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Grensoverschrijdend werken

Rien Vink
www.rienvinkloonheffingen.nl

06-20103678

Agenda

• inleiding
• sociale verzekeringen
• belasting
• 30% inkomend en uitgaand
• salary-split
• arbeidsvoorwaarden
• aansprakelijkheid
• werkkostenregeling
• vergunningen
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Hoge Raad 19 -01-1880, W 4475

“uw woonstede is de plaats, waar iemand werkelijk 
woont met zijn gezin, waar hij de zetel van zijn 
fortuin heeft, zijn zaken behartigt, zijn goederen en 
eigendommen beheert, zodat men er niet vandaan 
gaat dan met een bepaald doel en voor een 
bepaalde tijd en tevens met het plan om als dat doel 
bereikt is terug te keren”
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Woonland

• verblijfsduur
• frequentie
• verblijfplaats gezin
• woning
• lidmaatschappen
• bankrekeningen
• abonnementen
• intentie
• inschrijving bevolkingsregister
• enzovoorts
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Hof Amsterdam 04-08-2016, 2016:3267

• sinds 1989 wonen in Spanje

• in augustus 2010 wegens gezondheid naar NL

• huurwoning, tijdelijke inrichting

• vrouw in februari en man in november 2011 
overleden

waar woonden deze mensen?

5

Gerechtshof Amsterdam 20-3-2018 2016:9126

• op 12 maart 2009 inval in huurflat Diemen

• maffiamoordenaar, zwager, vrouw en kinderen 
gearresteerd

• vuurwapens, valse ID-bewijzen, € 546.275 gevonden

• huurcontract op naam van zwager

• maffiamoordenaar verbleef in flat vanaf augustus 2007

Was maffiamoordenaar inwoner in NL?

6



3

Rangorde belastingen

• belastingverdragen

• 183-dagenregeling

• eenzijdige regeling

• nationale wetgeving

• multilateraal verdrag:
₋ 24 november 2016 

₋ verdragen kunnen in een keer worden aangepast

₋ belastingontwijking

₋ ondertekend door 100 landen
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Rangorde SV

• supranationale regelingen

• multinationale regelingen

• bilaterale regelingen

• nationale wetgeving
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Supranationale SV-verdragen

• supranationale verdragen:
– EG-verordeningen 883/2004 en 987/2009

• multinationale verdragen:
– Europees Verdrag inzake sociale zekerheid

• bilaterale verdragen met landen buiten EU/EER (EER: 
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) en Zwitserland

• gaan uit boven de nationale wetgeving
– wijzen toe te passen wetgeving aan

– nationale wetgeving bepaalt of men verzekerd is en of premie 
verschuldigd is
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Voorbeeld

• ingezetene in Turkije gaat werken in loondienst in 
NL

• Turkije heeft het Europees Verdrag inzake sociale 
zekerheid ondertekend

• Turkije en NL hebben een bilateraal verdrag 
gesloten

Wat is van toepassing?
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EG-Verordening 1231/2010

• is een uitbreiding van 883/2004 en 987/2009

• heeft betrekking op onderdanen van derde 
landen die legaal in EU verblijven

• deze mogen zich binnen EU met gebruik 
EG-verordeningen verplaatsen

• geldt niet voor Denemarken en Engeland
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Verschillen

• belastingverdragen: regels ten aanzien van 
heffingsobject (loon, rente, winst, vermogen en 
dergelijke)

• verdragen inzake sociale zekerheid: regels ten 
aanzien van heffingssubject (welk stelsel van 
toepassing)
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Fiscale verdragen

• fiscale verdragen staan geheel los van de 
verdragen (en EG-Verordening) voor sociale 
zekerheid

• fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke gevolgen 
in een bepaalde situatie moeten geheel los van 
elkaar worden beoordeeld

• voor de beoordeling is een goede kennis van 
feiten en omstandigheden zeer van belang
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Uitgangspunten

• belastingen: betalen in het woonland, tenzij ....

• werknemersverzekeringen: verzekerd in werkland

• volksverzekeringen: verzekerd in woonland

• premieplicht PHW is vaak ook premieplicht PHV

• premieplicht niet automatisch belastingplicht
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Nationale sociale verzekeringen

• volksverzekeringen 
– (Aow/Anw/Awbz/Akw /Zvw (of overige))

• werknemersverzekeringen 
– (Zw/Ww/Wia/Wajong)

• Besluiten Uitbreiding / Beperking

15
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EG-Verordening 883/2004

• exclusieve werking (art 11 lid 1)

– slechts onderworpen aan wetgeving van één 
lidstaat

– geen uitzonderingen meer 
• geen ‘dubbele’ verzekering

• geen ‘dubbele’ premieheffing

– voorkomt dat geen stelsel van toepassing is, maar 
garandeert geen verzekering

• verzekering afhankelijk van voorwaarden lidstaten
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Wijzigingsvoorstel EU-verordeningen

• EU-commissie op 13-12-2016 aangenomen

• vooral werkloosheid en langdurige zorg

• ook enkele andere regels (volgt later)

• behandeling in Europees Parlement en Raad van 
Ministers

• inwerkingtreding 1-1-2019 (?)
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EG-Verordening 883/2004

• kwalificatie uitkeringsgerechtigden (art. 11 lid 2)

• personen met uitkering omdat, of als gevolg van het 
feit dat zij een werkzaamheid uitvoer(d)en al dan 
niet in loondienst:

– worden beschouwd als personen die die werkzaamheid 
verrichten (gelijkstelling)

• ZW/loondoorbetaling en WW

– alleen voor toepassing van de aanwijsregels
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EG-Verordening 883/2004

• bij samenloop van gelijkgestelde uitkering en 

werken, in verschillende lidstaten:

– regels inzake werken in meer lidstaten zijn dan van 

toepassing
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EG-Verordening 883/2004

