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VOORWOORD

Werken buiten Nederland heeft doorgaans verstrekkende gevolgen voor de des-
betreffende werknemer en zijn eventuele gezinsleden. Er zijn vele aspecten aan 
verbonden, onder meer op het terrein van het arbeidsrecht, de belastingen en  
sociale verzekeringen. In deze brochure wordt ingegaan op deze aspecten van het 
werken buiten Nederland. Met name wordt aandacht besteed aan de positie van een 
werknemer die door zijn (Nederlandse) werkgever voor korte of langere duur naar 
het buitenland wordt uitgezonden. De inhoud van deze uitgave is gebaseerd op de 
regelgeving, zoals deze geldt per 1 januari 2016.

Wij hebben gekozen voor een opzet, waarbij de onderwerpen slechts globaal worden 
behandeld. Het is daarom aan te bevelen met uw eigen adviseur te overleggen of 
bepaalde maatregelen moeten worden genomen.

De inhoud van deze brochure is met grote zorg samengesteld. Loyens & Loeff N.V. 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die kunnen ontstaan als 
iemand zonder haar medewerking van deze brochure gebruik maakt.

Loyens & Loeff N.V.
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1 Arbeidsvoorwaarden

1.1 Inleiding

Uitzending naar het buitenland heeft in veel gevallen gevolgen voor de met de 
werknemer afgesproken arbeidsvoorwaarden. Hierbij speelt ook de duur van de uit-
zending een belangrijke rol. In de meeste gevallen heeft de uitzendende werkgever 
een beleid geformuleerd voor de uitzending, waarin wordt aangegeven wat onder 
een korte en lange uitzending wordt verstaan. Hierna wordt aandacht besteed aan 
enkele arbeidsvoorwaarden. Indien nodig wordt daarbij ingegaan op de bijzonder-
heden die de verschillende termijnen van uitzending met zich meebrengen.

1.2 De arbeidsovereenkomst

In geval van uitzending naar het buitenland bestaan drie mogelijke juridische  
structuren. De keuze voor één van de structuren is mede afhankelijk van de toe-
passelijke socialezekerheidswetgeving (zie hoofdstuk 3) en de vraag of de wet-
geving van het werkland noodzaakt tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst 
tussen de uitgezonden werknemer en de “ontvangende” werkgever in dat werkland. 
De drie mogelijke juridische structuren zijn:

a. instandhouding van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de “uit-
zen dende” Nederlandse werkgever in combinatie met de terbeschikkingstelling 
van de werknemer aan de “ontvangende” buitenlandse werkgever (detacherings-
structuur);

b. beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de  
Nederlandse werkgever gecombineerd met (i) het sluiten van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de ontvangende buitenlandse 
werkgever en (ii) eventueel een terugkeergarantie naar de Nederlandse werk-
gever (beëindigings structuur); 

c. instandhouding van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de 
uitzendende Nederlandse werkgever in combinatie met het sluiten van een 
arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de ontvangende buitenlandse 
werkgever. De verplichting van de Nederlandse werkgever tot het betalen van 
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loon en de verplichting tot het verrichten van arbeid door de werknemer worden 
dan opgeschort (opschortingsstructuur).

Voor elk van deze drie structuren is vereist dat sprake is van een buitenlandse 
juridische entiteit die als werkgever kan optreden. Indien een dergelijke entiteit niet 
bestaat, zal in alle gevallen de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de 
Nederlandse werkgever in stand moeten blijven en kan slechts sprake zijn van een 
wijziging van de arbeidslocatie.

Ad a: De detacheringsstructuur

Meestal vindt detachering tussen verschillende onderdelen van een internationaal 
concern plaats. In beginsel blijft Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst van 
toepassing gedurende de detachering. Er is ook maar één arbeidsovereenkomst. 
Tussen de werknemer en het buitenlandse concernonderdeel waarnaar hij wordt 
gedetacheerd, bestaat geen juridische band. Het buitenlandse concernonderdeel 
is slechts de inlener. Voorts bestaat er tussen het Nederlandse en het buitenlandse 
concernonderdeel een overeenkomst van opdracht waarin wordt afgesproken 
onder welke voorwaarden het Nederlandse concernonderdeel de werknemer naar 
het buitenlandse concernonderdeel uitzendt. Daarin wordt ook aandacht besteed 
aan het toepasselijke sociaalzekerheidsrecht. Duurt de detachering langer en werkt 
een werknemer uiteindelijk langer in het andere land dan in Nederland, dan kan 
het gebeuren dat bepaalde regels van het werkland van toepassing worden op de 
arbeidsovereenkomst. Verder geldt voor detachering vanuit Nederland naar een 
EU land dat bepaalde regels van het werkland altijd gelden, ongeacht de duur van 
de detachering (tenzij de detachering minder dan een maand duurt). Dit betreft de  
volgende onder a. tot en met g. genoemde bepalingen die zijn opgenomen in wetten 
en/of in algemeen verbindend verklaarde bepalingen van CAO’s: 

a. maximale werktijden en minimale rusttijden;
b. het minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de 

werkgever om loon te betalen bestaat;
c. minimumloon, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, en daaronder 

niet begrepen aanvullende bedrijfspensioenregelingen;
d. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;
e. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
f. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden voor kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen 
werkneemsters;

g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake 
non-discriminatie.
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Bij uitzendingen vanuit Nederland naar een ander EU land, moet de werkgever er 
derhalve rekening mee houden dat regels van het “gastland” met betrekking tot 
voorgaande bepalingen van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. Dit alles 
speelt vanzelfsprekend alleen voor zover deze bepalingen gunstiger zijn voor de 
werknemer dan oorspronkelijk overeengekomen met de werkgever. De werknemer 
kan dan tegenover de Nederlandse rechter een beroep doen op bovengenoemde 
bepalingen van buitenlands recht.

Ad b: De beëindigingsstructuur

Als het de bedoeling is dat een werknemer langdurig of zelfs permanent bij een  
buitenlands concernonderdeel wordt geplaatst, is het beter om te kiezen voor de 
beëindigingsstructuur in plaats van de detacheringsstructuur. In de beëindigings-
structuur wordt de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en het oorspronkelijke 
concernonderdeel met wederzijds goedvinden beëindigd. De juridische band eindigt 
dus en de werknemer wordt bij het buitenlandse concernonderdeel op een lokaal 
contract geplaatst met toepassing van het lokale recht. De werknemer dient zich te 
realiseren dat het concernonderdeel waarmee hij een nieuwe arbeidsovereenkomst 
sluit aan veranderingen onderhevig kan zijn. Het onderdeel kan bijvoorbeeld sluiten 
of worden verkocht. Om de onvoorziene gevolgen van dergelijke gebeurtenissen op 
te vangen, kunnen werknemer en het oorspronkelijke concernonderdeel een terug-
keergarantie overeenkomen. De terugkeergarantie regelt normaliter de repatriëring 
van de werknemer en zijn gezin, maar kan ook afspraken bevatten omtrent herplaat-
sing van de werknemer na zijn terugkeer. Herplaatsing kan betrekking hebben op 
het oorspronkelijke concernonderdeel, maar ook op één of meer andere concern-
onderdelen. Partijen doen er verstandig aan om duidelijke afspraken te maken over 
de inhoud en reikwijdte van de terugkeergarantie.

Ad c: De opschortingsstructuur

Als werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met elkaar niet willen ver-
breken,	maar	het	om	fiscale	en/of	administratieve	redenen	noodzakelijk	is	om	ook	
een arbeidsovereenkomst met het buitenlandse concernonderdeel te sluiten, kan 
men voor de opschortingsstructuur kiezen. De opschortingsstructuur houdt in dat 
de hoofdverplichtingen van het Nederlandse concernonderdeel komen te ver vallen. 
In de plaats daarvan treden de hoofdverplichtingen van het buitenlandse con-
cernonderdeel. Dit hoeven niet exact dezelfde te zijn als die van het Nederlandse  
concernonderdeel. Het betreft immers twee aparte arbeidsovereenkomsten met 
elk hun eigen arbeidsvoorwaarden. De arbeidsovereenkomst met het Nederlandse  
concernonderdeel “slaapt” als het ware en herleeft weer als de arbeidsovereenkomst 
met het buitenlandse concernonderdeel eindigt. Er moeten wel duidelijke afspraken 
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worden gemaakt over de verplichting van de werknemer om gehoor te geven aan 
een wens van het Nederlandse concernonderdeel om met een buitenlands concern-
onderdeel een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Ook moeten er afspraken worden 
gemaakt over terugkeer en herplaatsing van de werknemer.
In de opschortingsstructuur zijn er twee arbeidsovereenkomsten en dus mogelijk ook 
twee verschillende nationale rechtsstelsels die van toepassing zijn, afhankelijk van 
de rechtskeuze en eventueel dwingend recht. 

Nadat een keuze is gemaakt voor de toe te passen structuur, zal een en ander  
correct moeten worden geïmplementeerd. De wijze van implementatie verschilt 
per structuur. Bij die implementatie zal aandacht moeten worden besteed aan de  
consequenties ingeval van onder meer toekomstige ziekte van de werknemer en de 
eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst(en). Bij de implementatie van 
een structuur is de vraag naar het toepasselijke recht en de eventueel bevoegde 
rechter cruciaal. 

1.3 Kostenvergoedingen en beloningssystemen

Wanneer sprake is van een kortdurende uitzending zal in veel gevallen volstaan  
kunnen worden met een kostenvergoeding en eventueel een aanvullende toeslag. 
Bij uitzendingen voor langere duur, waarbij de gezinsleden meeverhuizen naar het 
buitenland, komen andere emolumenten aan de orde, zoals een expattoeslag, een 
vergoeding voor ongemakken (hardship allowance), huisvestingskosten, school-
kosten voor kinderen, etc. Voor de vaststelling en aanpassing van deze onderdelen 
van het beloningspakket wordt gebruik gemaakt van verschillende berekenings-
methoden, zoals de home net-methode of de local-going-rate-methode.

1.4 Het pensioen

Het pensioen is één van de arbeidsvoorwaarden die bij uitzending naar het buiten-
land goed geregeld moeten worden. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat tegelijkertijd 
pensioenrechtelijke,	arbeidsrechtelijke,	fiscale	en	socialezekerheidsaspecten	een	rol	
kunnen spelen. Het is niet altijd mogelijk de Nederlandse pensioenregeling van de 
werkgever voort te zetten wanneer men in het buitenland gaat werken. Ook worden 
pensioenen	 in	de	diverse	 landen	fiscaal	verschillend	behandeld.	Zelfs	 tussen	de	
landen	van	de	Europese	Unie	heeft	op	dit	punt	op	fiscaal	gebied	nog	geen	afstem-
ming plaatsgevonden. Wel worden de sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van 
wettelijke pensioenen (niet de aanvullende pensioenen) op basis van Verordening 
(EG) nr. 883/2004 (zie 3.3) gecoördineerd.
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1.5 Informatie aan de werknemer over zijn 
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding

De werkgever is verplicht aan de in Nederland werkzame werknemer een schrifte-
lijke opgave te verstrekken van een aantal onderdelen van zijn arbeidsovereen-
komst. Wanneer de werknemer langer dan een maand werkzaam zal zijn in het 
buitenland moet de werkgever tevens informatie verstrekken over:
• de duur van de werkzaamheden buiten Nederland;
• de huisvesting;
• de toepasselijkheid van de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving, dan wel 

opgave doen van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke 
organen;

• de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden;
• de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft;
• de wijze waarop de terugkeer is geregeld.

1.6 Verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen

De werknemer en de gezinsleden die de werknemer vergezellen, hebben bij werken 
in het buitenland veelal een verblijfs- en/of een tewerkstellingsvergunning nodig. 
Meestal moeten deze vooraf worden aangevraagd door de uitzendende of ont-
vangende werkgever. De aanwezigheid van een “business” visum betekent niet dat 
de werknemer toestemming heeft om werkzaamheden te  mogen verrichten.

Voor de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie, van de landen waarop 
de Europese Economische Ruimte van toepassing is (IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen) en voor Zwitserland geldt dat de werknemer is vrijgesteld van de ver-
plichting een werkvergunning aan te vragen wanneer in een van deze landen wordt 
gewerkt. Het is wel mogelijk dat sommige lidstaten eisen dat de werknemer zich 
aldaar meldt en/of laat inschrijven bij de nationale vreemdelingendienst, vergelijk-
baar met onze Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Maar dat heeft dan betrek-
king op het verblijf als zodanig en niet op de vraag of men mag werken in die lidstaat. 

1.7 Checklists

Het is raadzaam bij uitzending en bij terugkeer te werken met checklists die zoveel 
mogelijk onderwerpen bevatten waaraan moet worden gedacht, zodat niets ver-
geten	wordt.	Zowel	op	het	gebied	van	de	arbeidsvoorwaarden	als	op	fiscaal,	sociaal
zekerheidsterrein en pensioenen moet veel worden geregeld. Checklists helpen 
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voorkomen dat bepaalde punten niet worden geregeld, zoals de aan- en afmelding 
voor de houders van verblijfsvergunningen, de (sociale) verzekeringen, belastingen, 
etc.

1.8 Particuliere verzekeringen

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de socialezekerheidsrisico’s. Daarnaast dient 
gedacht te worden aan (aanpassing van) de volgende particuliere verzekeringen:
• ongevallenverzekering met werelddekking;
• aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren;
• repatriëringsverzekering (voor zover niet reeds gedekt door de ziektekosten-

verzekering);
• transportverzekering;
• inboedelverzekering;
• opslagverzekering;
• reis- en bagageverzekering;
• autoverzekering.



02 BELASTINGHEFFING
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2	 Belastingheffing

2.1 Woonplaats

Bij	werken	buiten	Nederland	is	het	voor	fiscale	doeleinden	van	groot	belang	om	vast	
te stellen of de woonplaats in Nederland behouden blijft dan wel - als gevolg van de 
uitzending - de woonplaats naar het buitenland wordt verplaatst. In het eerste geval 
is (blijft) men een zogenoemde binnenlandse belastingplichtige. In het andere geval 
is (meestal) sprake van buitenlandse belastingplicht.

In de Nederlandse belastingwetgeving is bepaald dat de plaats waar iemand woont 
naar de omstandigheden wordt beoordeeld. Deze omstandigheden zijn feitelijk van 
aard. Dit betekent onder meer dat aan formele criteria, zoals de inschrijving in enig 
bevolkingsregister, doorgaans minder betekenis wordt toegekend. 

Enkele	criteria,	bepalend	voor	de	(fiscale)	woonplaats,	zijn:
• de plaats waar de woning wordt aangehouden;
• de plaats waar het gezin (de echtgenoot of partner) verblijft;
• de duur van de werkzaamheden in het buitenland;
• de plaats waar bankrekeningen, lidmaatschappen en abonnementen worden 

aangehouden.

