,65 X 
€ 2.477= € 608.

Toepassen premiedelen heffingskortingen
Vervolgens moet worden bepaald wie recht heeft op deze 
delen. Laat ik beginnen met het makkelijkste gedeelte. Een 
verzekerde voor de volksverzekeringen is premieplichtig en 
op de berekende premie worden de premiedelen van een 

heffingskorting in mindering gebracht. Een verzekerde kan 
inwoner van Nederland zijn, maar ook buiten Nederland 
woonachtig zijn. De woonplaats is dus niet van invloed op dit 
recht. In de loonheffing kan een inhoudingsplichtige dit duiden 
met de code loonheffingstabel, met andere woorden de 
inhoudingsplichtige werkgever/instantie kan de premiedelen 
van een heffingskorting in- of uitschakelen.

Toepassen belastingdeel heffingskortingen
Nu zijn we aangekomen bij de wijzigingen, een inwoner 
van Nederland heeft recht op het belastingdeel. Een niet-
inwoner van Nederland heeft in eerste aanleg géén recht op 
het belastingdeel van een heffingskorting, onder bepaalde 
voorwaarden kan men wel recht hierop doen gelden. In de 
loonbelasting hield een inhoudingsplichtige met dit verschil 
tussen inwoner en niet-inwoner geen rekening. Het was 
ook uitdrukkelijk niet de bedoeling dat in de loonheffing de 
voorwaarden van de inkomstenbelasting werden getoetst.
Met het nieuwe systeem worden ook het aantal 
loonbelastingtabellen uitgebreid, waardoor het onderscheid 
tussen het recht op een heffingskorting voor inwoners en voor 
niet-inwoners al in de loonheffing wordt geëffectueerd.
In het overzicht hierna, worden de afzonderlijke groepen 
van niet-inwoners aangegeven, daarbij de gevolgen voor de 
heffingskortingen en hoe men hiervoor in aanmerking komt. 
Let vooral op de risico’s bij een inwoner van België, door de 
non-discriminatie bepaling in het belastingverdrag Nederland-
België, vraagt dit extra aandacht.

Overzicht gevolgen werknemer/
uitkeringsgerechtigde niet-inwoner
Voordat u verder leest, over welk deel van de heffingskorting 
wilt u uitleg?
I. Premiedelen van de heffingskortingen
II. Belastingdeel van de heffingskortingen

Kiest u voor II, kijk dan of u inhoudingsplichtig bent voor:
A. Werknemer: gevolgen belastingdeel algemene 

heffingskorting en arbeidskorting
B. Uitkeringsgerechtigde: gevolgen belastingdeel 

algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting en 
(alleenstaande) ouderenkorting

Zowel bij II A werknemer en II B uitkeringsgerechtigde worden 
dan de gevolgen voor de verschillende heffingskortingen 
aangegeven per woonland. Woont men in België (1) , binnen 
de landenkring (2) of buiten de landenkring (3):
• Gevolgen A1 en B1: inwoner van België
• Gevolgen A2 en B2: inwoner van andere EU/EER  landen, 

Zwitserland of de BES-eilanden
• Gevolgen A3 en B3: inwoner ander land, buiten de landenkring.
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Landenkring
Met de landenkring worden alle EU-landen, EER-landen 
(Noorwegen, Liechtenstein en IJsland), Zwitserland en de 
BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) bedoeld. België 
behoort natuurlijk ook tot de EU, maar het belastingverdrag 
tussen Nederland en België kent een non-discriminatiebepaling. 
Deze geeft aan inwoners van België recht op bepaalde 
heffingskortingen zonder dat daaraan extra vereisten worden 
gesteld. Daarom zijn die gevolgen als eerste genoemd.

Groot Brittannië behoort nu nog tot de EU en daarmee tot 
de landenkring, op dit moment is het nog onduidelijk of en 
hoelang zij ook na de Brexit nog deel uit kunnen maken van 
de landenkring.

Instructie
Hierna volgt een overzicht van de gevolgen voor de heffings-
kortingen vanaf 2019 voor niet inwoners van Nederland. Een 
heffingskorting is verbonden aan voorwaarden en geeft een 
korting op de verschuldigde belasting en op premie volksver-
zekeringen. In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de premiedelen van heffingskortingen en de belasting-
delen van heffingskortingen.

Daarnaast worden de verschillen per woonland aangegeven 
voor een werknemer en uitkeringsgerechtigde.

Loonheffingskortingen worden door de inhoudingsplichtige 
werkgever/uitkerende instantie toegepast. Door een werkgever 
kan uitsluitend rekening worden gehouden met de algemene 
heffingskorting en de arbeidskorting in de witte tabellen. Door de 
uitkerende instantie kan uitsluitend rekening worden gehouden 
met de algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting en 
de (alleenstaande) ouderenkorting in de groene tabellen.

Bij niet-inwoners van Nederland wordt met ingang van 2019 
een beperking gegeven aan delen van de loonheffingskor-
tingen die door de inhoudingsplichtige werkgever/uitkerende 
instantie mogen worden toegepast. Hoe die beperking in de 
praktijk uitwerkt, leest u hierna.
Alle overige heffingskortingen (bijzondere verhoging van de 
algemene heffingskorting, inkomensafhankelijke combinatie-
korting en kortingen voor groene beleggingen) worden altijd 
via de Belastingdienst verleend, als men aan de voorwaarden 
voldoet.

I  Premiedelen van de heffingskortingen

Bepaal of werknemer/uitkeringsgerechtigde verzekerde is 
voor de volksverzekeringen:
• Werknemer is verzekerde: inhoudingsplichtige past 

recht op de premiedelen van de loonheffingskortingen 
automatisch toe.

• Werknemer of uitkeringsgerechtigde is niet verzekerde: 
geen recht op de premiedelen van de heffingskortingen.

• Uitkeringsgerechtigde is niet verzekerde, maar wel 
verdragsgerechtigde: men betaalt aan het CAK een 
bijdrage. Het CAK houdt bij de jaarafrekening met de 
premiedelen van heffingskortingen rekening. 

II   Belastingdelen van de heffingskortingen

Let op!: Een heffingskorting is een korting op de 
verschuldigde belasting/premies. Hierna is het uitgangspunt 
dat men belasting in Nederland verschuldigd is. (Bijvoorbeeld 
omdat men in Nederland werkt, of dat men een uitkering 
ontvangt, waarover Nederland het recht tot heffing over heeft 
op basis van een belastingverdrag.)
Betaalt men in Nederland géén belastingen omdat men dit 
in het woonland moet betalen, dan is het recht op het belas-
tingdeel van heffingskortingen niet van belang. Als men geen 
belasting verschuldigd is in Nederland, hebben de wijzigingen 
met ingang van 2019 geen invloed. 

Bepaal of het een werknemer of uitkeringsgerechtigde betreft:
• Voor werknemer, zie A
• Voor uitkeringsgerechtigde, zie B

A.  Werknemer, gevolgen belastingdeel algemene 
heffingskorting en arbeidskorting

Bepaal het woonland:
• Voor inwoners van België, zie gevolgen A1
• Voor inwoners van andere EU/EER landen, Zwitserland of 

de BES-eilanden, zie gevolgen A2
• Voor overige landen, buiten de landenkring, zie gevolgen A3

Gevolgen A1: inwoner van België

• Recht op belastingdeel algemene heffingskorting
De basis voor dit recht vloeit voort uit de non-discriminatie 
bepaling in het belastingverdrag tussen Nederland en België, 
maar wordt in eerste instantie niet door de werkgever toegepast. 
Dit betekent dat men in 2019 meer belasting betaalt over het loon 
op het moment dat de werkgever dit uitbetaald. De werkgever 
handelt dan volgens de regels die vanaf 2019 gelden.

Omdat men in België woont, heeft men wel aanspraak op dit 
deel van de korting. Dit kan op 2 manieren worden ontvangen. 
Via de Belastingdienst of toch via de werkgever.

1.  De werkgever mag rekening houden met 
belastingverdragen bij de uitbetaling van het loon. Daartoe 
is hij echter niet verplicht. Sommige werkgevers kunnen er 
ook geen rekening mee houden bij de uitbetaling van het 
loon, omdat de salarissoftware hierop nog niet is aangepast. 
De verwachting is dat dat in 2020 wel het geval is. Voordeel 
is dat direct bij het loon dit deel wordt verrekend én dat bij 
beëindiging van het dienstverband dit ook automatisch 
stopt. Nadeel is dat hieraan een “risico” verbonden is. Als de 
werkgever dit verleent en de werknemer heeft een voorlopige 
aanslag via de Belastingdienst, dan wordt het belastingdeel 
van de algemene heffingskorting dubbel ontvangen. Na 
afloop van het kalenderjaar moet men dan terugbetalen aan 
de Belastingdienst. De werknemer kan bijvoorbeeld een 
voorlopige aanslag bij de Belastingdienst hebben gevraagd 
voor andere heffingskortingen of tegemoetkomingen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de maandelijkse teruggave in verband 
met de eigenwoning aftrek.
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Een aanvraag “voorlopige aanslag voor buitenlands belasting-
plichtigen” door de werknemer om het belastingdeel van de 
algemene heffingskorting te ontvangen, geniet de voorkeur 
van de Belastingdienst. Zie de informatie hierna.

2.  Via de Belastingdienst kan men dit deel van de hef-
fingskorting terug vragen via de inkomstenbelasting. Dit kan 
jaarlijks na afloop van het kalenderjaar, door het indienen van 
een “aangifte inkomstenbelasting voor buitenlands belasting-
plichtigen”. 

Wil men niet wachten tot het jaar verstreken is, dan 
bestaat ook de mogelijkheid een “voorlopige aanslag 
inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtigen” 
aan te vragen. Voordeel is dat men dit formulier 1 keer 
inlevert en ook rekening gehouden kan worden met andere 
tegemoetkomingen als men aan de voorwaarden voldoet. 
De uitbetaling van de voorlopige aanslag volgt maandelijks 
door de Belastingdienst, in gelijke maandelijkse termijnen. 
Een wijziging hoeft men alleen door te geven als de situatie 
verandert. Ook wordt de voorlopige aanslag automatisch 
voortgezet in een volgend jaar. Daarmee ontstaat ook 
direct een nadeel, als de situatie wijzigt (bijvoorbeeld het 
dienstverband is beëindigd) moet men deze wijziging 
doorgeven. Doet men dit niet, dan loopt de betaling door en 
moet men achteraf terugbetalen. Heeft men een voorlopige 
aanslag dan moet men jaarlijks aangifte inkomsten belasting 
doen.

Tip voor de praktijk!
De hierboven beschreven methodes hebben voor- en nadelen 
in de uitvoering. Het kan voor een werkgever belangrijk zijn 
om de werknemer tegemoet te komen en dit deel in de loon-
heffing toe te passen. Wijs de werknemer dan wel op het risico 
van het gelijktijdig toepassen van de heffingskorting door de 
Belastingdienst bij een voorlopige aanslag. De werkgever 
zou ook kunnen overwegen om maatwerk per werknemer te 
leveren en de keuze bij de werknemer te laten op welke wijze 
hij zijn belastingdeel van de algemene heffingskorting wil 
ontvangen.

•  Recht op belastingdeel arbeidskorting 
Men heeft op grond van EU recht aanspraak hierop. De werk-
gever past dit automatisch toe bij de berekening van het loon. 
Hiervoor is geen extra handeling nodig.

Gevolgen A2: inwoner van andere EU/EER landen, 
 Zwitserland of de BES-eilanden

• Recht op belastingdeel algemene heffingskorting 
Deze buitenlands belastingplichtigen hebben geen aanspraak in 
de loonheffing en dit belastingdeel wordt niet door de werkgever 
toegepast. Dit betekent dat men in 2019 meer belasting betaalt 
over het loon op het moment dat de werkgever dit uitbetaald. De 
werkgever handelt volgens de regels die vanaf 2019 gelden.

De enige wijze om te laten toetsen of men voor het belasting-
deel van de algemene heffingskorting in aanmerking komt 
is via de Belastingdienst. Men moet namelijk aan de voor-
waarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht 
voldoen. 

Via de Belastingdienst kan men dit deel van de heffingskorting 
terug vragen via de inkomstenbelasting. Dit kan jaarlijks na 
afloop van het kalenderjaar, door het indienen van een “aangifte 
inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtigen”. 

Wil men niet wachten tot het jaar verstreken is, dan be-
staat soms ook de mogelijkheid een “voorlopige aanslag 
inkomsten belasting voor buitenlands belastingplichtigen” aan 
te vragen. Hieraan wordt alleen tegemoet gekomen, als over 
een eerder belastingjaar (2015, 2016 of 2017) al een keer 
definitief vastgesteld is dat men aan de voorwaarden van de 
kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoet. In dat ge-
val kan men ook voor een lopend kalenderjaar een voorlopige 
aanslag ontvangen voor de heffingskorting.
Voordeel is dat men dit formulier 1 keer inlevert en ook rekening 
gehouden kan worden met andere tegemoetkomingen als men 
aan de voorwaarden voldoet. De uitbetaling van de voorlopige 
aanslag volgt maandelijks door de Belastingdienst, in gelijke 
maandelijkse termijnen. Een wijziging hoeft men alleen door te 
geven als de situatie verandert. Ook wordt de voorlopige aanslag 
automatisch voortgezet in een volgend jaar. Daarmee ontstaat 
ook direct een nadeel, als de situatie wijzigt (bijvoorbeeld het 
dienstverband is beëindigd) moet men deze wijziging doorgeven. 
Doet men dit niet, dan loopt de betaling door en moet men 
achteraf terugbetalen. Heeft men een voorlopige aanslag dan 
moet men jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen.

• Recht op belastingdeel arbeidskorting 
Men heeft op grond van EU recht aanspraak hierop. De werk-
gever past dit automatisch toe bij de berekening van het loon. 
Hiervoor is geen extra handeling nodig.

Gevolgen A3: inwoner ander land, buiten de 
 landenkring

• Geen recht op belastingdeel algemene heffingskorting 
Men woont in een land dat niet tot de landenkring behoort. De 
wetgeving voorziet niet in het verlenen van het belastingdeel 
van de algemene heffingskorting. 
• Geen recht op belastingdeel arbeidskorting 
Men woont in een land dat niet tot de landenkring behoort. De 
wetgeving voorziet met ingang van 2019 niet in het verlenen 
van het belastingdeel van de arbeidskorting.

B.  Uitkeringsgerechtigde, gevolgen belastingdeel 
algemene heffingskorting, jonggehandicapten
korting en (alleenstaande) ouderenkorting

Bepaal het woonland:
• Voor inwoners van België, zie gevolgen B1
• Voor inwoners van andere EU/EER landen, Zwitserland of 

de BES-eilanden, zie gevolgen B2
• Voor overige landen, buiten de landenkring, zie gevolgen B3

Gevolgen B1: inwoner van België

• Recht op belastingdeel algemene heffingskorting
Belastingverdrag tussen Nederland en België geeft recht, 
in eerste instantie wordt dit niet door de uitkerende instantie 
toegepast. Dit betekent dat men in 2019 meer belasting betaalt 
over de uitkering op het moment dat de uitkerende instantie dit 
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uitbetaald. De uitkerende instantie handelt volgens de regels die 
vanaf 2019 gelden.
Omdat men in België woont, heeft men wel aanspraak op 
dit deel van de korting. Men kan dit via de Belastingdienst 
ontvangen.
Dit deel van de heffingskorting vraagt men terug via de inkom-
stenbelasting. Dit kan jaarlijks na afloop van het kalenderjaar, 
door het indienen van een “aangifte inkomstenbelasting voor 
buitenlands belastingplichtigen”. 

Wil men niet wachten tot het jaar verstreken is, dan bestaat 
ook de mogelijkheid een “voorlopige aanslag inkomstenbe-
lasting voor buitenlands belastingplichtigen” aan te vragen. 
Voordeel is dat men dit formulier 1 keer inlevert en ook reke-
ning gehouden kan worden met andere tegemoetkomingen 
als men aan de voorwaarden voldoet. De uitbetaling van de 
voorlopige aanslag volgt maandelijks door de Belastingdienst, 
in gelijke maandelijkse termijnen. Een wijziging hoeft men 
alleen door te geven als de situatie verandert. Ook wordt de 
voorlopige aanslag automatisch voortgezet in een volgend 
jaar. Daarmee ontstaat ook direct een nadeel, als de situatie 
wijzigt (bijvoorbeeld de uitkering is beëindigd) moet men deze 
wijziging doorgeven. Doet men dit niet, dan loopt de beta-
ling door en moet men achteraf terugbetalen. Heeft men een 
voorlopige aanslag dan moet men jaarlijks aangifte inkom-
stenbelasting doen.

• Recht op belastingdeel jonggehandicaptenkorting en 
(alleenstaande) ouderenkorting
Deze buitenlands belastingplichtigen hebben geen aanspraak 
in de loonheffing en dit belastingdeel wordt niet door de 
uitkerende instantie toegepast. Dit betekent dat men in 2019 
meer belasting betaalt over de uitkering op het moment dat 
de instantie dit uitbetaald. De uitkerende instantie handelt 
volgens de regels die vanaf 2019 gelden.

De enige wijze om te laten toetsen of men voor het belas-
tingdeel van deze kortingen in aanmerking komt is via de 
Belastingdienst. Men moet namelijk aan de voorwaarden voor 
de kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoen. 

Via de Belastingdienst kan men dit deel van de heffingskorting 
terug vragen via de inkomstenbelasting. Dit kan jaarlijks na 
afloop van het kalenderjaar, door het indienen van een “aangifte 
inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtigen”. 

Wil men niet wachten tot het jaar verstreken is, dan bestaat 
soms ook de mogelijkheid een “voorlopige aanslag inkom-
stenbelasting voor buitenlands belastingplichtigen” aan te 
vragen. Hieraan wordt alleen tegemoet gekomen, als over 
een eerder belastingjaar (2015, 2016 of 2017) al een keer 
definitief vastgesteld is dat men aan de voorwaarden van de 
kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoet. In dat ge-
val kan men ook voor een lopend kalenderjaar een voorlopige 
aanslag ontvangen voor de heffingskorting.

Voordeel is dat men dit formulier 1 keer inlevert en ook 
rekening gehouden kan worden met andere tegemoet-
komingen als men aan de voorwaarden voldoet. De 
uitbetaling van de voorlopige aanslag volgt maandelijks 
door de Belastingdienst, in gelijke maandelijkse termijnen. 

Een wijziging hoeft men alleen door te geven als de situatie 
verandert. Ook wordt de voorlopige aanslag automatisch 
voortgezet in een volgend jaar. Daarmee ontstaat ook direct 
een nadeel, als de situatie wijzigt (bijvoorbeeld de uitkering 
is beëindigd) moet men deze wijziging doorgeven. Doet men 
dit niet, dan loopt de betaling door en moet men achteraf ook 
terugbetalen. Heeft men een voorlopige aanslag dan moet 
men jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen.