• geldt dus niet voor uitkeringen bij:
– invaliditeit (WIA)
– ouderdom of aan nabestaanden (AOW/ANW)
– prestaties i.v.m. arbeidsongevallen en beroepsziekten, of 

prestaties bij ziekte voor behandeling voor onbepaalde 
tijd

• voor hen geldt art. 11 lid 3e
– restbepaling voor personen op wie geen andere 

aanwijsregel van toepassing is
• woonland
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Voorbeelden

• uitzendkracht werkt in Nederland, woont in 
Duitsland en wordt ziek
– hij ontvangt uitkering ZW
– blijft daarom NL-verzekerd op basis van 

gelijkstelling

• iemand heeft WIA-uitkering en woont in Duitsland
– niet gelijkgesteld (invaliditeitsuitkering)
– verzekerd in Duitsland (restbepaling)
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EG-Verordening 883/2004

• hoofdregel: werkzaamheden al dan niet in 
loondienst, verzekerd in werkstaat (art 11 lid 3a)

– vanaf 1-5-2010 wordt iemand die niet is verzekerd 
voor de werknemersverzekeringen, niet meer als 
werknemer beschouwd, maar als werkzaam anders 
dan in loondienst

• gevolgen voor DGA’s (bijv. NL - België)
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Voorbeelden
• persoon werkt 

• in België als directeur Bvba
• in Nederland als DGA van zijn BV

• vòòr 1-5-2010: twee x verzekering:
• in NL als werknemer; in België als zelfstandige

• vanaf 1-5-2010:
• twee x anders dan in loondienst 
• als hij in Nederland woont is hij in NL verzekerd 

(volksverzekeringen + ZVW)
• woont hij in België, dan in België verzekerd volgens 

zelfstandigenstatuut
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EG-Verordening 883/2004

• ambtenaar, verzekerd in de lidstaat waarvoor hij 
werkt (art. 11 lid 3b)

– onafhankelijk waar hij werkt

• werkloze die werkte in andere lidstaat dan waar hij 
woonde
– ontvangt uitkering van zijn woonland

– is dan ook aldaar sociaal verzekerd
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EG-Verordening 883/2004

• niet-actieven (art. 11 lid 3e)
– personen die niet onder een voorgaande 

aanwijsregel vallen
– zijn verzekerd in het woonland

• dus ook personen met uitkering die niet gelijkgesteld 
wordt met werken

• zelfs als zij prestaties ontvangen van vroeger 
werkland of andere lidstaat
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EG-Verordening 883/2004

• zeevarenden (art. 11 lid 4)

– werkzaamheden die worden verricht aan boord van 
een zeeschip dat onder de vlag van een lidstaat 
vaart, worden beschouwd als verricht in die lidstaat

– normale detacheringsbepalingen van toepassing
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EG-Verordening 883/2004

• echter
– bij werkzaamheden die op een zeeschip worden 

verricht, en die betaald worden door een 
onderneming of persoon met een zetel in een 
andere lidstaat dan de vlagstaat, is de werknemer 
verzekerd in die andere lidstaat, mits de 
woonplaats in die andere lidstaat is
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EG-Verordening 883/2004
Staatscourant 2011 nr. 3397 25 februari 2011

• uitzondering Rijnvarenden (overeenkomst op basis art. 16 van 
883/2004)

– geldt voor werknemer en zelfstandige

– gehele bemanning van een schip in één land 
verzekerd

– verzekerd in land van zetel van de onderneming 
die het schip exploiteert, onafhankelijk van 
eigenaar
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EG-Verordening 883/2004

Uitzondering Rijnvarenden
• geen zetel in Zw, Dtsl, BeNeLux of Fr:

– filiaal of vaste vertegenwoordiging
– ook dat niet: land zetel eigenaar

• zelfstandige Rijnvarende schipper

– wetgeving van land waar zetel van zijn 
onderneming is

– geen zetel in een van de landen:
• wetgeving van land waar plaats van inschrijving of 

thuishaven zich bevindt
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Aanwijsregels detachering
Art. 12 lid 1

• werkzaam in loondienst bij werkgever die 
normaliter zijn werk in lidstaat verricht
– substantiële werkzaamheden in lidstaat van 

vestiging

– intern beheer is niet voldoende

– meerdere factoren zijn van belang, o.a.:
• waar omzet behaald
• waar is hoofdkantoor gevestigd
• waar wordt personeel in dienst genomen
• waar worden meeste contracten gesloten en onder welke 

wetgeving
30
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Aanwijsregels detachering

• werknemer moet direct voor uitzending of 
indienstneming reeds verzekerd zijn volgens 
wetgeving uitzendstaat

– ten minste één maand

– indien korter, per geval door SVB te beoordelen
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Aanwijsregels detachering

• detachering voor zijn rekening in andere lidstaat EU
– directe band tussen werkgever en werknemer

• gezagsverhouding

• verantwoordelijkheid aanwerving, beloning, ontslag, 
vaststellen aard werk

• geen detachering bij doorlenen:
– onderneming waarbij gedetacheerd, stelt werknemer ter 

beschikking aan andere onderneming in eigen of andere 
lidstaat

– werkgever in lidstaat A, neemt werknemer aan in lidstaat 
B en detacheert deze naar lidstaat C
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Aanwijsregels detachering

• detachering alleen tijdelijk
– maximale duur 24 maanden, niet te verlengen

– langere detachering, dan hoofdregel verzekerd 
werkland of verzoek art. 16 

– nieuwe detachering zelfde werknemer, zelfde 
werkgever, zelfde lidstaat pas na 2 maanden 
onderbreking

