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1 In- en uitzending van personeel 

 

Zodra een Nederlandse werknemer in het buitenland gaat werken of personen van buiten Nederland 

hier komen werken, gaat er een fiscale wereld open die wat betreft complexiteit niet mag worden on-

derschat. Buitenlandse belastingstelsels zitten anders in elkaar dan het Nederlandse stelsel en de af-

stemming door middel van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing lukt niet altijd 

even goed. 

 

Afgezien van de nationale belastingwetgeving (zoals de 30%-regeling voor inkomende en uitgezon-

den werknemers), zijn op internationaal gebied de volgende regelingen van belang: 

 

• een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting of bij het ontbreken daarvan het Ne-

derlandse (eenzijdige) Besluit ter voorkoming van dubbele belasting; 

• de eenzijdige besluiten van Nederland op het gebied van de volks- en werknemersver-

zekeringen; 

• de EG-Verordening 883/04 (vanaf 1 mei 2010) over verzekeringsplicht van EU-

werknemers die binnen de EU werkzaam zijn, maar buiten de eigen landgrens wonen; 

• de verdragen die Nederland heeft op het gebied van sociale zekerheid. Deze verdragen 

zijn van belang als de EG-Verordening 883/04 niet van toepassing is of als het gaat om 

een land buiten de Europese Unie. 

 

Vanwege de enorme omvang van de internationale problematiek rond het werken over de grens wor-

den enkele deelonderwerpen hierna kort behandeld.  
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2 Fiscaal 

2.1 Binnenlandse of buitenlandse belastingplicht 

 

Om na te kunnen gaan of - en zo ja, in hoeverre - Nederland bevoegd blijft belasting te heffen over het 

inkomen van de werknemer die uitgezonden wordt, dient te worden vastgesteld of de werknemer voor 

Nederlandse belastingdoeleinden dient te worden aangemerkt als een binnenlandse (onbeperkt) belas-

tingplichtige, dan wel als een buitenlandse (beperkt) belastingplichtige.  

 

De mate van de belastingplicht (beperkt of onbeperkt) is afhankelijk van het antwoord op de vraag 

waar iemand woont. Deze vraag dient volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen te worden 

beantwoord aan de hand van de feitelijke omstandigheden. 

 

Het antwoord op de vraag of een belastingplichtige al dan niet in Nederland woont, wordt medebe-

paald aan de hand van de intenties van de belastingplichtige zoals deze zich vertalen in zijn feitelijke 

gedragingen (de feitelijke omstandigheden). Vooral van belang daarbij is de plaats waar het zoge-

noemde "centrum van levensbelangen" van de betreffende belastingplichtige is gesitueerd; waar 

woont het gezin van de belastingplichtige en - zo hij dat niet heeft - waar wonen zijn vrienden en fa-

milie?   

Kortom, waar heeft de betreffende belastingplichtige zijn leven zo ingericht dat hij klaarblijkelijk daar 

wil wonen. Ligt dit centrum van de levensbelangen in het buitenland, dan is sprake van de al eerderge-

noemde buitenlandse (beperkte) belastingplicht. Ligt het centrum van levensbelangen in Nederland, 

dan bestaat onbeperkte belastingplicht in Nederland. Ingeval van buitenlandse belastingplicht wordt in 

Nederland slechts belasting verschuldigd over bepaalde, limitatief in de wet opgenoemde bronnen van 

inkomen (en vermogensbestanddelen). Is sprake van binnenlandse belastingplicht dan bestaat belas-

tingplicht ter zake van het zogenoemde "wereldinkomen", dat wil zeggen het inkomen waar ter wereld 

dit ook opkomt (dan wel waar het vermogen is gelegen). 

 

Bij de vaststelling van iemand zijn woonplaats kunnen vele omstandigheden een rol spelen, de ene be-

langrijker dan de andere. Omstandigheden die een rol spelen zijn: 

 

- bij gehuwden: gaat het gezin mee of blijft het achter in Nederland; 

- de duur van de uitzending; 

- wordt het huis in Nederland aangehouden, zodat het ieder moment weer gebruikt kan 

worden door de werknemer (met zijn gezin); 

- worden bankrekeningen in Nederland aangehouden; 

- blijft de werknemer lid van verenigingen (zakelijke en/of recreatieve); 

- slaat men de inboedel op of neemt men die mee; 

- wat voor soort verblijfsvergunning heeft de werknemer in het buitenland; 

- wat is de intentie van de werknemer; 

- is de werknemer uitgeschreven uit het bevolkingsregister. 

 

Dit is slechts een greep uit de vele criteria die een rol kunnen spelen bij de beantwoording van de 

vraag waar iemand woont. Zoals in het vorenstaande opgemerkt, is vooral de intentie van de betref-

fende werknemer van belang: waar wil hij wonen? Zo behoeft de enkele omstandigheid dat de werk-

nemer slechts een woning hier te lande aanhoudt niet per sé in te houden dat de werknemer nog steeds 

in Nederland wil wonen. Zeer goed denkbaar is dat de woning wordt aangehouden in afwachting van 

een geschikt moment voor verkoop. Bij gehuwden dan wel samenwonenden is de verblijfplaats van 

het gezin wel een zéér zwaarwegend gegeven. 
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Indien vaststaat dat ook na uitzending het middelpunt van het maatschappelijk leven van de betref-

fende werknemer in Nederland is gebleven, dan blijft hij binnenlands belastingplichtig. Dit zal veelal 

ook het geval zijn indien de werknemer binnen een tijdsbestek van 12 maanden na vertrek terugkeert 

naar Nederland, tenzij hij aan kan tonen dat hij gedurende zijn afwezigheid in het buitenland heeft ge-

woond en dat onvoorziene omstandigheden de terugkeer bespoedigd hebben. 

  

Heeft de werknemer zijn woonplaats in Nederland behouden, waardoor sprake is van onbeperkte be-

lastingplicht, dan betekent dit dat hij belastingplichtig is in Nederland voor zijn wereldinkomen (en 

vermogen). Mocht de werknemer echter ook in het buitenland belasting hebben betaald over inko-

menselementen die ook in Nederland onderworpen zijn, dan wordt door Nederland veelal een reductie 

ter voorkoming van dubbele belastingheffing gegeven. Deze reductie zal worden gegeven op grond 

van het bestaan van een belastingverdrag tussen Nederland en de werkstaat, dan wel - zo een dergelijk 

verdrag niet aanwezig is - op grond van de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dub-

bele belastingheffing 

 

Is de woonplaats niet in Nederland gelegen en is er derhalve sprake van buitenlandse belastingplicht, 

dan is niet meer het wereldinkomen (dan wel vermogen) het object ter zake waarvan Nederland hef-

fingsgerechtigd is, doch slechts specifieke in de Nederlandse belastingwetgeving genoemde inkom-

sten dan wel vermogensbestanddelen. En zelfs al bestaat in een dergelijk geval in principe heffings-

recht, dan dient men zich er weer van te vergewissen of een door Nederland gesloten belastingverdrag 

deze heffingsmacht niet inperkt. 

 

2.2 Verdragslanden 

 

Nederland heeft met vele landen verdragen gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. Deze ver-

dragen zijn normaliter van toepassing op de inwoners van beide verdragspartners. Het verdrag is bij-

voorbeeld van toepassing indien een inwoner van het ene land bronnen van inkomen heeft in het an-

dere land (bijv. een Nederlandse ingezetene die arbeidsinkomen geniet uit het Verenigd Koninkrijk). 

Het verdrag wijst in een dergelijk geval de heffingsbevoegdheid toe aan één van beide landen (in dit 

voorbeeld in principe aan het Verenigd Koninkrijk). 

 

De hoofdregel bij belastingverdragen is dat de heffingsbevoegdheid wordt toegewezen aan het land 

waar de arbeid wordt verricht (het "werklandbeginsel"). Wanneer de werkstaat mag heffen, mag de 

woonstaat niet meer tot heffing over gaan (het verdrag heeft derhalve exclusieve werking). Hoogstens 

mag de woonstaat dit inkomen meerekenen bij de bepaling van het tarief van de belasting over de ove-

rige inkomsten (het "progressievoorbehoud"). 