Uit de rechtspraak met betrekking tot het woonplaatsbegrip volgt dat de aanwezig-
heid van een duurzame band van persoonlijke aard met een bepaald land doorslag-
gevend is voor de vaststelling van de woonplaats. Daarbij betekent het inwoner 
worden van een ander land niet zonder meer dat de werknemer daarmee voor  
fiscale	doeleinden	niet	meer	als	inwoner	van	Nederland	kan	worden	beschouwd.	De	
uitgezonden werknemer dient eerst vast te stellen of, door de tewerkstelling buiten 
Nederland, hij inwoner van Nederland blijft of dat hij zijn woonplaats verlegt. 

Schematisch weergegeven laten de volgende situaties zich onderscheiden:

blijft inwoner van Nederland:
zie verder hoofdstuk 2.2 (de binnenlandse belastingplichtige)

verlaat Nederland meterwoon:
zie verder hoofdstuk 2.3 (de buitenlandse belastingplichtige)

Uitgezonden
werknemer
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Bij	wijze	van	fictie	wordt	de	werknemer	die	binnen	een	jaar	na	emigratie	weer	naar	
Nederland terugkeert zonder intussen ergens anders te hebben gewoond, geacht 
inwoner van Nederland te zijn gebleven tijdens zijn “afwezigheid”.
 
Diplomatieke en consulaire ambtenaren en hun gezinsleden worden - ongeacht de 
duur	van	de	uitzending		bij	fictie	geacht	hun	woonplaats	in	Nederland	te	behouden.

2.2 De binnenlandse belastingplichtige

De inhoud van dit hoofdstuk is alleen van toepassing voor de werknemer die - voor 
de duur van de werkzaamheden in het buitenland - inwoner van Nederland is (blijft). 
Bedacht dient te worden dat voor sommige groepen werknemers (zoals schepelingen, 
luchtvaartpersoneel en werknemers in de offshore-industrie) bepalingen gelden die - 
sterk - afwijken van hetgeen hierna wordt vermeld.

2.2.1 Internationale belastingsituaties
De binnenlandse belastingplichtige is inkomstenbelasting verschuldigd over zijn 
totale inkomen (wereldinkomen). Daarbij is het niet van belang waar ter wereld dat 
inkomen is verdiend of wordt uitbetaald. De Nederlandse inkomstenbelasting is 
een tijdvakbelasting die per kalenderjaar wordt geheven. Omdat de binnenlandse 
belastingplichtige belasting is verschuldigd over zijn wereldinkomen, kan dubbele 
belastingheffing	optreden.	Immers,	het	in	het	buitenland	verdiende	(arbeids)inkomen	
zal	aldaar	veelal	ook	aan	een	belastingheffing	zijn	onderworpen.	Teneinde	dubbele	
belastingheffing	te	voorkomen,	heeft	Nederland	in	de	door	haar	gesloten	belasting-
verdragen voorzieningen getroffen (zie 2.2.2). In de situatie waarin geen beroep op 
een belastingverdrag kan worden gedaan, heeft de Nederlandse wetgever eenzijdig 
regelingen in het leven geroepen die erop neerkomen dat de buitenlandse inkom-
sten in Nederland - onder voorwaarden - worden vrijgesteld of dat de Nederlandse 
belasting wordt verminderd om rekening te houden met de in het buitenland betaalde 
belasting. Zowel voor de verdrags- als de niet-verdragssituaties geldt evenwel het 
“progressievoorbehoud”. Dit wil zeggen dat de buitenlandse (arbeids)inkomsten wel 
meetellen voor de berekening van de belasting over de wél (volledig) in Nederland 
belaste inkomsten (zie 2.2.4).
 
Indien tijdens de werkzaamheden buiten Nederland de binnenlandse belastingplicht 
voortduurt,	verandert	er	in	fiscaal	opzicht	niets;	de	uitgezonden	werknemer	blijft	in	
beginsel belastingplichtig voor het gehele wereldinkomen.
 
Ook aftrekposten zoals hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen 
(lijfrenten en dergelijke) kunnen worden opgevoerd. Tewerkstelling in het buitenland 
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heeft	evenmin	invloed	op	overige	heffingen,	zoals	schenkings	en	successierechten	
en	gemeentelijke	heffingen.	Indien	de	uitgezonden	werknemer	in	dienst	blijft	bij	de	in	
Nederland gevestigde werkgever, zal de werkgever in principe loonbelasting moeten 
inhouden op het salaris, ook indien het salaris in het buitenland wordt uitbetaald, 
tenzij	het	salaris	voor	de	Nederlandse	belastingheffing	op	basis	van	een	verdrag	of	
het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (de Eenzijdige Regeling) is vrijge-
steld (zie ook 2.2.6).

De werking van de verdragen en de Eenzijdige Regeling wordt hierna verder toe-
gelicht.

2.2.2 Uitzending naar een verdragsland
Nederland heeft met veel landen een overeenkomst ter vermijding van dubbele 
belasting gesloten. In bijlage I is daarvan een overzicht opgenomen, beoordeeld 
naar de situatie per 1 januari 2016. Een verdrag heeft, onder meer, tot doel aan te 
geven welke verdragsstaat bevoegd is belasting te heffen over inkomsten uit een 
bepaalde bron. Voor inkomsten uit dienstbetrekking (zogeheten niet-zelfstandige 
arbeid) geldt in het algemeen dat het land waar de arbeid wordt verricht - het werk-
land - het recht heeft om de daaruit voortvloeiende inkomsten in zijn belastinghef-
fing	te	betrekken.	Dit	betekent	automatisch	dat	het	andere	land		het	woonland		de	
desbetreffende inkomsten dient vrij te stellen. De vrijstelling geldt in het algemeen 
ook als het werkland geen belasting heft, bijvoorbeeld omdat de arbeidsinkomsten 
vallen binnen een daarvoor geldende belastingvrije som.

Op de hiervoor genoemde hoofdregel bestaan evenwel uitzonderingen. Voor zover 
in het kader van deze brochure van belang, worden achtereenvolgens genoemd en 
nader toegelicht:
1.  de zogenoemde 183-dagenbepaling;
2.  de regelingen voor inwoners van Nederland die werken in België of Duitsland;
3.  bestuurdersbeloningen.

2.2.2.1 De 183-dagenbepaling
De door Nederland gesloten belastingverdragen zijn vrijwel alle gebaseerd op het 
modelverdrag van de OESO. Voor de inkomsten uit dienstbetrekking geldt als hoofd-
regel dat deze mogen worden belast in het werkland. Hierop bestaat een uitzonde-
ring. De arbeidsbeloning mag toch in het woonland (en dan niet in het werkland) 
worden belast, indien cumulatief aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
1. Het verblijf in verband met werkzaamheden van de werknemer in het buitenland 

- het werkland - duurt niet langer dan 183 dagen in een periode van 12 maanden, 
en
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2.  de arbeidsbeloning wordt betaald door of namens een werkgever, die niet in het 
werkland is gevestigd, en

3.  de arbeidsbeloning komt niet ten laste van een zogeheten vaste inrichting van 
de werkgever in het werkland.

Toelichting:

• De periode van 183 dagen omvat over het algemeen de normale werkonder-
brekingen, zoals perioden van ziekte, kort verlof, etc., doorgebracht in het werk-
land. Niettemin dient dit per belastingverdrag te worden beoordeeld. 

• De 183-dagenperiode wordt vaak beoordeeld over een periode van 12 maanden, 
maar kan ook het belasting- of kalenderjaar betreffen. Dit verschilt per belas-
tingverdrag.

• Het begrip werkgever wordt voor de toepassing van de belastingverdragen door 
de verschillende landen verschillend opgevat. De Nederlandse interpretatie van 
het begrip werkgever in verdragssituaties is als volgt. De vennootschap in het 
buitenland aan wie de werknemer ter beschikking wordt gesteld, wordt onder 
bepaalde voorwaarden als “werkgever” beschouwd (materieel of economisch 
werkgever). Dit geldt, ondanks dat de werknemer formeel geen arbeidsovereen-
komst heeft met de vennootschap in het buitenland. Het gevolg hiervan is dat in 
die situaties de werknemer steeds geacht wordt vanaf de eerste werkdag in het 
werkland belastingplichtig te zijn, ongeacht of hij meer of minder dan 183 dagen 
in het betreffende werkland verblijft. 

Van dit “materieel werkgeverschap” is volgens de Nederlandse interpretatie sprake als:
• de uitgezonden werknemer voor zijn dagelijkse werkzaamheden in een gezags-

verhouding staat tot de ontvangende vennootschap in het werkland, en
• de werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap in het werkland 

worden verricht.

Dit laatste brengt met zich mee dat:
• de kosten van de werkzaamheden worden gedragen door de vennootschap in 

het werkland, en
• de voordelen van de werkzaamheden, de daaruit voortvloeiende nadelen en 

risico’s voor diens rekening komen. Als de beloning wordt uitbetaald door de 
Nederlandse werkgever, is vereist dat die werkgever de kosten geïndividuali-
seerd aan de “werkgever” in de werkstaat heeft doorbelast. Daarbij kan worden 
uitgegaan van de voor de werknemer globaal per tijdseenheid berekende loon-
kosten, bijvoorbeeld een bedrag per dag.
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Aangezien niet alle landen dezelfde interpretatie van het werkgeverschap volgen, 
moet telkens van land tot land worden nagegaan wat de positie is.

2.2.2.2 Regelingen voor inwoners van Nederland die werken in België of Duitsland
In het met België gesloten belastingverdrag zijn bijzondere bepalingen opgenomen 
voor werknemers die in Nederland wonen en in België hun arbeid verrichten (de 
zogenoemde compensatieregeling). 

Duitsland heeft in zijn nationale wetgeving bepalingen opgenomen voor situaties 
van grensarbeid. 

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is met ingang van 1 januari 2016 in wer-
king getreden. Er is echter de mogelijkheid om met toepassing van de overgangs-
regeling het oude belastingverdrag, zoals dat tot 1 januari 2016 gold, nog eenmaal 
voor het jaar 2016 toe te passen.
In het nieuwe belastingverdrag is ook een bijzondere bepaling opgenomen voor 
werknemers die in Nederland wonen en in Duitsland hun arbeid verrichten (compen-
satieregeling). De inhoud van de regelingen wordt hierna kort toegelicht.

België
Een werknemer die in Nederland woont en in België werkzaam is, is in België belas-
tingplichtig voor zijn loon uit dienstbetrekking, tenzij de in 2.2.2.1 genoemde uit-
zondering van toepassing is. In het belastingverdrag met België is een regeling 
opgenomen (compensatieregeling) die de werknemer compenseert voor:
• het verschil tussen de (hogere) Belgische belasting en de Nederlandse belasting 

(inclusief premies volksverzekeringen), en
• de lagere belastingbesparing op aftrekposten in de Nederlandse aangifte, door-

dat het inkomen niet (volledig) belastbaar is in Nederland.

Duitsland 
Duitsland heeft in de nationale wetgeving bijzondere regelingen getroffen op grond 
waarvan in Nederland woonachtige werknemers die in Duitsland arbeid verrichten 
en aldaar belastingplichtig zijn, in aanmerking kunnen komen voor faciliteiten waarop 
normaal gesproken alleen binnenlandse belastingplichtigen van Duitsland recht heb-
ben.

Men	kent	in	Duitsland	een	fictieve	binnenlandse	belastingplicht	voor	buitenlandse	
belastingplichtigen, van wie:

a.  ten minste 90% van het - voor gehuwden gezamenlijke - (wereld)inkomen in een 
kalenderjaar is onderworpen aan de Duitse inkomstenbelasting, of
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b.  de inkomsten die niet aan de Duitse inkomstenbelasting zijn onderworpen, niet 
meer dan € 8.652 bedragen (voor gehuwden € 17.304; cijfers 2016). 

De buitenlandse belastingplichtigen, die aan bovenstaande vereisten voldoen, kun-
nen onder een aantal voorwaarden dezelfde aftrekposten in aanmerking nemen in 
Duitsland in verband met familie en andere persoonlijke omstandigheden (bijvoor-
beeld kinderaftrek, persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten) als binnen-
landse belastingplichtigen. Teneinde het recht op de bedoelde faciliteiten geldend 
te maken, dienen formaliteiten te worden vervuld, waarop in het kader van deze 
brochure niet verder wordt ingegaan.

Daarnaast is er ook de compensatieregeling in het belastingverdrag. Een werknemer 
die in Nederland woont en in Duitsland werkzaam is, is in Duitsland belastingplichtig 
voor zijn loon uit dienstbetrekking voor de in Duitsland gewerkte dagen, tenzij de in 
2.2.2.1 genoemde uitzondering van toepassing is. De compensatieregeling compen-
seert de werknemer voor:

• het verschil tussen de (hogere) Duitse belasting en de Nederlandse belasting 
(inclusief premies volksverzekeringen), en

• de lagere belastingbesparing op aftrekposten in de Nederlandse aangifte, door-
dat het inkomen niet (volledig) belastbaar is in Nederland.

De werknemer kan ervoor kiezen de compensatieregeling al dan niet toe te passen. 
Indien niet wordt gekozen voor de compensatieregeling, kunnen aftrekposten die 
niet leiden tot een belastingvermindering, op grond van de doorschuifregeling in een 
later jaar in aftrek worden gebracht op het in Nederland belastbare inkomen.

2.2.2.3 Bestuurdersbeloningen
Voor (formeel benoemde) bestuurders en commissarissen van lichamen is in de 
meeste belastingverdragen een geheel andere regeling voorzien dan die, welke 
geldt voor werknemers die niet in een dergelijke hoedanigheid hun werkzaamheden 
verrichten. In het algemeen zijn beloningen van bestuurders en commissarissen 
belastbaar in het land waar de vennootschap, waaraan zij zijn verbonden, is geves-
tigd. Deze regel gaat alleen op als de vennootschap niet in het woonland van de 
bestuurder of commissaris is gevestigd. De hiervoor besproken 183-dagenbepaling 
is op hen niet van toepassing. Evenmin is vereist dat de arbeid in het vestigingsland 
van de vennootschap wordt verricht (let op: in de verdragen met de Verenigde Staten 
en met het Verenigd Koninkrijk geldt een uitzondering).

Gelet op het karakter van deze brochure worden de andere aspecten van de behan-
deling van de bestuurdersbeloningen onbesproken gelaten. Hetzelfde geldt met 
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betrekking tot beloningen van bestuurders die in deze hoedanigheid in verschil-
lende (verdrags)landen hun arbeid verrichten ten behoeve van aldaar gevestigde 
vennootschappen.

2.2.2.4 Werken voor meerdere werkgevers
Het is niet ongebruikelijk dat een uitgezonden werknemer werkzaam blijft in Neder-
land, en daarnaast voor meerdere vennootschappen binnen een concern elders in 
de	wereld	werkt.	Een	dergelijke	situatie	dient	zowel	contractueel	als	vanuit	fiscaal	
en sociaalverzekeringsrechtelijk oogpunt bijzondere aandacht te krijgen. Er kunnen 
zich zowel voor- als nadelen voordoen, zodat een zorgvuldige beoordeling nood-
zakelijk is.