• niet ter vervanging van een ander

33



12

Wijzigingsvoorstel 13-12-2016

• de lidstaat die de A1 afgeeft, dient te garanderen 
dat ze correct zijn

• de A1 is alleen geldig als alle verplichte velden 
zijn ingevuld

• de afgifte van de A1 moet binnen 25 dagen

• bij fraude zal de A1 met terugwerkende kracht 
worden ingetrokken
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Aanwijsregels detachering
Art. 12 lid 2

• detachering van zelfstandigen is onder 883/2004 
alleen nog mogelijk als de werkzaamheden in de 
uitzendende staat en de ontvangende staat van ‘gelijke 
aard’ zijn

• verdere voorwaarden
– substantiële werkzaamheden als zelfstandige in 

uitzendstaat
– reeds 2 maanden verzekerd in uitzendstaat
– in uitzendstaat blijven voldoen aan voorwaarden voor 

zelfstandige
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Wijzigingsvoorstel 13-12-2016

• ook voor zelfstandigen gaat gelden dat ze niet een 
andere gedetacheerde zelfstandige vervangen
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Aanwijsregels detachering

• detacheringsbepaling is geen faciliteit maar 
dwingend recht

• onmiddellijk opvolgende detacheringen naar 
verschillende lidstaten, worden als nieuwe 
detacheringen beschouwd

• korte onderbreking onderbreekt detachering niet 
(verlof, ziekte etc.)
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Werken in meerdere lidstaten
Art. 13 lid 1

• werken (één werkgever) in twee of meer lidstaten 
waaronder woonland = verzekerd woonland
– mits ‘substantieel’ deel van werk in woonland wordt 

verricht (substantieel is ten minste 25%)

• werken (één werkgever) in twee of meer lidstaten, 
maar niet substantieel in woonland = verzekerd in 
land waar zetel van werkgever zich bevindt
– kan dus ook woonland zijn
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Wijzigingsvoorstel 13-12-2016

• indien niet substantieel werken in woonland, dan 
lidstaat waar werkgever gevestigd 

• maar dan moet werkgever ook substantiële 
werkzaamheden verrichten
– omzet
– aantal personeelsleden

• niet substantieel dan land waar werkelijke leiding 
ligt van werkgever en wel substantiële 
werkzaamheden

39
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Werken in meerdere lidstaten

• werken (één werkgever), niet substantieel in 
woonland, echter werkgever gevestigd buiten EU, 
verzekerd in woonland (art. 14 lid 11 EG 
987/2009)

• werken bij meerdere werkgevers in verschillende 
lidstaten = verzekerd in woonland
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Voorbeelden

• werknemer woont in NL en werkt in NL én DLD 
voor werkgever in DLD:
– 20% NL en 80% DLD = SV in DLD
– 25% NL en 75% DLD = SV in NL

• werknemer woont in NL en werkt voor twee 
werkgevers in DLD en België
– verzekerd in woonland (NL)

• DGA (100%) van NL-bv en van B-bvba, woont in 
België
– SV-verzekerd in België als zelfstandige
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Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-01-2017 
2017:207

• een ouderenverzorgster in vaste dienst woont en 
werkt in Polen 

• 15-11-2013 t/m 28-12-2013 tijdens verlof in NL als 
seizoenskracht

• in 2012 en 2014 ook een paar weken in NL als 
seizoenskracht

Waar verzekerd?

42
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Werken in meerdere lidstaten
Art. 13 lid 2

• anders dan in loondienst

– verzekerd in woonstaat, mits substantieel deel 
werkzaamheden aldaar verricht

– toetsingskader substantieel o.a.:
• omzet 
• arbeidstijd 
• inkomen 
• aantal diensten
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Werken in meerdere lidstaten

• lidstaat waar centrum van belangen van zijn 
werkzaamheden zich bevindt, indien geen 
substantieel werk in woonstaat
– vaste blijvende standplaats werkzaamheden
– aantal verleende diensten
– gebruikelijke aard en duur uitgeoefende 

werkzaamheden
– intentie van betrokkene, blijkende uit feiten en 

omstandigheden
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Werken in meerdere lidstaten
Art. 13 lid 3

• werken in verschillende lidstaten in loondienst en 
anders dan in loondienst
– verzekerd land loondienst

– meerdere landen loondienst, conform art. 13 lid 1

• werknemers Internationaal Transport
– conform de regels bij werken in twee of meer 

lidstaten

45
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Vraag 1

• persoon werkt:
1. 25% als werknemer in Duitsland 
2. 50% als DGA Nederlandse BV
3. 25% als zelfstandige in Frankrijk

• persoon woont in Frankrijk
waar verzekerd?

Duitsland

Nederland

Frankrijk
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Vraag 2

• persoon werkt:
1. 20% als werknemer in Duitsland bij A
2. 50% als werknemer in België bij B
3. 30% als zelfstandige in Nederland

• persoon woont in Nederland
waar verzekerd?

Duitsland

Nederland

België

47

Vraag 3

• persoon werkt:
1. in dienst van werkgever in Turkije
2. 80% als werknemer in Duitsland
3. 20% als werknemer in Nederland

• persoon woont in Nederland
waar verzekerd?

