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Het werken in meerdere landen

4 belangrijke vragen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst: 

(1) In welk land gaat de werknemer fysiek gezien (hoofdzakelijk) 

en structureel werkzaam zijn? 

(2) Waar moet er belasting voor hem/haar worden betaald? 

(3) Waar moeten sociale verzekeringspremies worden afgedragen?

(4) Valt dit alles binnen de EU of is het daarbuiten?



Aspecten | Internationale arbeidsverhoudingen

▪ Juridisch

▪ Fiscaal

▪ Sociaal Zekerheidsrecht

▪ Overige verplichtingen: vergunningen/meldingen



De Europese werknemer in loondienst:

Casus =

“Spaanse stewardess bij Ryanair, woont in NL en heeft Eindhoven 

als standplaats. Maar welk recht en welke rechter is nou bevoegd? 

Werkneemster vliegt in heel Europa en Dublin is de hoofvestiging 

van Ryanair. Partijen hebben bij de start afgesproken dat de Ierse 

rechter bevoegd is om te oordelen over geschillen en dat het Ierse 

recht van toepassing is. Maar houdt dit wel stand?”

Juridisch



Vraag 1 =  Was de keuze voor Iers recht in deze 

arbeidsovereenkomst toegestaan? 

▪ Vrij verkeer van werknemers binnen de EU

▪ Rome 1 verordening

▪ Subjectief (het gekozen) recht

▪ Objectief toepasselijk recht:

1) van waaruit werkzaamheden gewoonlijk worden verricht; 

2) de vestiging waar de werknemer in dienst is of;

3) nauwere band

▪ Gunstigheidsbeginsel

▪ Voorrangsregels

Juridisch



Vraag 2: Is enkel de Spaanse rechter hier bevoegd? Of kan 

werkneemster het ook dichterbij huis zoeken en naar de NL rechter 

toe gaan?

▪ Brussel 1bis: wn kan een werkgever oproepen voor de rechtbank 

in de plaats waar hij woont of in een andere lidstaat voor de 

rechtbank van de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt. 

Werknemer mag dus kiezen.

▪ Werkgever: bevoegde rechter in woonplaats van de werknemer 

of forumkeuze.

Juridisch



Vraag 3: Wat nou als de Spaanse medewerker ziek wordt terwijl zij 
in NL werkt?

▪ Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid is heel verschillend 

geregeld binnen EU

▪ NL loondoorbetalingsverplichting is voorrangsregel

▪ Ierse loondoorbetaling korter en collectief geregeld

Juridisch



Europese werknemer detacheren:

Casus =

“Portugese bouwvakker met Portugese arbeidsovereenkomst 

(Portugees recht v toepassing) wordt gevraagd voor een jaar in 

Nederland aan een project te werken. Op basis van de regels 

hierboven blijft dus in beginsel het Portugese recht van toepassing 

want er wordt “gewoonlijk” in Portugal gewerkt. Maar gaan er echt 

geen Nederlandse regels gelden?

Juridisch



Vraag 1: Moet de Portugese werkgever nog rekening houden met 
Nederlandse wetgeving/cao’s?

Juridisch

▪ Detacheringsrichtlijn

▪ Dwingendrechtelijke bepalingen in wet of AVV

“harde kern”=

1. Werktijden/rustperiode

2. Min. aantal betaalde vakantiedagen

3. Minimumloon incl. overwerkvergoeding

4. Voorwaarden tav uitzendarbeid

5. Arbeidsomstandigheden

6. Bescherming bijzondere groepen

7. Gelijke behandeling

▪ Herziening Detacheringsrichtlijn 2018



Internationale niet-Europese werknemers:

▪ Werkvergunning

▪ Bovenstaande, strengere, regels gelden niet

Juridisch



Inkomstenbelasting- en sociale zekerheidspositie van de 
werknemer, de inhoudingsverplichtingen voor de werkgever, 
de toepassing van de 30%-regeling, gedurende een 
internationale tewerkstelling toegelicht aan de hand van de 
volgende concrete casussen.

1. Inwoner Nederland – Nederlandse werkgever – tewerkgesteld in België 

bij Belgische groepsvennootschap

2. Inwoner Nederland – werkzaam op basis van een Nederlands en Belgisch 

arbeidscontract

3. Inwoner België – Belgische werkgever – tewerkgesteld in Nederland bij 

Nederlandse groepsvennootschap

4. Inwoner België – werkzaam op basis van een Nederlands en Belgisch 

arbeidscontract

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



1. Inwoner Nederland – Nederlandse werkgever –

tewerkgesteld in België bij Belgische groepsvennootschap

Sociale zekerheid – consequenties:

• Aanvraag A1 verklaring

Nederlandse sociale zekerheidswetgeving is van toepassing (op basis van zowel 

uitzendartikel als artikel gelijktijdige tewerkstelling Europese Verordening)