2.2.3 Uitzending naar een niet-verdragsland
Ondanks het feit dat Nederland voor wat betreft het aantal gesloten verdragen inter-
nationaal een toppositie inneemt, kan het voorkomen dat uitzending plaatsvindt naar 
een land waarmee Nederland géén belastingverdrag heeft gesloten. In een dergelijk 
geval	ontstaat	dubbele	belastingheffing	indien	het	werkland	de	arbeidsinkomsten	
in	de	belastingheffing	betrekt.	 Immers,	ook	Nederland	belast	deze	arbeidsinkom-
sten als de werknemer inwoner is van Nederland, zoals in 2.2.1 is toegelicht. In 
de Nederlandse regelgeving zijn daarvoor voorzieningen getroffen, te weten in het 
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (de zogeheten Eenzijdige Regeling) en 
in de artikelen 37 en 38 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (waarin de 
zogeheten	“fictieve	onderworpenheid”	is	opgenomen:	zie	2.2.3.2).

2.2.3.1 De Eenzijdige Regeling
Op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 verleent Nederland 
eenzijdig een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor arbeidsinkomsten, 
verdiend met werkzaamheden in een ander land, niet zijnde een verdragsland. Dat 
wordt gerealiseerd door toepassing van de evenredigheidsmethode, waarop in 2.2.4 
wordt teruggekomen. Voorwaarde voor de aftrek ter voorkoming van dubbele belas-
ting is dat het andere land (mogendheid) de arbeidsinkomsten onderwerpt aan een 
belasting naar het inkomen. Daarbij is het niet van belang of in het werkland ook 
daadwerkelijk belasting over deze inkomsten wordt betaald; het is uitsluitend van 
belang	of	 de	werknemer	aldaar	 subjectief	 belastingplichtig	 (aan	belastingheffing	
onderworpen) is.

Daarop geldt een uitzondering: indien het lokale verblijf voor de werkzaamheden 
minder	 dan	 30	 dagen	 aaneengesloten	 is	 geweest,	 hoeft	 de	Nederlandse	 fiscus	
slechts een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te verlenen indien de werk-
nemer aantoont daadwerkelijk buitenlandse belasting te hebben betaald (overleg-
ging van een aanslag of soortgelijke documentatie is dan vereist).
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In de praktijk vraagt de Belastingdienst ook in andere gevallen wel om overlegging 
van bewijsstukken waaruit blijkt dat in het werkland belasting is betaald.

2.2.3.2	 De	fictieve	onderworpenheid
Sommige landen heffen geen belasting over de arbeidsinkomsten van aldaar werk-
zame buitenlanders. In dat geval wordt niet voldaan aan een van de voorwaarden 
van de Eenzijdige Regeling, te weten het onderworpenheidsvereiste. Desondanks 
kunnen werknemers die in die situatie verkeren, in aanmerking komen voor vrijstel-
ling van Nederlandse loon- en inkomstenbelasting. De regeling die hierin voorziet, 
is neergelegd in artikel 38, tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
en	wordt	aangeduid	als	de	fictieve	onderworpenheid.	

Op grond van de bedoelde regeling worden de buitenlandse inkomsten geacht aan 
een buitenlandse belasting te zijn onderworpen (en verleent Nederland derhalve 
toch aftrek ter voorkoming van dubbele belasting), indien aan de navolgende voor-
waarden is voldaan:

1. De uitzending vindt plaats naar een land waarmee Nederland geen belastingver-
drag heeft gesloten, en

2.  de inkomsten vloeien voort uit tegenwoordige arbeid, verricht in een privaatrech-
telijke dienstbetrekking tot een in Nederland of in de EU gevestigde werkgever 
of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat die partij is bij de Overeen-
komst betreffende de Europese Economische Ruimte, en

3.  de werkzaamheden worden verricht in het andere land gedurende een aaneen-
gesloten periode van ten minste drie maanden.

Toelichting:
• De faciliteit geldt alleen indien arbeid wordt verricht in een niet-verdragsland, 

gedurende ten minste drie aaneengesloten maanden. Deze periode wordt niet 
per jaar beoordeeld; zij kan zich uitstrekken over twee kalenderjaren1.

• Gewone arbeidsonderbrekingen doorgebracht in het werkland tellen mee voor 
de driemaandsperiode. Een ziekteperiode tot maximaal twee weken geldt als 
gewone arbeidsonderbreking. Hierbij is niet van belang in welk land het ziekte-
verlof wordt doorgebracht.

2.2.4 Wijze van voorkoming van dubbele belasting
Indien	vaststaat	dat	de	arbeidsbeloning	ter	belastingheffing	is	toegewezen	aan	het	
werkland	of	dat	sprake	is	van	een	(fictieve)	onderworpenheid	 in	een	ander	 land,	

1 Zo is het mogelijk om in december, januari en februari te werken in het niet verdragsland en te 
voldoen	aan	de	voorwaarden	van	de	fictieve	onderworpenheid.
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dient Nederland een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te verlenen. Neder-
land hanteert hierbij doorgaans de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud, 
ook wel de evenredigheidsmethode genoemd. In het kort weergegeven, komt de 
even redigheidsmethode erop neer dat eerst de inkomstenbelasting over het wereld-
inkomen uit werk en woning (inclusief de buitenlandse arbeidsinkomsten) wordt vast-
gesteld, waarna op het bedrag van de aldus berekende belasting een vermindering 
(de vrijstelling) wordt verleend, waarvan de hoogte afhankelijk is van de verhouding 
tussen de belastbare buitenlandse arbeidsinkomsten en het wereldinkomen in box 12. 

De vermindering wordt daardoor verleend op basis van het gemiddelde tarief, waar 
het marginale tarief hoger kan zijn. Ter illustratie het volgende voorbeeld.

Werknemer X, binnenlandse belastingplichtige gedurende het jaar 2016, heeft een 
belastbaar loon van € 100.000. Zijn belastbaar inkomen uit werk en woning bedraagt 
€ 90.000 als gevolg van de aftrek van een betaalde lijfrentepremie van € 10.000. 
Hierin is begrepen een beloning voor in het buitenland verrichte arbeid van € 40.000, 
waarop in Nederland een vrijstelling van toepassing is. 

De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt als volgt bepaald:

Belastbaar inkomen uit werk en woning 2015 € 90.000

Hierover verschuldigde inkomstenbelasting3

	 (dus	exclusief	premieheffing	volksverzekeringen)	 	 28.835
Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting:
40.000 x 28.835
90.000  -12.815
Resteert te betalen belasting  16.020

Bij: premie volksverzekeringen  9.490
Af:	heffingskorting4 -864
Per saldo in Nederland verschuldigd € 24.646

2 In deze brochure wordt de term “wereldinkomen” gebruikt. In feite dient rekening te worden 
gehouden met een inkomen dat hiervan onder omstandigheden kan afwijken. Het voert echter 
te ver om de verschillen hier te behandelen.

3 Voor de tarieven zie paragraaf 2.3.6.
4	 De	hoogte	van	de	algemene	heffingskorting	en	arbeidskorting	zijn	afhankelijk	van	de	hoogte	

van het inkomen en van leeftijd. Hier is uitgegaan van een werknemer die nog niet de AOW-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
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Uit dit rekenvoorbeeld blijkt dat de verleende vermindering ad € 12.815 niet af hankelijk 
is van de in feite in het buitenland verschuldigde belasting. Zelfs indien aldaar geen 
belasting hoeft te worden betaald, wordt de vermindering gegeven (behoudens de 
uitzondering genoemd in 2.2.3.1). In alle gevallen waarin de buitenlandse belasting 
lager is dan de vermindering die Nederland verleent, ontstaat er een voordelig ver-
schil voor de werknemer. Voor de internationaal werkzame concernwerknemer kan 
het - onder bepaalde omstandigheden - aantrekkelijk zijn om zijn salaris te spreiden 
over de buitenlandse vestigingen waarvoor hij werkzaam is. Let op: het maximale 
premie-inkomen voor de premies werknemersverzekeringen en zorgverzekerings-
wetbijdrage geldt per werkgever. De totale werkgeverslasten op concernniveau voor 
een werknemer die in Nederland sociaal verzekerd is en waarvan het salaris wordt 
gespreid over verschillende groepsvennootschappen zullen dan ook hoger worden.

Opmerking:
In een aantal belastingverdragen is - met name voor bestuurdersbeloningen - niet 
voorzien in de evenredigheidsmethode, maar wordt de creditmethode (verrekenings-
methode) gebruikt. Bij deze methode wordt (slechts) de in het buitenland betaalde 
belasting verrekend. 

Nederland verleent evenwel, in afwijking van de betreffende verdragen, toch een 
vermindering volgens de evenredigheidsmethode, indien aan deze voorwaarden 
wordt voldaan:

1. er mag geen sprake zijn van het ontgaan van belasting;
2. de bestuurders- en commissarissenbeloningen moeten in de andere staat daad-

werkelijk	in	de	belastingheffing	worden	betrokken;
3.	 in	de	andere	staat	mag	geen	begunstigend	fiscaal	regime	gelden	voor	bestuur-

ders	en	commissarissenbeloningen.	Hierbij	moet	het	fiscale	regime	worden	ver-
geleken met dat voor in de andere staat werkzame buitenlandse werknemers;

4. de belastingplichtige toont aan dat aan de voorwaarden is voldaan.

2.2.4.1	 Minder	belastingbesparing:	overheveling	negatieve	inkomsten	naar	
echtgenoot
Het kan voorkomen dat aftrekposten niet direct tot een daadwerkelijke belastingver-
laging leiden, omdat in Nederland geen belasting is verschuldigd als gevolg van de 
belastingvermindering wegens buitenlandse arbeidsinkomsten.

Voor	de	Nederlandse	inkomstenbelasting	kunnen	(fiscaal)	partners	(inclusief	gehuw-
den), zelf bepalen wie welk deel van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen 
in aftrek brengt. Onder de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen vallen de 
belangrijkste aftrekposten, te weten:
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• inkomsten uit eigen woning;
• persoonsgebonden	aftrek	voor	giften,	specifieke	zorgkosten,	onderhoudsver-

plichtingen.

Indien de partner inkomsten in box 1 geniet die wel in Nederland belastbaar zijn, 
kan het overdragen van de aftrekposten het verlies aan belastingbesparing geheel 
of gedeeltelijk voorkomen.

Als	fiscaal	partner	wordt	aangemerkt:
• de echtgenoot;
• de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de ongehuwde meerderjarige 

belastingplichtige een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en met wie 
hij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadmini-
stratie persoonsgegevens of een daarmee naar aard en strekking overeen-
komende administratie buiten Nederland;

• degene die op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staat ingeschreven 
in de Basisregistratie Personen en:
a. uit wiens relatie met de belastingplichtige een kind is geboren, of
b. die een kind van de belastingplichtige heeft erkend dan wel van wie een kind 

door de belastingplichtige is erkend, of
c. die voor de toepassing van een pensioenregeling als partner van de 

belasting plichtige is aangemeld, of
d. die samen met de belastingplichtige een woning heeft, die hun anders 

dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom, 
waaronder begrepen economisch eigendom, of op grond van een recht van  
lidmaatschap van een coöperatie.

2.2.4.2		Alternatief:	de	doorschuifregeling
Afhankelijk van de omstandigheden kan (ook) de doorschuifregeling worden toe-
gepast. Deze faciliteit vindt toepassing indien het wereldinkomen lager is dan het 
bedrag van het buitenlandse inkomen uit werk en woning waarvoor een aftrek ter 
voorkoming van dubbele belasting geldt.
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Ter illustratie:

 Arbeidsinkomsten (geheel jaar buitenland) € 100.000
 Negatieve opbrengst eigen woning -20.000
 Wereldinkomen  80.000
 Aftrekbare giften -1.500
 Belastbaar inkomen box 1  € 78.500
 Verschuldigde inkomstenbelasting
 (dus exclusief premie volksverzekeringen)  € 22.855
 Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting:
 100.000 x 22.855= € 22.855
  80.000

De buitenlandse arbeidsinkomsten kunnen, voor zover deze € 80.000 te boven 
gaan, niet tot enige vermindering leiden. De regeling voorziet erin dat de resterende  
€ 20.000 van deze inkomsten worden doorgeschoven via de doorschuifregeling. 
Een verrekening naar het verleden vindt niet plaats. Door middel van carry-forward 
kan in een volgend jaar een additionele aftrek ter voorkoming van dubbele belasting 
worden toegepast op € 20.000. Hiervoor geldt geen beperking in de tijd5.

2.2.5 De “30%-regeling” (vergoedingsregeling voor uitgezonden extraterritoriale 
werknemers)
Voor naar bepaalde landen (zie hierna) uitgezonden werknemers geldt, onder voor-
waarden, een forfaitaire kostenvergoedingsregeling. Met de regeling is beoogd  
rekening te houden met extra kosten die de werknemer dient te maken in verband 
met zijn buiten Nederland te verrichten arbeid. De regeling heeft, kort weergegeven, 
de volgende inhoud.

Op de arbeidsinkomsten die verband houden met de werkzaamheden buiten Neder-
land mag een forfaitaire kostenvergoeding van maximaal 30% van het in Nederland 
belastbare loon worden gegeven voor de veronderstelde, door de werknemer te 
maken “extraterritoriale kosten”. Voor de hoogte van de forfaitaire vergoeding is niet 
van belang of daadwerkelijk kosten zijn gemaakt.
 
De 30%-vergoeding wordt berekend als een toeslag op het loon. Verstrekkingen 
in	natura	die	als	extraterritoriale	kosten	kwalificeren,	zoals	voeding,	huisvesting,	 
worden bijgeteld als de 30%-regeling is toegekend, - indien van  toepassing -  
gebaseerd op de geldende normbedragen van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 

5 Bij emigratie kan de opgebouwde doorschuiffaciliteit echter komen te vervallen.
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2011. Het kan van de hoogte van deze vergoedingen en verstrekkingen afhangen of 
toepassing van de 30%-regeling voordelig is.

De regeling geldt voor uitzendingen, niet voor (korte) dienstreizen. Er is volgens de 
30%-regeling slechts sprake van een uitzending, indien de betrokken werknemer in 
een tijdvak van 12 maanden gedurende ten minste 45 dagen wegens werkzaamhe-
den verblijft in een aangewezen land. Bij de toetsing aan het 45-dagenvereiste tellen 
uitsluitend onafgebroken uitzendperioden van ten minste 15 dagen mee. Zodra in 
een tijdvak van 12 maanden eenmaal aan dit vereiste is voldaan, kan de regeling ook 
worden toegepast op reizen van tien dagen of meer in hetzelfde tijdvak.