 

In de meeste verdragen wordt een belangrijke (praktische) uitzondering gemaakt op dit werklandbe-

ginsel in de "183-dagenregeling". Deze uitzondering houdt het volgende in: 

 

indien 

a. de werknemer korter dan 183 dagen per belastingjaar (dit is meestal het kalenderjaar; in meer 

recent afgesloten verdragen wordt ook wel een tijdvak van 12 maanden genoemd voor de 

“183-dagen regeling”) in het werkland verblijft (dit is inclusief korte werkonderbrekingen); en 

b. de beloning wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van het werk-

land; en 

c. de beloning niet ten laste komt van een vaste inrichting die, of van een vast middelpunt dat de 

werkgever in het werkland heeft, dan blijft het woonland bevoegd te heffen. 
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Door deze praktische uitzonderingsregel wordt voorkomen dat werknemers in dienst van een concern 

telkens als zij zich voor zakelijke doeleinden op het grondgebied van een ander land begeven in dat 

land belastingplichtig worden. Met nadruk zij er op gewezen dat aan alle drie de voorwaarden cumula-

tief dient te worden voldaan, wil deze uitzondering van toepassing zijn. Bij de hiervoor genoemde 

punten b en c speelt in wezen de belangrijke vraag waar uiteindelijk de werkelijke arbeidskosten tot 

uitdrukking worden gebracht. In de situatie dat de kosten worden doorbelast, is er mogelijk sprake van 

een betaling namens een werkgever die inwoner is van het werkland, hetgeen mogelijk weer tot ge-

volg heeft dat het werkland mag heffen. Deze complexe materie wordt in de praktijk nogal eens wis-

selend beoordeeld waar het betreft de relevante fiscale effecten. 

  

Indien niet aan alle voorwaarden van de 183-dagenregeling is voldaan, mag het betreffende werkland 

heffen (of - en zo ja, in hoeverre - dat gebeurt, is een andere vraag). Op grond van genoemde verdra-

gen verleent Nederland dan reductie ter voorkoming van dubbele belasting. Deze reductie wordt in 

principe verleend volgens de vrijstellingsmethode met het hiervoor genoemde progressievoorbehoud 

(ook wel "evenredigheidsmethode") genoemd.  

 

Voor de werkgever, die inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting, geldt het volgende. Indien het 

verdrag met het land waarnaar wordt uitgezonden de belastingheffing toewijst aan het werkland, dan 

mag de werkgever inhouding van loonbelasting achterwege laten.  

  

Met nadruk zij erop gewezen dat het vorenstaande ziet op de "gewone" werknemer. Voor bestuurders- 

en commissarissenbeloningen is in de meeste verdragen (alsook in de Nederlandse belastingwetge-

ving) een speciale regeling getroffen: ter zake is het land bevoegd te heffen waar de vennootschap, 

waarvan zij bestuurder c.q. commissaris zijn, is gevestigd. Met ingang van 2017 is nu ook wettelijk 

vastgelegd dat Nederland kan heffen over de beloningen voor buitenlands belastingplichtige bestuur-

ders en commissarissen van in Nederland gevestigde vennootschappen, zowel wanneer sprake is van 

winst uit onderneming als wanneer sprake is van loon of resultaat uit overige werkzaamheden. De ge-

gevens van deze bestuurders en commissarissen moeten door de bedrijven worden gerenseigneerd. 

 

2.3 Niet verdragslanden: Besluit voorkoming dubbele belasting 

 

Nederland heeft niet met alle landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Dit 

zou voor binnenlands belastingplichtigen van Nederland (belastingplichtig voor hun “wereldinko-

men”) tot dubbele belasting kunnen leiden in die gevallen dat ook het werkland op grond van zijn na-

tionale wetgeving belasting heft over het arbeidsinkomen van de werknemer. Het Besluit aftrek ter 

voorkoming van dubbele belasting van 18 juli 2008 voorziet in deze situaties: indien en voorzover het 

arbeidsinkomen is onderworpen aan een belasting van een ander land dan verleent Nederland gehele 

of gedeeltelijke vrijstelling of vermindering van belasting. Dit geschiedt volgens dezelfde methode als 

hiervoor weergegeven voor verdragslanden. 

 

Er zijn echter ook landen die geen belasting heffen ter zake van binnen hun grenzen verdiend arbeids-

inkomen (zoals bijv. Saoudie-Arabië). Ten einde te voorkomen dat in een dergelijk geval werkgevers - 

die veelal werknemers op netto-loonbasis naar het buitenland sturen - via "minder eigenlijke" con-

structies buitenlandse onderworpenheid (tegen een matig tarief) proberen te creëren waardoor het bui-

tenlandse inkomen in Nederland van belasting zou zijn vrijgesteld, is bepaald dat arbeidsinkomsten 

geacht worden te zijn onderworpen aan een buitenlandse belasting, indien zij worden genoten uit pri-

vaatrechtelijke dienstbetrekking tot een binnen Nederland gevestigde werkgever, voorzover de inkom-

sten betrekking hebben op arbeid welke gedurende tenminste drie aaneengesloten maanden wordt ver-

richt in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten en welke die inkomsten niet heeft 

onderworpen aan een belasting naar het inkomen.  
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2.4 De 30%-regeling 

 

Werkgevers mogen aan werknemers die voor de 30%-regeling in aanmerking komen naast het nor-

male loon een belastingvrije kostenvergoeding geven ter grootte van 30% van het loon uit tegenwoor-

dige dienstbetrekking. In feite is de vrijgestelde vergoeding 30/70 van het fiscaal loon. In de arbeids-

overeenkomst moet een speciale clausule worden opgenomen als het oorspronkelijke (100%) salaris 

daarin staat vermeld, wat meestal het geval is. De clausule regelt dat het salaris arbeidsrechtelijk 

wordt verminderd en dat een vergoeding wordt betaald. De clausule is door het ministerie van Finan-

ciën geredigeerd. 

 

De 30%-faciliteit is met name bedoeld om buitenlandse werknemers die beschikken over bijzondere 

kwaliteiten en schaars zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, naar Nederland te halen. Daarnaast is de 

30%-faciliteit deels van toepassing op vanuit Nederland naar bepaalde ontwikkelingslanden uitgezon-

den werknemers. 

 

De regeling is zeer gedetailleerd en heeft een belangrijk effect op keuzes ten aanzien van de inkom-

stenbelasting. Zo is het over het algemeen voor de werknemer alleen maar voordelig om te opteren 

voor partiële belastingplicht in box 1. 

 

In een vraag-en-antwoordbesluit (Besluit van 23 augustus 2013) is de staatssecretaris van Financiën 

uitvoerig ingegaan op de talloze vragen over deze regeling. 

 

Het gaat hier om vergoedingen van extraterritoriale kosten. Vergoedingen tot 30% worden geacht ver-

goedingen van extraterritoriale kosten te zijn. Het is dus relevant te weten of een kostensoort tot de 

post extraterritoriale kosten of tot een andere kostenpost behoort. Immers, behoren bijvoorbeeld ver-

huiskosten tot de extraterritoriale kosten, dan zijn zij niet (ook) buiten de 30%-regel om vrij te vergoe-

den; behoren de kosten tot een andere categorie kosten, dan kan dat wel, mits aan de overige voor-

waarden voor onbelaste vergoeding wordt voldaan. Overigens is het onderscheid evenzeer van belang 

buiten de bewijsregel om; voor andere kosten dan extraterritoriale kosten kunnen immers normeringen 

en beperkingen van toepassing zijn. 

 

De al lang bestaande 30%-regeling is voortgekomen uit de oude 35%regeling voor inkomende werk-

nemers en de Nedeco-regeling voor uitgezonden werknemers. Sinds 2001 zijn deze regelingen onder 

de noemer 30%-regeling voor extraterritoriale kosten in de wet opgenomen.  

 

Hoewel dit niet de bedoeling was, is de regeling bij de opname in de wet inhoudelijk gewijzigd. Zo 

moet er nu goed worden bezien wat moet worden verstaan onder extraterritoriale kosten. 