Fiscaliteit – consequenties

• Verdeling heffingsrechten

o183 dagen België

oBelgische (economische) werkgever (kosten doorbelasting)

oBelgische vaste inrichting

Nederlandse salarisadministratie 

omogelijkheid tot toepassen verdrag: geen loonbelasting verschuldigd met 

betrekking tot het inkomen ter belastingheffing toegewezen aan België

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



1. Inwoner Nederland – Nederlandse werkgever –

tewerkgesteld in België bij Belgische groepsvennootschap 

Inhoudingsverplichting België
• Kaderregeling
• Pensioen

oNederlands pensioen kan opgebouwd worden over 100% loon
oGeen belastingconsequenties in België

• Aangiften inkomstenbelasting België en Nederland
oHerrekening Nederlands loon naar Belgische maatstaven (o.a. 
aftrek sociale zekerheidspremies, auto van de zaak)
oAftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing
oCompensatieregeling

• Transfer Pricing problematiek/Vaste inrichting problematiek

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



2. Inwoner Nederland – werkzaam op basis van een 

Nederlands en Belgisch arbeidscontract

Sociale zekerheid – consequenties
• Aanvraag A1 verklaring

oNederlandse sociale zekerheidswetgeving is van toepassing indien 
ten minste 25% werkzaam in Nederland

Fiscaliteit – consequenties
• Verdeling heffingsrechten

oBelgische werkgever
Payroll Nederland voor Nederlandse salaris + Payroll België voor 
Belgische salaris

Auto van de zaak
oVolledige aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing voor 
loon in natura auto van de zaak indien de auto enkel ter 
beschikking gesteld wordt door de Belgische werkgever en geen 
doorrekening van kosten plaatsvindt

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



2. Inwoner Nederland – werkzaam op basis van een 

Nederlands en Belgisch arbeidscontract

• Pensioen
oIndien gesplitste pensioenopbouw: behandeling Belgische 
groepsverzekering op basis van Nederlandse belastingwetgeving 
(corresponding approval)
oIndien deelname aan Nederlandse pensioenregeling op basis van 
100% salaris → pensioentoezegging door Belgische werkgever

• Aangiften inkomstenbelasting België en Nederland
oHerrekening loon (o.a. aftrek sociale zekerheidspremies, auto van 
de zaak)
oAftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing
oCompensatieregeling

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



3. Inwoner België – Belgische werkgever – tewerkgesteld in 

Nederland bij Nederlandse groepsvennootschap

Sociale zekerheid – consequenties 
• Aanvraag A1 verklaring

oBelgische sociale zekerheidswetgeving is van toepassing (op basis 
van zowel uitzendartikel als artikel gelijktijdige tewerkstelling 
Europese Verordening)

Fiscaliteit – consequenties
• Verdeling heffingsrechten

o183 dagen Nederland
oNederlandse (economische) werkgever (kosten doorbelasting)
oNederlandse vaste inrichting

• 30%-regeling
o150 kilometercriterium 

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



3. Inwoner België – Belgische werkgever – tewerkgesteld in 

Nederland bij Nederlandse groepsvennootschap

• Belgische salarisadministratie
omogelijkheid tot toepassen verdrag: geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd 
met betrekking tot het inkomen ter belastingheffing toegewezen aan 
Nederland

• Inhoudingsverplichting Nederland
oBelgische werkgever is inhoudingsplichtige voor Nederlandse loonbelasting 
(verplichte registratie)
oVerlegging naar Nederlandse entiteit – gezamenlijk verzoek

• Pensioen
o Belgisch pensioen kan worden opgebouwd over 100% loon
o Behandeling Belgische groepsverzekering op basis van Nederlandse 
belastingwetgeving 
o Corresponding approval

• Aangiften inkomstenbelasting België en Nederland
oHerrekening loon naar Nederlandse maatstaven (o.a. aftrek sociale 
zekerheidspremies, auto van de zaak)
oAftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing

• Transfer Pricing problematiek/Vaste inrichting problematiek

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



4. Inwoner België – werkzaam op basis van een Nederlands 

en Belgisch arbeidscontract

Sociale zekerheid – consequenties 
• Aanvraag A1 verklaring

oBelgische sociale zekerheidswetgeving is van toepassing indien 
ten minste 25% werkzaam in België

Fiscaliteit – consequenties
Verdeling heffingsrechten

oNederlandse werkgever
30%-regeling

o150 kilometercriterium
Payroll België voor Belgische salaris + Payroll Nederland voor Nederlandse 
salaris

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



4. Inwoner België – werkzaam op basis van een Nederlands 

en Belgisch arbeidscontract

• Auto van de zaak

oGeen Nederlandse belastingheffing over loon in natura auto van 
de zaak indien de auto enkel ter beschikking gesteld wordt door de 
Belgische werkgever en geen doorrekening van kosten plaatsvindt

• Pensioen
oGesplitste pensioenopbouw

• Aangiften inkomstenbelasting België en Nederland
oHerrekening loon (o.a. aftrek sociale zekerheidspremies, auto van 
de zaak)
oAftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Casussen fiscaliteit en soc. zekerheidsrecht



Internationaal werkzaam: belastingheffing
Fiscaal inwoner = woonland

Woonland belast het wereldwijd inkomen
…. maar prestaties toch belast in werkland
…. maar belastingheffing blijft in woonland voldoen aan drie cumulatieve
voorwaarden:

▪ Minder dan 183 dagen in buitenland
▪ Loon niet betaald door/namens werkgever van werkland
▪ Loon niet ten laste van vaste inrichting in werkland

Grensoverschrijdend thuiswerk



Grensoverschrijdend thuiswerk, voorbeeld:

Woonland belast het wereldwijd inkomen
…. maar prestaties toch belast in werkland
…. maar belastingheffing blijft in woonland voldoen aan drie cumulatieve
voorwaarden:

▪ Minder dan 183 dagen in buitenland
▪ Loon niet betaald door/namens werkgever van werkland
▪ Loon niet ten laste van vaste inrichting in werkland

Sofie werkt en woont in België Sofie werkte en woont in België
Zij werkt af en toe in haar tweede Zij werkt meer dan 183 dagen in
verblijf in Frankrijk                                              haar tweede verblijf in Frankrijk

100% loon is belast in België Prestaties in België is belast in
België
Prestaties in Frankrijk is belast in
Frankrijk

Grensoverschrijdend thuiswerk



Grensoverschrijdend thuiswerk, voorbeeld:

Woonland belast het wereldwijd inkomen
…. maar prestaties toch belast in werkland
…. maar belastingheffing blijft in woonland voldoen aan drie cumulatieve
voorwaarden:

▪ Minder dan 183 dagen in buitenland
▪ Loon niet betaald door/namens werkgever van werkland
▪ Loon niet ten laste van vaste inrichting in werkland

Cees werkt in België en Cees werkt in België en 
woont in Nederland woont in Nederland 

Hij werkt niet thuis Hij werkt 2 dagen per week thuis
100% loon is belast in België Prestaties in België = belast in

België
Prestaties in Nederland is belast
in Nederland

Grensoverschrijdend thuiswerk



Grensoverschrijdend thuiswerk, voorbeeld:

Internationaal werkzaam: belastingheffing: vaste inrichting

• Materiele vaste inrichting
Zekere vorm van permanentie (beschikkingsmacht onderneming)
Van waaruit bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd
Meer dan voorbereidende of ondersteunende activiteiten

• Personele vaste inrichting
Vertegenwoordiging/beslissingsmacht

• Pas op thuiskantoor

Grensoverschrijdend thuiswerk



Grensoverschrijdend thuiswerk, voorbeeld:

Woonland belast het wereldwijd inkomen
…. maar prestaties toch belast in werkland
…. maar belastingheffing blijft in woonland voldoen aan drie cumulatieve
voorwaarden:

▪ Minder dan 183 dagen in buitenland
▪ Loon niet betaald door/namens werkgever van werkland
▪ Loon niet ten laste van vaste inrichting in werkland

Sofie werkt in België op IT Helpdesk Sofie werkt in België als CEO
woont in België woont in België 
Zij werkt af en toe in haar 2e verblijf Zij werkt 7 maanden in haar 2e

verblijf Frankrijk                                                  Frankrijk

100% loon = belast in België Prestaties in België = belast in
België
Prestaties in Frankrijk = belast in
Frankrijk

Grensoverschrijdend thuiswerk



Grensoverschrijdend thuiswerk, sociale zekerheid:

• Bronnen:
Verordening 883/2004
Bilaterale sociale zekerheidsverdragen

• Werklandbeginsel: het land waar men fysiek werkt is bevoegd voor
sociale zekerheid

• Wat wanneer men in meerdere landen werkt:
Detachering: men werkt tijdelijk in een ander land
Gelijktijdige tewerkstelling:  werknemer werkt structureel in 
meerdere landen

Grensoverschrijdend thuiswerk



Grensoverschrijdend thuiswerk, sociale zekerheid:

• Toepassing sociale zekerheid bij grensarbeiders

• Nederlands inwoner
Belgische werkgever
Normale werksituatie: 80% in Belgie en 20% in Nederland 

• Toepassing regels EU Verordening: Belgische sociale zekerheid van 
toepassing

• Door Covid maatregelen werkt de werknemer 100% in Nederland van 
thuis uit: Toepassing regels EU Verordening: Nederlandse sociale
zekerheid van toepassing

Echter door onderlinge afspraken landen wordt de toepasselijk sociale
zekerheid van de normale werksituatie niet gewijzigd: Belgische sociale
zekerheid blijft van toepassing (30 juni 2022)
Na afloop van deze afspraken blijft de werknemer toch voor minstens 25% 
van thuis uit in Nederland werken: Nederlandse sociale zekerheid wordt van 
toepassing
Belang van thuiswerkbeleid!!

Grensoverschrijdend thuiswerk



▪ Wanneer heb ik een werkvergunning nodig?

▪ Meldingen buitenlandse kortdurende/langlopende projecten

Vergunningen en overige meldingen



▪ AVG

▪ Vergunningen

▪ Aansprakelijkheid 

▪ Verzekeringen

▪ Cultuur!

Verdere aandachtspunten en 
verplichtingen



TIPS.



VRAGEN?



BEDANKT VOOR 
UW AANDACHT