De	regeling	kent	een	geografische	beperking.	Zij	is	(grofweg)	uitsluitend	van	toepas-
sing bij uitzending naar een land in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. 
Verblijf binnen de territoriale wateren van een land telt mee.

2.2.6 Vrijstelling van loonbelasting
Indien de Nederlandse werkgever voor de werkzaamheden in het buitenland de 
arbeidsbeloning uitbetaalt, dient hij hierop loonbelasting in te houden. De werkge-
ver	is	immers	inhoudingsplichtig.	Wanneer	echter	vaststaat	dat	de	belastingheffing	
over de in het buitenland verdiende arbeidsinkomsten niet toekomt aan Nederland, 
bijvoorbeeld door de werking van een belastingverdrag of op grond van de Een-
zijdige Regeling, kan inhouding van loonbelasting achterwege blijven. De Belasting-
dienst kan vooraf een verklaring/goedkeuring geven voor het achterwege laten van 
in houding van loonbelasting. Het is echter niet verplicht om deze goedkeuring aan te 
vragen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een dergelijke verklaring uitsluitend 
van toepassing is voor de loonbelasting. Afhankelijk van de socialezekerheidspositie 
(zie hoofdstuk 3) kunnen premies voor de sociale verzekeringen verschuldigd zijn, 
terwijl loonbelasting niet behoeft te worden ingehouden.

2.3 De buitenlandse belastingplichtige

De inhoud van dit hoofdstuk is van toepassing op de situatie waarin de werkne-
mer, als gevolg van de tewerkstelling in het buitenland, zijn woonplaats naar het 
buitenland verlegt en zich aldaar metterwoon vestigt. Voor de toepassing van de 
Nederlandse	fiscale	wetten	wordt	de	betrokkene	onder	deze	omstandigheden	als	
emigrant beschouwd.

2.3.1	 De	fiscale	emigratie
Bij emigratie dient men de eenheid van de Belastingdienst waaronder men valt hier-
van in kennis te stellen. Veelal worden door de Belastingdienst nog nadere vragen 
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gesteld, die erop gericht zijn vast te stellen of inderdaad van emigratie sprake is. Een 
van de hierbij in aanmerking te nemen (praktische) punten is (voor de werknemer en 
- indien van toepassing - zijn partner/gezin) tijdige uitschrijving uit de Basis registratie 
Personen.

Indien binnen een kalenderjaar, aansluitend op de binnenlandse belastingplicht,  
buitenlandse belastingplicht ontstaat (zie 2.3.3. hierna), wordt over de beide perioden 
tezamen	één	aanslag	inkomstenbelasting/premieheffing	opgelegd.	In	veel	gevallen	
leidt	de	aanslag	tot	(gedeeltelijke)	teruggaaf	van	voorheffingen.	Met	betrekking	tot	
een dergelijk jaar reikt de Belastingdienst een aangiftebiljet (M-biljet) uit of dient de 
belastingplichtige om uitreiking van dit biljet te vragen, waarin de inkomsten van 
beide perioden moeten worden opgenomen.

2.3.2	 Enkele	aandachtspunten	bij	emigratie
Door emigratie eindigt de binnenlandse belastingplicht. Voor de vaststelling van de 
hoogte van het inkomen in de binnenlandse periode wordt in het algemeen het zoge-
heten kasstelsel gehanteerd: de datum van ontvangst dan wel betaling is bepalend. 
Aan een aantal elementen van de emigratie wordt hierna speciaal aandacht besteed.

Hypotheekrente
Zoals later in deze brochure wordt toegelicht (zie 2.3.3), zal tijdens de periode van 
buitenlandse belastingplicht het voordeel van hypotheekrenteaftrek vaak verloren 
gaan. In bijzondere situaties kan de hypotheekrenteaftrek worden voortgezet.

Giften en specifieke zorgkosten
De	mate	 van	 aftrekbaarheid	 van	 giften	 en	 uitgaven	 voor	 specifieke	 zorgkosten	
(ziekte kosten) is afhankelijk van de hoogte van het zogenoemde verzamelinkomen. 
Bij (huwelijks)partners gaat het om het gezamenlijke verzamelinkomen (het totaal 
van het inkomen in box 1, box 2 en box 3). Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de 
drempel. In het jaar van emigratie zal het inkomen tijdens de binnenlandse periode 
veelal aanzienlijk lager zijn dan over een heel kalenderjaar. Door giften en zorg-
kosten zo veel mogelijk te concentreren in de periode vóór het emigratietijdstip kan 
men mogelijk (een deel van) de kosten aftrekken waar dit anders niet zou kunnen. 

Inkomsten uit sparen en beleggen (box 3)
Inkomsten uit sparen en beleggen zijn belast in box 3 (in tegenstelling tot, bijvoor-
beeld, het arbeidsinkomen dat in box 1 wordt belast). Dat wil zeggen dat de rende-
mentsgrondslag (saldo van de bezittingen minus de schulden), voor zover die meer 
bedraagt	dan	het	heffingsvrije	vermogen,	geacht	wordt	een	rendement	van	4%	op	
jaarbasis te genereren. De rendementsgrondslag wordt bepaald aan het begin van 
het kalenderjaar (peildatum: 1 januari). Over deze 4% wordt 30% belasting geheven. 
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De werkelijke spaar- en beleggingsinkomsten zijn niet relevant. Bij emigratie wordt 
de rendementsgrondslag ook bij het begin van het kalenderjaar bepaald, maar wordt 
het voordeel uit sparen en beleggen naar tijdsgelang herleid (voorbeeld: bij emigratie 
per 1 juli van een jaar is het rendementspercentage 4% x 6/12 maanden = 2%).

Alimentatieverplichtingen
Alimentatie die wordt betaald aan de ex-echtgenoot of de echtgenoot van wie men 
duurzaam gescheiden leeft, is aftrekbaar voor de Nederlandse inkomstenbelasting. 
In het buitenland zijn dergelijke betalingen veelal niet of slechts gedeeltelijk aftrek-
baar. Om nog aftrekbaarheid voor de Nederlandse inkomstenbelasting te realiseren, 
kan afkoop van de alimentatieverplichtingen worden overwogen. De afkoopsom is 
- indien betaald vóór emigratie - onder voorwaarden, aftrekbaar van het inkomen 
over de periode tot de datum van emigratie.

Afkoop van alimentatie kan vergaande consequenties hebben in vergelijking met 
voortzetting van de termijnbetalingen. Immers, men geeft onder meer de mogelijk-
heid prijs tot herziening van de alimentatie indien daartoe op enig moment aanleiding 
zou bestaan. Er kan daarom ook worden besloten tot een gedeeltelijke afkoop of 
tot een tijdelijke afkoop, bijvoorbeeld voor de periode van verblijf buiten Nederland. 
Aan de aftrekbaarheid van een afkoopsom van alimentatie worden strenge regels 
gesteld. Een en ander dient dan ook nauwkeurig te worden voorbereid, zodat tijdig 
deskundig advies inwinnen in deze situaties is aan te bevelen.

Heffingskortingen
De	heffingskorting	van	elk	individu	is	de	resultante	van	enkele	specifieke	heffings-
kortingen,	zoals	onder	meer	de	algemene	heffingskorting	en	de	arbeidskorting.	Er	
bestaat	slechts	recht	op	het	belastingdeel	van	de	heffingskorting	indien	gedurende	
het gehele jaar sprake is geweest van binnenlandse belastingplicht (uitzonderin-
gen gelden in geval van geboorte of overlijden alsmede voor inwoners van België, 
Duitsland, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten), dan wel sprake is van een 
“kwalificerende	buitenlandse	belastingplichtige”	(zie	2.3.5).	

Het	recht	op	het	premiedeel	van	de	heffingskorting	hangt	pro	rata	af	van	de	periode	
dat iemand verzekeringsplichtig voor de volksverzekeringen is geweest (zie hoofd-
stuk 3).

Een bijzondere regeling geldt voor de partner van een buitenlandse belasting-
plichtige die in een andere lidstaat van de EU woont.
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2.3.3	 Het	inkomen	van	de	buitenlandse	belastingplichtige
Door vertrek uit Nederland eindigt de binnenlandse belastingplicht. In feite kunnen 
daarna twee situaties ontstaan:
1. er zijn verder geen bronnen van inkomen in Nederland;
2. na emigratie geniet men inkomsten, waarvoor men in Nederland belastingplichtig 

is (blijft).
Buitenlandse belastingplicht ontstaat wanneer iemand, die geen inwoner van  
Nederland	is,	inkomsten	geniet	uit	een	aantal	specifieke	Nederlandse	bronnen.	Deze	
belastingplicht is dan ook beperkt tot die bronnen. In het kader van deze brochure 
worden twee veel voorkomende inkomstenbronnen besproken:
• de inkomsten uit arbeid;
• de inkomsten uit onroerende zaken, gelegen in Nederland.

Arbeidsinkomsten
Hieronder worden verstaan arbeidsinkomsten, indien en voor zover deze zijn ge noten 
wegens het vervullen (of vervuld zijn) van een dienstbetrekking in Nederland. Hier-
toe behoren, onder meer, nabetalingen in de buitenlandse periode, bijvoorbeeld de 
afrekening van vakantietoeslag of van een bonus of tantième, en in beginsel ook 
pensioen. 

Een	 lastige	figuur	 is	de	fictie	waarbij	een	 in	het	buitenland	woonachtige	werkne-
mer, die in dienst is van een Nederlandse werkgever, ook geacht wordt zijn niet in  
Nederland	verrichte	werkzaamheden	in	Nederland	te	verrichten.	Deze	fictie	leidt	ertoe	
dat	het	gehele	loon	van	de	werknemer	in	Nederland	wordt	belast.	De	fictie	geldt	niet	
indien de werknemer zijn dienstbetrekking nagenoeg geheel (voor 90% of meer)  
buiten Nederland uitoefent en kan aantonen dat hij onderworpen is aan belastinghef-
fing	in	een	andere	mogendheid	over	het	buiten	Nederland	verdiende	loon	en	het	loon	
niet op grond van een verdrag in feite slechts in Nederland is belast. Indien de werkne-
mer zijn dienstbetrekking gedeeltelijk, maar niet nagenoeg geheel, buiten Nederland 
uitoefent, wordt het buiten Nederland verdiende loon niet in Nederland belast indien 
de	werknemer	kan	aantonen	dat	hij	feitelijk	is	onderworpen	aan	be	lastingheffing	in	
een andere mogendheid over het buiten Nederland verdiende loon. 

Voor in het buitenland woonachtige bestuurders/commissarissen van Nederlandse 
lichamen en voor ambtenaren geldt dat hun beloning altijd in Nederland wordt belast 
(tenzij een verdrag Nederland belet belasting te heffen). 

Onroerende zaken in Nederland
Indien een niet-inwoner van Nederland een in Nederland gelegen onroerende zaak 
bezit, is hij ter zake van de opbrengst in Nederland belastingplichtig. Die opbrengst 
bestaat uit het eigenwoningforfait, indien de woning in Nederland nog als eigen 
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woning kan worden aangemerkt. In uitzonderingssituaties, zoals bij een tijdelijke 
uitzending, of bij een nog te koop staande woning, is dat namelijk mogelijk. In die 
gevallen blijft de (hypotheek)rente (tijdelijk) aftrekbaar.

Inkomsten uit de verhuur van onroerende zaken in het algemeen, maar ook de ver-
huur van de woning die voorheen werd gebruikt als hoofdverblijf, worden belast in 
box 3. Dat betekent dat deze woning op jaarbasis geacht wordt een netto rendement 
van 4% te hebben gegenereerd, waarover 30% belasting wordt geheven. De werke-
lijke huuropbrengsten worden dus niet belast. De op de onroerende zaak rustende 
schuld	komt	in	mindering	op	de	heffingsgrondslag.

Bij uitzending naar het buitenland zal de eigen woning in Nederland (uitgaande van 
de veronderstelling dat deze wordt aangehouden) niet meer als hoofdverblijf kunnen 
worden aangemerkt, waardoor in beginsel de renteaftrek e.d. in box 1 verloren gaat. 
Er is evenwel een uitzondering getroffen voor de volgende situatie:
• de belastingplichtige noch zijn partner komen met betrekking tot een andere 

woning in aanmerking voor de “eigenwoningregeling”, en
• de woning moet aan de belastingplichtige ter beschikking blijven staan (de 

woning mag gedurende de uitzendperiode dus niet worden verhuurd en evenmin 
mag worden gedoogd dat derden de woning om niet gebruiken), en

• de woning moet voorafgaande aan de uitzending ten minste één jaar tot hoofd-
verblijf hebben gediend.

Kinderen die gedurende de periode van uitzending in de woning blijven wonen, wor-
den voor toepassing van deze regeling als derden gezien. Echter, er is goedgekeurd 
dat het eigenwoningregime toch kan worden voortgezet indien kinderen in de woning 
blijven wonen. Er dient dan wel aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
• vanaf het moment van de uitzending wonen uitsluitend de kinderen van de belas-

tingplichtige of zijn partner in de woning;
• de kinderen zijn jonger dan 27 jaar;
• de kinderen behoorden direct voorafgaand aan de uitzending tot het huishouden 

van de belastingplichtige;
• de kinderen blijven de woning bewonen. Er wordt geen vergoeding betaald.

In 2016 is hypotheekrente aftrekbaar tegen een marginaal tarief van 50,5%6

Tegenover continuering van de renteaftrek staat een hogere bijtelling van het eigen-
woningforfait. Het toe te passen percentage bedraagt in deze situatie 1,25%. Bij een 

6 Het maximale tarief waartegen rente van de eigenwoningschuld mag worden afgetrokken, wordt 
jaarlijks met 0,5% verlaagd, tot (uiteindelijk) 38%.
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eigenwoningwaarde van meer dan € 1.050.000 worden de voordelen gesteld op  
€ 13.125 vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uit-
gaat boven € 1.050.000. 

Let erop dat bij verkoop of verhuur van de Nederlandse woning voor of tijdens het 
verblijf in het buitenland, bij terugkeer naar Nederland - onder omstandigheden - een 
lagere renteaftrek van toepassing kan zijn als gevolg van de “bijleenregeling”, van 
de		(fictieve)	uitkeringen	uit	een	kapitaalverzekering	eigen	woning	of	omdat	de	lening	
na terugkeer niet voldoet aan de voorwaarde dat voor renteaftrek met ingang van  
1 januari 2013 sprake dient te zijn van een annuïtaire lening om renteaftrek te kun-
nen bewerkstelligen. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld.

2.3.4	 Verliescompensatie
Door omstandigheden kan het belastbaar inkomen uit werk en woning in enig jaar 
negatief	worden.	Dit	wordt	 fiscaal	een	 “verlies”	genoemd.	De	Wet	schrijft	 hierbij	
dwingend voor op welke wijze dit verlies in aanmerking dient te worden genomen. 

1.  Allereerst wordt het verlies verrekend met het belastbaar inkomen uit werk en 
woning (box 1) over de periode van binnenlandse belastingplicht van hetzelfde 
jaar doordat één aanslag wordt opgelegd over het betreffende jaar.  

