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Martijn Snikkenburg1

Hier heeft u een kluitje, 
daar is het riet. Succes! 2020-0113

Dat is volgens mij het gevoel dat Pieter Omtzigt moet hebben bekropen toen hij op  
15 september 2020 de Prinjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen 20202 ontving met 
daarbij als bijlage het door hem gevraagde, zo volledig mogelijke, overzicht van de 
 discoördinatie tussen belastingheffing en premieheffing tussen Nederland, België en 
 Duitsland. Ik had er in ieder geval meer van verwacht.

1. Wat voorafging
Zoals iedere teleurstelling, is ook deze het 
 resultaat van misplaatste hoop. In dit geval hoop 
die op 5 maart 2020 werd gewekt door de Staats-
secretaris van Financiën tijdens het Algemeen 
Overleg Belasting- en socialezekerheidspositie 
van grensarbeiders3. Onderwerp van gesprek 
 tijdens dit overleg was onder andere de netto 
 inkomensproblemen die kunnen ontstaan 
 wanneer een werknemer, om wat voor reden dan 
ook, in het ene land belasting betaalt en in een 
ander land sociaal verzekerd is. Of iets  complexer 
nog, in verschillende landen  belasting betaalt en 
in één van die landen sociaal  verzekerd is. 

Omdat landen intern doorgaans hun belastingen 
en sociale zekerheid op elkaar afstemmen maar 
deze afstemming vanwege fiscale soevereiniteit 
niet onderling plaatsvindt, is het zeer onwaar-
schijnlijk dat een werknemer die niet in één land 
belastingplichtig en sociaal verzekerd is, netto 
hetzelfde overhoudt als een werknemer die dat 
wel is. Dit kan leiden tot een voordeel (lage 
 belastingen van het ene land, gecombineerd met 
lage premies in een ander land), maar zeker ook 
tot een nadeel in een omgekeerde situatie. Om 
de heer Omtzigt tijdens het algemeen overleg te 
citeren (p. 7): “Als een Nederlandse werkgever 
een in Nederland wonende werknemer naar België 
detacheert, mag België het loon belasten en 
 Nederland de sociale premies innen. Maar dan ben 
je goed in de aap gelogeerd, want de belasting is in 
België hoog en wij zijn goed in het heffen van 
 sociale premies.”

Dit probleem is sinds jaar en dag bekend, onder-
werp van diverse studies geweest4 en de reden 
dat er zoiets bestaat als een Algemeen Overleg 
Belasting- en socialezekerheidspositie van 

grensarbeiders. Tijdens dat overleg geeft staats-
secretaris Vijlbrief, naar eigen zeggen “een  beetje 
flauw”, aan dat het nou eenmaal om  discoördinatie 
gaat en hij dat dus niet in zijn eentje kan oplossen, 
maar dat hij best bereid is het belastingverdrag 
nog een keer te scannen om te zien wat er nog 
meer gedaan kan worden aan het opheffen van 
deze discoördinatie. 

De heer Omtzigt hoort hierin op zijn beurt een 
toezegging van een overzicht van de omvang van 
de discoördinatie en de mogelijkheden om die 
aan te pakken. Wat uiteindelijk leidt tot het, 
eveneens naar eigen zeggen, hoogtepunt van de 
dag voor de voorzitter, het voorlezen van de toe-
zegging dat de staatssecretaris van Financiën de 
Tweede Kamer een zo volledig mogelijk  overzicht 
zal verstrekken van de discoördinatie tussen de 
socialezekerheidsstelsels van Nederland,  België 
en Duitsland.

2. De teleurstelling
En toen verscheen daar op 15 september 2020 
de Prinsjesdagbrief. De staatssecretaris legt 
nogmaals kort uit hoe discoördinatie ontstaat, 
dat het bestaat en dat er al veel aan gedaan is 
om het te voorkomen om vervolgens te verwijzen 
naar het overzicht in Bijlage 3 bij de brief. Zoals 
de staatssecretaris zelf al aangeeft, betreft het 
een niet uitputtende lijst van gesimplificeerde 
voorbeelden waarvoor driftig geput is uit het 
rapport ‘Grenswerkers in Europa’5 uit 2017 en de 
inaugurale rede van mevrouw Weerepas6 uit 2018. 
Per voorbeeld wordt aangegeven dat  sprake is 
van discoördinatie omdat belasting heffing en 
 sociale zekerheid niet synchroon lopen. 