Duitsland

Nederland

Turkije

48
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Toerekening werkzaamheden

• personen die werken in meerdere lidstaten 
moeten voor de toepassing van de aangewezen 
wetgeving worden behandeld alsof zij al hun 
werkzaamheden in die aangewezen lidstaat 
verrichten
– belang voor vaststellen aanspraken

– heffingsgrondslag voor premie- en bijdrageheffing
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Informatieplicht

• indien persoon gaat werken in een andere dan de 
bevoegde lidstaat is hij verplicht het bevoegde orgaan 
van de lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing 
blijft daarvan in kennis te stellen (zo mogelijk vooraf)  
(NL = SVB) 

– bij detachering is dat de werkgever
– bij werken in meerdere landen is dat de werknemer, 

maar in de praktijk veelal de werkgever
– bij zelfstandige, de zelfstandige zelf
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Beoordeling SVB

• bij de beoordeling van feiten en omstandigheden 
wordt uitgegaan van de verwachting over de 
komende 12 maanden

• als feiten en omstandigheden wijzigen moet dat 
derhalve worden gemeld aan SVB en kan een 
andere verzekeringssituatie het gevolg zijn

51
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Verdragen

• belastingverdragen ter voorkoming van dubbele 
heffing van directe belastingen

• verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van 
fiscale informatie wordt geregeld

• Verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt
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Grensoverschrijdende arbeid

• hoofdregel in de belastingverdragen is dat loon uit 
dienstbetrekking in de woonstaat is belast, tenzij 
de dienstbetrekking in de andere staat wordt 
uitgeoefend

• belangrijke uitzondering daarop is de 183 
dagenregeling
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183 dagenregeling

• loon verdiend in werkstaat is slechts in woonstaat 
belastbaar indien:
1. loongenieter in een periode van 12 maanden (soms 

nog kalenderjaar) niet meer dan 183 dagen in de 
werkstaat verblijft, én

2. beloningen worden betaald door of namens een 
werkgever die geen inwoner van de werkstaat is, én

3. beloningen niet ten laste komen van een vaste 
inrichting of een vaste basis van de werkgever in de 
werkstaat

54
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Rechtbank Den Haag 23 februari 2016, 
2016:3520

• piloot, woont in NL, gestationeerd in Italië

• hoofdkantoor VK, ook kantoor in It

• vluchtschema’s, bagageafhandeling, management ook in It

• diverse contracten, maar feitelijk hoofdcontract met VK

• betalingen in It, maar namens VK

• piloot verbleef minder dan 183 dagen in It

183 dagenregeling van toepassing?
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Verblijfsdagen

Fysieke aanwezigheid:
• een gedeelte van een dag 
• dag van aankomst
• dag van vertrek
• zaterdagen, zondagen en feestdagen 
• vakantiedagen
• ziekte
• opleiding
• overlijden of ziekte in de familie
• onderbreking te wijten aan stakingen
• oponthoud te wijten aan late leveringen
• korte onderbreking (2 of 3 dagen) tussen twee opvolgende 

arbeidsovereenkomsten
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Voorbeeld

• werken in België

• 13 januari tot 31 juli is 200 dagen

• weekenden en feestdagen in NL is 46 dagen

• vakantie in België is 8 dagen

Hoeveel verblijfsdagen?

57
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Bijzondere situaties

• bestuurders en commissarissen
• uitkerings- en pensioengerechtigden
• artiesten en beroepssporters
• studenten
• hoogleraren en andere docenten
• ambtenaren
• werknemers in het internationaal transport en 

vliegverkeer
• werknemers die worden uitgezonden door of namens 

de Nederlandse staat
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Hof Den Haag, 7 december 2016, 2016:3775

• directeur woont in NL, werkt in Lux

• is (mede)aandeelhouder 

• niet formeel statutair bestuurder

• 2 dagen per week in Lux en 1,5 in NL

• bestuurders artikel (17) in verdrag NL / Lux

Is het bestuurdersartikel van toepassing?

59

Eenzijdige regeling bij niet verdragsland

• geen dubbele belastingplicht als:
– < 30 dagen werkzaam in het werkland

• aantonen betaling belasting in werkland

– ≥ 30 dagen werkzaam in het werkland
• aannemelijk maken betaling belasting in het werkland

• geldt ook voor loon uit vroegere dienstbetrekking

60
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Hof Den Haag, 5 april 2017, 2017:951

• man werkte in 2012 voor NL werkgever in:

• met die landen had NL een verdrag gesloten

• man wilde aftrek dubbele belasting conform Besluit

Had man recht op aftrek dubbele belasting?

India 32 dagen

Nigeria 144 dagen

Nederland 32 dagen

Totaal aantal 208 dagen
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Berekeningsmethoden

• vrijstellingsmethode

• verrekening methode

• aftrekmethode

• doorschuifmethode
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Vrijstellingsmethode

• belastbare inkomen € 25.000
• inkomstenbelasting € 4.250
• inkomen Nederland € 10.000 
• loon Duitsland € 15.000 
• belasting  in Dtsl verschuldigd 
• aftrek dubbele belasting
• de aftrek is 15.000/25.000 maal € 4.250 = € 2.550

63
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Verrekeningsmethode

• belastbaar inkomen € 50.000
• inkomstenbelasting € 9.000
• loon uit Nederland € 10.000 
• pensioen uit Canada € 40.000
• belasting in Canada € 6.000 
• € 40.000/€ 50.000 x € 9.000 = € 7.200
• evenredigheidslimiet is € 7.200
• dus € 6.000 verrekend met de ib in Nederland
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Aftrekmethode

• wereldinkomen € 100.000

• betaalde belasting in het buitenland € 30.000  -

• belastbaar inkomen in NL € 70.000

• belastingheffingen (gemakshalve) € 27.000  -

• resteert € 43.000
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Doorschuifregeling

• belastbaar inkomen  € 22.690 
• inkomstenbelasting € 2.944 
• loon Duitsland € 27.226  
• negatieve  inkomsten uit een eigen woning € 4.536  
• de aftrek € 27.226/€ 22.690  x € 2.944 = € 3.533 
• het maximale  bedrag  van de aftrek is echter € 2.944
• het negatieve  inkomen  uit eigen woning gereserveerd
• eventueel later aftrek ter voorkoming van dubbele  belasting
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Grensoverschrijdende in-/uitlening

• het recht van het land waar de werknemer 
gewoonlijk zijn arbeid verricht
– toepasselijk arbeidsrecht

– toepasselijkheid CAO

– aansprakelijk bedrijfsongevallen

– Arbeidstijdenwet

• pensioen
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Wettelijke grondslag