Gevolgen B2: inwoner van andere EU/EER landen, 
Zwitserland of de BES-eilanden

• Recht op belastingdeel algemene heffingskorting 
Deze buitenlands belastingplichtigen hebben geen aanspraak 
in de loonheffing en dit belastingdeel wordt niet door de 
uitkerende instantie toegepast. Dit betekent dat men in 2019 
meer belasting betaalt over de uitkering op het moment dat 
de instantie dit uitbetaald. De uitkerende instantie handelt 
volgens de regels die vanaf 2019 gelden.

De enige wijze om te laten toetsen of men voor het belasting-
deel van de algemene heffingskorting in aanmerking komt 
is via de Belastingdienst. Men moet namelijk aan de voor-
waarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht 
voldoen. 

Via de Belastingdienst kan men dit deel van de heffingskorting 
terug vragen via de inkomstenbelasting. Dit kan jaarlijks na 
afloop van het kalenderjaar, door het indienen van een “aangifte 
inkomstenbelasting voor buitenlands belastingplichtigen”. 

Wil men niet wachten tot het jaar verstreken is, dan bestaat 
soms ook de mogelijkheid een “voorlopige aanslag inkom-
stenbelasting voor buitenlands belastingplichtigen” aan te 
vragen. Hieraan wordt alleen tegemoet gekomen, als over 
een eerder belastingjaar (2015, 2016 of 2017) al een keer 
definitief vastgesteld is dat men aan de voorwaarden van de 
kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoet. In dat ge-
val kan men ook voor een lopend kalenderjaar een voorlopige 
aanslag ontvangen voor de heffingskorting.

Voordeel is dat men dit formulier 1 keer inlevert en ook reke-
ning gehouden kan worden met andere tegemoetkomingen 
als men aan de voorwaarden voldoet. De uitbetaling van de 
voorlopige aanslag volgt maandelijks door de Belastingdienst, 
in gelijke maandelijkse termijnen. Een wijziging hoeft men 
alleen door te geven als de situatie verandert. Ook wordt de 
voorlopige aanslag automatisch voortgezet in een volgend 
jaar. Daarmee ontstaat ook direct een nadeel, als de situatie 
wijzigt (bijvoorbeeld de uitkering is beëindigd) moet men deze 
wijziging doorgeven. Doet men dit niet, dan loopt de beta-
ling door en moet men achteraf terugbetalen. Heeft men een 
voorlopige aanslag dan moet men jaarlijks aangifte inkom-
stenbelasting doen.

• Recht op belastingdeel jonggehandicaptenkorting en 
(alleenstaande) ouderenkorting
Deze buitenlands belastingplichtigen hebben geen aanspraak 
in de loonheffing en dit belastingdeel wordt niet door de 
uitkerende instantie toegepast. Dit betekent dat men in 2019 
meer belasting betaalt over de uitkering op het moment dat 
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de instantie dit uitbetaald. De uitkerende instantie handelt 
volgens de regels die vanaf 2019 gelden.

De enige wijze om te laten toetsen of men voor het belas-
tingdeel van deze kortingen in aanmerking komt is via de 
Belastingdienst. Men moet namelijk aan de voorwaarden voor 
de kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoen. 

Via de Belastingdienst kan men dit deel van de heffingskorting 
terug vragen via de inkomstenbelasting. Dit kan jaarlijks 
na afloop van het kalenderjaar, door het indienen van een 
“aangifte inkomstenbelasting voor buitenlands belasting-
plichtigen”. 

Wil men niet wachten tot het jaar verstreken is, dan bestaat 
soms ook de mogelijkheid een “voorlopige aanslag inkom-
stenbelasting voor buitenlands belastingplichtigen” aan te 
vragen. Hieraan wordt alleen tegemoet gekomen, als over 
een eerder belastingjaar (2015, 2016 of 2017) al een keer 
definitief vastgesteld is dat men aan de voorwaarden van de 
kwalificerende buitenlandse belastingplicht voldoet. In dat ge-
val kan men ook voor een lopend kalenderjaar een voorlopige 
aanslag ontvangen voor de heffingskorting.

Voordeel is dat men dit formulier 1 keer inlevert en ook 
rekening gehouden kan worden met andere tegemoet-
komingen als men aan de voorwaarden voldoet. De 
uitbetaling van de voorlopige aanslag volgt maandelijks 
door de Belastingdienst, in gelijke maandelijkse termijnen. 

Een wijziging hoeft men alleen door te geven als de situatie 
verandert. Ook wordt de voorlopige aanslag automatisch 
voortgezet in een volgend jaar. Daarmee ontstaat ook direct 
een nadeel, als de situatie wijzigt (bijvoorbeeld de uitkering 
is beëindigd) moet men deze wijziging doorgeven. Doet men 
dit niet, dan loopt de betaling door en moet men achteraf ook 
terugbetalen. Heeft men een voorlopige aanslag dan moet 
men jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen.

Gevolgen B3: inwoner ander land, buiten de landenkring

• Geen recht op belastingdeel algemene heffingskorting
Men woont in een land dat niet tot de landenkring behoort. De 
wetgeving voorziet niet in het verlenen van het belastingdeel 
van de algemene heffingskorting.

• Geen recht op belastingdeel jonggehandicaptenkorting 
en (alleenstaande) ouderenkorting 
Men woont in een land dat niet tot de landenkring behoort. De 
wetgeving voorziet niet in het verlenen van het belastingdeel 
van de arbeidskorting.

Afsluiting
Met bovenstaand instructie heb ik inzicht proberen te geven in 
de onderlinge verschillen van heffingskortingen, woonlanden 
en manieren waarop verrekening van de delen van de hef-
fingskortingen kunnen worden gerealiseerd.

A
rbeidsrecht

Harde Brexit en de gevolgen voor werknemers
Auteur: Mr Arnoud A.G. Driessen  
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

Een artikel schrijven over Brexit en de gevolgen 
voor de werknemers is op dit moment bijna een 
onmogelijkheid. Bijna dagelijks zijn er ontwikkelingen 
die eerdere afspraken, aannames en verwachtingen 
weer laten veranderen. Dit artikel is dan ook 
geschreven op basis van de stand van zaken op 17 
januari 2019. De stemming in het parlement in het 
Verenigd Koninkrijk over de Brexit overeenkomst, “de 
Withdrawal agreement”, tussen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk is nu met ruime meerderheid door dit 
parlement verworpen. Het is verder gissen naar het 
vervolg, maar mogelijk is dat op het moment dat u dit 
leest wel al duidelijker. 
In dit artikel gaan we uit van een zogenaamde harde 
Brexit. Het Verenigd Koninkrijk en de EU komen 
hierbij niet tot onderlinge afspraken en het Verenigd 
Koninkrijk zal op 29 maart 2019 om 23:00 niet langer 
deel uitmaken van de EU. Het Verenigd Koninkrijk 
zal hierdoor vanaf dat moment gezien worden als 
een derde land en alle EU afspraken die eerder van 
toepassing waren zullen niet meer van toepassing zijn 
in de relatie met het Verenigd Koninkrijk.

In dit artikel zal ik uiteenzetten wat de gevolgen zullen 
zijn vanuit immigratie, belasting en sociaal zekerheid 
perspectief voor werknemers in de relatie tussen 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Immigratie
Eén van de steunpilaren van de EU is het vrije verkeer van 
werknemers. Werknemers met een EU lidstaat nationaliteit 
mogen werken en verblijven in een andere EU lidstaat 
en mogen hier geen belemmeringen bij ondervinden. In 
Nederland is een werkvergunning dan ook niet nodig voor een 
werknemer met een EU nationaliteit.
Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit niet 
langer deel uit maakt van de EU, dan zal het vrije verkeer van 
werknemers niet meer van toepassing zijn op werknemers 
met een Britse nationaliteit. Dit heeft een grote impact op 
de 45.000 personen met een Britse nationaliteit die op dit 
moment in Nederland wonen en/of werken. Om deze reden is 
Nederland met een oplossing gekomen, om onzekerheid weg 
te nemen bij deze groep personen.
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Transitieperiode
In Nederland zal een transitieperiode van toepassing zijn in 
de periode van 29 maart 2019 tot 1 juli 2020. Tijdens deze 
transitieperiode houden degenen met een Britse nationaliteit 
die voor 29 maart al in Nederland verblijven hun rechten om 
in Nederland te wonen, werken en studeren. Dit is ook van 
toepassing op familieleden die zelf geen EU nationaliteit heb-
ben. Voor 29 maart 2019 ontvangt deze groep een tijdelijke 
verblijfsvergunning in de vorm van een brief van de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst, IND. Deze brief dient als bewijs van 
de rechten gedurende de transitieperiode. De betrokkenen 
hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen.

Voorbeeld: John is sinds april 2017 op uitzending van het Ver-
enigd Koninkrijk naar Nederland. John is een Brit afkomstig 
uit London. John zijn uitzending loopt door tot april 2022. Toen 
John naar Nederland kwam was het niet noodzakelijk om voor 
hem een werkvergunning aan te vragen. Voor 29 maart 2019 
ontvangt John en brief van de IND met zijn tijdelijke verblijfs-
vergunning. Uiterlijk 1 april 2020 ontvangt hij een uitnodiging 
om een verblijfsvergunning in Nederland aan te vragen. Zijn 
Nederlandse werkgever zal geen werkvergunning voor hem 
hoeven aanvragen.

Na afloop van de transitieperiode
Na afloop van de transitieperiode zal er een Nederlandse 
verblijfsvergunning nodig zijn. Hiervoor gelden de voorwaar-
den zoals deze van toepassing zijn op mensen met een EU 
nationaliteit. Er zullen geen inburgeringsvoorwaarden van 
toepassing zijn. Met deze verblijfsvergunning zal de betrok-
kene ook in Nederland mogen werken en studeren. Er zal 
geen afzonderlijke werkvergunning nodig zijn.
De betrokkenen zullen gefaseerd door de IND worden uitge-
nodigd tijdens de transitieperiode om de verblijfsvergunning 
aan te vragen. Het is niet de bedoeling dat de betrokkenen 
zelf al eerder een aanvraag indienen. Ze zullen uiterlijk 1 april 
2020 hun uitnodiging ontvangen. De kosten voor de aanvraag 
is gelijk aan die van iemand met een EU nationaliteit en be-
draagt op dit moment EUR 57.

EU permanente verblijfsvergunning
Doordat de EU permanente verblijfsvergunning uitsluitend 
van toepassing is op personen met een EU nationaliteit of hun 
familieleden, zal deze niet langer gebruikt kunnen worden 
door iemand met de Britse nationaliteit. Hierdoor zullen deze 
personen een nieuwe Nederlandse permanente verblijfsver-
gunning aan moeten vragen. Deze zal zonder kosten door 
de IND worden afgegeven. Ook hiervoor zal de IND een 
uitnodiging versturen.

Naar Nederland komen na de Brexit
Voor personen met de Britse nationaliteit die na de Brexit van 
29 maart 2019 naar Nederland komen zal de speciale rege-
ling niet van toepassing zijn. Zij worden gezien als derdelan-
ders en daarom net zo behandeld als iedereen die geen EU 
nationaliteit heeft. Er zal geen vereiste gelden om een Machti-
ging tot Voorlopig Verblijf (“MVV”) aan te vragen. De betrok-
kene kan daarom vrij naar Nederland reizen en in Nederland 
de aanvraag voor de verblijfsvergunning doen.

Voorbeeld: Peter, een Brit uit Manchester, wordt op 1 
augustus 2019 naar Nederland uitgezonden. Doordat 
hij na 29 maart 2019 naar Nederland komt zal hij net als 
iedereen zonder een EU nationaliteit moeten voldoen aan 
de voorwaarden van het verkrijgen van een verblijfs- en 
werkvergunning. Zonder deze vergunning(en) zal hij niet in 
Nederland mogen werken. Een MVV is niet nodig.

Belasting
Vanuit belasting perspectief zijn de consequenties van de 
Brexit in Nederland beperkt.

Belastingverdragen
Voor grensoverschrijdend werkende werknemers tussen 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk zullen er door de Brexit 
voor de toepassing van het Verdrag ter voorkoming van dub-
bele belasting tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
geen veranderingen zijn. Het verdrag is gesloten tussen 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk en wordt niet beïnvloed 
door het al dan niet lid zin van de EU van het Verenigd Ko-
ninkrijk. De regels voor het verdelen van de heffingsrechten 
tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, over bijvoor-
beeld het arbeidsinkomen van een in Nederland woonachtige 
werknemer die een deel van zijn tijd in het Verenigd Koninkrijk 
werkzaam is, zullen nog op de zelfde wijze van toepassing zijn.

Heffingskortingen
Voor de vraag of een werknemer al dan niet recht heeft op 
het inkomstenbelastingdeel van de arbeidskorting voor de 
loonbelasting en inkomstenbelasting en de inkomensafhan-
kelijke combinatiekorting in de inkomstenbelasting is het van 
belang of een niet in Nederland woonachtige werknemer 
inwoner is van “de Landenkring”. De Landenkring bestaat uit 
de EU-lidstaten, de EER-landen (Liechtenstein, Noorwegen 
en IJsland), Zwitserland en de BES-eilanden. 
Na de Brexit zal het Verenigd Koninkrijk niet langer deel 
uitmaken van de EU en om deze reden zal het Verenigd 
Koninkrijk dan ook geen deel meer uitmaken van de Landen-
kring. Hierdoor zal een in het Verenigd Koninkrijk wonende 
werknemer geen recht (meer) hebben op het inkomstenbe-
lastingdeel van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke 
combinatiekorting. 

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht
Inwoners van de EU, de EER-landen, Zwitserland of de BES-
eilanden worden, indien hun inkomen geheel of nagenoeg 
geheel (tenminste 90% van het wereldinkomen) in Nederland 
is onderworpen aan de loonbelasting of inkomsten belasting, 
aangemerkt als kwalificerende buitenlands belastingplichti-
gen. Zij krijgen hierdoor onder omstandigheden recht op het 
verrekenen van negatieve inkomsten uit een niet in Nederland 
gelegen eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen 
en persoonsgebonden aftrek.

Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit niet 
langer deel uitmaakt van de EU, zal deze mogelijkheid voor 
personen die in het Verenigd Koninkrijk wonen niet langer van 
toepassing zijn. Hierdoor kunnen deze belastingplichtigen aftrek-
posten waarmee ze voor de Brexit rekening hielden verliezen.
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Aanwijzing buitenlandse pensioenregeling
Werknemers die tijdens hun uitzending naar Nederland blijven 
deelnemen in de pensioenregeling van hun werkgever in 
het buitenland, hebben de mogelijkheid om hun deelname 
aan deze regeling aan te laten wijzen als een deelname aan 
een kwalificerende regeling in Nederland. Voor werknemers 
die worden tewerkgesteld vanuit een EU-lidstaat of vanuit 
een EER-land gelden andere voorwaarden dan wanneer de 
tewerkstelling plaatsvindt vanuit een ander land.

In de situatie van een tewerkstelling vanuit een EU-lidstaat 
of een EER-land zal Nederland een vrijstelling van pensi-
oenaanspraken en aftrek van pensioenpremies verlenen in 
dezelfde mate en tot hetzelfde bedrag als de wetgeving in de 
uitzendstaat voorschrijft. Dit kan er toe leiden dat de werkne-
mer gedurende de uitzending een hogere aftrek of vrijstelling 
van pensioenpremies krijgt. De belastingdienst doet slechts 
een marginale toets bij een aanwijzing van een voortzetting 
van een buitenlandse pensioenregeling in een EU-lidstaat of 
EER-land. Hiervoor zullen slechts een beperkt aantal stukken 
gedeeld hoeven te worden. 
In de situatie dat er sprake is van een tewerkstelling vanuit 
een niet EU-lidstaat of EER-land dan zal Nederland fiscale 
faciliteiten geven naar de Nederlandse normen, mits de pen-
sioenregeling in de uitzendstaat fiscaal erkend is. Hierdoor zal 
ondermeer het maximale pensioengevend loon van toepas-
sing worden (EUR 107.593 in 2019). De Belastingdienst doet 
bij een dergelijk verzoek voor een aanwijzing een inhoudelijke 
toets. Hiervoor zal een uitgebreider aantal stukken bij de 
aanvraag gedeeld moeten worden.

Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel 
uitmaakt van de EU zal de aanwijzing van de voortzetting 
van de pensioenregeling op basis van de voorwaarden zoals 
deze gelden voor die van een tewerkstelling vanuit een EU-
lidstaat of EER-land. Hierdoor kan er een gevolg zijn voor de 
aftrekbaarheid van de pensioenpremies of vrijstelling van de 
pensioenaanspraak, als bijvoorbeeld het maximale pensioen-
gevende loon de aftrek beperkt ten opzichte van de aftrek-
baarheid in het Verenigd Koninkrijk. Mogelijk dat er ook een 
nieuwe goedkeuring aangevraagd moet worden als er niet 
eerder een inhoudelijke toets gedaan is.

Voorbeeld: John uit het eerdere voorbeeld blijft deelnemen 
aan de pensioenregeling van zijn werkgever in het Verenigd 
Koninkrijk. Hij krijgt werkgeversbijdragen voor deze regeling 
over zijn volledige inkomen van EUR 200.000. Vanaf maart 
29 maart 2019 zal de vrijstelling van de werkgeversbijdragen 
voor Nederlandse belastingdoeleinden beperkt worden tot het 
maximaal pensioengevend loon. 

Sociale zekerheid
Binnen de EU zijn de sociale zekerheidsgevolgen van inter-
nationaal werkende werknemers, waaronder werknemers 
die buiten hun woonland werken, werknemers die op uitzen-
ding zijn en werknemers die in meerdere lidstaten werken, 
geregeld in een EU Verordening voor sociale zekerheid. Deze 
verordening geeft duidelijkheid in welk land een werknemer 
sociaal verzekerd is en uit welk land de werknemer recht op 
een uitkering heeft.

Op het moment dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit-
maakt van de EU, zal deze verordening niet langer van toepas-
sing zijn op werknemers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en 
in een EU lidstaat werken en ook niet op werknemers die in een 
EU lidstaat wonen en in het Verenigd Koninkrijk werken.

Werknemers zullen terug moeten vallen op bilaterale ver-
dragen tussen landen. Nederland heeft met het Verenigd 
Koninkrijk een sociaal verzekeringsverdrag gesloten. Naar 
alle waarschijnlijkheid zal dit verdrag van toepassing zijn 
vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel 
uit maakt van de EU. Het verdrag kent voor wat betreft de toe-
wijzingsregels een aantal verschillen ten opzichte van de EU 
verordening. Zo kent het verdrag niet het minimum vereiste 
van een substantieel gedeelte (25%) werken in de woonstaat 
om sociaal verzekerd te zijn in de woonstaat in de situatie 
dat iemand in meerdere landen werkzaam is. Indien iemand 
zowel werkzaamheden in de woonstaat en in de andere staat 
verricht, dan is deze persoon sociaal verzekerd in de woon-
staat. Verder kent het verdrag een maximale periode van 
voortzetting van de sociale verzekeringen in de uitzendstaat 
van 3 jaar (met in uitzonderlijke gevallen een andere periode) 
en de verordening een periode van 5 jaar.