De staatssecretaris concludeert verder dat in 
sommige gevallen de discoördinatie relatief 
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 beperkt is, namelijk als belastingheffing en 
premie heffing voor een groot deel wel synchroon 
lopen. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer 
nagenoeg volledig in één land werkt. En  tenslotte 
de toezegging dat het onderwerp zijn aandacht 
blijft houden in de lopende verdragsonder-
handelingen met Duitsland en België. Maar het 
blijft volgens hem lastig, de mogelijkheden voor 
het wegnemen van de (overgebleven) situaties 
van discoördinatie zijn beperkt, aldus de staats-
secretaris. Al met al weinig nieuws of hoop-
gevends.

3. Of toch?
Wellicht tegen beter weten in, of omdat ik nu 
 eenmaal een aardspositivist ben, zie ik toch ook 
een zilveren randje in de onderhavige Prinsjesdag-
brief. De staatssecretaris maakt namelijk 
 terloops ook nog een opmerking over thuiswerk-
dagen. En thuiswerken is momenteel een 
 onderwerp dat in de belangstelling staat om 
daar waarschijnlijk voorlopig niet meer uit weg 
te gaan. Op het moment van schrijven van dit 
 artikel gaan we komende week misschien wel of 
misschien niet een tweede lange of korte lock-
down in met alle uitdagingen die daarbij horen. 
En één van die uitdagingen is thuiswerken, 
waarbij niemand erop zit te wachten die uit-
daging nog wat groter te maken door de eerder-
genoemde discoördinatie. En dat hoeft ook niet.
Om te beginnen kwam de Europese Commissie 
op 30 maart 2020 namelijk met de volgende 
 mededeling: “In situaties die kunnen leiden tot 
een wijziging in de lidstaat van verzekering van de 
werknemer, moeten de lidstaten gebruikmaken 
van de in artikel 16 van Verordening (EG)  
nr. 883/2004 vastgestelde uitzondering om de 
 socialezekerheidsdekking van de betrokken werk-
nemer ongewijzigd te laten. Om een dergelijke uit-
zondering aan te vragen, moet de werkgever een 
verzoek indienen bij de lidstaat aan de wetgeving 
waarvan de werknemer wenst onderworpen te 
worden.”7

Met andere woorden, en als voorbeeld, als een 
werknemer woonachtig in het ene land en 
 volledig werkzaam in het andere land, voor het 
uitbreken van de pandemie onderworpen was 
aan het sociaalzekerheidsstelsel van zijn werk-
land, en nu, doordat hij in zijn woonland werk-
zaam moet zijn, opeens sociaal verzekerd raakt 
in zijn woonland, dan moeten de betrokken lid-
staten op grond van de mogelijkheid in de 

 verordening om in onderling overleg uitzonde-
ringen te maken ervoor zorgen dat deze werk-
nemer niet wisselt van sociaalzekerheidsstelsel. 
Overigens nog voor er sprake was van deze 
 mededeling van de Europese Commissie, meer 
specifiek op 23 maart 2020, kwamen de 
 Nederlandse SVB8 en haar Duitse en Belgische 
zusterorganisaties met een persbericht dat de 
coronamaatregelen vooralsnog geen effect 
 hebben op de socialezekerheidsregels voor 
grensarbeiders, mits ze geen nieuwe werkgever 
hebben of krijgen.

Een vergelijkbare oplossing werd gevonden voor 
de toepassing van belastingverdragen. Deze 
sluiten voor het toewijzen van de belasting-
heffing voor werknemers immers aan bij het 
land waar de werkzaamheden fysiek worden 
verricht en als gevolg van de diverse corona-
maatregelen dreigde ook hier een onbedoelde 
verschuiving plaats te gaan vinden. Zowel met 
de Duitse fiscale autoriteiten op 10 april 20209, 
als met de Belgische op 30 april 202010, werden 
afspraken gemaakt op basis waarvan de werk-
dagen waarop de dienstbetrekking thuis werd 
uitgeoefend vanwege de coronamaatregelen 
 geacht worden te zijn doorgebracht in de staat 
waar de grensarbeider de dienstbetrekking 
 zonder die maatregelen zou hebben uit geoefend. 
Met andere woorden, tijdens de Corona- 
pandemie blijkt het zonder overleg tussen 
 ministers en staatssecretarissen, het heronder-
handelen van belastingverdragen of het 
aanpassen van protocollen ineens mogelijk om 
met een oplossing te komen voor een grote 
groep werknemers waar nu al jaren over wordt 
overlegd. Als deze welwillendheid om snel tot 
praktische oplossingen te komen, wordt 
 gecombineerd met de verkenning die de staats-
secretaris momenteel in overleg met onze buur-
landen uitvoert naar een drempelregeling voor 
thuiswerkdagen, dan is een permanente 
 oplossing dichterbij dan ooit.