 

Extraterritoriale kosten zijn (volgens de uitleg van het ministerie van Financiën) kosten die voor meer 

dan 50% worden opgeroepen door de extraterritoriale functie. Als extraterritoriale kosten worden – 

volgens de toelichting bij deze wetgeving – aangemerkt extra uitgaven voor: 

 

• het vinden van geschikte huisvesting; 

• dubbele huisvesting; 

• hogere huisvestingskosten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt; 

• het overbrengen van de inboedel en het invoeren ervan; 

• het zoeken naar geschikte scholen voor de kinderen; 

• het vinden van geschikte gelegenheden voor inkomensbestedende uitgaven; 

• het aanvragen/omzetten van officiële papieren, zoals tewerkstellingsvergunningen, ver-

blijfsvergunningen en rijbewijzen; 
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• taalcursussen; 

• ontspanning en dergelijke; 

• het contact met en het bezoeken respectievelijk het laten overkomen van familie en anderen 

in respectievelijk uit het land van herkomst. 

 

Vergoedingen voor de hiervoor genoemde kosten naast de 30%-vergoeding vormen dus belast loon. 

Immers ze worden dan dubbel betaald. Kosten opgeroepen vanwege de uitoefening van de dienstbe-

trekking, zoals het hotelverblijf tijdens een dienstreis, kunnen naast de 30%-vergoeding onbelast wor-

den vergoed. 

 

Werkgevers en werknemers moeten ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen, willen zij in 

aanmerking komen voor toepassing van de 30%-regeling voor inkomende werknemers: 

 

• het moet gaan om een echte dienstbetrekking. Werknemers die in fictieve dienstbetrekking 

staan tot een inhoudingsplichtige komen niet in aanmerking voor de 30%-regeling; 

• de dienstbetrekking moet zijn aangegaan met een Nederlandse inhoudingsplichtige. Onder 

omstandigheden kan dit ook een buitenlandse werkgever zijn die in Nederland als inhou-

dingsplichtige is aangemerkt of aangewezen; 

• het moet gaan om werknemers die op de Nederlandse arbeidsmarkt moeilijk te vinden zijn. 

De werkgever moet zowel de schaarste als de deskundigheid van de werknemer tegenover 

de Belastingdienst aannemelijk maken. Met ingang van 2012 geldt dat schaarste in beginsel 

wordt aangenomen als aan de salarisnorm wordt voldaan. Deze salarisnorm zal jaarlijks wor-

den vastgesteld. Voor 2018 geldt een salarisnorm van € 53.241, inclusief de 30%-vergoe-

ding. De Belastingdienst kan daarnaast nog nadere informatie wensen over de vraag of de 

betrokken persoon echt schaars is. Die vraag kan onder meer aan de hand van de volgende 

elementen worden beantwoord: 

- het nettosalarisniveau verbonden aan de functie in het buitenland is hoger dan of ver-

gelijkbaar met het salarisniveau in Nederland; 

- het moet gaan om hooggekwalificeerd of gespecialiseerd personeel of een gespeciali-

seerde functie; 

- de werknemer heeft bijzondere ervaring of deskundigheid opgedaan in het buitenland. 

 

Een werknemer van het midden- of hoger kader van een internationaal concern met ten minste twee-

enhalf jaar ervaring in dat concern die wegens roulatie wordt uitgezonden naar Nederland, wordt ge-

acht specifieke deskundigheid te bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwe-

zig is. 

 

De maximale duur van de 30%-regeling is acht jaar. Dit moet worden berekend vanaf het begin van de 

dienstbetrekking in Nederland. In het Regeerakkoord 2017 is het voornemen opgenomen om de duur 

van de regeling te beperken tot 5 jaren vanaf 2019. Op 20 april 2018 is bekend geworden dat de ver-

korting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. 

 

Er gelden speciale regels voor werknemers die al eerder in Nederland tewerkgesteld zijn geweest. Als 

zij meer dan 25 jaar geleden voor het laatst in Nederland verbleven, hoeft met de eerdere verblijfsperi-

ode of periode van tewerkstelling in Nederland echter geen rekening te worden gehouden. 

 

De werknemer kan tijdens toepassing van de 30%-regeling van werkgever veranderen. Mits aan alle 

voorwaarden wordt voldaan, kan hij ook bij die nieuwe werkgever weer in aanmerking komen voor de 

30%-regeling. Dan wordt er uiteraard wel rekening gehouden met de periode dat hij al in Nederland 

werkzaam is geweest. De dienstbetrekking bij de nieuwe werkgever moet maximaal drie maanden na 

het einde van de vorige dienstbetrekking aanvangen. 
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De 30%-vergoeding is niet alleen vrijgesteld van loonheffing, maar ook van de premieheffing werkne-

mersverzekeringen, omdat het immers een kostenvergoeding is. De vergoeding telt wel (onder voor-

waarden) mee voor de pensioengrondslag (Besluit staatssecretaris van Financiën van 23 augustus 

2013). 

 

2.4.1 Specifieke deskundigheid 

 

Waar het ‘specifieke deskundigheidsvereiste’ onder de oude regeling wordt bepaald aan de hand van 

het educatie-, salaris- en ervaringsniveau, wordt dit vereiste thans ingevuld door een salarisnorm. In-

dien aan deze salarisnorm is voldaan, wordt de werknemer geacht te beschikken over specifieke des-

kundigheid. De Belastingdienst kan nog wel steeds toetsen of de specifieke deskundigheid niet of 

schaars op de Nederlandse arbeidsmarkt aanwezig is. 

 

De salarisnorm is gelijk aan die van de kennismigrantenregeling voor werknemers van 30 jaar en ou-

der en bedraagt € 53.241 (2018). Het salaris dat meetelt om tot het bedrag van de salarisnorm te ko-

men, betreft het regulier en vast salaris. Variabele loonbestanddelen, zoals bonussen, tellen niet mee.  

 

Voor uit het buitenland afkomstige (jonge) promovendi die na hun promotie in Nederland willen blij-

ven, wordt een lagere salarisnorm gehanteerd, namelijk € 40.500 (2018) inclusief 30% vergoeding. 

Voor wetenschappers geldt geen salarisnorm. 

 

2.4.2 Duur van de vergoedingsregeling 

 

De 30%-vergoedingsregeling duurt acht jaar. Er zijn plannen om met ingang van 2019 dit te verkorten 

naar 5 jaar. 

 

2.4.3 150 km-grens 

 

Werknemers uit het buitenlandse grensgebied (straal van 150 km van de Nederlandse grens) komen 

niet in aanmerking voor de 30%-regeling. De Hoge Raad heeft aan het Europese Hof van Justitie ge-

vraagd of deze eis niet in strijd is met het EU-recht. Het Hof heeft op 24 februari 2015 uitspraak ge-

daan. Het Hof vindt dat de 150 kilometergrens, ondanks de grofheid van deze regel, geen belemme-

ring van het vrije verkeer van werknemers oplevert. Dat is anders als de 150 kilometergrens zo is vast-

gesteld dat de 30%-regeling systematisch de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten overcompen-

seert. Dit betekent dat de Nederlandse rechter zal moeten nagaan in hoeverre werknemers die op min-

der dan 150 kilometer van de landsgrens wonen, een niet gerechtvaardigd fiscaal voordeel krijgen om-

dat zij inderdaad geen extraterritoriale kosten maken. De Hoge Raad heeft op 4 maart 2016 aan de 

hand van het onderzoek door de Advocaat-Generaal vastgesteld dat van een duidelijke overcompensa-

tie (macro gezien) geen sprake is. De voorwaarde van de 150 kilometergrens is daarmee dus toege-

staan. 

 

2.4.4 Promovendi 

 

Uit het buitenland afkomstige (jonge) promovendi die na hun promotie in Nederland willen blijven, 

komen voor de 30%-regeling in aanmerking als zij voldoen aan de salarisnorm (2018) van € 28.350, 
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exclusief 30%-vergoeding (is € 40.178 inclusief 30%-vergoeding). Voor wetenschappers geldt geen 

salarisnorm. 

 

2.4.5 Het 30%-verzoek 

 

Werkgever en werknemer moeten gezamenlijk een verzoek om toepassing van de 30%-regeling indie-

nen bij de Belastingdienst Limburg/Kantoor Buitenland in Heerlen. Aan het verzoek om toepassing 

van de 30%-regeling wordt beperkte terugwerkende kracht verleend. 