Voorbeeld: John uit het eerdere voorbeeld is tijdens zijn uitzen-
ding naar Nederland in het Verenigd Koninkrijk op basis van de 
EU verordening in Nederland sociaal verzekerd gebleven. Door 
de Brexit zal vanaf 29 maart 2019 de EU Verordening niet meer 
van toepassing zijn en zal hij een beroep moeten gaan doen 
op het sociaal verzekeringsverdrag tussen Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk. Hij zal hierdoor niet 5 jaar, tot april 2022 in 
het Verenigd Koninkrijk sociaal verzekerd kunnen blijven, maar 
dit zal al na 3 jaar, tot april 2020, ophouden het geval te zijn. 

Conclusie
De Brexit kent nog veel onduidelijkheden en brengt daarmee 
ook onzekerheid mee voor werknemers. Bij een harde 
Brexit zullen er duidelijke gevolgen zijn op het vlak van 
immigratie en sociale zekerheid. Voor immigratie heeft 
Nederland een oplossing gevonden in het bieden van een 
transitieperiode voor degenen die al voor 29 maart 2019 in 
Nederland verblijven. Voor de sociale zekerheid zal naar alle 
waarschijnlijkheid teruggegrepen dienen te worden naar het 
sociaal verzekeringsverdrag zoals dat tussen Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk gesloten is. Wat betreft belastingen 
zullen de consequenties van de Brexit beperkt zijn. Alleen 
enkele Nederlandse nationale regels die uitsluitend van 
toepassing zijn op inwoners van EU lidstaten zullen niet langer 
van toepassing zijn.
Zekerheid is er nog niet. Wellicht dat het Verenigd Koninkrijk 
en de EU toch nog tot een vorm van overeenkomst komen. 
De tijd zal het leren. Wordt vervolgd.

Bronnen
• Immigratie- en Naturalisatiedienst, Informatiebrief januari 

2019
• Rijksoverheid Brexit informatie
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Fiscaliteit &
 Sociale zekerheid

Landenreeks: Verenigde Staten
Auteur: mr. D. Reins  
Partner bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Dit is het eerste artikel in een reeks van artikelen 
waarin we beknopt ingaan op een aantal essentialia 
betreffende de nationale wetgeving voor met name de 
inkomstenbelasting en sociale zekerheid. De bedoeling 
van deze landenreeks is om lezers bewust te maken 
van uiteenlopende uitgangspunten en concepten die 
verschillende landen hanteren in hun nationale wetge
ving. Daarbij hebben we naar landen gekeken waar
mee veel grensoverschrijdende arbeid plaatsvindt. 
Het voert natuurlijk te ver om op het voornoemde te 
uitgebreid in te gaan, we belichten vooral belangrijke 
uitgangspunten van inwonerschap, basisprincipes van 
het fiscale inkomstenbelastingstelsel en belastinghef
fing over arbeidsinkomen, vermogen en onroerend 
goed. Kortom, onderwerpen waar je gauw tegenaan 
loopt wanneer iemand gaat werken en/of wonen in 
een ander land. Daarbij kijken we ook naar de wis
selwerking van de buitenlandse wet- en regelgeving 
met de Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede de 
uitwerking van de betreffende nationale regelingen 
met inachtneming van belastingverdragen. Hoewel 
de fiscaliteit de meeste aandacht krijgt, zal ook kort 
worden ingegaan op de sociale zekerheid op nationaal 
alsmede op verdragsniveau. 
In deze bijdrage staan de Verenigde Staten (VS) cen
traal. Omdat de VS voor Nederland een zeer belangrijk 
land is en de betreffende fiscaliteit nogal complex, is 
dit een lijvigere bijdrage geworden dan wat men nor
maal mag verwachten in deze landenreeks.

Inwonerschap 

Nationaal, staten, steden
Naast Eritrea is de VS het enige land ter wereld dat in alge-
mene zin een nationale inkomstenbelasting heft op basis van 
nationaliteit. Daarmee neemt het per definitie een bijzondere 
plaats in wat de belastingheffing van natuurlijke personen 
betreft. Voor schenk- en erfbelasting is het universeel gezien 
niet zo bijzonder, maar voor een inkomstenbelasting is 
het hoogst ongebruikelijk om een nationaliteitsbeginsel te 
hanteren voor fiscaal inwonerschap. Daarom gaan we er ook 
uitgebreid op in.

Wettelijk gezien gaat het hier om het zijn van “Lawful Perma-
nent Resident”. Daaronder vallen de Amerikaanse staats-
burgers (US citizens) maar eveneens de greencard holders. 
Naast deze hoofdcategorie zijn er twee andere categorieën 
waarbij inwonerschap wordt bepaald op basis van een dagen-
toets. Het gaat enerzijds om de zogenoemde “Substantial 
Presence Test” en de “First Year Election”.

Op basis van de Substantial Presence Test is iemand sowieso 
inwoner als, kortgezegd, deze persoon in het betreffende 
kalenderjaar 183 dagen of meer in de VS verblijft. Iemand 

wordt op basis van deze toets evenzo als inwoner beschouwd 
wanneer deze meer dan 30 dagen fysiek verblijft in de VS én 
in totaal 183 dagen of meer in de VS verblijft in een periode 
van 3 kalenderjaren waarbij men (i) 100% van de dagen in het 
huidige jaar, (ii) 33,33% van de dagen in het voorgaande jaar 
en (iii) 16,67% in het jaar daarvoor, meetelt. Dat is voor deze 
groep slechts anders indien men kan aantonen een “closer 
connection” met een ander land te hebben (bijv. op basis van 
nationaliteit, gewoonlijk verblijf, dienstbetrekking, etc.). Op 
deze uitzondering moet men dan wel een beroep doen in de 
(federale) belastingaangifte.

Het kan voorkomen dat iemand in zijn eerste jaar dat deze in de 
VS gaat wonen niet voldoet aan de voorwaarden van de Sub-
stantial Presence Test, omdat deze gedurende het kalenderjaar 
immigreert. Onder bepaalde voorwaarden kan dan gekozen wor-
den om als inwoner te worden behandeld. Deze keuze is beter 
bekend onder de naam First Year Election. Alsdan moet de be-
lastingplichtige (i) gedurende het huidige (kalender)jaar tenminste 
31 aaneengesloten dagen in de VS verblijven, (ii) tenminste 75% 
van de tijd in de VS hebben verbleven tussen het begin van de 
31 dagenperiode en 31 december van het betreffende jaar en (iii) 
in het jaar erop moet sprake zijn van inwonerschap op basis van 
de Substantial Presence Test (zie hiervoor). Voldoet hij aan die 
voorwaarden, dan kan hij in de (federale) belastingaangifte op-
teren om als inwoner te worden behandeld. Dat kan gunstig zijn 
als daarmee voordelen binnen handbereik komen die niet voor 
niet-inwoners beschikbaar zijn, zoals het claimen van bepaalde 
of meer aftrekposten en/of vermogensverliezen (capital losses).

Schematisch weergave fiscale woonplaats (federal tax)
WOONPLAATSCATEGORIE KWALIFICATIE

Lawful Resident

(i)  US citizen (staatsburger)  
(ii) Greencard holder

Inwoner

Substantial Presence Test

Minder dan 31 dagen in kalenderjaar Geen inwoner

183 dagen of meer in kalenderjaar Inwoner

Minder dan 183 dagen in huidig kalenderjaar doch obv 
volgende telling 183 of meer in de volgende drie jaren: 
(i)   100% in huidig jaar; en  
(ii)  33,33% in voorgaand jaar; en  
(iii) 16,67% in het jaar daarvoor

Inwoner tenzij “closer 
connection” in een ander 
land. Deze uitzondering 
moet worden geclaimd in de 
(federale) belastingaangifte.

First Year Election

Opteren inwonersbehandeling onder volgende voorwaarden:  
(i)      31 aaneengesloten dagen in huidig  

(kalender)jaar; en
(ii)     Tenminste 75% in VS tussen begin 31 dagen periode en 

31 december huidig jaar; en 
(iii)    In volgend jaar is voldaan aan de  Substantial Presence Test

Inwoner (indien hiervoor 
wordt geopteerd in de 
belastingaangifte)

Naast de federale inkomstenbelastingheffing kennen de 
meeste individuele staten ook een belastingheffing (“state 
tax”). Die staten hanteren hiervoor eigen wetgeving en 



11 Nr. 20 februari 2019

Fiscaliteit

inwonersdefinitie(s). Veelal is dit gebaseerd op domicilie (bijv. 
normale woonplaats, gewoonlijk verblijf c.q. geworteld zijn), 
maar ook worden (aanvullende) andere omstandigheden 
gehanteerd om fiscaal inwonerschap vast te stellen, zoals het 
geregistreerd staan om te stemmen en/of registratie van het 
Amerikaanse rijbewijs. 

Tot slot, ook diverse Amerikaanse steden heffen belasting van 
hun stadsinwoners en hanteren soortgelijke of afwijkende inwo-
nerschapschapsdefinities voor de heffing van deze “city tax”.

Belastingverdrag
In Nederland wordt de fiscale woonplaats op grond van artikel 
4 AWR ‘naar de omstandigheden bepaald’. Volgens vaste 
rechtspraak gaat het er om of een belastingplichtige met 
Nederland een duurzame band van persoonlijke aard heeft, 
terwijl deze band niet per se sterker hoeft te zijn dan de band 
met een ander land.

De toepassing van een materieel criterium door Nederland 
enerzijds en van een nationaliteitsbeginsel en dagentelling 
door de VS anderzijds, kan leiden tot dubbele woonplaats. 
De inwonerschapspositie van Amerikanen die in Nederland 
wonen en opteren voor partieel buitenlandse belastingplicht 
op grond van de 30%-regeling is uitzonderlijk. Op grond van 
artikel 4, lid 1 van het belastingverdrag tussen Nederland en 
de VS beschouwt Nederland dergelijke belastingplichtigen 
als verdragsinwoner van de VS. In Nederland hebben zij ook 
een bijzondere belastingpositie (zie het laatste deel van deze 
bijdrage).

In artikel 4, lid 2 van het belastingverdrag is in principe een 
gangbare tie-breaker rule opgenomen. Als sprake is van 
inwonerschap in beide landen voor nationaalrechtelijke 
doeleinden, dan is iemand voor toepassing van het verdrag 
inwoner van het land waarin hij een duurzame woning heeft 
en als hij dat in beide landen heeft, dan is dat het land waar 
het middelpunt van de levensbelangen is gelegen. Als dat niet 
kan worden bepaald, of indien in geen van beide landen een 
duurzame woning ter beschikking staat, dan wordt het land 
waar men gewoonlijk verblijft als woonland aangewezen. Kan 
dat ook niet worden bepaald, dan is de nationaliteit doorslag-
gevend. Echter, wanneer iemand in beide of in geen van 
beide landen onderdaan is, dan wordt ten slotte de woon-
plaats op basis van onderling overleg bepaald.

Het verschil in woonplaatscriteria op nationaalrechtelijk niveau 
kan natuurlijk eveneens leiden tot het in geen van beide 
landen als inwoner kwalificeren. Dat is iets wat men zich niet 
zo gauw realiseert. Het komt in de regel dan ook niet vaak 
voor, maar denk aan de belastingplichtige die uit Nederland 
emigreert en niet voldoet aan de voorwaarden van, of bewust 
niet kiest voor, de First Year Election. Dat zou onder bepaalde 
omstandigheden kunnen leiden tot een feitelijke dubbele be-
lastingheffing die niet door het belastingverdrag kan worden 
opgelost en evenmin op basis van een eenzijdige regeling 
(omdat die alleen maar bedoeld is voor inwoners), al zal zich 
dat in de regel niet gauw voordoen. Voorbeelden waarin dat 
wel kan gebeuren, zijn situaties waarin Nederland ficties 
toepast, zoals dat een gedeeltelijk in Nederland uitgeoefende 
dienstbetrekking voor een inhoudingsplichtige geacht wordt 

volledig in Nederland te worden vervuld (artikel 7.2, lid 7 Wet 
IB 2001). Of dat de functie van een bestuurder of commis-
saris wordt geacht volledig in Nederland te worden vervuld 
(lid 17 van voornoemd wetsartikel). Als er dan ook in de VS 
(deels) wordt gewerkt, gaat de VS heffen over in ieder geval 
de beloning toerekenbaar aan de Amerikaanse werkdagen en 
dus treedt dubbele heffing op.

Basisprincipes
Hierna benoemen wij enkele uitgangspunten en basisprinci-
pes die eigen zijn aan het (federale) inkomstenbelastingsy-
steem van de VS.
Primair wordt onderscheid gemaakt tussen de belastinghef-
fing tussen inwoners en niet-inwoners. Inwoners worden voor 
hun wereldinkomen belast, hebben recht op persoonlijke 
aftrekposten en voor inkomen dat tevens in een ander land 
aan belasting is onderworpen, wordt – met inachtneming van 
belastingverdragen – dubbele belasting voorkomen (primair 
de verrekenmethode, zie verderop meer uitgebreid). Niet-
inwoners zijn enkel belast voor Amerikaanse bronnen van in-
komen, zoals salaris toerekenbaar aan Amerikaanse werkda-
gen, inkomsten uit Amerikaans onroerend goed, Amerikaanse 
rente- en dividendinkomsten, en vermogenswinsten uit een 
Amerikaans aanmerkelijk belang (10% belang in vennoot-
schap); zij hebben enkel recht op brongebonden aftrekposten 
en niet op persoonlijke aftrekposten.

In de VS kunnen gehuwden (man-vrouw of zelfde geslacht) 
gezamenlijk aangifte doen, dan worden ze – anders dan 
in Nederland dat ook bij fiscale partners uitgaat van een 
individuele heffing – als één eenheid belast. Alsdan gelden 
er onder meer afwijkende tariefschijven, i.e. bredere schijven 
waardoor de effectieve belastingdruk lager uitvalt. In feite 
zijn er vier soorten statussen waaronder men aangifte kan 
doen, te weten (i) single tax payer, (ii) head of household, (iii) 
married filing jointly en (iv) married filing separately. Er geldt 
overigens geen gelijkstelling met de gehuwde status voor 
samenwonenden of geregistreerde partners.

Net als in Nederland wordt inkomen van minderjarigen ge-
woonlijk via de ouders in de heffing meegenomen (vergelijk 
de toerekeningsregels van de Wet IB 2001), tenzij de inkom-
sten van kinderen echter bepaalde maxima overstijgen.

De Amerikaanse belastingheffing vertoont qua belastingsy-
steem meer overeenkomsten met de Wet IB 1964 dan met 
de Wet IB 2001. Dat is vooral zo omdat de Wet IB 2001 veel 
ficties toepast en met name omdat Box III zo afwijkend is. Er 
gelden veel belastingvrije bedragen die van het (belastbare) 
inkomen worden afgetrokken, er wordt een progressief tarief 
(max. 37%) toegepast in combinatie met de toepassing van 
een bijzonder (lager) tarief (15-20%) op langetermijninveste-
ringen. Maar bovenal is het systeem van de VS ‘zuiverder’ 
in de zin dat belastingheffing aansluit op de daadwerkelijke 
(negatieve) inkomsten (het echte ‘draagkrachtbeginsel’, niet 
zijnde de zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten, 
maar belasting betalen als je de inkomsten daadwerkelijk 
hebt genoten). Naast een belastingheffing op inkomsten uit 
vermogen (zoals rente-, dividend- en huurinkomsten) past de 
VS een vermogenswinstbelasting toe (‘capital gains’ alsook 
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‘capital losses’). De grondslag voor deze inkomsten is in de 
regel zeer breed (zie hierna bijvoorbeeld ten aanzien van on-
roerend goed), maar dat geldt ook voor de kosten die worden 
gemaakt om die inkomsten te kunnen verkrijgen.

Een ander verschil is natuurlijk dat er in de VS naast een federale 
belasting (“federal tax”) in de meeste staten “state tax” geheven 
wordt. In Californië is deze het hoogst (13,3% max.) terwijl er ook 
staten zijn die geen belasting heffen (zoals Texas en Florida). 
State tax is overigens aftrekbaar van de federale belasting, 
hetgeen de pijn enigszins verzacht. Echter, het kan natuurlijk 
voorkomen dat een in Nederland woonachtige Amerikaan in 
Nederland belasting verschuldigd is over zijn arbeidsinkomen en 
eventueel overig inkomen en dat hij in de VS ook nog state tax 
betaalt over (een deel van) zijn inkomen. Het belastingverdrag 
heeft hier geen oplossing voor, omdat dit dubbele belasting op 
federaal niveau voorkomt en niet op het niveau van staten en 
steden. Sommige staten kennen echter bij wijze van uitzondering 
een verrekening van buitenlandse belasting toe.

Als uitgangspunt heeft te gelden dat de aangifte moet worden 
ingediend uiterlijk op 15 april (of 15 oktober indien uitstel) 
van het volgende jaar. Voor belastingplichtigen die niet 
(meer) in de VS wonen is dat 15 juni (of 15 december indien 
uitstel). Indien één van de data in het weekend of op een 
Amerikaanse feestdag valt dan wordt de datum verschoven 
naar de eerstvolgende werkdag. Wat voor de federale 
belastingaangifte geldt, is in de regel ook van toepassing op 
de individuele staten doch enkele staten verlangen een apart 
verzoek om uitstel, zoals Massachusetts en New Jersey.

Indien belasting is verschuldigd, dan moet de belasting op 
basis van een “self-assessment” principe betaald worden. Dat 
betekent dat men niet de aanslag afwacht, zoals in Neder-
land gebruikelijk, maar dat men zelf de belasting op aangifte 
betaalt. De VS kent een veelheid aan verschillende boetes en 
verschuldigde rentes indien men niet, niet tijdig, te laat, of te 
weinig belasting betaalt. Bij niet-naleving kunnen deze hoog 
oplopen. Verder kunnen er verschillende andere rapportage-
verplichtingen gelden, zoals de FBAR, zijnde opgave aan de 
IRS van buitenlandse banktegoeden indien het totaal meer 
bedraagt dan USD 10.000. Het niet voldoen aan deze rap-
portageverplichting wordt ook zwaar beboet.

Tot slot hebben de meeste lezers wel eens gehoord van 
FATCA. Op grond van deze regelgeving moeten financiële 
instellingen opgave doen aan de IRS van Amerikaanse 
rekeninghouders. Bij niet-naleving kunnen boetes van 30% 
worden opgelegd voor transacties in de VS. Vanwege FATCA 
is het voor Amerikanen moeilijker om een bankrekening te 
openen of een hypothecaire lening te verkrijgen of moeilijker, 
zo niet onmogelijk soms, om aan een bepaald financieel pro-
duct (zoals beleggingsrekening) deel te nemen.