• 2 december 1999: Wet arbeidsvoorwaarden 
grensoverschrijdende arbeid (vervallen per 1 juli 2016)

• 31 mei 2016: Detacheringsrichtlijn 96/71 EG aangepast

• 1 juli 2016: Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie

• 21 juni 2018: Detacheringsrichtlijn 96/71 EG weer 
aangepast

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers EU

• geldt vanaf 1-7-2016 ongeacht welk recht van toepassing is 
voor:
– ketenaansprakelijkheid loon (616a t/m 616f BW)
– gespecificeerde loonstrook (626 BW)
– vakantiedagen (634 t/m 642 BW)
– gelijke behandeling (646, 648 en 649 BW)
– informatieverplichting aan werknemer (655 BW)
– aansprakelijkheid werkgever (658 BW)
– ontslagverbod zwangerschap (670, lid 2 BW)
– vernietiging opzegging door werkgever vanwege ongelijke 

behandeling man/vrouw, arbeidsduur en contractaard (646, 
648 en 649 BW)

69



24

WagwEU

• van toepassing op werknemers en zelfstandigen
– tijdelijke arbeid in Nederland

– aanneming van werk, uitlenen (ook in concernverband)

– soms ook bij vervoersdiensten, tenzij geen 
overeenkomst tussen dienstverrichter en 
dienstontvanger

– contactpersoon dienstverrichter in werkstaat

– niet: koopvaardij en zeevarenden

– digitale meldingsplicht wordt in toekomst ingevoerd
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WagwEU

dezelfde arbeidsvoorwaarden waarborgen als bepaald in de wetgeving of 
de collectieve arbeidsovereenkomsten van het gastland in verband met:

• minimale rusttijden
• maximale arbeidstijd
• minimumaantal betaalde vakantiedagen
• minimumloon - specifieke toelagen voor de detachering (zoals dagvergoedingen) zijn 

deel van het minimumloon, tenzij reële uitgaven (zoals van de reis- en verblijfskosten)
• bescherming van zwangere vrouwen en jonge moeders
• gelijke behandeling van mannen en vrouwen

als de arbeidsvoorwaarden in eigen land gunstiger zijn dan deze 
handhaven tijdens de detachering
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Detacheringsrichtlijn 96/71 weer aangepast

• gelijke arbeidsvoorwaarden bij gelijke arbeid
• detachering 12 maanden
• verlenging max 6 maanden
• voor vervoerssector een mobiliteitspakket
• invoering in eigen wetgeving vóór 30-7-2020 (?)

als de arbeidsvoorwaarden in eigen land gunstiger zijn dan deze 
handhaven tijdens de detachering

Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 
96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, EU-
Pb van 9 juni 2018
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Checklist uitzending
• Hoe lang zal de buitenlandse opdracht duren?

• Betreft het een tijdelijke uitzending naar het buitenland, waarbij de werknemer na afloop een functie in 
Nederland zal oppakken?

• Blijft/treedt de medewerker in dienst van de Nederlandse entiteit of treedt hij (tijdelijk) in dienst van een 
buitenlandse entiteit?

• Het arbeidsrecht van welk land is van toepassing op de arbeidsovereenkomst?

• Is er een werkvergunning vereist?

• In welk land moet er loonbelasting worden betaald?

• In welk land moeten er premies worden afgedragen voor sociale verzekeringen en pensioen?

• Wat als uw medewerker ziek wordt in het buitenland?

• Moet het concurrentiebeding opnieuw worden overeengekomen om uw medewerkers daar in het buitenland 
ook aan te kunnen houden?

• Welke nationale feestdagen zullen gelden?

• Wordt een cultuurtraining aangeboden?

• Wordt de verhuizing naar het buitenland vergoed?

• Wordt huisvesting in het buitenland vergoed?

• Worden de schoolkosten van de kinderen vergoed?

• Welke overige kosten worden vergoed?

• Wat als de medewerker de buitenlandse uitzending voortijdig wil afbreken?

• Wat als u als werkgever de buitenlandse uitzending voortijdig wil afbreken?

• Welke opzegtermijnen gelden?

• Wordt verhuizing terug naar Nederland vergoed?
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Checklist inzending

• Wat wordt de duur van de tewerkstelling
• Bij wie treedt de buitenlandse werknemer in dienst?
• Zal de werknemer (op enig moment) terugkeren naar het thuisland en wordt daar een 

voorziening voor getroffen?
• Welk recht is van toepassing op de arbeidsovereenkomst?
• Moet er een werkvergunning/kennismigrantenvergunning worden aangevraagd?
• In welk land zal de buitenlandse werknemer sociaal verzekerd zijn?
• In welk land er loonbelasting moeten worden afgedragen?
• Komt de werknemer in aanmerking voor de 30% regeling?
• Valt de werknemer onder een pensioenregeling?
• Worden de verhuiskosten vergoed?
• Welke verlofregeling (vakantiedagen/nationale feestdagen) zal gelden?
• Worden de kosten voor lokale woonruimte vergoed?
• Worden de (internationale) schoolkosten van de kinderen vergoed?
• Wordt er een cultuurtraining aangeboden?
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Extraterritoriale kosten

• extra kosten voor levensonderhoud (maaltijden, gas, water en licht)
• kosten voor een kennismakingsreis naar Nederland, eventueel met gezin
• kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren
• kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland
• dubbele huisvestingskosten (bijvoorbeeld hotelkosten)
• opslagkosten
• reiskosten voor bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging
• extra kosten voor het laten invullen van de aangifte 
• cursuskosten om de Nederlandse taal 
• extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren 
• kosten van een aanvraag vrijstelling sociale zekerheid, zoals een A1-verklaring
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30%-regeling (inkomend)