 

Het verzoek om toekenning van de 30%-regeling moet binnen vier maanden na aanvang van de 

dienstbetrekking van de werknemer bij de Belastingdienst Limburg/Kantoor Buitenland zijn inge-

diend. Als het verzoek is gedaan binnen die vier maanden, dan werkt de beschikking terug tot en met 

de aanvang van de tewerkstelling als extraterritoriale werknemer. 

 

Als het verzoek later is ingediend, is de beschikking van toepassing met ingang van de eerste dag van 

de maand volgend op de maand waarin het verzoek is gedaan. De achtjaarstermijn gaat echter lopen 

vanaf het moment waarop de werknemer in dienst is gekomen. Een te laat ingediend verzoek beperkt 

dus de maximumlooptijd van de 30%-regeling. 

 

2.4.6 De 30%-regeling voor naar het buitenland uitgezonden werknemers 

 

De faciliteit van de regeling van vóór 2001 (bekend als de Nedeco-regeling) behelsde met name een 

forfaitaire kostenaftrek van 35% van het loon dat uit de dienstbetrekking werd genoten. Tot het loon 

behoorden ook vergoedingen voor uitgaven met een gemengd karakter (deels privé, deels zakelijk). 

 

Door het vervallen van de kostenaftrek in de inkomstenbelastingsfeer is deze faciliteit in 2001 ver-

huisd naar de loonbelastingsfeer als een regeling voor een onbelaste vergoeding. De regeling is wat 

betreft inhoud vergelijkbaar aan de hiervoor beschreven 30%-regeling voor naar Nederland uitgezon-

den personen, maar er zijn enkele kenmerkende verschillen. 

 

Een werknemer wordt pas als uitgezonden aangemerkt als hij in een periode van twaalf maanden ten 

minste 45 dagen verblijft op de plaats waar hij naartoe is uitgezonden. Bij de berekening van het aan-

tal van 45 dagen mogen de verblijfsperioden van minder dan 15 dagen niet mee worden geteld en 

moeten de dagen waarop de werknemer zonder onderbreking naar de desbetreffende plaats heen- en 

terugreist – of zou reizen bij gebruikmaking van het voor werknemers in het algemeen gebruikelijkste 

vervoermiddel – als dagen van verblijf aanmerken. Vervolgens kan de werknemer als uitgezonden 

worden beschouwd gedurende alle overige dienstreizen van ten minste tien dagen naar de desbetref-

fende plaats, binnen de periode van twaalf maanden. De werkgever kan 30% van het loon (inclusief de 

kostenvergoeding zelf) betalen in de vorm van een belastingvrije vergoeding of verstrekking. De basis 

voor de vergoeding van 30% wordt berekend over het loon dat aan het verblijf in het buitenland kan 

worden toegerekend. Voor dit loon mag dan geen recht bestaan op voorkoming van dubbele belasting. 

Naast de hiervoor genoemde vergoeding mag een vrije vergoeding worden verstrekt voor schoolgel-

den. 

 

De regeling geldt voor uitzending naar: 

 

• werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden naar landen in Afrika, Azië, Latijns-

Amerika en een aantal Oost-Europese landen; 
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• werknemers die vanuit Nederland worden uitgezonden om in een ander land wetenschap te be-

oefenen 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. 

 

  

2.5 Salarysplit 

 

Voor een werknemer die in twee of meer landen werkzaam is voor één of meer werkgevers kan het 

lucratief zijn een salarysplit toe te passen. 

 

In het kort komt dat erop neer dat de werknemer door middel van een salarysplit van heffingskortin-

gen gebruik kan maken en dat het progressieve tarief over zijn inkomen kan worden gematigd. Het is 

zeer verstandig vooraf deskundigen te raadplegen, aangezien niet elke salarysplitsituatie een voordeel 

oplevert. 

 

Een salarysplit moet zeer nauwkeurig worden beoordeeld: niet alleen op fiscale aspecten, maar ook op 

pensioengebied en op het terrein van de sociale verzekeringen. De juiste toepassing van verdragen ter 

voorkoming van dubbele belasting is belangrijk, evenals de feitelijke situatie rondom de tewerkstel-

ling van de werknemer en de wijze van doorbelasting van zijn loonkosten. Dit laatste speelt vooral als 

een werknemer binnen concernverband voor twee concernmaatschappijen in verschillende landen 

werkzaam is, maar formeel bij één werkgever in dienst blijft. Als de Nederlandse werkgever over het 

binnen- en buitenlandse loon pensioenrechten toekent, is het pensioen bovenmatig. Van een vrijge-

stelde aanspraak is slechts sprake als het pensioengevend loon niet hoger is dan het loon bij de Neder-

landse werkgever (Besluit ministerie van Financiën van 31 januari 2008). 

 

Voor de sociale verzekeringswetten moeten de desbetreffende verdragen op het gebied van sociale ze-

kerheidswetgeving en de EU-verordening 883/2004 worden geraadpleegd. 

 

Voor de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto geldt in beginsel dat de forfaitaire regelingen 

die de landen kennen alwaar de werknemer werkzaam is, tijdsevenredig moet worden toegepast. Het 

moet dan wel vaststaan dat de terbeschikkingstelling van de auto door de verschillende werkgevers in 

de desbetreffende landen plaatsvindt. Dit kan blijken uit een duidelijke doorbelasting van kosten van 

de desbetreffende auto. 
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3 Premies sociale verzekeringen 

3.1.1 Verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen 

 

Het Nederlandse systeem van de sociale zekerheid bestaat uit twee componenten: de volksverzekerin-

gen en de werknemersverzekeringen. De volksverzekeringen zijn in principe ingezetenenverzekerin-

gen. Dit houdt in dat de gehele bevolking (in principe ongeacht de nationaliteit) in een land verzekerd 

is. Tot de kring van verzekerden behoren naast de inwoners van ons land ook de personen die in Ne-

derland in dienstbetrekking hun werkzaamheden verrichten en dientengevolge aan de loonbelasting 

zijn onderworpen.  

  

Deze zogenoemde "kring der verzekerden" wordt op grond van nationale wetgeving veelal uitgebreid 

en onder omstandigheden beperkt. De kring van verzekerden wordt bijvoorbeeld uitgebreid met de 

niet-inwoners van Nederland die nog een belangrijke band met Nederland hebben (bijvoorbeeld perso-

nen die een ANW of een arbeidsongeschikheidsuitkering ontvangen). 

  

De beperking van de kring der verzekerden ziet met name op die personen die hoewel zij feitelijk wel-

licht in Nederland woonachtig zijn, in het buitenland hun werkzaamheden verrichten en aldaar verze-

kerd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een uitzending voor een langdurige periode naar het buiten-

land voor een in het buitenland gevestigde firma, terwijl het gezin bijvoorbeeld in de in Nederland 

aangehouden woning achterblijft.  Ten aanzien van gedetacheerde werknemers is ook van belang het-

geen hierna onder verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen is vermeld. 

 

3.1.2 Verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen 

 

Uitgangspunt van de Nederlandse nationale wetgeving ten aanzien van de werknemersverzekeringen, 

maar tevens van de diverse verdragen en verordeningen waarbij Nederland partij is, is dat op een 

werknemer de wetgeving van toepassing is van het land waar hij werkt. Dit ongeacht de woonplaats 

van de werknemer en/of zijn gezin; het zogenoemde "werklandbeginsel". 

 

De belangrijkste uitzonderingen betreffen: 

 

• binnen de EU gedetacheerde werknemers; 

• werknemers duurzaam werkzaam in meer dan één EU-lidstaat. 

 

3.2 EU-verordening 883/2004 

 

De Verordening betreffende de coördinatie van de socialenzekerheidsstelsels (883/2004/EG) is een 

Europese verordening die beoogt complicaties te voorkomen op het gebied van sociale zekerheid als 

gevolg van migratie binnen de EU. Dat wil doorgaans zeggen: als een inwoner van de EU buiten zijn 

woonland of in meer dan één EU-lidstaat werkt(e). De verordening vervangt ingaande 1 mei 2010 de 

soortgelijke Verordening (EEG) 1408/71 die in 1971 de eerste - per 1 oktober 1958 in werking getre-

den - soortgelijke Verordening (EEG) 3/58 verving.  