Inkomsten uit arbeid
De inkomsten uit arbeid worden progressief belast. In de regel 
is de grondslag en het heffingstijdstip voor arbeidsinkomen 
vergelijkbaar met dat van Nederland. Vanzelfsprekend zijn er 
altijd afwijkingen mogelijk in belastbaarheid en/of grondslag, 
zoals verhuiskostenvergoeding en/of een auto van de zaak. 

Opties en SAR’s zijn belast ten tijde van uitoefening (exer-
cise), aandelen en RSU’s zijn belast op het moment deze 
rechten onvoorwaardelijk worden (vesting). Opgemerkt zij dat 
nadat de voornoemde aandelen(gerelateerde) beloningen als 
loon belast zijn geweest, de bij uitoefening verkregen aande-
len tot de persoonlijke inkomsten behoren; een latere winst bij 
verkoop van deze aandelen zal eveneens belast zijn omdat de 
VS een capital gains tax kent (zie hierna).

Wat de verdeling van heffingsrechten betreft ten aanzien 
van aandelengerelateerde beloningen, volgt de VS ook 
het OESO commentaar. Oftewel, de heffingsrechten over 
bijvoorbeeld optie-inkomsten worden afgeleid van de mate 
van heffingsrechten over het reguliere arbeidsinkomen 
gedurende de voorwaardelijke periode (i.e. de periode tussen 
‘grant’ en ‘vesting’). 

Inkomsten uit vermogen en vermogenswinsten
Inkomsten uit vermogen omvatten rente, dividenden en huur-
inkomsten. Deze zijn progressief belast na toepassing van 
een eventuele drempelvrijstelling. Naast een heffing over de 
inkomsten, wordt er ook belasting geheven over vermogens-
winsten, zowel over directe winsten (bijv. verkoop onroerend 
goed of aandelen) als indirecte winsten (bijv. verkoop aande-
len binnen beleggingsfonds).

Kortetermijnwinsten (i.e. minder dan een jaar) zijn progressief 
belast, langetermijnwinsten zijn belast tegen een verlaagd 
vast tarief van tussen de 15-20%.

Inkomsten uit onroerend goed
De VS kent ook een (hypotheek)renteaftrek voor een eigen 
woning. De rente terzake van een maximale lening van 
USD 1.000.000 met betrekking tot een eigen woning en een 
tweede persoonlijk gebruikte woning is aftrekbaar, de rente 
betrekking hebbend op het meerdere is niet aftrekbaar. 

Indien men de eigen woning met winst verkoopt, dan is mo-
gelijk capital gains tax verschuldigd. Echter, onder bepaalde 
voorwaarden bestaat recht op een vrijstelling van USD 
250.000 vrijstelling per belastingplichtige. Dan moet voldaan 
zijn aan de zogenoemde “2-out-of-5 years rule”. De voor-
waarden voor deze vrijstelling omvatten dat in twee of meer 
van de vijf voorgaande jaren de woning (i) in bezit was van 
belastingplichtige en (ii) als eigen woning (hoofdverblijf) werd 
gebruikt. Indien men niet de 2-out-of 5 years rule haalt, omdat 
er vanwege dringende medische, studie of arbeidsredenen 
(bijv. uitzending) verhuisd moet worden, dan geldt een prorata 
vrijstelling; voor andere omstandigheden geldt een dergelijke 
tegemoetkoming niet.

De scope van de capital gains tax is breed. Indien een 
belastingplichtige namelijk een lening in buitenlandse valuta 
aflost en hij minder dollars bij aflossing nodig heeft dan op 
basis van de wisselkoers gold bij het aangaan van de lening, 
wordt een capital gains tax in aanmerking genomen. Hierop 
is geen vrijstelling van toepassing, het is dan ook een geheel 
eigen capital gain.
Voor onroerend goed dat niet als eigen woning kwalificeert 
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geldt het volgende: huurinkomsten zijn belast, maar de 
kosten zoals (hypotheek)rente, afschrijving (voorgeschreven 
percentages op de woning zelf, niet op het land), onderhoud, 
verzekeringen, VVE bijdragen en lokale belastingen zijn 
aftrekbaar. De netto huurinkomsten zijn dan dus progressief 
belast. 

Voor de verkoopwinst van een woning die niet als eigen 
woning kwalificeert, is geen vrijstelling van toepassing. De 
verkoopwinst (winst minus verkoopkosten, zoals makelaars- 
en notariskosten) is als capital gains belast. Indien de woning 
verhuurd is geweest en erop afgeschreven is, dan wordt deze 
afschrijving eerst teruggenomen en progressief belast. 

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat een verhuursituatie of 
een verkoop van een onroerend goed tot negatieve inkomsten 
c.q. een verlies (capital loss) leidt. Het voert te ver om hier 
in detail op in te gaan, maar deze nadelen kunnen – met in-
achtneming van bepaalde maxima – worden afgetrokken c.q. 
worden verrekend in het betreffende belastingjaar terwijl een 
eventueel niet afgetrokken c.q. verrekend deel mag worden 
doorgeschoven naar een volgend jaar.

Bijzondere Amerikaanse regelingen
Er zijn geen bijzondere expatregelingen voor naar de VS 
uitgezonden of aldaar vanuit het buitenland aangeworven 
expats.

Amerikaanse belastingplichtigen die buiten de VS werken, 
kunnen eventueel wel in aanmerking komen voor een (ge-
deeltelijke) vrijstelling (met progressievoorbehoud) van hun in-
komen dat toerekenbaar en belast is in het andere land. Deze 
vrijstelling is ook wel bekend onder de naam “Foreign Earned 
Income Exclusion” (hierna: FEIE). Om hierop aanspraak te 
maken moet in het aangiftejaar voldaan zijn aan een van of 
beide van de volgende twee toetsen, te weten (i) de “Physical 
Presence Test” en (ii) “Bonafide Residence Test”. Wat de 
eerste toets betreft, moet de belastingplichtige gedurende een 
periode van 365 dagen tenminste 330 dagen (van 24 uur) in 
het buitenland verblijven. Wat de tweede toets betreft, moet 
de belastingplichtige inwoner van een ander land zijn waarin 
tenminste 1 kalenderjaar zit. Het jaarbedrag voor 2019 is USD 
105.900. Indien de belastingplichtige maar een gedeelte van 
het jaar in het buitenland zit, dan geldt een pro rata vrijsteling. 
Naast de FEIE kan aanspraak bestaan op de “Foreign Hou-
sing Exclusion” (FHE) dat het mogelijk maakt om tot bepaalde 
maxima een onbelaste vergoeding voor huisvesting te geven. 

De VS kennen ook een exit tax heffingsvariant vergelijkbaar 
met een exitheffing bij emigratie naar een ander land, beter 
bekend als “Expatriation”. Vanwege de toepassing van het na-
tionaliteitsbeginsel (lawful resident) gaat het dan om – enige 
uitzonderingen daargelaten – Amerikanen die hun nationaliteit 
opgeven of “long-term residents” (i.e. personen die tenminste 
8 uit de 15 afgelopen jaren een greencard hebben gehad) 
die hun greencard opgeven. Bij expatriation wordt er voor 
voornoemde belastingplichtigen vanuit gegaan alsof zij al hun 
bezittingen en vermogen hebben verkocht; zij worden dan 
belast over de latente (vermogens)winsten en inkomen voor 
zover deze meer bedragen dan de vrijstelling ad USD 713,000 

(2018). Deze heffing wordt alleen ‘getriggerd’ indien de belas-
tingplichtige (i) meer dan USD 2.000.000 (netto) vermogen 
heeft, (ii) de gemiddelde jaarlijkse belasting in de afgelopen 
vijf jaren meer dan USD 165.000 (2018) bedroeg of (iii) in 
de afgelopen vijf jaren niet heeft voldaan aan zijn federale 
belastingverplichtingen. Een langdurig verblijf in de VS kan 
dus voor vermogende en/of veel verdienende belastingplich-
tigen vervelende consequenties hebben indien zij vanaf een 
bepaald moment de VS weer verlaten.

Voorkoming dubbele belasting
Ter voorkoming van dubbele belasting hanteert de VS in 
beginsel een verrekenmethode (“credit method”). Anders dan 
wat voor landen die een verrekenmethode hanteren univer-
seel gangbaar is, geeft de VS een zogenaamde “dollar-for-
dollar credit”. Dat houdt in dat de VS verrekening toestaat van 
de daadwerkelijk betaalde belasting in het buitenland. De VS 
heft bij, zoals gebruikelijk is bij de verrekenmethode, indien de 
in het buitenland betaalde belasting lager is dan de Ameri-
kaanse (federale) belasting. Echter, indien de in het buiten-
land betaalde belasting meer bedraagt dan de Amerikaanse 
belasting wordt in eerste instantie tot volledige verrekening 
in het betreffende jaar overgegaan en kan het overschot van 
buitenlandse belasting worden verrekend met Amerikaanse 
belasting op basis van een carry-back (1 jaar terug) en carry-
forward (10 jaar vooruit) regeling mits in die jaren sprake is 
van buitenlands inkomen. De meeste landen, die een ver-
rekenmethode toepassen, verrekenen niet over het jaar heen; 
de VS is daarin dan ook ruimhartiger.

De VS hanteert twee accounting principes voor het bijhouden 
van buitenlandse belasting. Enerzijds is dat de zogenaamde 
“paid method”, waarbij er wordt gekeken hoeveel belasting in een 
specifiek jaar is voldaan (ongeacht aan welk jaar het kan worden 
toegerekend). Bijvoorbeeld de in 2018 ingehouden loonbelasting 
van een belastingplichtige plus de in 2018 (extra) betaalde belas-
ting op aanslag over het jaar 2017. Anderzijds is er de “accrued 
method”, waarbij er wordt gekeken naar hoeveel belasting aan 
een bepaald jaar kan worden toegerekend ongeacht wanneer dit 
daadwerkelijk wordt betaald. De belasting die verschuldigd zal 
zijn over het betreffende jaar wordt dan berekend en in aan-
merking genomen. Hoewel beide methodes hun eigen voor- en 
nadelen hebben, is het belangrijk om te beseffen dat het wel 
mogelijk is om van de paid method over te gaan naar accrued 
method, maar niet andersom. De Amerikaanse belastingadvi-
seur moet dan ook voorzichtig zijn wanneer hij een keuze voor 
de accrued method overweegt.

Belastingverdrag
Wat het belastingverdrag betreft, wordt erop gewezen dat het 
verdrag diverse bijzondere bepalingen kent. Met de focus op 
grensoverschrijdende arbeid wijzen wij vooral op de volgende 
bijzonderheden.

Wat artikel 16 (arbeidsinkomen) betreft, geschiedt de telling 
van de dagen voor toepassing van de 183-dagenregeling 
op basis van het belastingjaar (i.e. kalenderjaar), dus geen 
12-maandsperiode. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, 
zijn de werkdagen in de werkstaat belast.
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Het bestuurdersartikel is opgenomen in artikel 17. In de 
meeste belastingverdragen is het heffingsrecht over een 
bestuurdersbeloning genoten door een inwoner van het ene 
land volledig toegewezen aan het land waar de onderneming 
is gevestigd. Zo niet in het verdrag met de VS. Dat bepaalt dat 
de bestuurdersbeloning van bijvoorbeeld een Amerikaanse 
inwoner genoten van een Nederlandse vennootschap, in Ne-
derland belast is met uitzondering voor zover de werkzaam-
heden in het woonland zijn verricht. Kortom, alle dagen zijn 
belast in de staat waar de vennootschap is gevestigd behalve 
de Amerikaanse werkdagen. Nederland heft dan dus over alle 
niet-Amerikaanse werkdagen. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Het pensioenartikel (artikel 18) is uitgebreid en bevat zelfs een 
toewijzingsregel voor een alimentatie-uitkering, deze is belast 
in de woonstaat van de ontvanger. De meeste verdragen 
bevatten hiervoor geen bijzondere bepalingen en geschiedt 
toewijzing op grond van het restartikel (als die is overeengeko-
men), hetgeen in principe ook neerkomt op een heffing in de 
woonstaat van de ontvanger. 

Het pensioenartikel voorziet in fiscale erkenning van een 
voortgezette pensioenregeling, ook wel bekend als aan-
wijzing of “corresponding approval”. De pensioenbijdragen 
van een buitenlandse pensioenregeling zijn in beginsel niet 
fiscaal gefaciliteerd, maar voor (tijdelijke) uitzendsituaties 
waarin het pensioen van het woonland wordt gecontinueerd is 
fiscale facilitatie toch mogelijk naar de maatstaven en fiscale 
maximeringen van het werkland op grond van de leden 8 en 
9. In Nederland moet hiervoor de Amerikaanse pensioen-
regeling worden aangewezen. In de VS geldt omgekeerd 
hetzelfde principe, echter best practice is om in de federale 
belastingaangifte het standpunt in te nemen dat de Neder-
landse pensioenregeling overeenkomt met een kwalificerende 
Amerikaanse pensioenregeling. Dit teneinde interne juridische 
kostendoorbelasting van de IRS te voorkomen (dat anders 
duizenden dollars aan kosten kan betekenen). Overigens 
hoeft de aanwijzing van een Amerikaanse pensioenregeling 
voor Nederlands fiscale doeleinden niet per se gunstiger 
te zijn dan niet-aanwijzing. Dat laatste kan voordeliger zijn, 
vanwege de toepasselijkheid van bijvoorbeeld de FEIE of 
toepassing van de saldomethode bij uitkering die gunstiger 
uit zou pakken. Het gaat het bestek van deze bijdrage echter 
te buiten om hier dieper op in te gaan, maar het maakt maar 
weer eens duidelijk dat er voor de Amerikaanse belastingad-
viseur vele keuzes te maken zijn om een zo gunstig mogelijke 
behandeling voor zijn klant te realiseren. 

Vanwege het nationaliteitsbeginsel van de VS is in het pen-
sioenartikel (lid 10) ook iets geregeld voor de Amerikaan die 
in Nederland woont en werkzaam is voor een Nederlandse 
werkgever en deelneemt aan de pensioenregeling. Er wordt 
voorzien in een fiscale erkenning tot Amerikaanse normerin-
gen en beperkingen.

Tevens bevat het verdrag een hooglerarenartikel alsmede een 
artikel voor studenten en personen in opleiding. De meeste 
verdragen kennen dergelijke bepalingen niet. Tot slot is er ook 
een buitengaatsartikel.

Pensioen, sociale zekerheid & ziektekosten

Pensioen
De VS kent ook een 3-pijlersysteem. De eerste pijler betreft 
staatspensioen zijnde de zogenaamde “Social Security” (vgl. 
AOW maar dan wat hoger), de tweede pijler is bedrijfspen-
sioen (beter bekend als 401k) en dan is er een 3e pijler-
voorziening waarvan kennis ook van belang is. Het betreft 
hier de “Individual Retirement Accounts”, afgekort IRA, (vgl. 
lijfrente). Er zijn verschillende IRA’s, waarvan de behandeling 
in Nederland verschilt per type. Hieronder is de Nederlandse 
kwalificatie uiteengezet:

TYPE IRA NEDERLANDS  
FISCALE BEHANDELING

Traditional IRA (zelf opgezet of eigen 
voortzetting 401k)

Box I indien US premie aftrekbaar 
 (uitkeringen belast), anders Box III 
(waarde in Box III belast)

Roth IRA Box III (waarde in Box III belast)

Simple IRA Box I (uitkeringen belast)

SEP IRA Box I (uitkeringen belast)

Sociale zekerheid
Er is een verdrag voor de sociale zekerheid. Hierdoor kan 
iemand maximaal 5 jaar sociaal verzekerd blijven in het land 
vanwaar men wordt uitgezonden (detacheringsbepaling, 
artikel 9 van het sociaalzekerheidsverdrag). Er is ook een 
bepaling inzake multistate (artikel 8 verdrag), echter deze is 
niet wederkerig, het is namelijk enkel van toepassing op inwo-
ners van Nederland die in beide landen werken (ongeacht als 
werknemer of als zelfstandige). 

Om aan te tonen dat iemand exclusief in één van de landen 
sociaal verzekerd is, kan men een Certificate of Coverage 
(CoC) aanvragen (vgl. Europese A1/E101 verklaring). Partners 
en kinderen kunnen ook op de CoC worden opgenomen. 
Ondanks dat er overigens een CoC is toegekend die de 
Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing ver-
klaart, kan een werknemer beperkte niet-federale arbeidson-
geschiktheidspremies verschuldigd zijn (als dit al door staten 
wordt geheven).

Ziektekosten
Van belang is dat het verdrag niet voorziet in een bepaling 
omtrent medische zorg. Omdat een Amerikaanse ziektekos-
tenverzekering, inclusief tandarts, al gauw kan oplopen tot 
wel USD 800-1.200 p/m voor een gezin van 4 personen, is 
het raadzaam om de mogelijkheden in Nederland te verken-
nen voor vertrek naar de VS. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale 
buitenlandse of VS-modules bij zorgverzekeraars.

Tot slot, het verdrag bevat tevens een bepaling waarbij tijdvak-
ken van onderworpenheid en opbouw van bepaalde toekom-
stige rechten wederzijds worden gerespecteerd ter verkrijging 
van bepaalde sociaalrechtelijke voordelen. Zo is het dus 
bijvoorbeeld voor iemand die nu in de VS sociaal verzekerd is 
en daarvoor gewoonlijk altijd in Nederland woonde en werkte 
niet vereist dat deze tenminste 10 jaren in de VS bijdraagt 
om überhaupt in aanmerking te komen voor social security 
(AOW-equivalent). 
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Grensoverschrijdende tewerkstelling in België:  
een overzicht van controlemaatregelen
Auteur: mr. Y. Stox 
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB, Senior Legal Counsel bij Partena Professional (Yves.Stox@partena.be) 

Buitenlandse werkgevers die tijdelijk personeel 
tewerkstellen in België moeten een hele rits controle
maatregelen respecteren. Dit artikel wil een overzicht 
bieden van de verschillende “sociale documenten” (in 
de ruimste betekenis) die de buitenlandse werkgever 
moet opmaken en bijhouden. Gelukkig zijn er ook vrij
stellingen, ook die komen aan bod.
De focus in dit artikel ligt op de tijdelijke tewerkstelling 
in België vanuit een andere lidstaat van de Europees 
Economische Ruimte. Het verplichte karakter van deze 

controlemaatregelen staat los van de onderwerping 
aan Belgische belastingen, aan Belgische socialeze
kerheidsbijdragen en het moeten naleven van de Bel
gische arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden. 
Specifieke verplichtingen in met name de bouwsector 
komen niet aan bod.
Die controlemaatregelen werden nog een beetje com
plexer na de omzetting van de Handhavingsrichtlijn 
2014/67 door de wet van 11 december 2016 houdende 
diverse bepalingen inzake detachering van werkne

De bijzondere positie van in Nederland 
 wonende Amerikanen met de 30%-regeling
Een in Nederland wonende Amerikaan (of green card holder) 
met de 30%-regeling kan opteren voor partieel buitenlandse 
belastingplicht. Nederland neemt voor deze groep belas-
tingplichtigen al sinds jaar en dag een bijzonder standpunt 
in, aangezien een dergelijke belastingplichtige op grond van 
artikel 4, lid 1 van het verdrag als inwoner van de VS wordt 
gezien. Dit standpunt is laatstelijk verwoord in het besluit van 
23 augustus 20131. Een dergelijke Amerikaanse belasting-
plichtige heeft in Nederland dan een bijzondere status. In Box 
II en Box III wordt hij gewoon belast als een niet-inwoner net 
als iedere andere inwoner van Nederland met de 30%-rege-
ling die opteert voor partieel buitenlandse belastingplicht, 
maar in Box I wordt hij als zogenaamde beperkt binnenlands 
belastingplichtige beschouwd (vergelijkbaar met bijv. een 
diplomaat). Zodoende is deze Amerikaan enkel voor zijn 
Nederlandse bronnen van inkomen in Nederland belast, zoals 
loon toerekenbaar aan Nederlandse werkdagen en zijn (ne-
gatieve) inkomsten uit eigen woning, maar wel komt hij – net 
als een gewone inwoner – in aanmerking voor inwonersvoor-
delen, zoals persoonsgebonden aftrekposten en mogelijkheid 
van vrije toerekening van gemeenschappelijke inkomens- en 
vermogensbestanddelen. 