• gunstige regeling voor NL inkomende werknemers die 
specifieke deskundigheid hebben die op NL-
arbeidsmarkt schaars is

– 30% van het fiscale loon kan belastingvrij worden 
vergoed

• let op fiscale bijtellingen

– als de 30%-vergoeding uit het salaris moet worden 
gehaald is een speciale bepaling in de 
arbeidsovereenkomst noodzakelijk
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Voorbeeld

Loon Gewoon 30%

Bruto salaris 65.000       65.000       

30%‐vergoeding ‐              19.500       

Belastbaar salaris 65.000       45.500       

Af: loonheffing 26.931       21.309       

Bij: 30%‐vergoeding ‐              19.500       

Netto salaris 38.069       43.691       

Verschil 5.622         
77

Deskundigheid

• een beloningsniveau van minimaal (2018)
– € 53.241  (incl. 30%) (€ 37.296 ex. 30%)
– of € 40.500 indien jonger dan 30 jaar en een mastertitel
– of geen minimum bij wetenschappelijk onderzoek doen

• echt schaars?
– het nettosalarisniveau verbonden aan de functie in het 

buitenland is hoger dan of vergelijkbaar met het 
salarisniveau in Nederland;

– het moet gaan om hooggekwalificeerd of gespecialiseerd 
personeel of een gespecialiseerde functie;

– de werknemer heeft bijzondere ervaring of deskundigheid 
opgedaan in het buitenland
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Wonen

• in de 24 maanden vóór de 1e werkdag 
hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de 
Nederlandse grens wonen 
– feitelijk slechts 2/3e deel

– dus 16 maanden van 24 maanden vóór de 1e 
werkdag
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Belemmering van vrije verkeer van 
werknemers?

• Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie of 
wooneis niet in strijd is met het EU-recht

• op 24 februari 2015 uitspraak 
• de 150 kilometergrens geen belemmering 
• tenzij de 150 kilometergrens de 30%-regeling 

systematisch de werkelijk gemaakte extra territoriale 
kosten overcompenseert 

• maken werknemers binnen 150 kilometer wonen geen 
extraterritoriale kosten?

• Hoge Raad 4 maart 2016: geen overcompensatie
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Gepromoveerden

• binnen 1 jaar na promotie in Nederland werken 
– tijdens promotieonderzoek in Nederland, in Nederland of 

binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens 
woonde

– tussen promotie en start werk in Nederland, in Nederland of 
binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens 
woonde

– voor start van promotieonderzoek - in de 24 voorafgaande 
maanden langer dan 16 maanden - meer dan 150 kilometer 
van de Nederlandse grens woonde

• (salarisnorm:  € 40.500 (2018) incl. 30% vergoedingsregeling)
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Eisen

• werknemer moet door NL-werkgever vanuit het 
buitenland zijn aangetrokken

• tijdig de aanvraag indienen; binnen 4 maanden na 
aankomst in NL
– later, dan geen terugwerkende kracht
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Duur

• regeling duurt maximaal 8 jaar
– eerdere verblijfsperioden in NL worden gekort

• meer dan 25 jaar geleden: geen korting
• uitzonderingen voor kort verblijf in die 25 jaar (bijv. vakantie of 

familiebezoek)
• Hoge Raad, 4 maart 2017, 2016:355, verlenging toetsingsperiode van 

10 naar 25 jaar is geen belemmering vrije verkeer
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Verkorting duur

• Regeerakkoord 2017: duur naar 5 jaar vanaf 2019

• 20 april 2018: voor zowel nieuwe als bestaande 
gevallen

• geen overgangsrecht
– netto loon contracten?

– bruto loon afspraken?

• extraterritoriale kosten ook naar 5 jaar
– ook schoolgelden?
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Tussentijds toetsen

• tot 2012 tussentijdse toetsing na vijf jaar 

• vanaf 2012 doorlopende toetsing 
– specifiek deskundig 

– niet langer voldoen aan het salariscriterium

• oude gevallen tussentijdse toetsing na 2012 ook 
toetsen aan 150 km
– Hoge Raad 08-12-2017 2017:3083 
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Kosten

• ook zonder de 30%-regeling mogen de werkelijke 
extraterritoriale kosten belastingvrij worden vergoed, 
echter dan moet men die kosten als zodanig kunnen 
aantonen

• naast de 30%-regeling kunnen schoolgelden van 
Internationale school of internationale afdeling van 
school worden vergoed
– zonder kost en inwoning
– met vervoerskosten
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30%-regeling (uitgaand [Ex-Nedeco])

• alleen bij werk in ontwikkelingslanden
• voorwaarden:

– in periode van 12 maanden
– gedurende ten minste 45 dagen in een 

ontwikkelingsland verblijven, waarbij
– periodes van minder dan 15 dagen niet meetellen
– als aan 45 dagen norm is voldaan, tellen alle 

overige reizen van ten minste 10 dagen ook mee
– reisdagen tellen mee
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Landen

• werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden naar 
landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en een aantal Oost-
Europese landen

• werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden om in 
een ander land wetenschap te beoefenen of onderwijs te geven

• ambtenaren die Nederland vertegenwoordigen in het 
buitenland

• ambtenaren, rechterlijke ambtenaren en militairen die worden 
uitgezonden naar de BES-eilanden, Curaçao, Sint Maarten of 
Aruba

• militairen die worden uitgezonden naar landen buiten het 
Koninkrijk der Nederlanden
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Voorbeeld

• 1 april uitzending naar Zuid Afrika voor 60 dagen

• 1 september naar Oeganda voor 11 dagen

• 1 mei uitzending naar Tanzania voor 20 dagen 

• 1 augustus naar Mali voor 14 dagen

• 1 oktober naar Kenia voor 20 dagen
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Salary split?