 

Uitgangspunt van deze verordeningen is het voorkomen dat men als gevolg van migratie over dezelfde 

periode aan meer dan één nationale sociale wetgeving (van zowel woon- als werkland) is onderwor-

pen. Daardoor is in beginsel dubbele verzekerings- en premieplicht maar ook dubbele sociale aanspra-

ken over dezelfde periode uitgesloten. Ook verhinderen de regels dat de migratie leidt tot verlies van 
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opgebouwde (pensioen)rechten in de lidstaat die men heeft verlaten of waar het werken is gestaakt. Er 

wordt tijdens grensoverschrijdend woon-werkverkeer één lidstaat aangewezen waar men onder de so-

ciale wetgeving valt. Dat is in beginsel de wetgeving van het werkland en bij meerdere werklanden 

het woonland als men daar ook (minstens 25%) van alle arbeid verricht. 

 

Een veelvoorkomend misverstand is dat de verordening ook bepaalt dat en waar men sociaal verze-

kerd is. Dat hangt immers af van de vraag of de migrant ook voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden 

in de nationale sociale wetgeving die volgens de verordening op de migrant van toepassing is. Door-

gaans moet men daarvoor in dienstbetrekking werken (werknemersstelsel) maar in sommige lidstaten 

bestaat er voor een of meer van de wettelijke verzekeringstakken (werkloosheid, tijdelijke ziekte, lan-

ger durende arbeidsongeschiktheid, ouderdom, overlijden, gezins- (kinder)bij- of toeslagen en ziekte-

kostenverstrekkingen) ook een sociaal stelsel voor zelfstandigen. In enkele landen kent men voor één 

of meer takken beide stelsels of zelfs (als tweede of derde soort stelsel) het zogenoemde ingezetene-

stelsel. In het laatste stelsel hoeft men niet te werken als werknemer of zelfstandige om al verzekerd te 

zijn. In Nederland geldt onder de term volksverzekering een dergelijk ingezetenestelsel.  

 

Een voorbeeld waarbij de coördinatie van de verordening z'n dienst bewijst is als een inwoner van Ne-

derland in een van de buurlanden gaat werken (grensarbeider). Op grond van de volksverzekeringen 

zou hij in woonland Nederland verzekerings- en premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen. Maar 

dat zou hij voor dezelfde verzekeringstakken eveneens zijn op grond van de nationale wetgeving van 

het werkland met voor dezelfde verzekeringstakken een werknemersstelsel omdat de migrant daar 

werkt. Zonder coördinatie zou er sprake zijn van dubbele premielast bij hetzelfde inkomen. Maar ook 

bijvoorbeeld dubbele gezinsbijslag voor hetzelfde kind omdat de ene ouder dat als ingezetene ont-

vangt in het woonland en de andere ouder op grond van werken vanuit het werkland. 

3.2.1 Gedetacheerde werknemers 

 

Onder detachering wordt verstaan "het tijdelijk voor rekening van de werkgever tewerkstellen van 

werknemers op het grondgebied van een andere lidstaat dan die waar de onderneming waaraan de 

werknemer normaal is verbonden is gevestigd". Een werknemer die in Nederland bij een onderneming 

werkzaam is, blijft onder Nederlandse sociale zekerheidswetgeving vallen (zowel volks- als werkne-

mersverzekeringen), indien hij slechts tijdelijk voor naar verwachting een periode van minder dan 24 

maanden naar een ander EU lidstaat/verdragsstaat wordt uitgezonden. Tevens mag men niet zijn uitge-

zonden ter vervanging van een andere werknemer wiens detachering inmiddels is beëindigd. In de 

praktijk blijkt dat het geen bezwaar is als binnen concernverband de kosten van de uitgezonden werk-

nemer worden doorbelast aan de onderneming waarbij hij is tewerkgesteld. De detacheringsduur zal 

worden beperkt tot 12 maanden, met eenmalig een verlening van 6 maanden. 

   

De detachering wordt geformaliseerd via een af te geven detacheringsbewijs, de zogenoemde A1 ver-

klaring, in het algemeen verkrijgbaar via de Sociale Verzekeringsbank, afdeling Internationale Deta-

chering. 

  

Voor detachering naar België of Duitsland dient te worden aangevraagd bij de Stichting Bureau Belgi-

sche Zaken te Breda, resp. Duitse Zaken te Nijmegen. Beide zijn onderdeel van de Sociale verzeke-

ringsbank. 

 

Als de werknemer naar een ontwikkelingsland wordt uitgezonden, zal hij veelal in Nederland verze-

kerd blijven. De meeste ontwikkelingslanden kennen namelijk geen sociale verzekeringswetgeving.  

Sommige ontwikkelingslanden kennen echter wel een sociale verzekeringswetgeving. De mogelijk-

heid bestaat dan dat de werknemer ook verplicht verzekerd wordt in het ontwikkelingsland. In een 
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dergelijke situatie treedt dubbele verzekeringsplicht op, omdat Nederland geen premierestitutie ver-

leent. Daarnaast zullen een aantal uitvoeringsinstanties van de sociale verzekeringswetten wél een 

korting op de eventuele uitkering toepassen. 

  

3.2.2 Werkzaam in meer dan één EU-staat 

 

Als een werknemer zowel werkzaam is bij een onderneming in bijv. Nederland, maar daarnaast in 

loondienst staat tot een werkgever in een andere EU-staat, is de werknemer uitsluitend verzekerd in 

het land waar hij woonachtig is. 

  

3.3 Vrijwillige verzekering 

 

Is men niet verzekerd op grond van de hoofdregels inzake verzekeringsplicht en kan men evenmin op 

grond van de bepalingen voorkomend in het Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden 

geacht worden verzekerd te zijn voor de volks- en/of werknemersverzekeringen, dan bestaat in een 

aantal gevallen de mogelijkheid zich op vrijwillige basis te verzekeren. Hieronder volgt een summiere 

en globale uiteenzetting. 

 

Vrijwillige verzekering is alleen mogelijk voor de AOW, ANW, WIA, WW en de ZW. 

Voor wat betreft de volksverzekeringen is het alleen mogelijk zich vrijwillig te verzekeren voor de 

combinatie AOW/ANW. Ten aanzien van de WW geldt dat alleen vrijwillige verzekering mogelijk is 

bij uitzending naar ontwikkelingslanden. 

 

Voor een werknemer die in Nederland werkt en woont, geldt dat de premies werknemersverzekerin-

gen, betaald door de werkgever, niet als loon zijn aan te merken. Voor de premies volksverzekeringen 

geldt dat de werknemer deze vanuit zijn nettosalaris betaalt (door inhouding van de werkgever).  

 

Wanneer de werknemer echter in het buitenland werkt, ontstaat er voor de belastingheffing en premie-

heffing een nieuwe situatie. De werknemer kan in het buitenland belastingplichtig zijn, terwijl de 

werknemer in Nederland verplicht verzekerd blijft voor de sociale verzekeringen. Dat geldt bijvoor-

beeld ook voor de buitenlandse werknemer die in Nederland werkt en buiten Nederland woont. Als 

een buitenlandse werknemer in het buitenland verzekerd blijft, maar in Nederland belastingplichtig is, 

dan worden de in het buitenland verschuldigde premies niet (altijd) op dezelfde manier behandeld 

voor de belastingheffing als de Nederlandse premies. Hetzelfde geldt overigens ook voor uitkeringen 

van buitenlandse sociale stelsels die in Nederland zijn onderworpen aan de belastingheffing.  