Opteren heeft (mogelijk) gevolgen voor toepassing van het 
belastingverdrag of de Amerikaanse belastingwetgeving, 
bijvoorbeeld aangaande het volgende:

• De verdeling van heffingsrechten. Als de Amerikaan die in 
Nederland woont wel opteert, is enkel het arbeidsinkomen 
toerekenbaar aan de Nederlandse werkdagen belast en 
opteert deze niet, dan is het gehele arbeidsinkomen in 
beginsel belast. Ook zou opeens het bestuurdersartikel niet 
van toepassing kunnen zijn omdat de discrepantie tus-
sen woonland en vestigingsland niet meer aan de orde is 
(bijv. de Amerikaan die bestuurder is van een Nederlandse 
vennootschap en niet opteert voor partieel buitenlandse 
belastingplicht).

• Technisch gezien is het pensioenartikel (non-
discriminatiebepaling van artikel 19, lid 10 belastingverdrag) 
niet van toepassing, omdat door het opteren feitelijk 
geen sprake is van een Amerikaan die in Nederland 
woont (op grond van het verdrag) en deelneemt aan een 
Nederlandse pensioen regeling. Feitelijk zou deelname 
aan de Nederlandse pensioenregeling derhalve niet door 
de VS fiscaal gefaciliteerd dienen te worden. De praktijk is 
overigens dat men met deze technische nuance niets doet.

• Opteren kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om 
de FEIE te claimen wanneer deze afhangt van het voldoen 
aan de bonafide residence test (zie hiervoor).

• Het kan relevant zijn voor de Expatration Rules. En ook kan 
het niet (meer) opteren door een greencard holder helpen 
om buiten de 8 uit 15 jaren scope te blijven.

• Verder kan het ook voor de werkgever van belang zijn wat 
de Amerikaanse inwoner kiest. Als hij voor partieel buiten-
landse belastingplicht kiest, zou dat voordeliger kunnen 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan werknemers op uitzending met 
een netto contract (eerst alloceren en daarna bruteren) of 
aan de mogelijke toepassing van eindheffingen, zoals de 
strafheffing van 75%. De werkgever doet er goed aan met 
de ex-werknemer af te spreken dat hij de werkgever voor-
ziet van de nodige informatie om bijvoorbeeld de objectvrij-
stelling te claimen in de complexe berekening. 

Tot slot maken veel Amerikanen zich zorgen om de Box III 
belasting als de 30%-regeling eindigt. Echter, deze groep 
vergeet dat voor hen de impact mogelijk niet eens zo groot is, 
omdat de Box III belasting in principe verrekenbaar is met de 
belasting die zij altijd als Amerikaan verschuldigd zijn over hun 
inkomsten uit vermogen en hun vermogenswinsten.
Bovenstaande maakt maar weer eens duidelijk dat de positie 
van een Amerikaan die in Nederland woont een heel bijzon-
dere is, met zeer vele haken en ogen. 

1   Het gaat hier om het “30%-regeling besluit”, besluit van 23 augustus 2013, nr. 

DGB 2013/70, vraag & antwoord 4.
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mers (Belgisch Staatsblad 20 december 2016). België 
kende met de Limosa-melding al een voorafgaande 
verklaring, maar er is meer.

De Handhavingsrichtlijn in België: nieuwe 
documenten
De buitenlandse werkgevers die werknemers detacheren naar 
België zijn verplicht om aan de bevoegde inspectiediensten 
de volgende documenten te bezorgen (op papier of elektro-
nisch):
• een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedeta-

cheerde werknemer of een gelijkwaardig document;
• de informatie met betrekking tot de vreemde valuta die 

dienst doet als betaling van het loon, de voordelen in geld 
of in natura verbonden aan de tewerkstelling in het buiten-
land, de voorwaarden van de repatriëring van de gedeta-
cheerde werknemer;

• de arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van 
de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde werknemer 
aangeven;

• de betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde 
werknemer.

Deze documenten moeten alleen worden aangeleverd indien 
een sociaal inspecteur daar om vraagt. Eventueel zal de werk-
gever ook worden gevraagd om een vertaling te bezorgen van 
deze documenten, hetzij in één van de landstalen, hetzij in het 
Engels.

Bepaalde werkgevers kunnen worden vrijgesteld op basis van 
de beperkte duur van hun activiteiten in België of de bijzon-
dere aard van die activiteiten. Dat is met name het geval voor 
werknemers die vergaderingen in beperkte kring bijwonen.

Na de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers in 
België zijn de werkgevers verplicht om een jaar lang deze 
documenten te bezorgen aan de sociale inspectie (tenzij de 
werkgever is vrijgesteld).

De Handhavingsrichtlijn in België: de 
 verbindingspersoon
Voorafgaand aan de tewerkstelling van de in België gedeta-
cheerde werknemers, moet de werkgever een verbindings-
persoon aanwijzen. De identificatie- en contactgegevens van 
de verbindingspersoon worden toegevoegd aan de Limosa-
melding. (Wanneer er geen Limosa-meldingsplicht geldt, 
moet de verbindingspersoon worden aangemeld via een 
specifieke procedure.)

Overzicht
Het overzicht op de pagina hiernaast brengt de verschillende 
controlemaatregelen en administratieve formaliteiten samen. 
De eerste kolom somt de verschillende documenten op in zes 
verschillende categorieën. 
De tweede kolom geeft aan of de werkgever kan worden 
vrijgesteld om de sociale documenten op te maken. 
De derde kolom somt de voorwaarden op waaraan de werkgever 
moet voldoen om deze vrijstelling te krijgen, met name
• Een Limosa-melding hebben ingediend (bij arbeidsorgani-

satiedocumenten); of
• Een vergelijkbaar sociaal document kunnen voorleggen 

zoals van toepassing in de uitzendstaat (bij loondocumen-
ten). Deze vergelijkbare documenten moeten niet in België 
worden bewaard. Ze moeten aan de sociale inspectie 
worden bezorgd wanneer die erom vraagt.

De werkgever is vrijgesteld van de Limosa-melding en eventu-
eel het voorleggen van vergelijkbare documenten, afhankelijk 
van de activiteiten van de werknemer. Bijvoorbeeld voor de 
werknemers die vergaderingen in beperkte kring bijwonen 
(bv. zakenreis, vergaderingen van de algemene directeuren 
van een multinational), op voorwaarde dat hun verblijf in Bel-
gië niet meer dan 60 dagen per kalenderjaar bedraagt, met 
een maximum van 20 kalenderdagen per vergadering.
De vierde kolom geeft aan of deze vrijstelling is beperkt in de tijd.

Anomalie: De lasthebber
De wettekst legt buitenlandse werkgevers de verplichting op 
om een lasthebber aan te duiden die de sociale documenten 
(onder andere de individuele rekening) gedurende 5 jaar be-
waart in België wanneer de werkgever geen vestiging heeft in 
België. Die verplichting kan op basis van de rechtspraak van 
het Hof van Justitie geen toepassing vinden voor werkgevers 
gevestigd in een andere EER-lidstaat die tijdelijk personeel te-
werkstellen in België (HvJ 23 november 1999, Arblade Leloup, 
C-369/96 en C-376-96, §76). De controle op de naleving van 
de sociale bescherming kan immers met minder beperkende 
maatregelen worden verzekerd, die wel het Europese vrij ver-
richten van diensten respecteren.

Praktische tips
Vergeet de Limosa-melding niet. Die stelt buitenlandse 
werkgevers vrij van de opmaak en het bijhouden van arbeids-
organisatiedocumenten. Bovendien kunnen er boetes worden 
opgelegd wanneer dat niet gebeurt.
Op zakenreis in België? Men is bijna steeds vrijgesteld van 
de Limosa-melding en de sociale documenten. Houd wel 
rekening met de maximumtermijnen.
Buitenlandse werknemers zijn niet verplicht om een A1-
formulier bij zich te hebben in België. Toch is het aan te raden 
om een A1-formulier aan te vragen als bewijs dat er geen 
socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd in België.
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Soort sociaal document Is een vrijstelling mogelijk? Wat zijn de voorwaarden voor 
de vrijstelling?

Hoe lang is de vrijstelling 
geldig?

1.  Voorafgaand aan de tewerkstelling in België
Limosa-melding Ja Afhankelijk van de activiteiten van de 

werknemer in België. (bijvoorbeeld 
vergaderingen in beperkte kring)

Afhankelijk van de activiteiten van de 
werknemer in België.

Aanduiden verbindingspersoon Identificatie via de Limosa-melding

2. Algemeen
Arbeidsreglement 
Dimona-melding 
Algemeen personeelsregister 
Speciaal personeelsregister 
Aanwezigheidsregister

Ja, de werkgever is vrijgesteld om deze 
sociale documenten op te stellen en bij 
te houden.

Op voorwaarde dat de werkgever een 
Limosa-melding heeft ingediend of is 
vrijgesteld van de Limosa-meldingsplicht 
voor de betrokken werknemer.

Gedurende een periode van  
12 maanden.

3. Arbeidstijd (*)
Deeltijdse arbeidsovereenkomst 
Deeltijds uurrooster

Ja, de werkgever is vrijgesteld om deze 
sociale documenten op te stellen en bij 
te houden. 
De Limosa-melding vraagt wel om 
het werkrooster voor elke individuele 
werknemer in te geven.

Op voorwaarde dat de werkgever een 
Limosa-melding heeft ingediend of is 
vrijgesteld van de Limosa-meldingsplicht 
met betrekking tot de betrokken 
werknemer.

Gedurende een periode van  
12 maanden.

4. Overeenkomsten specifieke categorieën
Overeenkomst tewerkstelling student 
Overeenkomst huisarbeider 
Beroepsinlevingsovereenkomst 
Overeenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid

Ja, de werkgever is vrijgesteld om deze 
sociale documenten op te stellen en bij 
te houden. 
Op voorwaarde dat de werkgever een 
Limosa-melding heeft ingediend of is 
vrijgesteld van de Limosa-meldingsplicht 
met betrekking tot de betrokken 
werknemer.

Gedurende een periode van  
12 maanden.

5. Loondocumenten
Loonafrekening (maandelijks) Ja, de werkgever is vrijgesteld om deze 

sociale documenten op te stellen en bij 
te houden.

Als de werkgever een kopie van een 
vergelijkbaar document kan bezorgen, 
met vertaling (Nederlands, Frans, Duits, 
Engels); Deze verplichting geldt tot één 
jaar na het einde van de detachering in 
België.

Gedurende een periode van 12 
maanden.

Vrijstelling vergelijkbare documenten De werkgever is vrijgesteld van 
de verplichting om vergelijkbare 
documenten te bezorgen.

Afhankelijk van de activiteiten van de 
werknemer in België. (bijvoorbeeld 
vergaderingen in beperkte kring)

Afhankelijk van de activiteiten van de 
werknemer in België.

Individuele rekening (jaarlijks) Ja, de werkgever is vrijgesteld om deze 
sociale documenten op te stellen en bij 
te houden.

Op voorwaarde dat de werkgever een 
kopie van een vergelijkbaar document 
kan bezorgen, met vertaling (Nederlands, 
Frans, Duits, Engels). Deze verplichting 
geldt tot één jaar na het einde van de 
detachering in België.

Gedurende een periode van 12 
maanden.

Vrijstelling vergelijkbare documenten De werkgever is vrijgesteld van 
de verplichting om vergelijkbare 
documenten te bezorgen.

Afhankelijk van de activiteiten van de 
werknemer in België. (bijvoorbeeld 
vergaderingen in beperkte kring)

Afhankelijk van de activiteiten van de 
werknemer in België.

Staat van prestaties plus/minus conto Geen vrijstelling mogelijk. Niet van toepassing. Niet van toepassing.

6. Versterking van de controlemaatregelen (de 
wet van 11 december 2016).
Arbeidsovereenkomst of gelijkwaardig document 
Loonpakket 
• de muntsoort waarin het loon wordt uitbetaald; 
• de voordelen in geld en in natura; 
• de wijze van terugkeer 
Arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur 
van de dagelijkse arbeidstijd aangeven
Betalingsbewijzen van lonen

Ja, de werkgever kan worden vrijgesteld 
om deze sociale documenten te 
bezorgen.

Afhankelijk van de activiteiten van de 
werknemer in België. (bijvoorbeeld 
vergaderingen in beperkte kring).

Gedurende een periode van 12 
maanden.

De verplichting tot het bezorgen van deze sociale documenten geldt tot één jaar na het einde van de detachering.

(*)  De Limosa-meldingsplicht gaat op dit vlak te ver. De Limosa-melding vraagt om voorafgaand aan de tijdelijke tewerkstelling 
voor elke werknemer het uurrooster in te vullen. Op basis van de Handhavingsrichtlijn 2014/67 kan de werkgever pas tijdens de 
detachering worden verplicht om deze informatie te bezorgen.
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Social zekerheid

Grensarbeid: kinderbijslag en kindgebonden budget na een scheiding
Auteur: Nick Tax 
Voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale Verzekeringsbank te Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale 
Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de 

Bureaus u advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt:

“Recht op kinderbijslag en kindgebonden budget bij grensarbeid na scheiding; de scheiding in het midden??”

In een eerder artikel in Grensoverschrijdend Werken is 
uiteengezet wat de kinderbijslagrechten zijn van een echt-
paar, als echtelieden in verschillende land werken en allebei 
recht hebben op kinderbijslag. De Europese verordening 
883/2004 wijst dan één land aan dat de kinderbijslag volledig 
betaalt voor de persoon die daar werkt en één land dat voor 
de persoon die daar werkt alleen die kinderbijslag betaalt die 
hoger is dan de kinderbijslag uit het land dat volledig betaalt. 
Op die manier garandeert de verordening aan het echtpaar 
dat zij het hoogste kinderbijslagrecht ontvangen, Zo loopt het 
echtpaar geen rechten mis. Maar, zodra het echtpaar of het 
samenwonende stel niet meer samen is, ontstaat er een situ-
atie met twee huishoudens die recht hebben op kinderbijslag 
voor dezelfde kinderen. Dat kan in sommige gevallen nadelig 
uitpakken voor de persoon die de kinderen in huis heeft.

Situatie 1
Mw. Y. woont in de grensstreek en is gescheiden van dhr. 
X. Mw. Y. ontvangt een bijstandsuitkering van haar woonge-
meente. Daarnaast bestaat er recht op kinderbijslag voor haar 
twee kinderen, en er bestaat recht op kindgebonden budget. 
Dhr. X woont en werkt in Nederland, en betaalt trouw zijn 
alimentatie voor zijn kinderen, zoals overeengekomen in het 
echtscheidingsconvenant. 

Mw. Y wordt door het UWV aangemoedigd om in België te 
gaan werken, waar de kansen op een betaalde baan hoger 
liggen dan in haar eigen Nederlandse woonregio. Mw. besluit 
inderdaad om te gaan solliciteren in België, en wordt aange-
nomen op een leuke baan. Omdat mw. Y nu grensarbeider is, 
wordt ze Belgisch sociaal verzekerd. Ze heeft nu recht op Bel-
gische kinderbijslag, en die is veel hoger dan de Nederlandse!

Maar dan komt het: er bestaat recht op kinderbijslag in twee 
landen. Dhr. X woont en werkt in Nederland en heeft recht 
op Nederlandse kinderbijslag, mw. Y gaat in België werken 
en krijgt daardoor recht op Belgische kinderbijslag. Tot het 
moment waarop mevrouw Y in België gaat werken is zij verze-
kerd in Nederland en wordt aan haar de kinderbijslag betaald 
omdat de kinderen bij haar wonen. Vanaf het moment dat zij 
in België gaat werken wijst de verordening Nederland aan als 
het land dat de kinderbijslag volledig betaalt, omdat Neder-
land het land is waar de kinderen wonen. In Nederland werkt 
dhr. X, en hij heeft dan ook recht op de Nederlandse kinder-
bijslag. Deze wordt aan hem betaald, als hij aan de voorwaar-
den voldoet. Een van de voorwaarden is dat hij een bijdrage 

levert in het onderhoud van de kinderen. Dit is verplicht omdat 
de kinderen niet in zijn huishouden verblijven. Omdat dhr. X 
zijn alimentatie trouw betaalt, voldoet hij aan deze voorwaarde 
en betaalt de Sociale verzekeringsbank de Nederlandse 
kinderbijslag aan hem uit. Als bij de alimentatie niets expliciet 
is geregeld over de kinderbijslag leidt de betaling van kinder-
bijslag aan hem, in plaats van aan zijn ex-partner, niet tot een 
verhoging van de alimentatie. 

Mw. Y heeft geen recht op Nederlandse kinderbijslag omdat 
zij in Nederland niet verzekerd is. Zij heeft wel recht op Belgi-
sche kinderbijslag. Deze wordt echter slechts betaald voor zo-
ver deze hoger is dan de Nederlandse kinderbijslag. Voordeel 
is dat deze Belgische kinderbijslag maandelijks wordt betaald. 
Nadeel dat het niet om volledige kinderbijslag gaat.

Mw. Y ontvangt dus geen Nederlandse kinderbijslag meer. 
Omdat zij geen recht meer heeft op deze kinderbijslag, heeft 
zij ook geen recht meer op het kindgebonden budget. Het 
gaan werken in België werkt dus in het nadeel van mw. Y. 
Zij verliest een bedrag aan kinderbijslag ter hoogte van de 
Nederlandse kinderbijslag, en het kindgebonden budget. ben 
fikse verliespost!

