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30%-regeling voor grensarbeiders onder vuur
In Nederland heeft er altijd veel
behoefte bestaan aan gespecialiseerd
en opgeleid personeel. Vaak was dit
personeel niet in Nederland te vinden
en derhalve moest dit personeel
gezocht worden in het buitenland. Een
uit het buitenland afkomstige werknemer wordt echter geconfronteerd met
extra kosten die de dienstbetrekking in
Nederland met zich meebrengt, zoals
bijvoorbeeld verhuiskosten, het aanvragen/omzetten van officiële papieren, hogere kosten voor het reizen naar
het land van herkomst, etc.
30%-regeling
Om te voorkomen dat die hoge extra
kosten de buitenlandse werknemer
afschrikken om in Nederland zijn diensten aan te bieden heeft de wetgever
de 30%-onkostenvergoedingsregeling
in het leven geroepen. Indien de werknemer voldoet aan een aantal voorwaarden kan de werkgever 30% van
het brutosalaris onbelast uitbetalen.
Voorwaarden 30%-regeling
Om in aanmerking te komen voor de
toepassing van de 30%-regeling dient
de werknemer te beschikken over een
specifieke deskundigheid die op de
Nederlandse arbeidsmarkt niet of
slechts schaars aanwezig is.
Bij de beoordeling van de specifieke
deskundigheid spelen de volgende
factoren een rol:
• het niveau van de door de werknemer gevolgde opleiding;

• de voor de functie relevante werkervaring;
• het netto beloningsniveau van de
functie in Nederland in verhouding
tot het beloningsniveau in het land
van herkomst.
Indien het bewijs van het bovenstaande is geleverd is het mogelijk een
onbelaste vergoeding te verstrekken.
De regeling is mogelijk in de situatie
dat de werknemer in Nederland komt
wonen, maar ook in de situatie dat de
werknemer in het land van herkomst
blijft wonen. De regeling heeft een
looptijd van 10 jaren. Wanneer de
werknemer in de 10 jaren voorafgaand
aan het Nederlandse dienstverband in
Nederland verbleef of werkte, worden
deze perioden op de maximale looptijd
in mindering gebracht.
Deze regeling is een mooie compensatie, zeker wanneer het een Belgische
grensarbeider betreft.
Aanpassing 30%-regeling
in de maak
Staatssecretaris
Weekers
van
Financiën heeft in een brief aan de
Tweede Kamer geopperd voorwaarden
van de 30%-regeling aan te passen.
Het voorstel is de 30%-regeling op een
viertal punten aan te passen.

1. Het criterium dat de werknemer
moet beschikken over een specifieke
deskundigheid zal worden ingevuld
door een salarisnorm van € 50.619
(2011)
2. Wie binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens in
België of Duitsland woont, komt niet
meer in aanmerking voor de 30%regeling.
3. De toetsingsperiode voor de kortingsregeling wordt verlengd naar 25
jaar. Deze kortingsregeling verkort de
looptijd van de 30%-regeling (maximaal 10 jaar) met eerdere perioden van
verblijf of tewerkstelling in Nederland
4. De 30%-regeling zal worden opengesteld voor buitenlandse promovendi.
Als zij in Nederland promoveerden en
voor die tijd in het buitenland woonden, telt de periode van promoveren
niet mee. Bovendien geldt voor hen
een aangepaste salarisnorm van
€ 26.605 (2011).

• de werknemer destijds is aangeworven van binnen de 150-kilometergrens.

van personen). Er wordt namelijk
gediscrimineerd op basis van woonplaats.

Voor deze situaties eindigt volgens het
wetsvoorstel de 30%-regeling!

Door de voorgestelde wijzigingen geeft
Nederland een negatief signaal af aan
grensarbeiders die vanuit België in
Nederland komen werken. De bestaande gevallen kunnen na vijf jaar na
ingang van de regeling worden herzien.
Nederland zal minder aantrekkelijk
worden om te komen werken. Hopelijk
komt Staatssecretaris Weekers nog tot
inkeer en handhaaft hij de oude regeling.

Voorbeeld: een Antwerpenaar die op 2
januari 2007 door een Nederlandse
werkgever is aangeworven komt vanaf
2 januari 2012 niet meer in aanmerking
voor de 30%-regeling.
Discriminatie
Uiteraard zijn er gerechtelijke procedures te verwachten. Met name de 150kilometergrens is ons inziens in strijd
met de EU-regelgeving (vrij verkeer

Werner Goorden, Accountant
Peter Soffers, Fiscaal Jurist

Overgangsregeling
De
wijzigingen
zullen
in
het
Belastingplan 2012 nader worden uitgewerkt. De verwachte datum van
inwerkingtreding is 1 januari 2012.
Bestaande gevallen worden voortgezet
tenzij:
• de regeling op 1 januari 2012 nog
geen vijf jaar wordt toegepast én
• de werknemer op het toetsingsmoment onder de salarisnorm valt en/of

Werner Goorden (Accountant) en Peter Soffers (Fiscaal Jurist).