4. En nu verder
Die drempelregeling waar de staatssecretaris 
het over heeft, naar aanleiding van een verzoek 
van de heer Omtzigt tijdens het algemeen 
 overleg (t.a.p. p. 12), komt op het volgende neer. 
 Omdat voor de toepassing van het OESO-model-
verdrag, en daarmee feitelijk ook voor alle 
 Nederlandse belastingverdragen, het heffings-
recht over inkomsten uit arbeid wordt toe-
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gewezen aan de staat waar fysiek de werkzaam-
heden worden verricht, betekent een thuiswerkdag 
voor een werknemer in dienst van een werkgever 
aan de andere kant van de grens meteen een 
 verdeling van de heffingsbevoegdheid over twee 
landen. Namelijk het woonland voor zover daar 
wordt gewerkt en het land van de werkgever voor 
de dagen dat in dat land wordt gewerkt.

De staatssecretaris heeft aangegeven positief te 
staan tegenover een drempelregeling waarbij 
het heffingsrecht voor een aantal thuiswerk-
dagen in de werkstaat blijft, hetgeen hij in ieder 
geval met België zou willen proberen overeen te 
komen en op verzoek van de heer Omtzigt ook 
met Duitsland, waarbij dan geaccepteerd wordt 
dat er altijd een soort van drempel zal zijn. Uit de 
Prinsjesdagbrief blijkt echter dat de staats-
secretaris er inmiddels belang aan hecht deze 
klaarblijkelijk gewenste drempelregeling in 
 OESO-verband te bekijken, maar dat daar op dit 
moment geen prioriteit voor lijkt te zijn. Wat rest, 
is de toezegging dat als er zich relevante 
 ontwikkelingen voordoen op dit vlak, hij de 
 Tweede Kamer hierover zal informeren (t.a.p. 
pag. 14).

5. Doorpakken 
Het thuiswerken van voor de coronacrisis valt 
niet te vergelijken met het thuiswerken zoals dat 
momenteel gebeurt en naar verwachting ook zal 
gebeuren nadat deze crisis is bezworen of in 
 ieder geval beheersbaar is geworden. Al aan het 
begin van de crisis werd duidelijk dat daarna 
naar verwachting structureel meer thuis gewerkt 
zal worden11 en ook in de politiek wordt  inmiddels 
gesproken over een recht om thuis te werken.12 
Mevrouw Weerepas heeft in het naschrift bij 
haar artikel over grenswerkers en (fiscale) 
maatregelen in corona-tijd13 al aangegeven dat 
de huidige hierboven beschreven coronamaat-
regelen zouden moeten worden gecontinueerd 
door invoering van een drempelpercentage van 
40% thuiswerk waaronder een werknemer wordt 
behandeld als volledig werkzaam in de 
werkstaat, de staat waar de werkgever is 
 gevestigd. Dit zou dan geregeld kunnen worden 
in bilaterale overeenkomsten tussen Nederland, 
Duitsland en België. 

Ik ben het ermee eens dat dit bilateraal tussen 
Nederland en haar buurlanden geregeld moet 
worden en niet zoals de staatssecretaris voor-

stelt binnen OESO-verband. Binnen de OESO 
gaat momenteel nagenoeg alle aandacht uit 
naar de discussies over de gedigitaliseerde 
 economie en het voorkomen dat winsten 
 onvoldoende worden belast en ook in het memo 
van de OESO over het effect van corona op 
belasting verdragen14, werd aan dit punt geen 
aandacht geschonken. Maar, wat mij betreft 
gaat de invoering van een dergelijke drempel 
niet ver genoeg en is het bovendien niet 
 praktisch. Het is tijd om door te pakken en de 
internationale afspraken over thuiswerken en 
fiscaliteit de 21e eeuw in te brengen15 en ik stel 
voor dat Nederland, aangejaagd door de heer 
Omtzigt, daarin het voortouw neemt door met 
België en Duitsland het volgende overeen te 
 komen voor de toepassing van de  respectievelijke 
belastingverdragen en de uitvoering van EG 
 Verordening 883/2004:
Indien en voor zover een werknemer in dienstbe-
trekking werkzaam is bij slechts één materiële 
werkgever worden:
I. voor de toepassing van het artikel betreffende 

de belastingheffing over inkomsten uit 
Niet-zelfstandige beroepen (België) en 
 Inkomsten uit dienstbetrekking (Duitsland), de 
door de werknemer thuis verrichte werkzaam-
heden geacht te zijn verricht op het adres van 
de werkgever;

II. voor de toepassing van artikel 13 van EG 
 Verordening 883/2004, de door de werknemer 
thuis verrichte werkzaamheden geacht te zijn 
verricht op het adres van de werkgever; 

Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op 
het toepasselijke belastingverdrag, is het vast-
leggen in een protocol bij dit verdrag de meest 
efficiënte manier en hoeft dit geen onderdeel te 
zijn van de heronderhandeling van het verdrag. 
Het betreft immers slechts een toelichting.
Overigens wordt naast het wegnemen van de 
discoördinatie tussen belastingheffing en 
sociale zekerheidspremies voor een grote groep 
grensarbeiders hiermee tevens bereikt dat de 
belastingheffing over hun inkomsten volledig in 
hetzelfde land valt als waar de aftrek van de 
 salariskosten voor de vennootschapsbelasting 
wordt genomen. Er worden dus feitelijk twee 
discoördinaties aangepakt.