In de Europese verordening staat nog een regel dat als 
kinderbijslag niet wordt gebruikt voor het onderhoud van 
de kinderen, die kinderbijslag moet worden betaald aan de 
verzorger van het kind. Mevrouw Y kan daar echter geen 
beroep op doen. De kinderbijslag wordt volgens de maatsta-
ven die in Nederland gelden wel degelijk gebruikt voor het 
onderhoud van de kinderen, maar wel via haar de ex-partner. 
Immers mag hij de kinderbijslag gebruiken om zijn alimentatie 
te voldoen.

Situatie 2
Mw. Z. woont in Nederland, en woont samen met dhr. W. Er 
is geen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. 
Ze hebben samen twee kinderen. De samenleving wordt 
stopgezet, het paar gaat uit elkaar. Er is geen echtscheidings-
convenant. W. woont en werkt in Nederland. Mw. Z gaat, 
daartoe aangemoedigd door haar casemanager, in België 
werken. Mw. Z. wordt grensarbeidster en om die reden wordt 
zij Belgisch sociaal verzekerd. Haar situatie is wat dat betreft 
dezelfde als die van mw. Y. Ook zij krijgt recht op Belgische 
kinderbijslag, verliest haar kindgebonden budget. 
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Echter, het verschil met de vorige situatie is, dat de ex-partner 
van Z geen bijdrage levert in het onderhoud van de kinderen. 
Dhr. W. zou dan geen recht hebben op Nederlandse kinder-
bijslag; hij levert immers geen bijdrage in het onderhoud van 
zijn niet in zijn huishouden verblijvende kinderen. Omdat deze 
Nederlandse kinderbijslag niet meer wordt betaald, zou mw. 
Z. in België volledige kinderbijslag kunnen claimen. Hiervoor 
is echter wel de medewerking van het Belgische kinderbijslag-
fonds voor nodig. Neem daarvoor contact op met de SVB in 
Nederland.

De kinderbijslaggerechtigde wordt meestal overvallen door 
de informatie dat de kinderbijslagrechten in hun nadeel wordt 
aangepast. Vaak gaat dat ook nog eens gepaard met terug-
betalingen van ten onrechte ontvangen kinderbijslag. Deze 
gevolgen worden niet of nauwelijks uitgelegd aan de aspirant 
grensarbeider. Qua informatie is die aangewezen op mid-
delen die hem of haar de algemene lijn uitleggen. Voor meer 
specifieke informatie is men aangewezen op specialisten. 
Maar, veelal neemt de aspirant grensarbeider aan genoeg te 
weten na raadpleging van de algemene informatie, wat hem 
of haar niet kwalijk te nemen valt. Dus, als je situatie maar 
enigszins afwijkt van de algemene lijn, neem contact op met 
een specialist!

A
rbeidsrecht

Grensoverschrijdend transport en het toepasselijk arbeidsrecht
Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck 
Advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 23 november jl. heeft de Hoge Raad twee uitspra
ken gedaan over grensoverschrijdend transport en 
het toepasselijke arbeidsrecht. De eerste zaak betreft 
het geding tussen FNV enerzijds en Van den Bosch 
en Silo-Tank (Hongaarse vennootschap) anderzijds. 
In deze kwestie was de Hoge Raad het niet eens met 
het oordeel van het Gerechtshof. De tweede zaak 
betreft het geding tussen een aantal Hongaarse chauf
feurs tegen Silo-Tank. In deze kwestie zijn er door de 
Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ 
EU. Onderstaand wordt op de uitspraak van de Hoge 
Raad inzake de kwestie FNV tegen Van den Bosch en 
Silo-Tank nader ingegaan. Aan werkgeverskant lijkt te 
vroeg te zijn gejuicht.

Wat ging vooraf?
Tien vrachtwagenchauffeurs met de Hongaarse nationa-
liteit zijn in dienst geweest van Silo-Tank. Silo-Tank is een 
Hongaarse vennootschap en is een zusteronderneming 
van het Nederlandse Van den Bosch Transporten BV. In de 
arbeidsovereenkomsten is géén rechtskeuze opgenomen. 
De basisarbeidsvoorwaarden uit de cao Beroepsgoederen-
vervoer, die algemeen verbindend was van 31 januari 2013 
tot en met 31 december 2013, worden niet op de werknemers 
toegepast. Ook worden de financiële arbeidsvoorwaarden 
van het Nederlandse arbeidsrecht niet op de werknemers toe-
gepast. De werknemers hebben in november 2013 aanspraak 
gemaakt op loon volgens de cao’s Beroepsgoederenvervoer 
en Goederenvervoer. Kort daarna heeft Silo-Tank de arbeids-
overeenkomsten beëindigd. 

De betrokken werknemers zijn van mening dat zij aanspraak 
maken op achterstallig loon. Zij stellen daartoe dat Nederland 
het gewoonlijk werkland is. Het Gerechtshof ’s-Hertogen-
bosch (hierna: “het Gerechtshof”) heeft geoordeeld dat Hon-
gaars recht van toepassing is en dat de Detacheringsrichtlijn 
niet van toepassing is. De werknemers gaan in cassatie.

Wat oordeelt de Hoge Raad?
De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:2165) overweegt dat on-
derzocht moet worden in welk land de betrokken werknemers 
gewoonlijk hun arbeid verrichtten (art. 8 lid 2 Rome I). Ook 
overweegt de Hoge Raad dat onderzocht moet worden of de 
arbeidsovereenkomst niet een nauwere band heeft met een 
ander land dan het “gewoonlijke werkland” (art. 8 lid 4 Rome I). 

In de zaak Koelzsch heeft het HvJEU geoordeeld aan welke 
gezichtspunten in elk geval getoetst moet worden om het 
“gewoonlijk werkland” te bepalen. In het arrest Schlecker is 
uitgewerkt met welke omstandigheden de rechter met name 
rekening moet houden bij de beoordeling of de arbeidsover-
eenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander 
land dan het “gewoonlijke werkland”. De Hoge Raad is van 
oordeel dat het Gerechtshof beide toetsen niet correct heeft 
uitgevoerd. 

Bij de vraag welk land het “gewoonlijk werkland” is, heeft het 
Gerechtshof volgens de Hoge Raad ten onrechte niet elk van 
de in Koelzsch genoemde gezichtspunten betrokken. Ook 
heeft het Gerechtshof niet onderzocht of de door de werkne-
mers genoemde gezichtspunten “de werkzaamheid van de 
werknemer kenmerken” als bedoeld in de zaak Koelzsch. 

Het oordeel van het Gerechtshof dat Hongarije het land is 
waarmee de arbeidsovereenkomsten nauwer zijn verbon-
den, heeft het Gerechtshof gebaseerd op dezelfde omstan-
digheden als die waarop zijn oordeel ten aanzien van het 
“gewoonlijk werkland” is gestoeld. Het Gerechtshof heeft 
wel enkele omstandigheden genoemd die ook volgens het 
HvJ EU van belang zijn, maar heeft vergeten om de door 
werknemers gestelde omstandigheden op hun betekenis te 
onderzoeken. Volgens de Hoge Raad had het Gerechtshof dit 
kenbaar in de beoordeling moeten betrekken. Gelet op deze 
omstandigheden besluit de Hoge Raad dan ook het arrest van 
het Gerechtshof te vernietigen en wordt de zaak verwezen 
naar een ander Gerechtshof. Na verwijzing zal onder meer 
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Welke bijdragen oudedagsvoorzieningen zijn aftrekbaar in het werkland?
Auteur: Carlo Douven 
Werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 6 december 2018 heeft het Hof van Justitie EU een 
arrest gewezen betreffende de aftrek van bijdragen aan 
oudedagsvoorzieningen in het land waar werkzaam
heden verricht worden. Een Belgische advocaat werkt 
ook in Duitsland als advocaat. Kan hij Duitse premies 
voor oudedagsvoorzieningen in Duitsland aftrekken? 
In het arrest beslist het Hof van Justitie EU welke door 
een buitenlandse belastingplichtige betaalde bijdragen 
aan oudedagsvoorzieningen het werkland fiscaal moet 
faciliteren.

Het arrest is voor de Nederlandse situatie van belang. Ik con-
cludeer uit het arrest dat Nederland eerder te veel faciliteiten 
aan niet-inwoners verleent dan te weinig. Het Europese recht 
dwingt niet tot alle in de Nederlandse wet genoemde facilitei-
ten voor niet-inwoners. 
Bij de totstandkoming van de kwalificerende buitenlandse be-
lastingplicht heeft de staatssecretaris gezegd dat hij niet meer 
fiscale faciliteiten wil verlenen dan Europeesrechtelijk verplicht 
is. Op basis van het arrest kan de wetgever nog wel enige 
regelingen verder nuanceren. Als de mogelijke beperkingen in 
de wet zouden worden opgenomen, maakt dat de uitvoering 
wel weer ingewikkelder. Het Hof van Justitie EU wil belemme-
ringen van het vrij verkeer beperken, maar lijkt met dit arrest 
nieuwe complicaties toe te voegen.
In dit artikel ga ik in op het arrest Montag van 6 december 
2018, ECLI:EU:C:2018:987. Ik beschrijf het arrest eerst en ga 
in op de overwegingen en conclusies van het Hof van Justitie 
EU. Daarna beoordeel ik de mogelijke gevolgen van dit arrest 
voor de Nederlandse praktijk.

Aanloop
Frank Montag woont in België, heeft de Duitse nationaliteit en 
is advocaat bij een internationaal advocatenkantoor. Hij werkt 
ook in Duitsland. Voorwaarde om als advocaat op te kunnen 
treden, is dat men in de lidstaat waar men werkt ingeschreven 

is. Montag moest zich in België en Duitsland in een register 
voor advocaten registreren. De Europese richtlijn 98/5/EG 
schrijft dat voor. 
Fiscaal was Montag in 2008 inwoner van België. Hij behaalde 
6,3% van zijn nettowinst in België, 54% in Duitsland en de rest 
in derde landen. Montag had ook nog andere inkomsten. In 
Duitsland voldeed Montag niet aan de voorwaarden om aan-
gemerkt te worden als een ‘unbeschränkt Steuerpflichtige’. 
‘Unbeschränkte Steuerpflicht’ zou hem een status geven ver-
gelijkbaar met een inwoner van Duitsland. Montag was echter 
een ‘beschränkt Steuerpflichtige’. Daarmee had Montag geen 
recht op de aftrek van ‘bijzondere uitgaven’ in Duitsland.
Montag was in Duitsland als advocaat verplicht deel te nemen 
aan de pensioeninstelling voor advocaten. Gevolg daarvan 
was dat Montag vrijgesteld was van deelname aan het Duitse 
wettelijke pensioenstelsel. Montag betaalde aan de pensioen-
instelling voor advocaten in 2008 een verplichte bijdrage en 
een vrijwillige bijdrage. Daarnaast sloot hij in Duitsland nog 
een particuliere pensioenverzekering af.
In België, het woonland, konden de betalingen in Duitsland 
niet tot aftrek leiden. In België kon Montag alleen de verplichte 
bijdragen aan de Belgische sociale zekerheid aftrekken. In 
Duitsland weigerde het Finanzamt Köln-Mitte de aftrek van de 
in Duitsland betaalde premies. Montag, als advocaat, laat het 
bij deze weigering niet zitten en procedeert tegen het weige-
ren van de aftrek.

Hof van Justitie EU
Het Hof van Justitie EU begint, zoals gewoonlijk, met het 
uitleggen van het Europeesrechtelijk toetsingskader.

Toetsingskader
Het Hof stelt vast dat het vrij verkeer van vestiging van 
toepassing is. Duitsland mag deze vrijheid van vestiging niet 
beperken. Iedere beperking is een vorm van discriminatie. Dat 
is hier aan de orde omdat Duitsland Montag fiscale faciliteiten 
onthoudt, die inwoners van Duitsland wel krijgen. Immers 

opnieuw moeten worden onderzocht of Hongarije dan wel 
Nederland het gewoonlijke werkland is. Het cassatiemiddel 
dat betrekking heeft op de Detacheringsrichtlijn hoeft daarom 
niet behandeld te worden.

Conclusie
Aan werkgeverskant lijkt er te vroeg te zijn gejuicht naar aan-
leiding van het oordeel van het Gerechtshof. Het Gerechtshof 
heeft volgens de Hoge Raad onvoldoende gemotiveerd waar-
om ze vond dat Hongarije het “gewoonlijke werkland” was of 
in ieder geval het land was waarmee de arbeidsovereenkomst 
het nauwst verbonden was. Deze uitspraak leert ons dat ook 
in kwesties over grensoverschrijdend transport de criteria van 

het Koelzsch-arrest (gewoonlijk werkland) en het Schlecker-
arrest (nauwere band) duidelijk moeten worden toegepast om 
het toepasselijke arbeidsrecht te bepalen.

In de tweede zaak van de Hoge Raad (het geding tussen een 
aantal Hongaarse chauffeurs tegen Silo-Tank) over grens-
overschrijdend wegtransport heeft de Hoge Raad besloten 
om een aantal prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU. 
Eén van de belangrijkste vragen is of de Detacheringsrichtlijn 
ook geldt voor een chauffeur in het internationaal wegvervoer 
die in meerdere lidstaten werkt. Wat het antwoord hierop zal 
zijn is nog afwachten en wordt vervolgd.

Pensioen en fiscalitiet
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de betaalde premies zouden voor een in Duitsland wonende 
advocaat aftrekbaar zijn als bijzondere uitgave (art. 10 EStG). 
Dit onderscheid is alleen toegestaan als de situatie van de 
in Duitsland wonende advocaat niet objectief vergelijkbaar 
is met die van Montag, of als de Duitse aftrekbeperking 
gerechtvaardigd is door een dwingende reden van algemeen 
belang. Als dat laatste het geval is, dan moet de maatregel 
proportioneel zijn, dus geschikt zijn om het nagestreefde doel 
te verwezenlijken en mag deze niet verder gaan dan nodig is 
om dat doel te bereiken.

Vergelijkbaarheid
De situatie van een inwoner en een niet-inwoner is bij de 
directe belastingen in de regel niet vergelijkbaar. Immers, 
het woonland belast het wereldinkomen en kan het beste 
met de persoonlijke draagkracht rekening houden. Dus het 
onthouden van fiscale faciliteiten aan een niet-inwoners is 
daarmee in beginsel niet discriminerend. Dat wordt anders 
als een niet-inwoner in zijn woonland geen inkomsten van 
betekenis geniet, zodat het woonland geen fiscale faciliteiten 
kan verlenen. Montag verdiende weliswaar het merendeel 
van zijn inkomsten in Duitsland, maar had een dusdanig hoog 
inkomen in België dat België rekening kon houden met de 
persoonlijke en gezinssituatie van Montag. Daarmee stelt 
het Hof van Justitie EU vast dat Montag door Duitsland niet 
gediscrimineerd wordt. Zoals zal blijken heeft deze conclusie 
gevolgen voor de fiscale faciliteiten die Duitsland aan Montag 
moet verlenen.

Verplichte bijdrage beroepspensioenregeling
Inwoners en niet-inwoners verkeren wel in een vergelijkbare 
situatie voor kosten die rechtstreeks verband houden met een 
activiteit waardoor in een lidstaat belastbare inkomsten zijn 
verworven. Van een rechtstreeks verband is sprake als het 
maken van de kosten noodzakelijk is voor de uitoefening van 
de werkzaamheden. In de regel is het aan de Duitse rechter 
om te beoordelen of sprake is van een rechtstreeks verband. 
Nu de Duitse rechter al had vastgesteld dat de aansluiting 
bij de pensioenregeling voor advocaten verplicht was, is de 
verplichte bijdrage noodzakelijk om in Duitsland het beroep 
als advocaat te kunnen uitoefenen.
Dat de pensioenregeling een mogelijkheid kent om ontheffing 
te krijgen van de verplichte bijdrage, maakt dat niet anders. Er is 
sprake van een, zoals we dat in Nederland noemen, brongebon-
den aftrekpost. Een niet-inwoner heeft daar, net als een inwoner, 
altijd recht op. In Nederland wordt dit uitgangspunt al jaren 
gehanteerd bij onder andere het belastingdeel van de arbeids-
korting, het heffingvrij vermogen en de inkomensafhankelijke 
combinatiekorting (besluit 20 april 2010, Stcrt. 2010, 6364).

Omdat belanghebbende naast België en Duitsland mogelijk in 
meerdere landen werkzaam was als advocaat, merkt het Hof 
van Justitie EU nog op dat de verplichte bijdragen brongebon-
den en dus aftrekbaar zijn, voor het gedeelte van de betaalde 
bijdragen dat proportioneel overeenstemt met het aandeel 
van de in Duitsland belastbare inkomsten in het totaal van de 
inkomsten die door de betrokken activiteit zijn voortgebracht.1

Dit roept voor mij de nodige vragen op. Wat bedoelt het Hof 
van Justitie EU? Is de premie voor de Duitse pensioenrege-
ling alleen aftrekbaar in de mate waarin het Duitse inkomen 
zich verhoudt tot het wereldinkomen? Dat zou er toe leiden 

dat de verplichte bijdrage maar deels aftrekbaar is in Duits-
land. Het restant dat bijv. proportioneel toerekenbaar is aan de 
Belgische inkomsten, is dan in België aftrekbaar, afhankelijk 
van de mogelijkheden die België kent voor de Duitse ver-
plichte bijdrage. Het lijkt er verder niet op dat Duitsland aftrek 
moet geven voor een evt. in België verplichte bijdrage, omdat 
Duitsland uitsluitend bronland is. Het Hof van Justitie EU wil 
de Duitse verplichte bijdrage dus niet ‘labelen’ aan de Duitse 
inkomsten, maar ziet de kosten meer als onderdeel van het totale 
inkomen (als advocaat?) van Montag. Dat zou betekenen dat 
Montag zijn wereldwinst moet bepalen. Van het totaal, na aftrek 
van de kosten waaronder de verplichte bijdrage voor de beroeps-
pensioenregeling, is dan een deel toerekenbaar aan Duitsland. 
Dan wordt de verplichte bijdrage proportioneel toegerekend.
Daarmee is niet gezegd dat de bijdrage wel in België aftrek-
baar is. Dat is weer afhankelijk van de voorwaarden voor 
aftrek van het Belgische inkomen (vgl. onder anderen het 
Skandia-arrest, HvJ EG, 26 juni 2003, ECLI:EU:C:2003:380). 
Per saldo blijft een deel van de premie fiscaal dus ‘hangen’ en 
levert nergens fiscale faciliteiten op.
Het Hof van Justitie EU maakt het hiermee bepaald niet eenvou-
dig om het te belasten inkomen te bepalen. Het vrij verkeer van 
vestiging wordt met deze ingewikkelde berekeningen niet gesti-
muleerd. En dat terwijl volgens het Hof van Justitie EU bepaalde 
administratieve lasten die landen opleggen niet door de beugel 
kunnen en in strijd zijn met de vrij verkeersbepalingen.