• tarief buitenland door allerlei opstaptarieven en 
vrijstellingen vaak laag 

• in Nederland wordt het wereldinkomen vrijgesteld 
op basis van het gemiddelde tarief

• in Nederland meer vrijgesteld dan in het 
buitenland geheven

• salary split kan zeer gunstig uitwerken
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Voorwaarden

• in twee of meer landen (daadwerkelijk) werken
• in het buitenland daadwerkelijk belast voor het in het 

buitenland verdiende salaris (formeel dienstverband)
• marginale belastingdruk in het buitenland minder dan 

de gemiddelde belastingdruk in NL 
(progressievoorbehoud)

• toerekening van het salaris binnen- en buitenlandse 
groepsvennootschappen:
– in het buitenland gewerkte dagen gedeeld door het totale 

aantal werkdagen van dat jaar
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Vereisten

• buitenlandse maatschappij actief (geen 
brievenbusmaatschappij)

• arbeid in het desbetreffende land verricht 
• reële verhouding tussen verrichte werkzaamheden en 

salaris 
• buitenlandse maatschappij het salaris niet doorbelast aan de 

Nederlandse groepsvennootschap
• geen (statutaire) bestuurder (tenzij verdrag anders bepaald)

belastingplichtige heeft de bewijslast
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Voorbeeld

• totale salaris € 100.000

• 40% Duitsland

• 60% Nederland

• heffing Dtsl € 8.500

• heffing NL 100% € 41.500

• heffing NL 60% € 25.500

• totale heffing NL en Dtsl is € 34.000

• voordeel € 7.500
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AANSPRAKELIJKHEID

Grensoverschrijdend werken

Ketenaansprakelijkheid

• NL (hoofd) aannemer besteedt werk uit btl (onder) 
aannemer in NL

• btl (onder) aannemer kan LH verschuldigd zijn in NL
• NL (hoofd) aannemer aansprakelijk

• NL (onder) aannemer werkt voor btl (hoofd) aannemer 
in btl

• NL (onder) aannemer kan LH verschuldigd zijn in NL
• btl (hoofd) aannemer niet aansprakelijk

Hoge Raad 5-11-1999, nr. 16702 en 19-4-2000, nr. 34184
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Inlenersaansprakelijkheid

• NL uitzendbureau werkt voor btl opdrachtgever in btl
• NL uitzendbureau kan LH verschuldigd zijn in NL
• btl opdrachtgever niet aansprakelijk

Hoge Raad 5-11-1999, nr. 16702 en 19-4-2000, nr. 34184

• btl uitzendbureau werkt voor NL opdrachtgever in NL
• btl uitzendbureau kan LH verschuldigd zijn in NL
• NL opdrachtgever aansprakelijk
• maar ook btl uitzendbureau
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Inhoudingsplicht

• artikel 6, lid 1, Wet LB
• buitenlandse werkgever

– in NL: VI of VV (art. 6, lid 2,a)
– als inhoudingsplichtige melden (art. 6, lid 2, b)
– fictieve VI (art. 6, lid 3)

• continentaal plat (art. 6, lid 3, a)
• buitenlandse uitlener (art. 6, lid 3, b)

– arbeid ten behoeve van derde
– in NL
– niet alleen in misbruik situatie
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Uitzendsituaties over de grens

• fictieve vaste inrichting LB in Nederland bij 
werkzaamheden gericht op verlenen van 
tussenkomst

– inhoudingsplicht loonbelasting

– aansprakelijkheid inlener
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HR 29 juli 2007 nr. 42 748

• werkgever in Portugal van internationaal concern 

• haar personeel tijdelijk bij de Nederlandse zuster 

• Belastingdienst had aangiftebiljetten gestuurd 
nihilaangiften werden ingediend

• Belastingdienst legde naheffingsaanslagen op

Werkt de FVI ook in deze situatie?
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Uitzendsituaties over de grens

• vanaf 1-1-2004 beleid op basis uitspraak Hoge 
Raad 28-2-2003:
– toepassing materieel werkgeverschap voor 

buitenlandse uitzendbureaus

– indien formele werkgever in buitenland geen of 
nauwelijks reële werkgeversfuncties vervult

• uitzendwerknemer vanaf dag 1 in Nederland belast
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Materieel werkgeverschap

• van materieel werkgeverschap is sprake, indien (HR 1-
12-2006):
– er een gezagsverhouding bestaat tussen de werknemer 

en de ontvangende onderneming (bevoegdheid tot 
geven instructies)

– de ontvangende onderneming de resultaten van de 
arbeid geniet en de voordelen / nadelen / risico’s draagt

– de ontvangende onderneming de loonkosten draagt van 
de werknemer

• op naam en met tariefeenheid doorbelast door formele 
werkgever (geïndividualiseerde doorbelasting)
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Materieel werkgeverschap

• als van materieel werkgeverschap sprake is, dan 
wordt niet voldaan aan voorwaarde 2 van de 183 
dagenregeling
– derhalve werknemer vanaf eerste dag belast in 

werkstaat
– aan bestaan materieel werkgeverschap zelf verder 

geen andere gevolgen
– materieel werkgeverschap creëert dus geen 

inhoudingsplicht voor de materiële werkgever
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Inhoudingsplicht loonbelasting

• als voldaan wordt aan voorwaarden materieel 
werkgeverschap, dan wordt ook voldaan aan 
voorwaarden fictieve vaste inrichting in Nederland 
voor de loonbelasting
– ter beschikking gestelde werknemer die onder 

leiding of toezicht werkt van de inlenende 
werkgever en waarbij de formele werkgever geen 
actieve rol heeft

– dus inhoudingsplicht voor de formele werkgever in 
Nederland vanaf eerste werkdag werknemer
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Besluit 12-1-2010 Min. Fin. 
Nr. DGB2010/267M 

