
Niet alleen de immateriële 

zaken zijn belangrijk 
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• Wanneer betaal je in Nederland belasting 
en premies

• Fiscale gevolgen zending in Europa

• Vertrek en inkomstenbelasting

• Woning in Nederland

• Aandachtspunten

Allemaal in vogelvlucht!

Onderwerpen



Binnenlandse belastingplicht 

Nederland

• Je woont in Nederland, of 

• ontvangt Nederlands inkomen



Premieplicht Nederland

• Je woont in Nederland, of 

• ontvangt Nederlands inkomen voor de 

loonbelasting



Heeft een zendeling belast                                                                                                   

inkomen? 

• Giften van vrienden en familie

• Giften van een ANBI

• In loondienst bij een Nederlandse ANBI?



Belasting en premies in Nederland



Internationaal

• Dubbel belastingheffing wordt voorkomen 

door het verdelen van heffingsrechten

• Binnen Europa in 1 land sociaal verzekerd 

en daar premieplichtig

• Sociaal verzekerd = recht op uitkeringen, 

zorgtoeslag, kindgebondenbudget, 

kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, geen 

huurtoeslag (verandering bij geen Brexit?)



Zending binnen Europa

• Verzekerd in het land waar je betaalt werk 

verricht

• Als je niet werkt ben je verzekerd in je 

woonland

• Speciale regeling voor detachering



Gedetacheerd in Europa

• Belasting >186 dagen zendingsland

• Sociale verzekering < 24 maanden oude 

woonland (Nederland)

• Salarisadministraties

• Detacheerder verricht substantiële activiteiten 

in Nederland



Zorgverzekering binnen Europa

(verplicht verzekerd in Nederland)

• Bestaande basisverzekering blijft 

doorlopen

• Premies betalen in Nederland

• Premie is gelijk, na toepassen 

woonlandfactor 

• Volledige recht op zorg in Nederland

• Met verklaring NL zorgverzekeraar ook 

zorg in het buitenland 



Wanneer woon je voor de 

fiscus in het buitenland

• Familie

• Gebruikelijk wonen

• Gebruikelijk werken

• Lidmaatschappen

• Bankrekening

• Pensioenopbouw



Praktijk

• Inschrijving bij de gemeente 
Basisregistratie Persoonsgegevens 
en Reisdocumenten (BPR)



Buiten Nederland wonen en werken

Hoofdregel:

• Geen belastingheffing

• Geen premieheffing

• Migratie aangifte

• Volgende jaren geen aangiftes 



Gevolg vertrek

• Eindafrekening met de 
belastingdienst (m-biljet)

• Pensioeninkomen

• Kapitaalverzekeringen

• Ondernemingsvermogen



Conserverende aanslag

• Uitstel van betaling

(automatisch binnen EU)

• Buiten EU mogelijk

bankgarantie of hypotheek

• Aparte aanslag voor elk 

inkomensbestanddeel

• Geen rente

• Na 10 jaar einde uitstel van betaling

• Na 10 jaar kwijtschelding op verzoek



Uitzondering vastgoed

• Woning ook na vertrek belast in NL als 
buitenlands belastingplichtige

• Verhuurde woning box III

(vermogensbelasting)

• Leegstaande woning tot einde 2e

kalenderjaar na vertrek box I

• Na eindafrekening opnieuw aangiftes



Aandachtspunten woning

• Kapitaalverzekering

• t/m 2012 geen verplichting aflossing 
hypotheek

• Vanaf 2013 wel verplichting aflossing 
hypotheek



Gevolg vertrek  sociale verzekeringen

• AOW – Algemene Ouderdomswet

• ANW – Algemene Nabestaandenwet

• WLZ – Wet langdurige zorg



Pensioenopbouw

• AOW (premie niet aftrekbaar, 
uitkering belast)

• VERZEKERAAR (premie wel                                                                   
aftrekbaar, uitkering belast)



AOW-leeftijd

U bent geboren: 
U krijgt 
AOW in: 

Start uitkering 

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 2013 65 + 1 maand 

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 2014 65 + 2 maanden 

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden 

na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951 2016 65 + 5 maanden 

na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952 2017 65 + 7 maanden 

na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953 2018 65 + 9 maanden 

na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954 2019 66 

na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954 2020 66 + 3 maanden 

na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955 2021 66 + 6 maanden 

na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956 2022 66 + 9 maanden 

na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957 2023 67 

na 31 december 1956 2024 nog niet bekend 
 



Vrijwillige verzekering

• Niet aftrekbaar/wel belast

• Hoogte uitkering onbekend

• Tijdstip uitkering onbekend

• Verlaging uitkering in buitenland



Premies 2016

Premie Minimum Maximum

AOW 17,9% € 526,00 € 5.261,00

Anw 0,6% € 17,00 € 176,00



Aandachtspunten

• Toeslagen

• Middeling inkomens

• Geen overdracht heffingskorting deel 

jaar binnenlandse belastingplicht

• Vrijstelling sociale verzekeringen in m-

biljet

• 30% regeling

• Nieuwe DiGiD straks per koerier?



Zijn er nog vragen?