Vrijwillige bijdrage beroepspensioenregeling
De vrijwillige bijdragen berusten op een vrije keuze van 
Montag. De uitgaven vloeien wel voort uit de aansluiting bij 
de Duitse orde van advocaten maar zijn niet noodzakelijk 
voor de uitoefening van het beroep van advocaat in Duitsland. 
Montag is daarmee voor deze bijdrage niet vergelijkbaar met 
een in Duitsland wonende advocaat. Het rechtsreeks verband 
met de inkomsten is onvoldoende. Dat de uitkeringen later 
belastbaar zullen zijn, maakt dat niet anders. Het verband 
met eventuele toekomstige inkomsten is niet relevant voor het 
bestaan of de bijdragen in rechtstreeks verband staan met de 
werkzaamheden als advocaat in Duitsland. Ook voor deze 
vrijwillige bijdragen verleende België geen fiscale faciliteiten.

Particuliere pensioenverzekering
Voor de bijdragen voor de particuliere verzekering valt 
helemaal geen rechtstreeks verband te onderkennen met de 
werkzaamheden in Duitsland. Dus ook hiervoor is de situatie 
van Montag niet vergelijkbaar met die van een inwoner van 
Duitsland. Ook voor deze bijdragen verleende België geen 
fiscale faciliteiten.

Rechtvaardiging beperking aftrek verplichte bijdrage
Tenslotte onderzoekt het Hof van Justitie EU nog of de 
beperking van de aftrekbaarheid van de verplichte bijdrage 
aan de beroepspensioenregeling door Duitsland niet toch 
gerechtvaardigd is, door een dwingende reden van algemeen 
belang. Duitsland was van mening dat het risico van dubbele 
aftrek, bijv. ook in België, een rechtvaardiging was. Het Duitse 
Finanzamt vond dat Montag moest bewijzen dat geen ander 
land ook aftrek verleent voor de verplichte bijdrage. Het Hof 
van Justitie EU gaat hierin niet met Duitsland mee onder ver-
wijzing naar de mogelijkheden tot internationale gegevensuit-
wisseling. Duitsland kan immers zelf navragen of bijv. België 
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ook aftrek voor deze bijdrage verleent. Het risico van dubbele 
aftrek had Duitsland dus zelf kunnen afdekken en is daarmee 
onvoldoende rechtvaardiging voor de weigering van de aftrek 
van de verplichte bijdrage.

Conclusie Hof van Justitie EU
Het Hof van Justitie EU is van mening dat alleen de verplichte 
bijdrage voor de beroepspensioenregeling voor advocaten in 
Duitsland proportioneel aftrekbaar is.
De vrijwillige aanvullende bijdrage en de bijdrage voor de par-
ticuliere oudedagsvoorziening hoeft Duitsland niet in de aftrek 
toe te laten bij een in Duitsland beperkt belastingplichtige.

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk
Bij een arrest van het Hof van Justitie EU is het altijd boeiend 
om te bezien wat de gevolgen zijn van het arrest voor de 
Nederlandse situatie. Uiteraard is het vertalen van een arrest 
naar de Nederlandse situatie risicovol, omdat een arrest ziet 
op een specifieke situatie. Dit arrest noopt mijns inziens toch 
zeker tot een beschouwing van de Nederlandse situatie. Ik 
beperk me daarbij niet tot de fiscale behandeling van buiten-
landse oudedagsvoorzieningen voor buitenlandse belasting-
plichtigen.

Buitenlandse oudedagsvoorzieningen in Nederland
In het arrest Montag gaat het om de aftrek van bijdragen voor 
oudedagsvoorzieningen in het bronland. Naar Nederland 
vertaald, is de vraag in hoeverre bijdragen betaald aan Ne-
derlandse oudedagsvoorzieningen voor een niet-inwoner af-
trekbaar zijn. Het arrest zegt daarmee niets over de vraag hoe 
Nederland zou moeten omgaan met bijdragen aan buiten-
landse oudedagsvoorzieningen. We komen daarmee niet toe 
aan de vaak voorkomende problematiek van kwalificatiever-
schillen. Uitgaven voor buitenlandse oudedagsvoorzieningen 
zijn in Nederland vaak niet aftrekbaar omdat deze producten 
niet aan de specifieke Nederlandse voorwaarden voldoen. 
Montag werd daar in België mee geconfronteerd. Immers de 
Duitse bijdragen waren in België niet aftrekbaar. Het Hof van 
Justitie EU zegt daar niets over. Dat is ook logisch omdat dat 
niet in geschil was. 

Verplichte bijdrage beroepspensioenregeling
Zou Montag in Nederland hebben deelgenomen aan een 
verplichte Nederlandse beroepspensioenregeling, dan zou de 
bijdrage van de winst aftrekbaar zijn geweest (art. 3.18 Wet IB), 
voor zover de premiebetaling is toe te rekenen aan de Neder-
landse winst. Het arrest zal voor de verplichte bijdragen mijns 
inziens geen gevolgen hebben voor de Nederlandse wetgeving. 
Ik stel mij voor dat tot nu toe in Nederland voor het volledige 
bedrag aftrek verleend werd. Uit de Montag-casus leid ik af dat 
Nederland op dit punt dan verder gaat dan het Hof van Justitie 
EU nodig vindt. Immers volgens het Hof van Justitie EU hoeft 
Nederland maar proportioneel aftrek te verlenen en niet volledig.

Vrijwillige bijdrage beroepspensioenregeling
De premies voor een vrijwillige bijdrage aan een beroeps-
pensioenregeling zijn voor niet-inwoners, net als inwoners 
beperkt aftrekbaar van het inkomen (art. 3.18, lid 3 Wet IB). 
Nederland merkt de vrijwillige bijdrage in zoverre aan als een 
‘brongebonden’ aftrekpost. Op dit punt gaat Nederland ook 

verder dan EU-rechtelijk nodig blijkt te zijn. Op grond van het 
EU-recht hoeft Nederland voor deze vrijwillige bijdragen aan 
niet-inwoners geen aftrek te verlenen, tenzij sprake is van een 
kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Mogelijk kan 
ook een specifieke non-discriminatiebepaling voor pensioe-
nen nog tot een aftrek in Nederland leiden.

Particuliere pensioenverzekeringen
Voor particuliere pensioenverzekeringen kent Nederland 
alleen fiscale faciliteiten in de vorm van uitgaven voor een 
inkomensvoorziening. Een niet-inwoner krijgt deze fiscale fa-
ciliteit alleen als hij aangemerkt kan worden als een kwalifice-
rende buitenlandse belastingplichtige. Deze benadering past 
volgens mij in het arrest Montag. 

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht
Het arrest Montag bevestigt de bestaande lijn in de juris-
prudentie van het Hof van Justitie EU. Hoofdregel is dat het 
bronland uitsluitend een aftrek verleent voor brongebonden 
aftrekposten. 
Er bestaat in het bronland alleen recht op dezelfde fiscale 
faciliteiten die een inwoner heeft, als het bronland , een belas-
tingplichtige op grond van het Europees recht gelijk moet be-
handelen met een inwoner. In Nederland kennen we daarvoor 
de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. In het arrest 
Montag wordt bevestigd dat de maatstaf is of in het woonland 
geen inkomsten van betekenis worden genoten, zodat de 
woonstaat niet de voordelen kan toekennen die voortvloeien 
uit het in aanmerking nemen van de persoonlijke en gezins-
situatie. In casu verdiende Montag meer dan de helft van zijn 
inkomen in Duitsland en maar 6,4% ervan in België. Daarmee 
was er kennelijk in België voldoende ruimte om met de per-
soonlijke en gezinssituatie van Montag rekening te houden. In 
deze casus is niet helemaal duidelijk wat de volledige fiscale 
positie van Montag was, maar de aanname in de voorwaar-
den voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht is dat 
Nederland fiscale faciliteiten aan een niet-inwoner verleent 
als minder dan 10% van het inkomen in het woonland belast 
is. Deze aanname is Europeesrechtelijk dus, onder omstan-
digheden, te ruim. De staatssecretaris van Financiën heeft 
dat overigens bij de totstandkoming van de kwalificerende 
buitenlandse belastingplicht erkend, maar geaccepteerd om 
pragmatische redenen.

Proportionele aftrek
Het Hof van Justitie stelt vast dat de verplichte bijdragen aan 
de Duitse beroepspensioenregeling niet volledig aftrekbaar 
zijn in Duitsland, maar proportioneel, voor zover de bijdrage 
overeenstemt met het aandeel van de in Duitsland belastbare 
inkomsten in het totaal van de inkomsten die door de betrok-
ken activiteit (als advocaat neem ik aan) zijn voortgebracht. 
Daarmee bevestigt het Hof van Justitie EU dat de brongebon-
den aftrekposten die Nederland op grond van het Europees 
recht moet verlenen, proportioneel verleend kunnen worden. 
Nederland past de aftrek van de brongebonden kosten ruimer 
toe dan Europeesrechtelijk nodig is. Nederland toetst bijvoor-
beeld de hoogte van de arbeidskorting wel op basis van het 
wereldinkomen, maar geeft deze korting dan volledig. Op ba-
sis van het arrest Montag is verdedigbaar dat Nederland het 
bedrag van de aftrek maar proportioneel hoeft te verlenen, 
afhankelijk van het totale wereldinkomen.
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Voorkoming dubbele aftrek
In het arrest wordt ook nog ingegaan op de voorkoming van 
dubbele aftrek door het bronland. Het Hof van Justitie EU 
onderschrijft het beginsel dat dubbele aftrek niet verleend 
hoeft te worden. Dus als België als woonland aftrek verleent, 
hoeft Duitsland dat niet ook nog eens te doen. Nederland 
voorkomt deze dubbele aftrek door een expliciete wettelijke 
bepaling in de regeling voor de kwalificerende buitenlandse 
belastingplicht (art. 7.8, lid 4 Wet IB). Een dergelijke regeling 
bestaat niet voor de aftrek van brongebonden aftrekposten. 
Ook op dat vlak is de Nederlandse regelgeving ruimer dan het 
Europese recht vereist.

Conclusie
In het arrest Montag wordt duidelijk hoe het Hof van Justitie 
EU het verlenen van fiscale faciliteiten aan niet-inwoners 

betreffende bijdragen voor oudedagsvoorzieningen beoor-
deelt. Het lijkt er op, door de proportionele aftrek, dat een deel 
van de aftrek voor premies voor oudedagsvoorzieningen kan 
blijven ‘hangen’ en nergens tot aftrek kan leiden. 
Op basis van het arrest Montag lijkt de Nederlandse wet-
geving ‘EU-proof’. Nederland faciliteert de deelname aan 
Nederlandse oudedagsvoorzieningen eerder ruimer dan EU-
rechtelijk nodig is. Dat geldt ook voor andere brongebonden 
aftrekposten. Een proportionele aftrek lijkt voldoende om aan 
de EU-rechtelijke criteria te voldoen.

1 Zie ro. 49. Wellicht is het in deze casus zo dat de inschrijving als advocaat in 

het Duitse register ook voorwaarde was om in andere landen als advocaat op 

te treden. Als dat zo is, helemaal duidelijk blijkt dat niet uit ro. 10, dan is een 

evenredige toerekening m.i. begrijpelijk.

Het verschil tussen een zelfstandige zonder personeel  
in Duitsland en Nederland
Auteur: Ir. Bert van der Laan  
Adviseur Stichting Nederlands-Duitse Bouwexport, info@nedubex.nl, tel. 070-2500079

De definitie van een zelfstandige zonder personeel is 
in Duitsland en Nederland dezelfde, toch gaan beide 
landen er in de praktijk geheel anders mee om. Waar 
liggen de meest opmerkelijke verschillen?

Tikkende tijdbom
Zeker de laatste paar maanden is het onderwerp ZZP-er 
regelmatig in het nieuws en bron van discussie in de politiek, 
de vakbeweging en werkgeversorganisaties in Nederland. 
ZZP-ers worden in maatschappelijk opzicht een tikkende 
tijdbom genoemd. Slechts 170.000 van de bijna een miljoen 
ZZP-ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of 
oudedagsvoorziening getroffen.
Politici gaan te gemakkelijk voorbij aan het feit dat bijna de helft 
van de ZZP-ers geen echte ondernemers zijn en hier vaak zelf 
ook niet voor gekozen hebben. ZZP-Nederland, de belangen-
vereniging van ZZP-ers, wil aan de politiek doen geloven dat de 
meeste ZZP-ers echt ondernemers zijn. Voor de bij ZZP-Neder-
land georganiseerde ZZP-er is dat meestal ook het geval, echter 
zij vertegenwoordigen slechts 5% van alle ZZP-ers.

Ziekte en ontslagrecht
Door wetgeving op het gebied van langdurig ziekteverzuim en 
ontslag is het voor met name kleine en middelgrote bedrijven 
een groot risico mensen in vaste dienst te nemen. Niet voor 
niets is het huidige kabinet een weg ingeslagen die ervoor 
moet gaan zorgen dat de financiële consequenties tussen 
een flexwerker en iemand in vaste dienst beter in balans 
komen. Door onze regelgeving op dit gebied, die sterk afwijkt 
van de Duitse wetgeving, is het systeem van onze “flexibele 
schil” compleet uit de rails gelopen en resulteert voor ons 

gevoel in blokkades bij het uitvoeren van werkzaamheden als 
ZZP-er in Duitsland.

Schijnzelfstandigheid
Een ZZP-er die het statuut van een zelfstandige heeft, maar in 
werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent onder het gezag 
van een werkgever, is ook volgens Nederlandse begrippen een 
schijnzelfstandige. Dat betekent dat deze persoon normaal ge-
zien in loondienst zou moeten zijn en dat de werkgever dus soci-
ale bijdragen zou moeten betalen. Het is daarmee een verkapte 
arbeidsovereenkomst. In feite omzeilt de werkgever hiermee 
sociale verplichtingen en werknemersbescherming.

Gedogen is onbegrijpelijk voor Duitsers
Niet alleen op het gebied van softdrugs, maar ook op het 
gebied van arbeidsrecht voert Nederland een voor Duitsers 
onbegrijpelijk gedoogbeleid. Bij een regel zou onlosmakelijk 
een sanctie en handhavingsmechanisme verbonden moeten 
zijn. De belastingdienst heeft na de afschaffing van de VAR-ver-
klaring weliswaar de modelovereenkomst ingevoerd, maar stelt 
keer op keer in opdracht van de politiek nadere regelgeving uit.

Bang voor boetes of naheffingen?  
In Nederland niet nodig
De belastingdienst geeft nota bene zelf aan op haar website 
dat voorlopig niet beboet wordt. De handhaving van de Wet 
DBA wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020, tenzij 
men u als kwaadwillend ziet. De handhaving was al eerder 
uitgesteld tot 1 juli 2018.
Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 
2020 om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties te 
vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA 
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opgeschort. Wordt achteraf geconstateerd dat eigenlijk sprake 
is van schijnzelfstandigheid dan weet de belastingdienst op haar 
website te melden dat geen correctieverplichtingen, naheffings-
aanslagen loonheffingen of boetes worden opgelegd.

Gezagsrelatie
Een werkelijke zelfstandige wordt verondersteld vrij voor eigen 
rekening te werken. Er is dus geen gezagsrelatie tussen de 
zelfstandige en het bedrijf dat van zijn diensten gebruikmaakt. 
De zelfstandige kan vrij kiezen hoe zijn werk te organiseren, 
en mag ook zelf beslissen met wie hij of zij zakendoet. Bij 
schijnzelfstandigheid ontbreekt deze vrijheid; de schijnzelf-
standige heeft maar 1 opdrachtgever en staat onder diens 
gezag, maar zonder arbeidsrechtelijke bescherming. 

Bang voor boetes of erger?  
In Duitsland zeer reëel
In Duitsland is de definitie vrijwel gelijk, echter hier wordt niet 
alleen gekeken of een en ander “op papier” klopt, maar wordt 
gekeken naar de feitelijke situatie. Net als andere bedrijven 
dient ook een ZZP-er bij werken in Duitsland zich aan te mel-
den bij de diverse instanties zoals de Handwerkskammer, de 
Zoll en het Finanzamt. De ZZP-er is immers een ondernemer. 

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG)
Bij een controle dient de ZZP-er een aannemingscontract 
te kunnen tonen. Op het moment dat blijkt dat de ZZP-er op 
uurbasis is ingehuurd en er geen te verrichten prestatie is 
omschreven, is al heel snel sprake van schijnzelfstandigheid. 
Als de ZZP-er samen met andere ZZP-ers dezelfde klus 
uitvoert, is dit per definitie schijnzelfstandigheid en wordt dit 

aangemerkt als zwartwerken, met alle consequenties van 
dien voor de ZZP-ers en hun opdrachtgever. Behalve een ste-
vige boete, voor zowel de ZZP-er als de opdrachtgever, kan 
het werk worden stilgelegd en komt niet alleen u, maar ook uw 
opdrachtgever op een zwarte lijst, waardoor werken voor de 
overheid in Duitsland 3 jaar lang niet meer mogelijk is. 

De praktijk
We hoeven echt geen verstoppertje te spelen. We weten 
drommels goed of we echt als ondernemer of als verkapte on-
dernemer aan het werk zijn. Als we echt een aannemingscon-
tract hebben met een duidelijk omschreven prestatie die de 
ZZP-er alleen, zonder de hulp van anderen dient te verrichten, 
is hij ondernemer in de zin van de wet. Een voorbeeld is een 
kraanmachinist. 

De creatieve Nederlander …. Nee dus!
Op het moment dat bijvoorbeeld twee ZZP-ers als tegelzetters 
ieder een overeenkomst hebben, de één voor de begane grond 
en de ander voor de verdieping, lijkt dit op papier goed duidelijk 
geregeld. De niet op papier staande intentie is echter om gewoon 
samen te werken, wat bij een controle ook zal blijken.

Advies
Zorg voor een aannemingscontract met uw opdrachtgever, 
u bent immers ondernemer! Zorg ervoor dat u niet met een 
andere ZZP-er of het personeel van uw opdrachtgever samen 
de klus moet uitvoeren. In dat geval wordt u gezien als zwart-
werker. Uiteraard dient u als ondernemer te voldoen aan de 
regels van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en te zorgen 
voor diverse inschrijvingen en meldingen, zoals bijvoorbeeld 
bij de Handwerkskammer, het Finanzamt en de Zoll.