2.  Indien geen periode van binnenlandse belastingplicht heeft bestaan of indien 
het verlies groter is dan het inkomen over de periode van binnenlandse belas-
tingplicht, vindt verrekening (van het restant) plaats met het belastbaar inkomen 
uit werk en woning van de drie voorafgaande jaren, te beginnen met het oudste 
(carry back).

3.  Indien terugwenteling niet (meer) mogelijk is, vindt verrekening plaats met 
in komen uit woning en werk in de negen volgende jaren (carry forward). 

2.3.5	 Kwalificerende	buitenlandse	belastingplichten
Sinds 1 januari 2015 kunnen buitenlandse belastingplichtigen niet meer kiezen om 
als binnenlandse belastingplichtigen te worden behandeld. De keuzemogelijkheid is 
vervangen door een regeling die wordt toegepast indien de buitenlandse belasting-
plichtige voldoet aan bepaalde voorwaarden. Als aan gestelde voorwaarden wordt 
voldaan, is de regeling verplicht van toepassing.

De voorwaarden zijn:

1. de betrokkene moet inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie, EER, 
Zwitserland of de BES-eilanden;

2. ten minste 90% van het verzamelinkomen moet in Nederland belast zijn; 
3. hij moet een inkomensverklaring uit het woonland overleggen.
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Wanneer aan een van deze vereisten niet wordt voldaan, is geen sprake van een 
kwalificerende	buitenlandse	belastingplichtige	en	kan	geen	gebruik	worden	gemaakt	
van	de	fiscale	faciliteiten	die	Nederland	biedt.

Onder de nieuwe regeling is niet in alle gevallen sprake van partnerschap in de  
buitenlandse periode. Hier kan uitsluitend nog voor worden geopteerd, indien: 

i.	 de	partner	zelf	een	kwalificerende	buitenlandse	belastingplichtige	is;	of
ii. de partner inwoner is van de EU/EER/Zwitserland of de BES-eilanden en het 

gezamenlijk inkomen van beide partners voor ten minste 90% in Nederland 
belastbaar is.

2.3.6 Het tarief
Belastingheffing	vindt	plaats	met	progressieve	tarieven	over	vier	schijven.	Het	belas-
tingtarief over:
de eerste schijf (tot en met €19.922) bedraagt 8,40%;
de tweede schijf (€19.922 tot en met € 33.715) beloopt dit 12,25%;
de derde schijf (€ 33.715 tot en met € 66.421) 40,40%;
inkomen hoger dan € 66.422: 52%.

Over	de	eerste	en	tweede	tariefschijf	vindt	eveneens	premieheffing	volksverzeke-
ringen (28,15%) plaats, indien er verzekeringsplicht is (zie hoofdstuk 3), zodat het 
totale	heffingstarief	voor	personen	jonger	dan	de	AOWleeftijd	in	de	schijven	36,55%	
respectievelijk 40,40% bedraagt.

2.3.7 De aangifte
Voor buitenlandse belastingplichtigen gelden dezelfde criteria voor de verplichting 
om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting als voor binnenlandse belasting-
plichtigen. Deze verplichting geldt als de verschuldigde inkomstenbelasting het 
bedrag	van	de	voorheffingen	met	meer	dan	
€ 45 te boven gaat.

Er kan ook een aangifte worden aangevraagd en ingediend om een teruggave van 
belasting te kunnen claimen. De verwachte teruggaaf moet dan meer bedragen dan 
€ 14.

Met betrekking tot buitenlandse belastingplichtigen is de inspecteur van de eenheid 
van de Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland te Heerlen doorgaans bevoegd. 
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2.3.8	 Bijzondere	aandachtspunten:	pensioen	en	levensverzekeringen
Hierna	worden	de	(mogelijke)	fiscale	gevolgen	van	internationale	arbeid	besproken	
ten aanzien van:
1.  pensioen;
2.  lijfrenteverzekeringen;
3.  kapitaalverzekering eigen woning.

Pensioen
Onder meer bij emigratie van een werknemer die deelneemt aan een Nederlandse 
pensioenregeling en bij onderbrenging van een in Nederland opgebouwd pensioen 
 bij een “niet-aangewezen“ buitenlandse pensioenuitvoerder wordt een zogenoemde 
conserverende	aanslag	opgelegd	(“exitheffing”).	Voor	de	betaling	van	de	aanslag	
wordt onder voorwaarden uitstel van betaling verleend. De conserverende aan-
slag wordt na tien jaar op verzoek kwijtgescholden, indien het pensioenkapitaal 
ge durende deze periode voor het beoogde doel (verzorging voor de oude dag) in 
stand blijft (derhalve niet afkopen, e.d.). De conserverende aanslag wordt opgelegd 
over de waarde in het economisch verkeer van de pensioenaanspraak of het bedrag 
waarvoor bij de verwerving van de aanspraak een belastingvoordeel is genoten 
(pensioenpremie) en wordt vermeerderd met ten hoogste 20% revisierente.

Indien een uitgezonden werknemer na verloop van tijd naar Nederland terugkeert, 
kan er onder voorwaarden alsnog pensioen worden opgebouwd over de periode dat 
de werknemer in het buitenland werkzaam was bij een met de Nederlandse werk-
gever verbonden werkgever als hij in die periode niet of maar heel beperkt pensioen 
heeft opgebouwd in het buitenland. In een dergelijke situatie is het raadzaam dat er 
voorafgaand aan de uitzending wordt vastgelegd of, en zo ja, voor wiens rekening 
bij terugkeer naar Nederland alsnog pensioen wordt opgebouwd over de periode dat 
de uitgezonden werknemer in het buitenland werkzaam was.

Na terugkomst naar Nederland, kan de werknemer te maken krijgen met  
Nederlandse	 belastingheffing	 over	 buitenlandse	 pensioenuitkeringen	 (uiteraard	
alleen indien hij heeft deelgenomen aan een buitenlandse pensioenregeling). Voor 
zover aannemelijk is dat over de aanspraken ingevolge die pensioenregeling in het  
buitenland	 heffing	 naar	 het	 inkomen	heeft	 plaatsgevonden	 vergelijkbaar	met	 de	
Nederlandse	loon	of	inkomstenbelasting	blijft	Nederlandse	belastingheffing	over	de	
pensioentermijnen geheel of gedeeltelijk achterwege. Dit geldt echter alleen indien 
de	belastingplichtige	de	belastingheffing	kan	aantonen	met	bijvoorbeeld	een	aangifte	
en aanslag of een salarisstrook waaruit dit blijkt.
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Lijfrenteverzekeringen
Voor lijfrenteverzekeringen geldt dat bij emigratie van de verzekeringnemer, net als 
bij pensioen, een conserverende aanslag wordt opgelegd over de waarde in het 
economisch verkeer van de lijfrenteverzekering of het bedrag waarvoor bij de ver-
werving van de lijfrente een belastingvoordeel is genoten (ook hier vermeerderd met 
revisierente van - in beginsel - 20%). De termijn van de conserverende aanslag is 
tien jaar. Teneinde invordering van de aanslag te voorkomen, dient derhalve binnen 
die termijn de lijfrenteverzekering in stand te blijven (wederom geen afkoop, e.d.).

Een conserverende aanslag wordt in beginsel niet opgelegd voor “oude” lijfrenten die 
zijn gesloten vóór 1 januari 1992 (koopsom) dan wel vóór 16 oktober 1990 (premie-
betalend) welke voldoen aan de voorwaarden van de overgangsregeling.

Kapitaalverzekering eigen woning
Met ingang van 1 januari 2001 is de zogenoemde “kapitaalverzekering eigen woning” 
geïntroduceerd7. Met ingang van 1 januari 2001 is de zogenoemde “kapitaalver-
zekering eigen woning” geïntroduceerd . Dit zijn kapitaalverzekeringen die zijn 
“gekoppeld” aan de eigen woning en die daarnaast voldoen aan alle (formele) voor-
waarden die de Wet inkomstenbelasting 2001 stelt. De kapitaalsuitkering uit een 
kapitaalverzekering eigen woning wordt belast in box 1 (maximaal 52%). Onder 
voorwaarden bestaat recht op een vrijstelling van maximaal € 162.000 (bij polissen 
met een looptijd van ten minste 20 jaar). Met ingang van 1 januari 2013 is de zoge-
noemde “kapitaalverzekering eigen woning” vervallen. Voor bestaande kapitaalver-
zekeringen eigen woning geldt overgangsrecht. Nieuwe kapitaalverzekeringen die 
worden	afgesloten	na	1	januari	2013	kunnen	niet	meer	kwalificeren	als	kapitaalver-
zekering eigen woning en vallen in box 3.

Indien de verzekeringnemer of de onherroepelijk begunstigde emigreert, zal voor 
de lopende kapitaalverzekering eigen woning een conserverende aanslag worden 
opgelegd over het rente-element in de waarde van de kapitaalverzekering eigen 
woning op het onmiddellijk aan de emigratie voorafgaande moment. Het uitstel van 
betaling wordt beëindigd indien de woning niet langer wordt aangemerkt als een 
eigen	woning	en	indien	een	echte	of	fictieve	uitkering	uit	de	polis	wordt	genoten.	Er	
zal echter in veel gevallen een beroep op een vrijstelling kunnen worden gedaan 

7 Sinds 1 januari 2008 was het ook mogelijk om een spaarrekening eigen woning (SEW) en 
het beleggingsrecht eigen woning (BEW) te koppelen aan de eigen woning. Dit zijn geblok-
keerde spaarproducten. Na deblokkering wordt het rendement bovenop de ingelegde gelden als 
inkomen in box 1 progressief belast. Onder voorwaarden geldt net als bij een kapitaalverzeker-
ing voor het rendement een vrijstelling in box 1. Daarnaast gelden voor een SEW en de BEW 
een aantal voorwaarden. Op deze regeling wordt in het kader van deze brochure niet verder 
ingegaan. Sinds 1 januari 2013 is de SEW/BEW vervallen voor nieuwe situaties.
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van € 36.800 (looptijd 15 jaar) respectievelijk € 162.000 (20 jaar). De toepassing van 
deze vrijstelling kan wel van invloed zijn op de renteaftrek in de toekomst.

Op 1 januari 2001 reeds bestaande polissen zullen doorgaans - ook indien de ver-
zekering	 is	aangegaan	in	verband	met	de	aflossing	van	een	op	de	eigen	woning	
rustende	schuld		niet	kwalificeren	als	een	kapitaalverzekering	eigen	woning	(deze	
polissen voldoen veelal niet aan alle voorwaarden voor een kapitaalverzekering 
eigen	woning).	 Indien	 een	 bestaande	 polis	 niet	 kwalificeert	 als	 een	 kapitaalver
zekering eigen woning, wordt bij emigratie géén conserverende aanslag opgelegd.

2.4 Douane, BTW en BPM

2.4.1 Inleiding
Douanerechten zijn belastingen die worden geheven over de invoer van goederen 
die uit derde landen komen. Alle goederen die door particulieren in de Europese Unie 
(hierna: EU) worden aangeschaft en afkomstig waren uit derdelanden, zijn ooit in het 
vrije verkeer gebracht. Daarbij zijn dan de douanerechten betaald. Indien een parti-
culier verhuist naar een plaats buiten de Europese Unie, zal hij nooit in aanmerking 
komen voor een teruggave van de betaalde rechten. 

Wat wel tot de mogelijkheden behoort, is dat er in het land van vestiging een vrijstel-
ling mogelijk is voor de invoer van een verhuisboedel met (gebruikte) persoonlijke 
goederen. 

Bij de aanschaf van goederen en diensten is in principe Belasting over de Toe-
gevoegde Waarde (BTW) in de prijs inbegrepen. Voor particuliere consumenten 
is de BTW een kostprijsverhogende belasting. Uitgangspunt is dat iedereen BTW 
betaalt en dat een particulier die BTW normaliter niet terug kan krijgen. In een aantal 
ge vallen is het echter wel mogelijk dat een particulier die zijn normale verblijfplaats 
overbrengt van Nederland naar een land buiten de EU (“derdeland”) geen BTW 
betaalt dan wel achteraf de betaalde BTW terugontvangt. Hierop wordt nader inge-
gaan in 2.4.2.

In Nederland is het wettelijk verplicht een auto van een kenteken te voorzien voor-
dat gebruik wordt gemaakt van de weg. Ter zake van de kentekenregistratie van 
een auto in Nederland wordt Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) 
geheven. Als hierna aan “auto” wordt gerefereerd, worden daarmee tevens motor-
rijwielen bedoeld. Voor gebruikte auto’s is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk 
om bij uitvoer een deel van de voor een auto betaalde BPM terug te krijgen. Ook 
is het onder nadere voorwaarden wel mogelijk vrijstelling van BPM te krijgen bij de 
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kentekenregistratie indien de auto bestemd is om naar het buitenland te worden 
gebracht. In 2.4.3 wordt hierop uitgebreider ingegaan.

2.4.2 BTW: uitvoer van goederen
Zoals in 2.4.1 staat vermeld, is het voor een particulier die zijn normale verblijfplaats 
van Nederland overbrengt naar een derdeland in bijzondere situaties mogelijk om 
geen BTW te hoeven betalen dan wel achteraf teruggaaf te ontvangen van BTW die 
is betaald bij de aanschaf van die goederen. 

Een particulier kan, met het oog op de voorgenomen wijziging van zijn verblijfplaats 
naar een derde land, vóór zijn vertrek goederen zonder BTW aanschaffen. Eén van 
de voorwaarden is dat de goederen direct worden uitgevoerd, hetgeen met zich 
meebrengt dat de goederen niet mogen worden gebruikt tussen het moment van 
aanschaf en het moment van daadwerkelijke uitvoer. 

De leverancier die goederen met een waarde van ten minste € 50 levert aan een 
particulier, die zijn normale verblijfplaats in een derdeland heeft of zal hebben en die 
de aangekochte goederen meevoert naar een derde land, mag het BTW 0% tarief 
toepassen. De particulier dient de goederen uiterlijk aan het einde van de derde 
maand na de maand van aanschaf als zijn persoonlijke goederen rechtstreeks dan 
wel via één of meerdere EU lidstaten mee te voeren naar een derdeland.

Aangezien de leverancier de toepasselijkheid van het BTW 0% tarief aan de hand 
van boeken en bescheiden dient aan te kunnen tonen, factureren leveranciers in 
de praktijk inclusief BTW. Onder de voorwaarde dat de particulier een door een 
daartoe bevoegde douaneambtenaar afgetekend bescheid voor uitvoer uit de EU 
aan de leverancier verstrekt, kan de reiziger aan de leverancier om teruggaaf van 
de betaalde BTW verzoeken.

Hieruit volgt dat het voor een particulier niet mogelijk is om goederen zonder BTW 
aan te schaffen indien hij zijn normale verblijfplaats overbrengt naar een andere EU 
lidstaat.