Met betrekking tot de EG Verordening 883/2004 
geldt dat deze maatregelen respecteren dat 
werknemers in slechts één lidstaat onder-
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worpen blijven aan het sociaalzekerheidsstelsel 
en zo in overeenstemming zijn met de hoofd-
regel van artikel 11 van de Verordening. Daar-
naast wordt door het wegnemen van een 
 discoördinatie het vrij verkeer van personen 
 bevordert, de eerste overweging van de verorde-
ning, waardoor voldoende ruimte is voor 
 Nederland om deze overeenkomsten met 
 Duitsland en België vast te leggen op grond van 
 artikel 8 tweede lid EG Verordening 883/2004 dat 
lid staten de ruimte biedt om zo nodig onderlinge 
verdragen te sluiten die berusten op de 
 beginselen van de verordening en die in overeen-
stemming zijn met de geest ervan. Wat dan nog 
rest is de praktische uitvoering en dan met name 
de controle van de werkdagen. Hoe gaat worden 
gecontroleerd waar de werknemer zijn of haar 
werkzaamheden uitoefent? Met name vast stellen 
of dit daadwerkelijk thuis gebeurt lijkt moeilijk en 
al gauw strijdig met privacyregels. Tijdens de 
 coronacrisis en de bijbehorende maatregelen lijkt 
hier eenvoudig overheen  gestapt te zijn, wellicht 
met het oog op de snelheid in combinatie met het 
feit dat het werk nemers in veel situaties simpel-
weg verboden is/was om ergens anders te zijn 
dan thuis. Na de crisis zal dat hopelijk anders zijn, 
maar op zich niet anders dan dat het voor die tijd 
was. Ook toen moest de werklocatie desgevraagd 
worden aangetoond en hadden belastingdiensten 
 methoden ontwikkeld om dit te kunnen 
 controleren. 

Sterker nog, de Nederlandse Belastingdienst 
heeft desgevraagd tijdens een webinar op  
30 september 202016 aangegeven dat indien een 
in Nederland woonachtige en in principe in België 
werkzame werknemer tijdens de corona- 
pandemie in plaats van thuis op de locatie van een 
zusterbedrijf van zijn werkgever in Nederland 
gaat werken, omdat daar de voorzieningen beter 
zijn, de maatregel daarop niet van toepassing is. 
Onverwacht en onnodig lijkt mij, maar het geeft 
wel aan dat in ieder geval de Nederlandse 
 Belastingdienst een eventuele controle van werk-
dagen niet op voorhand uit de weg gaat. En dat 
hoeft ook geen probleem te zijn. Waar het om gaat 
is namelijk de groep werknemers die één dienst-
betrekking heeft, met één werkgever die niet in 
het woonland is gevestigd en deze dienst-
betrekking in principe volledig op de locatie van 
de werkgever kan uitoefenen, maar er in overleg 
met de werkgever voor kiest om een deel van die 
werkzaamheden thuis te verrichten. De aard van 

de werkzaamheden staat hier los van in zoverre 
dat deze niet gericht zijn op het woonland van de 
werknemer. Zelfs als de werknemer ervoor kiest 
om te gaan werken in de lokale bibliotheek, het 
café op de hoek, in een voor een dagdeel  gehuurde 
hotelkamer of dus op de locatie van een zuster-
bedrijf van zijn werkgever omdat de internet-
verbinding daar nu eenmaal beter is, dan zou dat 
voor de plaats waar de belasting wordt geheven 
over de hiermee verband houdende inkomsten 
niet van belang hoeven te zijn. Dit vergt uiteraard 
wel een andere manier van denken over de toe-
deling van heffingsbevoegdheid dan nu gebeurt in 
de geldende belastingverdragen en het 
 OESO-modelverdrag, maar past veel beter in de 
21e eeuw. Het is nu aan de deelnemers van het 
Algemeen Overleg Belasting- en socialezeker-
heidspositie grensarbeiders om ervoor te zorgen 
dat dit geregeld gaat worden, als het even kan 
voordat de coronacrisis voorbij is.

En nu is dat teleurstellende kluitje van het begin 
opeens toch een oester die, met een beetje 
 goede wil en na enig wrikken, een pareltje blijkt 
te bevatten. Mooi toch? Pieter, succes!
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