Rechten en plichten van Duitse werknemers in geval van sneeuwchaos
Auteur: Anja Romijnders 
Als Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (Romijnders@strick.de)

Code rood in Duitse en Oostenrijkse skigebieden, ver
schuivende sneeuwladingen op de daken van huizen, 
aanhoudend lawinegevaar en vooral geen enkele kans 
met auto of trein de weg terug naar huis te aanvaarden. 
Het nieuwe jaar is voor een groot aantal vakantiegan
gers begonnen met een onvrijwillige verlenging van 
het kerstverlof in de Alpen. In het Oostenrijkse plaatsje 
Saalbach-Hinterglemm waren in het eerste weekend na 
de jaarwisseling tijdelijk circa 12.000 wintersporters 
van de buitenwereld afgesloten, rond de helft van hen 
was afkomstig uit Duitsland. Zij moesten noodgedwon
gen hun reis naar huis – en hierdoor dus ook naar hun 
werk - één of meer dagen uitstellen.

Weersomstandigheden als deze met verregaande gevolgen 
ook voor het Duitse bedrijfsleven werpen steeds weer opnieuw 
de vraag op, of er sprake is van overmacht, als een werknemer 
door de gevolgen van hevige sneeuwval zijn werkplek niet op tijd 

bereikt. En: Wanneer mag hij gewoon wegblijven? En hoe zit het 
dan met doorbetaling van het salaris in zo’n geval? 

Wel, in beginsel zijn werknemers er zelf voor verantwoorde-
lijk dat ze op tijd met het werk kunnen beginnen; volgens de 
Duitse wetgever is het zogenaamde “Wegerisiko” zaak van de 
werknemer. Dit betekent in de regel dat een werknemer ook 
in het geval van storm, file of staking voldoende inspanningen 
moet doen om tijdig op kantoor te arriveren, dus ook indien 
dit betekent in de ochtend aanzienlijk vroeger dan normaal op 
pad te gaan. Is namelijk hevige sneeuwval, zoals de bovenge-
noemde, uitgebreid via de media voorspeld, is er geen sprake 
van overmacht (“Höhere Gewalt”) en kan dit derhalve door 
een werknemer niet als excuus worden aangevoerd. Werk-
nemers die helemaal geen moeite doen om naar hun werk te 
vertrekken, zeker als ze hun baas hiervan niet op de hoogte 
stellen, kunnen als ongeoorloofd afwezig worden beschouwd. 
Deze regels gelden niet alleen voor nare weersomstandighe-
den gedurende de wintermaanden, maar ook in geval van een 
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aangekondigde staking bij vervoersbedrijven of een demon-
stratie met rijbaanafsluitingen. Wie desondanks te laat op zijn 
werk arriveert, wellicht omdat de wegen compleet verstopt 
waren geraakt of de trein gewoon een hele tijd niet arriveerde, 
hoeft echter niet te vrezen meteen op staande voet te worden 
ontslagen. Werknemers die op weg naar hun werk tegen 
een ongeval oplopen hebben vanzelfsprekend een geldig 
excuus, en een slippertje met de auto of de fiets of zelfs te 
voet is nu eenmaal niet te voorzien. Als premisse geldt, dat 
een werknemer moet kunnen aantonen dat hij al wat mogelijk 
was heeft ondernomen, om op tijd te komen. Zijn werkgever 
mag er echter op aandringen dat de verzuimde uren worden 
ingehaald, of het salaris inkorten.

Werknemers die tijdens winterse omstandigheden extra 
kosten moeten maken, om op tijd bij de baas te zijn, kunnen 
geen aanspraak maken op restitutie door de werkgever. Wie 
bijvoorbeeld een taxi moet nemen, om op tijd bij een meeting 

aanwezig te zijn, moet deze service uit eigen zak betalen. 
Overigens zijn werknemers gedurende hun rit naar het werk 
bij hun respectievelijke “Berufsgenossenschaft” verzekerd, 
echter alleen voor zover ze niet afwijken van het traject dat 
rechtstreeks naar de werklocatie leidt. 

Dus in beginsel geldt: Wie het vanwege barre weersomstan-
digheden niet redt om op tijd op kantoor te zijn, moet deson-
danks alle zeilen bijzetten, om daar binnen de kortst mogelijke 
tijd te arriveren. Bovendien wordt hij geacht zijn werkgever te 
verwittigen in geval hij vertraging lijkt op te lopen, om vervol-
gens gezamenlijk te overwegen of het niet zinvoller is maar 
meteen thuis te blijven en de werkdag als home-office-dag 
in te boeken. Wellicht onderkent de baas de situatie ook op 
luchtige wijze en verkondigt een dagje vrij voor de hele toko. 
Hiermee doet hij voor de dag in kwestie afstand van de werk-
prestatie van zijn mensen en betaalt het salaris gewoon door.

Nieuw pensioenartikel belastingverdrag Denemarken
Auteur: Carlo Douven  
Werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Het belastingverdrag met Denemarken wordt gewij
zigd bij protocol. Het nieuwe protocol is op 9 mei 2018 
in Kopenhagen getekend. Het treedt in werking per 
31 december 2018 en is daarmee toepasbaar vanaf 
belastingjaar 2019. Dus er is reden genoeg om bij deze 
verdragswijziging stil te staan. Het protocol wijzigt het 
verdrag op een aantal punten. De belangrijkste wijzi
ging betreft het artikel over (particuliere) pensioenen 
en lijfrenten. In dit artikel zal ik op die wijziging verder 
ingaan. In het protocol zijn meer wijzigingen opgeno
men, waaronder de artikelen over de uitwisseling van 
fiscale informatie en bijstand bij invordering.
In de wijziging van het belastingverdrag met Denemarken 
komt het Nederlandse fiscale verdragsbeleid duidelijk 
naar voren. Voor pensioenen wordt van een woonland
heffing overgestapt naar de volgens het fiscale verdrags
beleid gewenste bronstaatheffing. Een wijziging van het 
belastingverdrag is een schrikbeeld voor vele gepensio
neerden. Immers door de verschuiving van het heffings
recht van woon- naar bronland, ontstaan gevolgen voor 
de hoogte van de netto-uitkeringen. In het protocol wordt 
dit gemitigeerd, omdat een overgangsregeling is opgeno
men. Ik zal eerst het nieuwe pensioenartikel bespreken 
en dan ingaan op de overgangsregeling.

Het nieuwe pensioenartikel
Het nieuwe pensioenartikel (art. 18) ziet op (particuliere) 
pensioenen en soortgelijke beloningen, lijfrenten (lid 1) en 
socialezekerheidsuitkeringen (lid 2). Hoofdregel is dat de 
genoemde inkomensbronnen belast zijn in het bronland. Het 
oude verdrag kende alleen voor socialezekerheidsuitkeringen 
of bij afkoop van pensioenen of lijfrenten een bronlandheffing. 

Voor de pensioenen en lijfrenten geldt dat sprake is van een 
uitkering uit het bronland in zoverre het bronland de aan-
spraak niet belast heeft en de premies aftrekbaar waren van 
de belasting in de bronstaat (sourcing rule) (leden 3 en 5).
Dit betekent dat Nederlandse pensioenen, lijfrenten en 
socialezekerheidsuitkeringen ter heffing zijn toegewezen aan 
Nederland voor inwoners van Denemarken.
Het heffingsrecht over overheidspensioenen, opgebouwd als 
ambtenaar, was op grond van het oude verdrag (art. 19, lid 2) 
al belast in de bronstaat, tenzij diegene naast dat hij inwoner 
van Denemarken is, ook de Deense nationaliteit heeft. Dat 
verandert het protocol niet. 

Wat precies voor de toepassing van het belastingverdrag 
met Denemarken als een lijfrente kan worden aangemerkt, is 
vastgelegd in lid 4 van art. 18. Voor Nederland gaat het dan 
om een lijfrente als genoemd in de Wet IB 2001, waarvan 
de uitkeringen onderdeel zijn van het belastbaar inkomen uit 
werk en woning. De Nederlandse lijfrentedefinitie van art. 1.7, 
lid 1 Wet IB 2001 is dan relevant voor de uitleg van het begrip 
lijfrente. De lijfrentedefinitie is dus breder dan uitsluitend de 
lijfrenten waarvoor premieaftrek mogelijk als uitgaven voor 
inkomensvoorzieningen (afd. 3.7 Wet IB 2001) kwalificeren. 
Door de beperking in lid 3 en 5 dat de premies in Nederland 
aftrekbaar moeten zijn geweest, wordt dit wel in vergaande 
mate benaderd. De lijfrentedefinitie in het verdrag sluit daarmee 
nauw aan bij de definitie in de nationale wetgeving. Naarmate 
die definities op elkaar aansluiten, bestaat er minder kans 
op dubbele of geen heffing over uitkeringen. Ook is met de 
definitie duidelijk dat (gouden handdruk)stamrechtuitkeringen(1) 
en andere periodieke uitkeringen niet meer onder de 
lijfrentedefinitie vallen. In de toelichtende nota van het protocol 
is verder nog expliciet opgenomen dat netto lijfrenten en 

Pensioen
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 nettopensioen niet onder art. 18 vallen. Het heffingsrecht over 
deze uitkeringen komt op grond van het artikel voor overige 
inkomsten (art. 21) toe aan het woonland. Voor Denemarken 
geldt een eigen lijfrentedefinitie, die afgestemd zal zijn op de 
nationaalrechtelijke definitie in Denemarken. 

Tenslotte wordt in art. 18, lid 6 nog eens expliciet bepaald 
dat afkoopsommen van pensioen, soortgelijke beloningen en 
lijfrenten betaald vóór de expiratiedatum ook onder artikel 18 
vallen. Ook deze afkoopsommen zijn daarmee altijd belast in 
het bronland. In het oude verdrag met Denemarken was ook 
opgenomen dat afkoopsommen van lijfrenten en pensioenen 
belast zijn in het bronland.

Overgangsregeling
Zoals al aangegeven leidt een wijziging van een verdrag vaak 
tot positieve of negatieve inkomenseffecten. Deze inkomens-
effecten kunnen worden voorkomen door een overgangsrege-
ling. In het protocol is een in de tijd onbeperkte overgangsre-
geling opgenomen in art. XV van het protocol.
De sociale zekerheidpositie van de gepensioneerden wijzigt 
uiteraard niet door de wijziging van het belastingverdrag.
De opgenomen overgangsregeling (art. XV van het wijzi-
gingsprotocol) is geen keuzerecht en daarmee verplicht van 
toepassing als aan de voorwaarden is voldaan. De over-
gangsregeling ziet op pensioenen, soortgelijke beloningen 
als pensioen en lijfrenten, mits die uitkeringen zijn ingegaan 
vóór 9 mei 2018. Dus voor ingegane uitkeringen blijft het oude 
verdrag van toepassing. Het overgangsrecht is alleen van 
toepassing als men als inwoner van één van de verdragslan-
den al uitkeringen genoot én zolang men inwoner blijft van dat 
land. Daarmee staat er mijns inziens dat men al uitkeringen 
genoten moet hebben als niet-inwoner van het bronland en 
men in dat land moet zijn blijven wonen. 
Als de overgangsregeling van toepassing is, dan blijft het 
oude verdrag van toepassing tot men emigreert of zolang 
men leeft. Bij overlijden vervalt het overgangsrecht voor de 
nabestaandenvoorziening.

Het oude verdrag met Denemarken kende, kort gezegd, voor 
particuliere pensioenen, soortgelijke beloningen en lijfrenten een 
woonlandheffing, mits het ging om periodieke uitkeringen. Af-
koopsommen en socialezekerheidsuitkeringen waren onder het 
oude verdrag ter belastingheffing toegewezen aan het bronland.
De overgangsregeling ziet niet op socialezekerheidsuitkerin-
gen, omdat het oude belastingverdrag het heffingsrecht over 
deze uitkeringen al toewees aan het bronland.

Hieronder neem ik enkele voorbeelden op, waarbij het 
uitgangspunt is dat het gaat om Nederlandse bronnen van 
inkomen, waarvoor Nederland in de opbouwfase fiscale facili-
teiten heeft verleend.

Voorbeeld 1 
Een inwoner van Nederland ontvangt (Nederlandse) pen-
sioenuitkeringen sinds 2017. Hij emigreert in 2019 naar 
Denemarken. De overgangsregeling is dan niet van toepas-
sing, omdat hij wel inwoner was van één van de landen en 
de termijnen zijn ingegaan voor 9 mei 2018, maar hij is geen 
inwoner van Nederland gebleven door de emigratie naar De-

nemarken. Het heffingsrecht over het pensioen komt toe aan 
bronland Nederland.

Voorbeeld 2 
Een inwoner van Denemarken ontvangt (Nederlandse) pen-
sioenuitkeringen sinds 2017. Hij emigreert op 1 januari 2018 
naar Denemarken. De overgangsregeling is dan wel van toe-
passing, omdat hij inwoner was en bleef van Denemarken en 
de termijnen zijn ingegaan voor 9 mei 2018. Het heffingsrecht 
over de pensioenuitkeringen blijft toekomen aan woonland 
Denemarken.

Voorbeeld 3
Een inwoner van Denemarken ontvangt (Nederlandse) pensi-
oenuitkeringen sinds 2017. De overgangsregeling is dan van 
toepassing. Het heffingsrecht over het pensioen blijft toeko-
men aan woonland Denemarken. 
Overlijdt hij in 2019 en ontvangt zijn weduwe dan een 
nabestaandenpensioen, dan is op het nabestaandenpensioen 
het nieuwe verdrag van toepassing en kan geen beroep meer 
worden gedaan op het overgangsrecht. Het heffingsrecht over 
het nabestaandenpensioen komt toe aan bronland Nederland.

Voorbeeld 4
Een inwoner van Denemarken ontvangt (Nederlandse) pen-
sioenuitkeringen en een AOW-uitkering sinds 1 maart 2018. 
Vanaf 1 augustus 2018 ontvangt hij ook lijfrente-uitkeringen.
De overgangsregeling is dan alleen van toepassing op het 
pensioen. Op het pensioen blijft het oude verdrag van toepassing 
en komt het heffingsrecht toe aan woonland Denemarken. 
De AOW is en blijft belast in bronland Nederland. De overgangs-
regeling is niet van toepassing. Onder de oude en de nieuwe 
tekst blijft het heffingsrecht toegewezen aan Nederland.
Op de lijfrente-uitkeringen is het nieuwe verdrag van toepas-
sing en komt het heffingsrecht toe aan bronland Nederland.

Omdat het altijd lastig is, zeker over enige jaren, een over-
gangsregeling te vinden in de protocol tekst neem ik deze 
hieronder over.

Artikel XV
Wanneer een natuurlijke persoon die inwoner is van een van 
de Staten vóór de datum waarop dit wijzigingsprotocol wordt 
getekend een pensioen, andere soortgelijke beloning of een 
lijfrente afkomstig uit de andere Staat ontvangt en na die 
datum dit pensioen, die andere soortgelijke beloning of deze 
lijfrente blijft ontvangen en inwoner blijft van die Staat, blijven 
de bepalingen van artikel 18 van het Verdrag zoals van kracht 
voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsprotocol met betrek-
king tot dit pensioen, die andere soortgelijke beloning of deze 
lijfrente van toepassing.

Tip voor de praktijk
U woont in Nederland of Denemarken en ontvangt al een 
pensioen- of lijfrente-uitkering uit het andere land? Wijzigt 
het heffingsrecht over de uitkering? Zo ja, geef dit dan door 
aan de uitkerende instantie, zodat deze bij de inhouding van 
loonbelasting daarmee rekening kan houden.

1. Vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:913.
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Multi country payroll

Interfisc verzorgt full-service salaris-

administraties voor werkgevers met 

personeel in meerdere landen. 

Één aanspreekpunt voor alle landen  

zodat u snel kunt schakelen en geen  

tijd verliest! 

Starten over de grens

Wij kennen de lokale regels, brengen 

de werkgeverskosten voor u in kaart  

en nemen u uw administratieve  

werkgeversverplichtingen uit handen.  

Bovendien houden wij u op de hoogte 

van wijzigingen in de lokale wetgeving.

Grensoverschrijdend  
werken & detachering

Wij adviseren u over de mogelijkheden 

en brengen de consequenties voor u én  

voor uw werknemers in kaart. Het doel  

is enerzijds een correcte administratie  

en afdracht van belastingen en sociale 

verzekeringspremies en anderzijds 

fiscale optimalisatie.

Interfisc, expert in cross-border payroll

Kunnen wij u verder helpen? Neem dan contact met ons op!

0031 (0)70 313 3000  0044 (0)20 7125 0211  welcome@interfisc.eu

0032 (0)3 825 5003  0049 (0)221 8000 4576  www.interfisc.com

Welkom in onze wereld 

van grensoverschrijdend 

werken!

Zoekt u informatie over regelgeving, 

loonkosten en administratie in 

Nederland en het buitenland?

Bezoek dan onze website en download 

onze factsheets “Personeel in België, 

Nederland, Duitsland, Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk”.
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Succesvol zakendoen in Duitsland
STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater biedt Nederlandse ondernemers 
die in Duitsland zaken (willen) doen, alomvattend juridisch en fiscaal  
advies. Onze juristen en belastingadviseurs beschikken over economisch 
en commercieel inzicht en zijn zich terdege bewust van het belang van de  
ondernemer.

STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater
in Kleve biedt Nederlandse ondernemers

die in Duitsland zaken (willen) doen of een
dochteronderneming willen opstarten,

al meer dan een kwart eeuw alomvattend
juridisch en fiscaal advies.

STRICK - Rechtsanwälte & Steuerberater
Siemensstraße 31, D-47533 Kleve

Tel: +49 (0)2821 7222 0
Fax: +49 (0)2821 7222 44

kanzlei@strick.de / www.strick.de

Alle advocaten en fiscalisten zijn tweetalig, 
evenals een groot aantal medewerkers 
die hun terzijde staan. Cliënten van ons 
kantoor bevinden zich daarom in de 
riante positie onderwerpen in eigen taal te 
kunnen bespreken, terwijl onze adviseurs 
de Duitse wetgeving in het Nederlands 
uitleggen. De filosofie van ons kantoor 
luidt: ‘Vroegtijdig advies is de bakermat 
van toekomstig succes.’ 

Een goede voorbereiding voor Nederlandse 
ondernemers die in Duitsland activiteiten 
willen ontplooien, is de maandelijkse 
‘Duitsland-Borrel’ bij STRICK - Rechtsanwälte
& Steuerberater. Tijdens deze laagdrem-
pelige netwerkbijeenkomst leggen onze 

advocaten en belastingspecialisten  
uit hoe uw formule ook in Duitsland een 
schot in de roos wordt. 

U bent graag op de hoogte van het  
marktgebeuren in Duitsland en de acti-
viteiten van ons kantoor? Wij versturen 
iedere maand de Juridisch-fiscale  
nieuwsbrief Duitsland. Inschrijven kunt  
u op www.strick.de. 

Voor praktijkgerichte lezingen, workshops 
en in-company-trainingen over succesvol 
zakendoen in Duitsland kunt u terecht bij 
de Nederlands-Duitse Businessacademie.

www.businessacademie.de