Op de voormelde regeling bestaat een variant van Europe Tax Free Shopping  
Holland met een chequesysteem. Dit systeem leidt er in de praktijk toe dat particu-
lieren de door hen betaalde BTW nagenoeg direct terug ontvangen. Dit systeem 
is bedoeld voor reizigers die niet in de EU wonen en hier goederen zonder BTW 
kunnen aanschaffen. 

Ten aanzien van de verhuisboedel geldt het volgende. In het overgrote deel van de 
gevallen is in het land van vestiging een vrijstelling van douanerechten en BTW van 
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toepassing op de invoer van goederen die tot de verhuisboedel behoren. Doorgaans 
worden aan de verhuisboedelvrijstelling eisen gesteld voor wat betreft de duur van 
het bezit en het gebruik van de goederen voorafgaand aan de invoer in het land 
van bestemming. Voldoen bepaalde goederen van de verhuisboedel niet aan die 
voorwaarden, dan zal bij invoer in het nieuwe land van vestiging belasting betaald 
moeten worden (douanerechten en BTW). Of aan deze voorwaarden wordt voldaan 
en of het daarom voordelig is om goederen kort voor vertrek zonder BTW aan te 
schaffen, kan het beste in concrete gevallen worden bekeken en berekend.

2.4.3 De personenauto: BTW en BPM
Ook voor de personenauto geldt dat het normaliter niet mogelijk is voor een particu-
lier om BTW en/of BPM terug te krijgen bij vertrek naar een derde land. Wel bestaat 
de mogelijkheid van teruggaaf van BPM bij uitvoer van een auto naar een andere 
EU lidstaat of land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese  
Economische Ruimte (EER-land). Voor de BTW moet hierbij nog onderscheid  
worden gemaakt tussen het meenemen van een auto naar een andere EU lidstaat 
en naar een derdeland.

2.4.3.1 BTW: Vertrek naar andere EU-lidstaat
Als een particulier een personenauto meeneemt naar een andere EU lidstaat kan 
sprake zijn van een zogenoemde “intracommunautaire verwerving” van een “nieuw 
vervoermiddel” in de EU-lidstaat van aankomst. Een personenauto wordt als nieuw 
vervoermiddel aangemerkt wanneer minder dan zes maanden zijn verstreken sinds 
de eerste ingebruikneming van de auto óf als de auto maximaal 6.000 km heeft 
afgelegd. De intracommunautaire verwerving door de particulier heeft tot gevolg 
dat BTW verschuldigd wordt tegen het BTW tarief dat geldt in de EU lidstaat van 
aankomst. De BTW (voorbelasting) die de particulier in Nederland heeft betaald bij 
de aanschaf van de personenauto kan worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

2.4.3.2 BTW: Vertrek naar derdeland
In het geval dat de personenauto door een particulier wordt meegenomen naar een 
derdeland geldt hetgeen is opgemerkt bij 2.4.2. De personenauto kan slechts worden 
aangeschaft zonder BTW indien deze, zonder te worden gebruikt tussen het moment 
van aanschaf en het moment van uitvoer, wordt uitgevoerd door de leverancier.

2.4.3.3 BPM
Ter zake van de kentekenregistratie van een personenauto wordt BPM geheven. 
Als de auto na 15 oktober 2006 is geregistreerd en deze wordt uitgevoerd naar een 
andere EU-lidstaat of EER-land, dan kan een deel van de betaalde BPM worden 
teruggevraagd. De hoogte van de terug te ontvangen BPM is afhankelijk van het 
betaalde bedrag en de tijd van gebruik in Nederland. De auto moet dan voor uitvoer 
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afgemeld worden in het Nederlandse kentekenregister en een bewijs van registratie 
in de andere EU-lidstaat of EER-land moet worden overgelegd bij het verzoek om 
teruggaaf. Het verzoek moet binnen 13 weken na de afmelding in het Nederlands 
kentekenregister worden ingediend. Bij uitvoer naar andere derde landen wordt geen 
teruggaaf van BPM verleend.

Als een niet geregistreerde personenauto op korte termijn na de aanschaf naar een 
andere EU lidstaat of een derde land wordt gebracht, is het mogelijk een vrijstel-
ling van BPM te krijgen. Via een bijzondere kentekenregistratie kan dan voor een 
beperkte duur tussen het moment van aanschaf en het moment van overbrenging 
naar het buitenland met de personenauto gebruik worden gemaakt van de openbare 
weg in Nederland.

Een andere mogelijkheid waarbij geen BPM verschuldigd wordt, is het afzien van 
kentekenregistratie van de personenauto en deze personenauto op bijvoorbeeld een 
autotrailer buiten Nederland te brengen.

Let wel: voor een nieuwe auto waarover geen belasting is betaald en die wordt 
overgebracht naar een andere EU-lidstaat geldt dat er onherroepelijk belasting moet 
worden betaald in het land van vestiging. Er kan in die situatie geen gebruik worden 
gemaakt van de vrijstelling voor een auto bij verhuizing. De auto is immers nieuw en 
voldoet niet aan de voorwaarden voor vrijstelling (niet gebruikt en/of niet ten minste 
zes maanden in bezit en gebruik). 

Ook in de hiervoor beschreven situatie adviseren wij vooraf te bezien of aan de 
voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan en of het überhaupt voordelig is om 
goederen kort voor vertrek zonder BTW en/of BPM aan te schaffen. Ook hier is het 
verstandig een en ander vooraf te laten berekenen en de regels van het land van 
vestiging te raadplegen. 
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SOCIALE VERZEKERINGEN03
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3 Sociale Verzekeringen

3.1 Inleiding

Uitzending naar het buitenland heeft in veel gevallen gevolgen voor de sociale-
verzekeringspositie van de uitgezonden werknemer en diens partner en/of overige 
gezinsleden. Nederland kent de volgende sociale verzekeringen.

a. Volksverzekeringen
Voor de volksverzekeringen is in beginsel iedereen verzekerd die in Nederland 
woont of in Nederland arbeid verricht. De volksverzekeringen zijn: de Algemene 
Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de Wet Langdurige 
Zorg en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

b. Werknemersverzekeringen
Werknemers die in dienstbetrekking werken zijn verplicht verzekerd voor de werk-
nemersverzekeringen. Dit zijn: de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de 
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De Ziektewet geldt nog slechts 
voor een beperkte groep werknemers. Wanneer de werknemer een arbeidsover-
eenkomst volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek heeft, behoudt hij bij ziekte 
voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van zijn loon (met een maximum; zie 
hierna). Voor het eerste ziektejaar is het minimum hierbij het minimumloon. Voor 
het tweede ziektejaar geldt deze minimumloongarantie niet. Het maximum is het 
maximumdagloon voor de socialeverzekeringswetten. Op basis van aanvullende 
afspraken, bijvoorbeeld opgenomen in CAO’s, kan dit loon worden verhoogd tot 
100% van het laatstverdiende loon. Deze bovenwettelijke aanvulling is in principe 
alleen mogelijk voor het eerste ziektejaar. 

c. Zorgverzekeringswet (ZVW)
De wet verplicht iedere ingezetene, dat wil zeggen: iedereen die in Nederland woont 
en voor de WLZ is verzekerd, om zich binnen vier maanden na het ontstaan van 
verzekeringsplicht te verzekeren voor een basispakket tegen ziektekosten. Voor 
deze verzekering dient een nominale premie en (door de werkgever) een inkomens-
afhankelijke premie te worden betaald.
 
De volksverzekeringen behelzen uitkeringen en verstrekkingen op minimumniveau. 
De werknemersverzekeringen verzorgen uitkeringen waarvan de hoogte in de regel 
70% van het (gemaximeerd) dagloon bedraagt. 
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Wegens het tijdelijk buiten Nederland werkzaam zijn, kan de werking van de  
Nederlandse socialeverzekeringswetten eindigen. Hierdoor kan er een breuk ont-
staan	in	de	Nederlandse	opbouw	van	verzekeringen	en	vervalt	de	financiële	dekking	
tegen het risico van inkomensverlies. Zonder nadere actie kan dit leiden tot geheel of 
gedeeltelijk verlies van Nederlandse uitkeringsrechten. Het is van belang dat vooraf 
duidelijkheid bestaat over de socialeverzekeringspositie gedurende de uitzending, 
zodat zo nodig tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

Om te vermijden dat iemand die tijdelijk in een ander land (dan het gebruikelijke 
werkland) werkt, in meerdere landen, of nergens is verzekerd, gelden in veel 
ge vallen internationale regels die bepalen van welk land de socialeverzekeringswet-
geving van toepassing is. Deze regels zijn opgenomen in verdragen inzake sociale 
zekerheid. De hoofdregel houdt in dat de wetgeving van toepassing is van het land 
waar de werkzaamheden worden verricht, ongeacht de woonplaats van de werk-
nemer of de werkgever. Voor tijdelijke uitzending bevatten de meeste internationale  
regelingen de mogelijkheid dat de wetgeving van het uitzendende land onder 
bepaalde voorwaarden van toepassing blijft.

De volgende verdragen inzake sociale zekerheid zijn van toepassing:
Voor de lidstaten van de Europese Unie (EU) geldt sinds 1 mei 2010 Verordening 
(EG) nr. 883/2004. Dit zijn: België, Bulgarije, Cyprus (Grieks deel), Denemarken,  
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,  
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen,  
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk 
en Zweden.De Verordening (EG) nr. 883/2004 is daarnaast van toepassing voor  
Zwitserland en voor IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

De Verordening (EG) nr. 883/2004 is ook van toepassing op  onderdanen van derde 
landen, ongeacht hun nationaliteit. Zij dienen met een geldige verblijfstitel op het 
grondgebied van een lidstaat van de EU te verblijven en daarnaast moet er sprake 
zijn van een migratie (grensoverschrijding) binnen de EU. Deze uitbreiding geldt niet 
voor Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en voor Zwitserland.

Voorts heeft Nederland bilaterale verdragen gesloten met: Australië, Canada, 
Canada-Québec, Chili, Egypte, India, Israël, Japan, Servië/Montenegro, Bosnië-
Herzegovina, Macedonië, Kaapverdië, Marokko, Nieuw-Zeeland, Tunesië, Turkije, 
de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Korea (zie bijlage II). Ook zijn er nog 
bilaterale verdragen van toepassing met landen waarvoor inmiddels de verordening 
geldt. Deze bilaterale verdragen kunnen echter een ruimere werking hebben, zoals 
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bijvoorbeeld de meeverzekering van gezinsleden, zodat hierop dan toch een beroep 
kan worden gedaan.

Tot slot geldt dat in bijzondere gevallen een beroep kan worden gedaan op de aan-
wijsregels van een van de overige multilaterale verdragen (zie Bijlage II)

3.2 Kernvragen

Voor de beantwoording van de vraag waar een uitgezonden werknemer verzekerd 
is, is met name het antwoord op de volgende vragen essentieel:
a.  Wat is het land van tijdelijke tewerkstelling?
b.  Wat is de vermoedelijke duur van uitzending?
c. Waar is de werknemer woonachtig?

Attentie:
Bij de bepaling van de toepasselijke wetgeving bij tijdelijke tewerkstelling in het 
buitenland,	speelt		anders	dan	bij	de	belastingheffing	het	geval	is		de	woonplaats	
een  minder prominente rol. De woonplaats van de werknemer en de werkgever kan 
namelijk wel van belang zijn in de situatie waarin in meerdere (verdrags)landen wordt 
gewerkt, alsmede voor volks- en werknemersverzekeringen in de situatie dat er geen 
verdrag van toepassing is (zie 3.5).

3.3 Uitzending naar een land waarop de Verordening (EG) 
nr. 883/2004 van toepassing is

Sinds 1 mei 2010 geldt binnen de EU Verordening (EG) nr. 883/2004. Voor situa-
ties die zijn aangevangen voor 1 mei 2010 en waarvan de toepasselijke wetgeving 
is gewijzigd, uitsluitend ten gevolge van de inwerkingtreding van de nieuwe ver-
ordening, zal tot uiterlijk 1 mei 2020 het overgangsrecht van toepassing zijn, om 
zodoende de wetgeving toe te passen op basis van zijn voorganger, Verordening 
(EEG) nr. 1408/71. Op verzoek kan een beroep worden gedaan op de toepassing 
van Verordening (EG) nr. 883/2004.

Aangezien de Verordening (EG) nr. 883/2004 sinds de inwerkingtreding verschil-
lende wijzigingen heeft ondergaan en voor al deze wijzigingen overgangsrecht van 
toepassing kan zijn, zal rekening moeten worden gehouden met de volgende over-
gangsmaatregelen van tien jaar:



48 loyens & loeff Werken in het buitenland 2016

• vanaf 1 mei 2010: voor onderdanen van EU-lidstaten;
• vanaf 1 januari 2011: voor onderdanen van derdelanden;
• vanaf 1 april 2012: Zwitserland; 
• vanaf 1 juni 2012: voor IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

3.3.1	 Detacheringsvoorwaarden
Een werknemer, die in dienst is bij een in Nederland gevestigde werkgever en door 
deze werkgever tijdelijk wordt uitgezonden naar een ander land waarop de ver-
ordening van toepassing is, blijft op grond van de verordening (nr. 883/2004, en  
nr. 1408/71 voor de situaties waarop het overgangsrecht van toepassing is) onder-
worpen aan de toepassing van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving. Dit 
geldt voor alle sociale verzekeringen. Er moet dan cumulatief aan de volgende voor-
waarden worden voldaan:
• De werknemer is direct voorafgaand aan de detachering verzekerd voor de 

Nederlandse sociale verzekeringen.
• De dienstbetrekking met de in Nederland gevestigde onderneming wordt tijdens 

de detachering voortgezet.
• De arbeid in het buitenland wordt voor rekening van de Nederlandse onder-

neming verricht.
• De werkzaamheden waarvoor de detachering plaatsvindt, duren naar verwach-

ting niet langer dan 24 maanden.
• De werkgever moet aanzienlijke activiteiten (voor uitzendbureaus: gewoonlijk 

activiteiten) uitoefenen in Nederland.
• De uitzending geschiedt niet ter vervanging van een werknemer wiens maximale 

detacheringsperiode is geëindigd.
• De onderneming waar de werknemer tijdelijk is tewerkgesteld, mag de werk-

nemer op haar beurt niet uitzenden naar een andere onderneming.

Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is sprake van detachering. In 
deze situatie moet een verklaring worden aangevraagd. (zie 3.3.3)

3.3.2 Uitzonderingsbepaling/bijzondere bepalingen
Verordening (EG) nr. 883/2004 heeft speciale regels voor situaties waarin de werk-
nemer werkzaam is in méér dan één land. Deze regels zijn van toepassing als 
sprake is van werkzaamheden in twee of meer lidstaten van de EU, waarbij de 
werkzaamheden in een afzonderlijke lidstaat pas in aanmerking worden genomen 
indien deze meer bedragen dan 5% van de normale arbeidstijd van de werknemer, 
en derhalve worden aangemerkt als meer dan marginale werkzaamheden.