Door de staatssecretaris van Financiën is op 24 maart 2014 een besluit genomen waarin is vastgesteld 

hoe om te gaan met de premies en uitkeringen inzake de Belgische, Luxemburgse en Duitse sociale 

stelsels. Recent, op 5 januari 2016, heeft het Ministerie van Financiën een belsuit gepubliceerd over 

hoe diverse andere buitenlandse sociale verzekeringsstelsel moeten worden gekwalificeerd. 
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4 Werkkostenregeling en buitenland 

 

Voor de loonbelasting (en dus voor de werkkostenregeling) kunnen we de volgende 3 situaties onder-

scheiden: 

- werknemers die wonen in het buitenland en werken in Nederland  

- werknemers die wonen in Nederland en werken in het buitenland  

- werknemers die wonen en werken in het buitenland. 

 

In deze 3 situatie gelden er bijzondere regels met betrekking tot de werkkostenregeling. 

 

4.1 Werknemers die wonen in het buitenland en werken in Nederland 

 

Voor werknemers die wonen in het buitenland en alleen werken in Nederland gelden dezelfde regels 

als voor werknemers die wonen en werken in Nederland: het loon en de vergoedingen en verstrekkin-

gen van deze werknemers vallen onder de werkkostenregeling. Op grond van de verdragen zal het 

loon doorgaans voor de loonbelasting in Nederland belast zijn. 

 

Werkt deze werknemer ook in zijn woonland of in een ander land, dan is misschien (een deel van) zijn 

loon niet in Nederland belast. Als dat het geval is, belast een werkgever toch vaak het volledige loon 

in Nederland. Het totale loon en de vergoedingen en verstrekkingen vallen dan onder de werkkosten-

regeling.  

De werknemer kan dan de loonbelasting die te veel is ingehouden omdat op een deel van het loon een 

regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is, via zijn aangifte inkomstenbelasting 

terugvragen.  De werkgever moet dan wel over het volledige loon de 1,2% berekenen. Het loon dat 

uiteindelijk niet in Nederland is belast, telt dan toch mee voor de berekening van de 1,2%. 

 

Als de werkgever op het loon van de werknemer dat in het andere land wordt belast, de regels ter 

voorkoming van dubbele belasting toepast, wordt een deel van het loon in Nederland niet belast. Over 

dat laatste deel berekent de werkgever dan geen 1,2%. Ook vergoedingen en verstrekkingen die zien 

op het werken buiten Nederland en waarbij dat deel niet belast is in Nederland, vallen buiten de wkr.  

 

4.2 Werknemer woont in Nederland en werkt (ook) in het buitenland 

 

Hiervoor geldt feitelijk hetzelfde. Houdt de werkgever toch over het gehele loon loonbelasting in (ook 

al zou dat niet hoeven), dan telt het gehele loon mee en vervalt niets van de eindheffing. De werkne-

mer kan eventueel inkomstenbelasting terugvragen. Houdt de werkgever maar rekening met een deel 

van het loon dan vervalt dat deel buiten de wkr. 

 

4.3 Werknemers die wonen en werken in het buitenland 

 

Voor werknemers die wonen en werken in het buitenland, moet eerst bepaald worden of ze werkne-

mer zijn voor de loonbelasting. Als een werknemer in het buitenland woont en werkt, geldt als hoofd-

regel dat er geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden.  

 

Dit geldt niet voor de volgende werknemers: 

• bestuurders of commissarissen van in Nederland gevestigde lichamen  

• personen die in dienst zijn van de Nederlandse staat  

• personen die werken volgens een overeenkomst waarbij de Nederlandse staat partij is 
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Er hoeft ook geen loonbelasting te worden ingehouden voor een in het buitenland wonende werkne-

mer die minder dan 10% in Nederland werkt, als:  

• het loon in dat land aan belastingheffing over het inkomen is onderworpen. De werk-

nemer hoeft dus niet aan te tonen dat hij daadwerkelijk belasting heeft betaald  

• het loon niet op grond van een verdrag of een andere regeling alleen in Nederland aan 

belastingheffing over het inkomen is onderworpen 

 

Is de werknemer die in het buitenland woont en werkt, geen werknemer voor de loonbelasting? Dan 

wordt er geen loonbelasting ingehouden en vallen het loon en de vergoedingen en verstrekkingen niet 

onder de werkkostenregeling. 

 

Is de werknemer die in het buitenland woont en werkt, wel werknemer voor de loonbelasting? Dan 

vallen het loon en de vergoedingen en verstrekkingen wel onder de werkkostenregeling. Maar mis-

schien is een deel van zijn loon niet in Nederland belast, bijvoorbeeld door een belastingverdrag ter 

voorkoming van dubbele belasting. Als dat het geval is, geldt hetzelfde als hiervoor voor een werkne-

mer die in Nederland woont en in het buitenland werkt. Houdt de werkgever toch over het gehele loon 

loonbelasting in (ook al zou dat niet hoeven), dan telt het gehele loon mee en vervalt niets van de 

eindheffing. De werknemer kan eventueel inkomstenbelasting terugvragen. Houdt de werkgever maar 

rekening met een deel van het loon dan vervalt een deel van de eindheffing. 
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5 Arbeidsvoorwaarden  

 

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is op 18 juni 

2016 in werking getreden. De WagwEU, de vervanger van de WAGA (ingevoerd 1 december 1999), 

heeft als doel om werknemers te beschermen die tijdelijk in een andere Europese lidstaat gaan werken. 

De WagwEU ziet op vrijwel alle situaties waarbij werkgever uit andere EU landen personeel naar Ne-

derland detacheren. Het gaat niet alleen om terbeschikkingstelling van personeel (uitzendbureaus), 

maar ook om grensoverschrijdende dienstverlening (aanneming van werk). 

 

Binnen de EU hebben gedetacheerde werknemers op grond van de WagwEU recht op bepaalde mini-

male arbeidsvoorwaarden. De zogenoemde ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden volgt in ieder ge-

val uit de volgende Nederlandse arbeidswetten: 

 

• Wet minimumloon en vakantiebijslag; 

• Arbeidstijdenwet; 

• Arbeidsomstandighedenwet; 

• Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI); 

• Algemene wet gelijke behandeling. 

 

Feitelijk houdt dat dus in: 

 

• 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 

 

In de WagwEU is onder andere vastgelegd welke inkomensbestanddelen tot het minimumloon beho-

ren en dat kostenvergoedingen voor verblijf in het buitenland (zogenoemde extraterritoriale kosten) 

niet zonder meer of ongelimiteerd met het loon mogen worden verrekend.  

 

Als een buitenlandse werkgever aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend ver-

klaarde cao van toepassing is, dan geldt tevens de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao. 

 

Als de Nederlandse arbeidswetten niet worden nageleefd kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkge-

legenheid (SZW) een boete opleggen. Ook kunnen sociale partners een vordering instellen als de 

harde kernbepalingen uit de cao niet worden nageleefd. 

 

Met de WagwEU worden verschillende maatregelen geïntroduceerd ten behoeve van een betere hand-

having van de wet. Inspectiediensten uit verschillende EU-lidstaten kunnen bijvoorbeeld informatie 

met elkaar uitwisselen en kunnen opgelegde boetes over de grens innen. 

 

Voor de uitvoering en handhaving van de WagwEU hebben buitenlandse bedrijven die tijdelijk werk-

nemers in Nederland tewerkstellen de volgende verplichtingen: 

 

• inlichtingenverplichting: Verstrekken van informatie (op verzoek van de Inspectie SZW). 
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• documentatieverplichting: Bewaren van relevante documenten van medewerkers, zoals identi-

teitsbewijzen en loonstroken, op de werkplek in Nederland (op papier of digitaal). 

 

• contactpersoon: Aanwijzen van een contactpersoon in Nederland die fungeert als aanspreek-

punt voor de Inspectie SZW. 

 

• meldingsplicht: Vooraf melden waar, wanneer en met welke werknemers er in Nederland een 

werk wordt uitgevoerd. De ontvanger van de dienst in Nederland moet controleren of de 

(juiste) melding is gedaan. 

 

Voor het niet nakomen van de eerste drie verplichtingen kan sinds 18 juni 2016 een boete worden op-

gelegd. De meldingsplicht is uitgesteld tot het moment waarop het digitale meldingssysteem beschik-

baar is. De verwachting is dat dit systeem in 2018 gereed zal zijn. Het boetenormbedrag voor overtre-

ding bedraagt 12.000 euro. Ook voor het niet naleven van twee verplichtingen is het boetenormbedrag 

12.000 euro per overtreding. In geval van (herhaalde) recidive of het bewust ontduiken van de wetge-

ving kan het boetenormbedrag per overtreding worden verhoogd met 50, 100 of zelfs 200 procent. 