• detachering binnen concernverband
– concern: 30% belang direct/indirect

• art. 10a lid 7 Wet LB

• goedkeuring dat wanneer aan voorwaarden wordt 
voldaan geen gezagsverhouding aanwezig is en 
derhalve geen materieel werkgeverschap
– tewerkstelling korter dan 60 dagen

• langer dan 60 dagen, geldt goedkeuring niet
– binnen een periode van 12 maanden
– 183-dagen worden niet overschreden
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Besluit 12-1-2010 Min. Fin. 
Nr. DGB2010/267M

• goedkeuring geldt ook in andersom situatie (gaat 
staatssecretaris van uit)
– werknemers die korter dan 60 dagen naar buitenland gaan 

binnen concern
• dus dan NL loonbelasting blijven inhouden

– indien andere land een ander standpunt inneemt, dan 
voorleggen aan ministerie voor eventueel overleg

• bij uitlenen binnen concernverband mag voor de 
buitenlandse werknemer de NL-onderneming als 
inhoudingsplichtige fungeren, mits men alle fiscale 
voorwaarden nakomt
– voorkomt registratie buitenlandse WG in NL
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Internationaal

• materieel werkgeverschap wordt meer en meer in 
Europese landen toegepast

• omtrent inhoudingsplicht van belasting kunnen in 
andere landen andere regels gelden
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Praktijksituaties

• Vof-constructie
– Solidarnosc BV i.o. (Hof Amsterdam 22-10-2007 en 

CRvB 30 september 2004)  
– Poolwind VOF (Rb. 's-Gravenhage, 5 juni 2002) 
– Klus v.o.f. (Hoge Raad 18-3-2016) 

• koop/verkoop overeenkomst
– Europool (CRvB 2 september 2004 en 30 

september 2004) 
– Hof Den Bosch (7 november 2012)
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Conclusies praktijk

• beschreven situaties voorkomen inhoudingsplicht 
en daarmee aansprakelijkheid

mits

• goed geregeld, gedocumenteerd en uitgevoerd!!

• praktijk laat zien dat het met name aan de 
uitvoering schort!! 
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Buitenland

• niet loonbelasting- en premieplichtig voor 
volksverzekeringen
– geen WKR (wel IB werknemer)

• niet geheel in NL loonbelasting- en premieplichtig voor 
volksverzekeringen
– vergoedingen en verstrekkingen splitsen

• niet loonbelasting- en  wel premieplichtig voor 
volksverzekeringen
– wel WKR / geen 80%-heffing

• wel loonbelasting- en  niet premieplichtig voor 
volksverzekeringen
– wel WKR / vaak beter gewoon bruteren

109

Rekenvoorbeeld volgens Belastingdienst
collectieve methode

• totale fiscale som is € 100.000

• vrije ruimte is dus € 1.200

• totale vergoedingen en verstrekkingen € 2.200

• (€ 2.200 - € 1.200) * 80% is € 800

• totale fiscale loon niet in NL belast € 15.000

• € 15.000 gedeeld door € 100.000 is 15%

• 15% maal € 800 is € 120

• eindheffing is € 800 - € 120 is € 680

Handboek loonheffingen, juli 2018, blz. 185 en 186
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Rekenvoorbeeld volgens Belastingdienst
individuele methode

• totale fiscale som is € 100.000

• vrije ruimte is dus € 1.200

• totale vergoedingen en verstrekkingen € 2.200

• (€ 2.200 - € 1.200) * 80% is € 800

• vergoeding en verstrekkingen buitenland € 1.200

• € 1.200 gedeeld door € 2.200 is 54,5%

• 54,5% maal € 800 is € 436

• eindheffing is € 800 - € 436 is € 364

Handboek loonheffingen, juli 2018, blz. 185 en 186
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Rekenvoorbeeld volgens de wet

• totale fiscale som is € 100.000

• totale fiscale loon niet in NL belast € 15.000

• vrije ruimte is (1,2% * € 85.000) € 1.020

• totale vergoedingen en verstrekkingen € 2.200

• niet ten laste van NL € 1.200

• (€ 2.200 - € 1.200 is) € 1.000

• binnen het forfait dus!

• wel de toewijzing aan buitenland onderbouwen
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Geen vergunning

• EER en Zwitserland vrij verkeer
– Kroatië echter wel vergunning (tot 1 juli 2018)

• buiten de EU:
– hoogopgeleide werknemers die een bijdrage 

leveren aan de kenniseconomie 
– werknemers met een verblijfsvergunning waarop 

staat ‘arbeid is vrij toegestaan’ 
– zelfstandig ondernemers die het werk doen dat in 

hun verblijfsvergunning is vermeld 
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GVVA

• gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid 

• verblijfs- en tewerkstellingsvergunning

• buiten EER en Zwitserland

• langer dan 3 maanden

• aanvragen IND

• sinds 1 april 2014
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Geen GVVA wel tewerkstellingsvergunning

• werknemers die korter dan 3 maanden in 
Nederland komen werken

• seizoen werkers

• studenten

• asielzoekers

• werknemers van een internationaal concern die 
naar Nederland worden overgeplaatst

• Kroaten (tot 1 juli 2018)
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Voorwaarden tewerkstellingsvergunning

• geen geschikte kandidaat in 1 van de EER-landen 

• vacature staat minimaal 5 weken open. Voor 
vacatures die moeilijk te vervullen zijn, is de 
periode minimaal 3 maanden. Beoordeling UWV 

• de werkgever moet er alles aan doen om 
personeel te vinden in Nederland of de EER
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ICT-vergunning

• per 29 november 2016

• niet EU-onderdanen

• door niet EU concernentiteit naar EU 
concernentiteit

• maximaal 3 jaar voor managers en specialisten

• maximaal 1 jaar voor trainees

• na 6 maanden nieuwe vergunning
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