In alle gevallen zal de werknemer onderworpen zijn aan de wetgeving van slechts 
één van die landen. In deze verordening is het uitgangspunt dat de werknemer is 
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onderworpen aan de wetgeving van de woonstaat, indien de werkzaamheden in 
de woonstaat substantieel zijn (25% of meer). Indien minder dan substantieel in 
de woonstaat wordt gewerkt, is toch de wetgeving van de woonstaat van toepas-
sing indien de werknemer één werkgever heeft en die werkgever is gevestigd in de 
woonstaat van de werknemer. In andere situaties kan de socialeverzekeringsplicht 
vallen	in	de	woonstaat	of	in	één	van	de	werklanden.	Dit	vraagt	om	een	specifieke	
beoordeling.

Verordening (EG) nr. 883/2004 bevat een uitzonderingsbepaling (artikel 16) waarop 
een beroep kan worden gedaan in gevallen waarin het in het belang van een werk-
nemer is om van de bovenstaande regels af te wijken. Naar aanleiding van een 
dergelijk verzoek vindt tussen de desbetreffende landen overleg plaats. Bij hono-
rering van het verzoek wordt tussen deze landen een overeenkomst afgesloten. 
Een beroep op deze uitzonderingsbepaling kan bijvoorbeeld worden gedaan wan-
neer vooraf vaststaat dat de werknemer langer dan twee jaar zal worden gedeta-
cheerd. Verzoeken om voortzetting van de toepasselijkheid van de Nederlandse 
sociale verzekeringswetgeving op grond van de uitzonderingsbepaling plegen in de  
praktijk te worden gehonoreerd wanneer de te verwachten termijn van uitzending 
niet	langer	is	dan	vijf	jaar.	Indien	de	werkzaamheden	na	afloop	van	de	termijn	van	vijf	
jaar worden voortgezet, zal normaal gesproken de wetgeving van het werkland van 
toepassing zijn. In uitzonderlijke gevallen kan eventueel van deze termijn worden 
afgeweken.

Buiten de in deze paragraaf en de in paragraaf 3.4 en 3.5 genoemde situaties is 
voortzetting van de verzekering in Nederland bij het werken in het buitenland in het 
algemeen niet mogelijk. In die situaties is de wetgeving van toepassing van het land 
waar de werkzaamheden worden verricht.

Wanneer de buitenlandse wettelijke sociale verzekeringen naar aard of omvang 
onvoldoende dekking bieden, kan worden overwogen aanvullende verzekeringen 
(vrijwillig of particulier) af te sluiten. Zie hiervoor 3.8.

3.3.3 Formaliteiten
Indien een werknemer op grond van de regels in de Verordening (EEG) nr. 1408/71 
(op grond van het overgangsrecht) of Verordening (EG) nr. 883/2004 gedurende zijn 
detachering verzekerd blijft in het land van uitzending, kan in dat land een formulier 
A1 (applicable legislation) worden aangevraagd. Dit formulier dient tevens aange-
vraagd te worden bij werken in meerdere landen ( zie 3.3.2). De aanvraag hiertoe 
dient te allen tijde ingediend te worden in de woonstaat van de werknemer.
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Dit formulier kan worden getoond wanneer onduidelijkheid bestaat over de vraag 
in welk land de werknemer verplicht verzekerd is en waar de werkgever premie 
verschuldigd is.

3.4 Uitzending naar overige verdragslanden

Indien sprake is van detachering naar een land waarmee Nederland een bilateraal 
sociaalzekerheidsverdrag heeft gesloten (zie bijlage II), dient de toepasselijke wet-
geving te worden bepaald aan de hand van dat verdrag. In bijzondere situaties zou 
ook een beroep kunnen worden gedaan op de werkingssfeer van een multilateraal 
verdrag.

De eerste vraag is of de werknemer onder de werkingssfeer van het verdrag valt. 
Meestal wordt als eis gesteld dat de werknemer de nationaliteit van een van beide 
verdragslanden heeft en dat hij voorafgaand aan de detachering in een van beide 
landen verzekerd is geweest.

Alle verdragen kennen de mogelijkheid om de wetgeving van het uitzendende land 
van toepassing te laten in geval van tijdelijke uitzending naar het andere verdragsland.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, kunnen per verdrag enigszins ver-
schillen, maar komen globaal hierop neer:

• Tijdens de detachering blijft het dienstverband met de uitzendende werkgever 
bestaan.

• De beloning komt ten laste van de uitzendende werkgever.
• Voorafgaand aan de detachering was de werknemer verzekerd volgens de  

socialeverzekeringswetgeving van Nederland.

De toegestane termijn van detachering varieert van 12 maanden tot vijf jaar. In bij-
lage III staan per verdragsland de maximale detacheringstermijnen vermeld, terwijl 
daarin tevens wordt aangegeven of detachering voor een langere termijn mogelijk is.

Het is aan te bevelen een verklaring inzake toepasselijke wetgeving aan te vragen. 
Bij een aantal verdragslanden maakt een tijdige aanvraag van een dergelijke ver-
klaring zelfs onderdeel uit van het voldoen aan de detacheringsvoorwaarden.
 
Indien niet wordt voldaan aan de detacheringsvoorwaarden treedt de hoofdregel van 
het toepasselijke verdrag in werking. De hoofdregel houdt in alle verdragen in dat de 
wetgeving van toepassing is van het land waar de werkzaamheden worden verricht
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In alle gevallen zorgen de verdragen ervoor dat bij detachering de wetgeving van 
twee landen niet gelijktijdig van toepassing is.
 
Bij toepasselijkheid van de wetgeving van een ander land is het verstandig om na te 
gaan in hoeverre in dat land een wettelijke dekking van socialezekerheidsrisico’s wordt 
geboden. Zo nodig kunnen aanvullende verzekeringen worden afgesloten (zie 3.8).

3.5 Uitzending naar niet-verdragslanden

Indien uitzending plaatsvindt naar een land waarmee Nederland geen sociaal-
zekerheidsverdrag heeft gesloten, komt de vraag aan de orde of op grond van de  
Nederlandse wetgeving de verplichte verzekering van rechtswege wordt voortge-
zet. 

Doordat geen verdrag van toepassing is, bestaat de mogelijkheid dat deelname aan 
de socialezekerheidswetgeving van zowel Nederland als van het land van tewerk-
stelling verplicht is. Dit kan dubbele premieplicht met zich meebrengen, maar ook 
dubbele uitkeringsrechten. Er dient derhalve zowel naar de Nederlandse wetgeving 
als naar de wetgeving van het land van tewerkstelling te worden gekeken.

De buitenlandse socialeverzekeringswetgeving kan in het bestek van deze brochure 
niet worden besproken. Hierover zal steeds afzonderlijk advies moeten worden inge-
wonnen.

Voor wat betreft de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving is op het gebied van 
uitzending het volgende geregeld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen volksver-
zekeringen, werknemersverzekeringen en de zorgverzekering.

3.5.1 Volksverzekeringen en zorgverzekering
Degene die in Nederland woont en in het buitenland arbeid verricht uit hoofde van 
een dienstbetrekking met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever blijft 
verzekerd voor de volksverzekeringen. Er is tevens sprake van verzekeringsplicht 
als de werknemer (Nederlander of andere EU-nationaliteit):

• buiten Nederland woont in een andere lidstaat van de EU, en
• zijn werkgever in Nederland is gevestigd, en
• zijn werkzaamheden verricht buiten het grondgebied van de EU. 

Wanneer geen dienstbetrekking met een in Nederland wonende of gevestigde werk-
gever aanwezig is, is degene die gedurende een aaneengesloten periode van langer 
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dan drie maanden uitsluitend buiten Nederland werkzaam is niet meer verplicht 
verzekerd voor de volksverzekeringen en voor de ZVW. Dit geldt dus voor hen die 
tijdens de periode van werken in het buitenland in Nederland blijven wonen. Bij de 
bepaling van de driemaandstermijn worden ook de gebruikelijke onderbrekingen 
wegens verlof, ziekte, e.d. meegeteld. 

3.5.2 Werknemersverzekeringen
De werknemer die tijdelijk door zijn werkgever wordt uitgezonden naar het buiten-
land, blijft verplicht verzekerd ingevolge de werknemersverzekeringen indien aan de 
volgende  voorwaarden wordt voldaan:
• Gedurende de uitzending blijft de werknemer in Nederland wonen.
• De werkgever is in Nederland gevestigd.
• De dienstbetrekking met de uitzendende werkgever blijft bestaan.
• De werknemer is niet ter zake van die arbeid verzekerd tegen langdurige arbeids-

ongeschiktheid en werkloosheid op grond van een wettelijke regeling in het land 
waar hij is tewerkgesteld. 

 
Sinds 1 januari 2015 geldt dat een werknemer die buiten Nederland woont ook van 
rechtswege verplicht verzekerd is, onder de volgende voorwaarden:
• De werknemer heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een 

ander lidstaat van de EU.
• De werknemer woont buiten Nederland in een andere lidstaat van de EU.
• De werknemer heeft een dienstbetrekking heeft met een in Nederland gevestigde 

werkgever.
• De werknemer verricht zijn arbeid voor die werkgever buiten het grondgebied 

van de EU.

Voor het vaststellen van de woonplaats gelden over het algemeen dezelfde regels 
als	voor	de	vaststelling	van	de	fiscale	woonplaats.	Zie	hiervoor	2.1.
Bij twijfel omtrent de woonplaats is het raadzaam contact op te nemen met het Uit-
voeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Indien de werknemer niet aan 
de voorwaarden voldoet, is vaak vrijwillige verzekering mogelijk. Zie hiervoor 3.8.

3.6 Gezinsleden

Gezinsleden die met een uitgezonden werknemer meereizen naar het land van 
tewerkstelling zijn in de regel niet meer verzekerd volgens de Nederlandse sociale-
verzekeringswetgeving. Voor deze groep bestaat echter de mogelijkheid om vrijwillig 
de onder 3.8.1 vermelde volksverzekeringen te continueren, mits de betrokkenen 
zich binnen een jaar na het einde van de verzekering (emigratie) aanmelden en 
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zij ouder zijn dan de leeftijd waarop de verplichte verzekering wettelijk bezien een 
aanvang zal nemen. Indien zij geen inkomen genieten, zijn zij de minimale premie 
verschuldigd. 

Werknemers en hun gezinsleden die worden uitgezonden naar niet-verdrags-
landen en niet meer in Nederland of een andere lidstaat van de EU wonen, zijn 
dus niet langer verzekerd ingevolge de Zorgverzekeringswet. De verordening bevat  
echter afzonderlijke bepalingen die meeverzekering van gezinsleden tot gevolg kan  
hebben.

3.7 Verstrekkingen Zorgverzekeringswet

Verzekerden voor de Zorgverzekeringswet kunnen in het land van tewerkstelling in 
beginsel in aanmerking komen voor geneeskundige behandeling. Deze geneeskun-
dige hulp wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving van dat 
verdragsland. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde risico’s niet of slechts 
gedeeltelijk worden gedekt. Het sluiten van een complementaire verzekering, bij-
voorbeeld een reisverzekering, is derhalve aan te bevelen. Aan werknemers die 
worden gedetacheerd, verstrekt de zorgverzekeraar een verklaring waaruit de 
Nederlandse verzekeringsplicht blijkt.

Uitzending naar Verordeningslanden
Vóór het vertrek moet de werknemer ervoor zorgen dat hij in het bezit is van een 
Europese verzekeringskaart (European Health Insurance Card = EHIC). Deze kaart 
wordt op verzoek uitgereikt door de zorgverzekeraar waarbij de werknemer is inge-
schreven, wanneer de werknemer tijdelijk (korter dan 1 jaar) verblijft in een lidstaat 
van de Europese Unie. Bij een langer verblijf dient een formulier S1 aangevraagd te 
worden bij de zorgverzekeraar.
 
Indien de werknemer of een van de vergezellende gezinsleden dringend geneeskun-
dige verzorging nodig heeft (geneeskundige of tandheelkundige hulp, geneesmid-
delen, ziekenhuisopname, e.d.), is overlegging van de EHIC vereist bij het orgaan 
van de ziekteverzekering van het land waar de arbeid wordt verricht. De werknemer 
dient zich aan de procedures en medische onderzoeken te onderwerpen die dat 
orgaan verlangt. In het algemeen betaalt de zorgverzekeraar de vergoeding recht-
streeks aan de zorgverlener.

Uitzending naar andere verdragslanden
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Ook indien uitzending plaatsvindt naar een land waarmee een bilateraal sociaal-
zekerheidsverdrag is gesloten, gelden over het algemeen administratieve voorschrif-
ten. Een aantal bilaterale verdragen (Australië, Canada, Israël, Noorwegen, de VS 
en Zuid-Korea) kent afwijkende bepalingen. Hierin is bepaald dat de Zorgverzeke-
ringswet van toepassing blijft op de verstrekkingen. 

3.8 Vrijwillige verzekering

3.8.1 Volksverzekeringen
De mogelijkheid van vrijwillige verzekering bestaat voor de Algemene Ouderdoms-
wet (AOW) en voor de Algemene nabestaandenwet (ANW).
 
Indien de uitgezonden werknemer niet verzekerd is voor de AOW, wordt per volledig 
jaar dat hij niet verzekerd is geweest, de toekomstige uitkering met 2% gekort.
 
De ANW is een risicoverzekering en kent dus niet een dergelijk opbouwkarakter. Dit 
betekent dat, indien de werknemer tijdens een niet verzekerd tijdvak komt te overlij-
den, de nabestaanden geen recht hebben op een ANW-uitkering.

Vrijwillige verzekering voor de AOW en/of ANW kan worden aangevraagd bij de 
Sociale Verzekeringsbank (Kantoor Verzekeringen). De aanvraag dient binnen een 
jaar na het einde van de verplichte verzekering te worden ingediend. Komt de uitge-
zonden werknemer echter binnen dat jaar te overlijden en heeft op dat moment nog 
geen aanmelding plaatsgevonden, dan kunnen de nabestaanden geen recht meer 
verkrijgen op een ANW-uitkering. De mogelijkheid van vrijwillige verzekering beperkt 
zich tot een periode van tien jaar.