Matiging van de boete is tevens mogelijk met 25, 50 of 75 procent, afhankelijk van de aard en ernst 

van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid. 

 

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, is de WagwEU ook van toepassing op buitenlandse zelfstan-

digen. Hun activiteit wordt aangemerkt als grensoverschrijdende dienstverlening. Zelfstandigen moe-

ten ook voldoen aan de inlichtingenverplichting en hebben daarnaast een (beperkte) verplichting om 

bepaalde documenten op de werkplek te hebben. Ook zal er een beperkte meldingsplicht voor zelf-

standigen gaan gelden zodra het digitale meldingssysteem beschikbaar is. 

 

Voor Europese dienstverrichters en Nederlandse dienstontvangers is het van belang dat interne proces-

sen en de administratie ten aanzien van uit de Europese Unie ingeleend personeel op orde zijn om 

boetes en reputatieschade te voorkomen. 

 

Vooralsnog zijn het de Europese dienstverrichters, die hun werknemers in Nederland activiteiten laten 

verrichten, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van inlichtingen en het documenteren van 

informatie op de werkplek. Voor de Nederlandse ontvangers van deze diensten is het echter van be-

lang op de hoogte te zijn van deze verplichtingen, zodat zij bij het inlenen van werknemers de Euro-

pese dienstverrichter op deze verplichtingen kunnen wijzen.  

 

Op 21 juni 2018 hebben de ministers van Sociale zaken en werkgelegenhied uit alle EU-landen beslo-

ten de detacheringsrichtlijn 96/71 EU, die als basis geldt voor de grensoverschrijdende arbeidsvoor-

waarden, strenger te maken. Alle EU-lidstaten moeten voor 30 juli 2020 wetgeving invoeren die er 

voor zorgt dat bij gelijke arbeid, gelijke arbeidsvoorwaarden geldt. De verwachting is dat Nederland 

die wetgeving snel zal invoeren. 
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6 Aansprakelijkheid 

 

 

Een buitenlandse (onder)aannemer die in opdracht van een Nederlandse (hoofd)aannemer een werk 

uitvoert met Nederlandse of buitenlandse werknemers, kan in Nederland loonheffingen verschuldigd 

zijn. De Nederlandse aannemer kan onder bepaalde omstandigheden derhalve aansprakelijk zijn voor 

bovengemelde heffingen die zijn buitenlandse (onder)aannemer in Nederland verschuldigd is, maar 

niet heeft afgedragen. 

 

De Hoge Raad heeft op 5 november 1999, nr. 16 702, en 19 april 2000, nr. 34 184 beslist dat de keten- 

en inleningsaansprakelijkheid geen extraterritoriale werking heeft. Dit betekent derhalve dat deze be-

palingen niet gelden voor een in het buitenland wonende aannemer die voor werkzaamheden in het 

buitenland gebruik maakte van werknemers voor wie in Nederland loonheffingen verschuldigd zijn.  

 

Essentieel voor de aansprakelijkheid is of in Nederland loonheffingen zijn verschuldigd. 

 

Ook de werkgever die personeel inleent van een buitenlandse uitlener, valt onder de aansprakelijk-

heidsregels.  Van belang is dan over de navolgende gegevens te beschikken: 

• kopieën  van A1-verklaringen    

• een kopie van  het contract met de uitlener 

• als dat van toepassing is: een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning 

 

6.1 Materieel werkgeverschap 

De Hoge Raad heeft op 1 december 2006 een aantal procedures gewezen waarbij in een situatie van 

uitzending in concernverband aan de orde was wie voor de verdragstoepassing moest worden aange-

merkt als werkgever. Deze procedure is van belang als de werkgever al dan niet tijdelijk werknemers 

ter beschikking stelt aan buitenlandse concernvennootschappen en waarbij een doorbelasting plaats-

heeft van de salariskosten.  

 

De vraag in de procedures spitst zich toe op punt of het salaris niet wordt betaald door of namens een 

werkgever van de werknemer in dat andere land (punt 2 van de 183-dagenregeling), namelijk de vraag 

of de werknemer gedurende de periode van uitzending beschikt over een werkgever in dat andere 

land. Immers, gedurende de periode van uitzending blijft de werknemer bijvoorbeeld in dienstbetrek-

king werkzaam bij de in Nederland gevestigde werkgever en wordt er niet tevens een arbeidsovereen-

komst gesloten met de buitenlandse vennootschap. Ook rust de verplichting om het loon aan de werk-

nemer te betalen volledig op de Nederlandse werkgever. 

 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor het aanmerken van een persoon als werkgever is vereist dat 

er een gezagsverhouding bestaat. Dat betekent dat de werknemer instructies of concrete aanwijzingen 

van de buitenlandse vennootschap ten aanzien van de werkzaamheden moet opvolgen. Ook is vereist 

dat de werkzaamheden voor rekening en risico van die persoon worden verricht. Hoewel de arbeids-

overeenkomst dus met de (in ons voorbeeld) Nederlandse werkgever in standblijft (de formele over-

eenkomst), mag de buitenlandse vennootschap gezag uitoefenen. Dat noemen we dan de materiële ge-

zagsverhouding. 

 

Sinds december 2006 hanteert Nederland voor de uitleg van het werkgeversbegrip in het arbeidsartikel 

van belastingverdragen een materiële uitleg. Als werkgever wordt beschouwd degene die: 

 

• met betrekking tot de werkzaamheden het gezag over de werknemer uitoefent; én 
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• de arbeidsbeloning van de werknemer voor de werkzaamheden en de voordelen, nadelen en 

risico's van de werkzaamheden draagt. 

 

Laatstgenoemde eis brengt mee dat indien de beloning wordt betaald door een werkgever in een an-

dere staat de kosten geïndividualiseerd doorberekend moeten worden aan de (materiële) werkgever in 

de werkstaat.  

 

In het Besluit d.d. 12 januari 2010,Nr. DGB2010/267M is uit praktische overweging een goedkeuring 

opgenomen. De goedkeuring houdt in dat bij uitzendingen binnen concern waarbij de werknemer min-

der dan 60 werkdagen per periode van 12 maanden in Nederland tewerk wordt gesteld, de Neder-

landse concernonderdeel niet als materieel werkgever zal worden aangemerkt en er derhalve geen hef-

fing in Nederland plaatsvindt. In de omgekeerde situatie, waar een Nederlandse werknemer voor korte 

duur wordt uitgezonden naar een buitenlands concernonderdeel, zal in Nederland in principe ook geen 

vrijstelling worden verleend. Indien het voorgaand leidt tot dubbele vrijstelling of dubbele heffing kan 

dit worden voorgelegd aan de Staatssecretaris. 

 

Tevens is in het Besluit goedgekeurd dat het Nederlandse concernonderdeel als inhoudingsplichtige 

mag optreden in gevallen waarin een buitenlandse werknemer meer dan 60 dagen in een periode van 

12 maanden in Nederland werkt. Dit voorkomt dat het buitenlandse concernonderdeel zich als inhou-

dingsplichtige dient te registreren. Een dergelijk goedkeuring is reeds van toepassing voor aanvraag 

van de 30%-regeling, maar is nu ook van toepassing in bovengenoemde situaties. 

 



 

Bijgewerkt tot 8 september 2018 

   Pagina 21 van 24 

7 Vergunningen 

 

Wanneer een werkgever iemand van buiten de EER in dienst wilt nemen, is vaak een werkvergunning 

nodig. Er bestaan 2 soorten werkvergunningen, de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombi-

neerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De voorwaarden waaraan UWV toetst of de 

vreemdeling in Nederland mag werken zijn voor TWV en GVVA hetzelfde. De duur van het werk be-

paalt of u een TWV of GVVA moet aanvragen.  