3.8.2 Werknemersverzekeringen
Indien de verplichte verzekeringen ingevolge de WW en WIA als gevolg van uitzen-
ding eindigen, is een vrijwillige voortzetting van de WIA en WW mogelijk. Voorwaarde 
is dat de werknemer, direct voorafgaand aan de uitzending, gedurende een aaneen-
gesloten periode van ten minste een jaar verplicht verzekerd is geweest in  
Nederland. Voorts geldt dat de werknemer in dienst is van een in Nederland geves-
tigde werkgever en dat de aanmelding voor vrijwillige verzekering bij het UWV 
plaatsvindt binnen dertien weken na het einde van de verplichte verzekering. 
Ge wezen verzekerden, die werkzaamheden in het buitenland verrichten in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking, kunnen zich eveneens vrijwillig verzekeren op 
grond van de WIA. Vrijwillige verzekering voor de werknemersverzekeringen is 
beperkt tot een periode van maximaal vijf jaar.
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3.9 Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU)

In de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) is bepaald, dat Nederlandse 
socialeverzekeringsuitkeringen nog slechts zeer beperkt in het buitenland worden 
uitbetaald. Het recht op een Nederlandse socialeverzekeringsuitkering wordt gekop-
peld aan het wonen in Nederland. Woont men buiten Nederland of verblijft men 
langer dan drie maanden buiten Nederland, dan gaat het recht op een socialeverze-
keringsuitkering verloren. Voornoemde beperkingen gelden niet voor landen waar-
mee een sociaalzekerheidsverdrag is gesloten waarin bepalingen over de 
exporteerbaarheid van uitkeringen is opgenomen. Tevens zijn bijzondere voorzienin-
gen getroffen voor export van AOW pensioen, export naar de Nederlandse Antillen 
en Aruba en export voor ontwikkelingswerkers en personen werkzaam voor volken-
rechtelijke organisaties.
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HUWELIJKSGOEDEREN-

RECHT EN ERFRECHT
04
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4 Huwelijksgoederenrecht en erfrecht

4.1 Getrouwd  in Nederland

Het huwelijksgoederenrecht regelt de onderlinge vermogensrechtelijke ver-
houding tussen echtgenoten. Ieder land heeft zijn eigen wettelijke systeem. 
Het is dus van belang om te weten welk huwelijksgoederenrecht van toe-
passing is op het vermogen.

4.1.1	 Het	Nederlands	huwelijksgoederenrecht
Nederland kent als een van de weinige landen ter wereld de algehele 
gemeenschap van goederen: alle goederen en schulden van beide echtge-
noten worden in principe gemeenschappelijk. Dit heeft verstrekkende gevol-
gen. Als een echtgenoot vóór het huwelijk schulden heeft gemaakt, is de 
andere echtgenoot daarvoor volledig medeaansprakelijk.

Een erfenis van een ouder van een van de echtgenoten wordt gemeenschap-
pelijk eigendom. Bij een scheiding heeft de andere echtgenoot recht op de 
helft.

(Aanstaande) echtgenoten kunnen van dit systeem afwijken. Zij kunnen 
bepalen dat de goederen slechts gedeeltelijk of helemaal niet gemeenschap-
pelijk worden. Ze kunnen ook overeenkomen dat (een gedeelte van) de 
waarde van ieders vermogen tussen hen wordt verrekend. Hiervoor moeten 
de echtgenoten in een notariële akte huwelijksvoorwaarden maken bij een 
Nederlandse notaris. Ook tijdens het huwelijk kunnen huwelijksvoorwaarden 
worden gewijzigd of veranderd door middel van een akte bij de notaris. 

4.1.2	 Huwelijk	en	het	internationaal	privaatrecht	(IPR)
Ieder land heeft regels voor het internationale rechtsverkeer. Deze regels 
worden aangeduid met de term internationaal privaatrecht. De regels van 
het internationaal privaatrecht in Nederland op het terrein van het huwelijks-
goederenrecht met de toepassing van het Nederlands internationaal privaat-
recht zijn globaal als volgt:

• Een door echtgenoten gemaakte geldige rechtskeuze voor het recht van 
een bepaald land wordt gevolgd.
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• Als er geen rechtskeuze is gemaakt, is van toepassing:
-  het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van 

de echtgenoten, en bij ontbreken van een gemeenschappelijke nati-
onaliteit,

-  het recht van de staat waarin elk van de echtgenoten zijn gewone 
verblijfplaats heeft, en indien die er ook niet is,

-  het recht van de staat waarmee de echtgenoten het nauwst zijn ver-
bonden.

Dit is slechts een globale weergave van de regels. Er zijn uitzonderingen en 
verfijningen.	

Een huwelijksgoederenregime kan door verloop van tijd wijzigen. Twee voor-
beelden:
a. Twee Nederlanders (gemeenschappelijke nationaliteit, dus Nederlands 

recht van toepassing) wonen langer dan tien jaar in Spanje. Na tien jaar 
wordt het Spaanse huwelijksgoederenrecht van toepassing volgens 
Nederlands IPR. 

b. Als twee Engelsen langer dan tien jaar in Nederland wonen, wordt het 
Nederlandse huwelijksgoederenrecht op hen van toepassing volgens 
Nederlands IPR.

4.2 Erfrecht

Als een buitenlander in Nederland overlijdt, komt de vraag op of het  
Nederlandse erfrecht dan wel het erfrecht van een ander land van toepassing 
is. Het Nederlands internationaal privaatrecht geeft daarop (zeer globaal) het 
volgende antwoord.

Sinds 17 augustus 2015 is binnen de Europese Unie (met uitzondering 
van Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) de Europese erfrecht-
verordening ingevoerd. De verordening ziet ook op de afwikkeling van inter-
nationale nalatenschappen.
Als een buitenlander in Nederland overlijdt en geen rechtskeuze heeft 
gemaakt en hier zijn gewone verblijfplaats heeft, dan is het Nederlandse 
erfrecht van toepassing. De enige keuze die een buitenlander heeft, is de 
keuze voor het recht van zijn eigen nationaliteit. Dit moet in een testament 
worden vastgelegd.

Oude rechtskeuzen van voor 17 augustus 2015 zullen worden gerespec-
teerd.
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Een testament moet bij notariële akte worden gemaakt bij de notaris in 
Nederland. 
Indien een persoon zonder testament overlijdt en een echtgenoot en kinde-
ren achterlaat, en het Nederlandse recht is van toepassing, dan is de wette-
lijke verdeling van toepassing. De langstlevende echtgenoot wordt eigenaar 
van het gehele vermogen en de kinderen krijgen een geldvordering op de 
langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is in principe pas 
opeisbaar bij overlijden van de langstlevende.

Een echtpaar kan bij testament van het bovenstaande afwijken. Indien een 
ouder zijn of haar kind onterft, kan dat kind een bedrag in geld opeisen dat in 
principe pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende. Omdat, zoals 
hiervoor gemeld, in Nederland voor getrouwde mensen de gemeenschap 
van goederen het wettelijk stelsel is, wordt vrijwel in ieder testament nadruk-
kelijk bepaald dat de erfenis niet tot een gemeenschap van goederen kan 
behoren maar privévermogen blijft van de erfgenaam. 
Verder kunnen in een testament allerlei andere regelingen worden opgeno-
men waarvoor contact kan worden opgenomen met een notaris. Een testa-
ment is maatwerk.

4.3 Schenkbelasting en erfbelasting

Schenkbelasting	Schenkbelasting	wordt	geheven	bij	een	(echte	of	fictieve)	
verkrijging krachtens een schenking gedaan door iemand die ten tijde van 
de schenking in Nederland woonde of geacht wordt in Nederland te wonen. 
Erfbelasting	is	verschuldigd	bij	een	(echte	of	fictieve)	verkrijging	krachtens	
erfrecht door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in 
Nederland woonde dan wel geacht wordt in Nederland te wonen. De woon-
plaats van de begiftigde, respectievelijk van de erfgenaam (of een andere 
verkrijger krachtens erfrecht) is niet van belang. De verkrijger wordt in begin-
sel belast voor de waarde in het economische verkeer van hetgeen krachtens 
schenking dan wel krachtens erfrecht wordt verkregen. De door de verkrijger 
verschuldigde belasting is afhankelijk van de omvang van de verkrijging, 
de eventuele toepassing van een vrijstelling en van de verwantschap met 
de schenker of de overledene. Voor verkrijgingen door kinderen van hun 
ouders geldt een (progressief) tarief tussen 10 procent en 20 procent. Voor 
verkrijgingen van niet-verwante personen geldt een tarief tussen 30 procent 
en 40 procent. 
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Iemand die in Nederland heeft gewoond en binnen een jaar nadat hij  
Nederland metterwoon heeft verlaten (emigratie) een schenking doet, wordt 
voor	de	heffing	van	de	schenkbelasting	geacht	op	het	moment	van	de	schen-
king in Nederland te hebben gewoond. Dit geldt ongeacht de nationaliteit van 
de schenker. Daarnaast wordt iemand die in Nederland heeft gewoond, de 
Nederlandse nationaliteit heeft, en binnen tien jaar nadat hij uit Nederland 
is	geëmigreerd	een	schenking	doet	of	komt	te	overlijden,	voor	de	heffing	
van schenk- en erfbelasting geacht op het moment van de schenking of het 
overlijden in Nederland te hebben gewoond. 

Verder worden buiten Nederland wonende Nederlanders die in dienst van 
de Staat der Nederlanden zijn uitgezonden naar het buitenland, hun partner 
en (onder zekere voorwaarden) hun kinderen jonger dan 27 jaar, geacht in 
Nederland te wonen. 

Het is mogelijk dat bij overlijden of schenking ook door een of meer andere 
landen dan Nederland schenk- of erfbelasting of een daarmee vergelijkbare 
belasting wordt geheven. Nederland heeft op dit terrein slechts met enkele 
landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Indien 
geen verdrag van toepassing is, wordt in bepaalde situaties bij overlijden 
van	of	bij	schenking	door	(fictieve)	inwoners	van	Nederland	op	grond	van	het	
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 een tegemoetkoming verleend.
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Bijlage I 
Landen waarop een verdrag ter voorkoming 
van dubbele belasting van toepassing is

Albanië
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië 
Azerbeidzjan 
Bahrein
Bangladesh
Barbados 
Belarus 
België 
Bermuda
Bosnië-Herzegovina*
Brazilië 
Bulgarije 
Canada 
China 
Curaçao
Denemarken 
Duitsland 
Egypte 
Estland 
Ethiopië**
Filippijnen 
Finland 
Frankrijk 
Georgië 
Ghana 
Griekenland 
Hong Kong
Hongarije 
Ierland 
India 
Indonesië 

Israël
Italië
IJsland
Japan 
Joegoslavië 
Jordanië 
Kazachstan 
Kenia
Korea 
Kosovo*
Koeweit 
Kroatië 
Kyrgyzstan*
Letland 
Litouwen 
Luxemburg 
Macedonië
Malawi
Maleisië 
Malta 
Marokko 
Mexico 
Moldavië 
Montenegro*
Nieuw-Zeeland 
Nigeria
Noorwegen 
Oeganda 
Oekraïne 
Oezbekistan 
Oman 
Oostenrijk 
Pakistan 
Panama

Polen 
Portugal 
Qatar 
Roemenië 
Rusland 
Saoedi-Arabië 
Servië*
Singapore 
Sint Maarten 
Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Sri Lanka 
Suriname 
Tadzjikistan*
Taiwan 
Thailand 
Tsjechië 
Tunesië
Turkmenistan*
Turkije 
Venezuela
Verenigde Arabische 
Emiraten 
Verenigde Staten 
Verenigd Koninkrijk 
Vietnam 
Zambia 
Zimbabwe 
Zuid-Afrika 
Zweden
Zwitserland

* Gebaseerd op eenzijdige voortzetting door Nederland van het oude belastingverdrag met de 
Sovjet Unie van 1986 respectievelijk van dat met Joegoslavië van 1982.

** Dit belastingverdrag is nog niet in werking getreden.
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Bijlage II 
Schema: socialezekerheidsverdragen en de 
landen waarop het verdrag van toepassing is

EG Verordening
nr. 883/2004

België 
Bulgarije
Cyprus (Grieks deel)
Denemarken 
Duitsland 
Estland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Groot-Brittannië 
Hongarije 
Ierland 
IJsland  
Italië  
Kroatië 
Letland  
Liechtenstein 
Litouwen  
Luxemburg  
Malta  
Nederland  
Noorwegen  
Oostenrijk  
Polen  
Portugal  
Roemenië  
Slovenië  
Slowakije  
Spanje  
Tsjechië  
Zweden  
Zwitserland

Bilaterale Verdragen

Australië
Bosnië-Herzegovina
Canada 
Canada - Québec 
Chili 
Cyprus 
Egypte
India
Israël 
Japan 
Kaapverdië 
Kosovo 
Macedonië 
Marokko 
Montenegro 
Nieuw-Zeeland 
Servië 
Tunesië 
Turkije 
Uruguay 
Verenigde Staten 
Zuid Korea 

Multilaterale Verdragen

Coördinatieverdrag
Europese Interim-over-
eenkomst
Rijnvaartverdrag 
Internationaal Vervoer 
Europees Verdrag 
inzake sociale zekerheid
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Bijlage III 
Schema: detacheringstermijnen

Land

Australië
Bosnië-Herzegovina
Canada
Canada-Québec
Chili
Cyprus
Egypte
India
Israël
Japan
Kaapverdië
Kosovo
Macedonië 
Marokko 
Nieuw-Zeeland 
Servië 
Tunesië 
Turkije 
Uruguay
Verenigde Staten 
Zuid-Korea

Maximale detacherings-
termijn 

60 maanden 
duur werkzaamheden 
60 maanden 
60 maanden 
24 maanden 
24 maanden 
24 maanden 
60 maanden 
24 maanden 
60 maanden 
12 (+12) maanden 
duur werkzaamheden 
duur werkzaamheden  
12 (+12) maanden  
60 maanden  
duur werkzaamheden  
12 (+12) maanden  
12 maanden  
24 maanden 
60 maanden  
60 maanden 

Verlenging mogelijk

nee
nee
nee
nee
ja - tot in totaal 5 jaar
ja - tot in totaal 5 jaar
ja - tot in totaal 5 jaar
ja
ja - tot in totaal 5 jaar
nee
ja - tot in totaal 5 jaar
nee
nee 
ja - tot in totaal 5 jaar 
nee 
nee 
ja - tot in totaal 5 jaar 
ja - tot in totaal 5 jaar 
ja - tot in totaal 5 jaar
nee 
nee
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Constitutieve 
Werking 
detacherings-
bewijs

ja 
nee 
ja 
nee 
nee 
nee 
ja 
ja 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
ja 
nee 
nee 
nee 
ja 
ja 
ja 

Bijlage IV  
Schema: bijzonderheden verdragen inzake 
sociale zekerheid

Land

Australië
Bosnië-Herzegovina
Canada
Canada-Québec
Chili
Cyprus
Egypte
India
Israël
Japan
Kaapverdië
Kosovo
Macedonië
Marokko
Nieuw-Zeeland
Servië 
Tunesië
Turkije
Uruguay
Verenigde Staten
Zuid Korea

Uitzending van 
onderdaan  
derde land

ja 
nee 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
nee 
nee 
nee 
nee 
ja 
nee 
nee 
nee 
ja 
ja 
ja 

Meeverzekering
gezinsleden

ja
nee
ja
ja
nee
nee
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
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