 

In de volgende situaties is een vergunning verplicht:  

 

• de werkgever neemt iemand in dienst uit een ander land dan Zwitserland of de landen 

van de EER  

• de werknemer gaat ander werk doen dan waarvoor de werkvergunning was aange-

vraagd 

• de werkgever wil een werknemer aannemen die al een werkvergunning heeft via een 

andere werkgever 

• de werkvergunning voor de werknemer is binnenkort niet meer geldig en de werkgever 

wil de werknemer in dienst houden 

 

Als de werkgever een werknemer laat werken zonder een werkvergunning, is dat illegale arbeid.  

 

De werkvergunning is alléén geldig voor: 

 

• de werknemer voor wie de werkgever de vergunning krijgt 

• het werk waarvoor de vergunning geldt 

• de periode waarvoor de vergunning geldt 

 

De werkvergunning geldt voor 1 jaar. Voor bepaalde soorten werk gelden uitzonderingen en kunt u 

voor uw werknemer een werkvergunning voor maximaal 3 jaar krijgen.   

 

In de volgende situaties trekt UWV een afgegeven werkvergunning in: 

 

• de werkgever heeft onjuiste informatie gegeven en deze informatie was belangrijk 

voor de beslissing op de aanvraag. 

• de buitenlandse werknemer krijgt geen verblijfsvergunning. 

• de werknemer werkt niet meer voor de werkgever. Dit moet altijd worden door gege-

ven aan UWV. 

• de werkgever is in de afgelopen 5 jaar beboet voor overtreding van arbeidswetgeving 

zoals voor het illegaal laten werken van buitenlandse werknemers of het niet betalen 

van het wettelijk minimumloon.  

 

Ook zijn er nog aparte procedures voor sporters, musici en verschillende uitwisselingsprogramma’s. 

 

Het tijdstip voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde 

en onbepaalde tijd is gewijzigd met ingang van 1 januari 2018. 

De aanvraag kan ingediend worden vanaf drie maanden voor de datum waarop de verblijfsvergunning 

verloopt. Wanneer de aanvraag eerder wordt ingediend, wordt de aanvraag afgewezen. Van belang is 

om de aanvraag altijd voorafgaande aan het verlopen van de verblijfsvergunning aan te vragen. 

Ondanks een tijdige aanvraag kan het zijn dat de behandeltermijn voor de verlenging langer gaat du-

ren. Wanneer dat het geval is, kan het zijn dat onduidelijk is of nog gewerkt kan worden en of nog 
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naar het buitenland gereisd kan worden met onbelemmerde terugkeer naar Nederland. In die situaties 

wordt door de IND geadviseerd tijdig zorg te dragen voor een sticker verblijfsaantekening en een stic-

ker voor een retourvisum. Deze stickers kunnen worden verkregen bij een van de loketten van de IND. 

Voor een afspraak moet gebruik worden gemaakt van het digitale afsprakensysteem. Per soort sticker 

moet een afzonderlijke afspraak worden gemaakt. 

 

7.1 Kennismigranten 

Indien een bedrijf een werknemer van buiten de EU in dienst wilt nemen, dan kan dit in veel gevallen 

relatief snel geregeld worden via de kennismigrantenregeling. De kennismigrant moet hierbij voldoen 

aan specifieke inkomensvereisten en het arbeidscontract moet voor een periode van langer dan 3 

maanden worden afgesloten. 

 

Een groot voordeel van de kennismigrantenregeling is dat de werkgever van een kennismigrant niet in 

het bezit hoeft te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Voor onderstaande categorieën is 

wel een tewerkstellingsvergunning nodig: 

• arbeid in loondienst indien men korter dan drie maanden wilt werken in Nederland en 

niet voldoet aan de inkomensvereiste van een kennismigrant. 

• stagiaires en practicanten die voor een relatief korte termijn naar Nederland komen om 

ervaring op te doen kunnen een tewerkstellingsvergunning nodig hebben. 

 

Kennismigranten moeten voldoen aan een looncriterium om in aanmerking te komen voor een ver-

blijfsvergunning. Deze looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de 

cao-lonen. De looncriteria zijn hierdoor verhoogd.  

 

Sinds 1 januari 2018 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand 

exclusief 8% vakantiegeld: 

 

• Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.229 

• Kennismigranten van 30 jaar en ouder: €  4.404  

• Recent in Nederland afgestudeerde studenten: € 2.314  

 

7.2 ICT-vergunning 

Op 29 november 2016 heeft Nederland de richtlijn geimplementeerd van de Europese Unie voor toela-

ting en verblijf van niet-Europese werknemers die binnen een concern worden overgeplaatst van een 

buiten de EU gevestigde onderneming naar één van de EU-lidstaten. Nederland is één van de lidstaten 

van de Unie die Richtlijn 2014/66/EU hebben goedgekeurd. Alleen Denemarken, Ierland en het Ver-

enigd Koninkrijk hebben dit (vooralsnog) niet gedaan. Deze richtlijn schrijft voor welke voorwaarden 

de lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-Europese werknemers in het kader van een con-

cernoverplaatsing. 

 

Het doel van de ICT-richtlijn is om de toelatingsregelingen van de verschillende EU-lidstaten te har-

moniseren en de mobiliteit van personeel van internationale concerns binnen de EU te vereenvoudi-

gen. De richtlijn is van toepassing op managers (leidinggevenden), specialisten (sleutelpersoneel) 

en/of trainees die niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten hebben. Zij dienen minstens drie 

maanden een arbeidsovereenkomst te hebben met een buiten de EU gevestigde onderneming, en hun 

hoofdverblijf buiten de EU te hebben. Verder is het van belang dat het een tijdelijke overplaatsing 

(uitzending) betreft naar een of meerdere vestigingen van het concern binnen de EU, waarbij de 

dienstbetrekking met de onderneming in het thuisland in stand blijft. Ook dient sprake te zijn van 

marktconforme (arbeids)voorwaarden. 
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Een ICT-vergunning is een gecombineerde vergunning voor verblijven en werk en dient te worden 

aangevraagd in de EU-lidstaat waar verwacht wordt dat de werknemer het langst zal verblijven. De 

ICT-vergunning wordt voor maximaal drie jaar afgegeven voor leidinggevenden en sleutelpersoneel 

en maximaal één jaar voor trainees. Een verlenging van het verblijf in Europa op grond van deze richt-

lijn is in principe niet mogelijk. 

 

Voor ieder verblijf in andere lidstaten dan de lidstaat welke de vergunning heeft afgegeven voor een 

periode van maximaal 90 dagen binnen 180 dagen per lidstaat kan volstaan worden met een notifica-

tiemelding bij het UWV. De werknemer mag direct werken. Voorwaarde is wel dat het hoofdverblijf 

van de werknemer niet wordt verplaatst. 

 

Voor ieder verblijf in andere lidstaten dan de lidstaat welke de vergunning heeft afgegeven voor een 

periode van langer dan 90 dagen binnen 180 dagen per lidstaat verspoelde aanvraagprocedure bij de 

IND. De werknemer mag ook in dit geval direct werken. 

 

De doelgroep van de ICT-richtlijn overlapt voor een gedeelte met die van de bestaande kennismigran-

tenregeling. De aanvrager van een verblijfsvergunning kan echter niet kiezen tussen de kennismigran-

tenregeling en de ICT-vergunning. Indien men onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn valt, gaat deze 

regeling voor. Indien de werknemer niet vanuit een buiten de EU gevestigde onderneming wordt uit-

gezonden naar een concernonderdeel binnen de EU, maar lokaal in dienst treed bij een Nederlandse 

onderneming, zal de kennismigrantenregeling volgens de IND nog steeds van toepassing zijn. 

 

De aanvraag van de ICT-richtlijn vindt (ook) plaats via het IND.  
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8 Bijlagen 

 

• Verdragslanden SV 

• EU-verondering 883/2004 

• Toepassingsverordening 987/2009 

• Toepasselijke wetgeving 2010 SVB 

• Beleidsregels SVB stcrt 2016-45608 

• Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels 2016 

• A1-formulier 

• Verdragenoverzicht 

• Besluit voorkoming dubbele belasting 

• Verblijfsdagen 

• Materieel werkgeverschap stcrt 2010-788 

• Vraag en antwoord 30%-regeling  23-8-2013 

• Checklist inzending 

• Checklist uitzending 

 

 

 

 

 


