Ondernemen over de grens
De financiële crisis hangt al enkele jaren als een donkere wolk boven de hoofden van
ondernemend Nederland. Ondernemers en ZZP’ers doen er alles aan om te overleven in deze
moeilijke tijden. Ondernemers doen er goed aan om hun horizon te verbreden en zich ook te
oriënteren op de Belgische markt. Het aannemen van werkzaamheden in België heeft echter
wel de nodige fiscale en sociale gevolgen. Het belastingverdrag tussen Nederland en België
bepaalt in welk(e) land(en) de ondernemer inkomstenbelasting of vennootschapbelasting
verschuldigd is. Een EG-Verordening bepaalt in welk land sociale premies verschuldigd zijn.
Zelfstandigen
Een Nederlandse ondernemer kan er voor kiezen zijn werkzaamheden vanuit een
eenmanszaak of vanuit een B.V. te verrichten. Vaak wordt hierbij gekozen voor een
eenmanszaak omdat de ondernemer, indien hij voldoet aan het urencriterium, in aanmerking
komt voor diverse fiscale faciliteiten als de zelfstandigen- en startersaftrek en de MKBvrijstelling.
Sociale zekerheid
Indien de zelfstandige ondernemer op zowel de Nederlandse als de Belgische markt actief is,
is hij sociaal verzekerd in Nederland indien hij minimaal 25% van zijn werkzaamheden in
Nederland verricht of indien hij minder dan 25% van zijn werkzaamheden in Nederland
verricht, maar het centrum van zijn belangen zich in Nederland bevindt.
Indien het centrum van belangen van de werkzaamheden zich in België bevindt en minder dan
25% van de werkzaamheden in Nederland verricht worden, is de zelfstandige ondernemer
sociaal verzekerd in België.
Inkomstenbelasting/Personenbelasting
De Nederlandse ondernemer is in Nederland inkomstenbelasting verschuldigd. Indien er
sprake is van een vaste inrichting in België is aldaar (tevens) personenbelasting verschuldigd.
Indien er sprake is van een vaste inrichting dan zullen er een aantal administratieve en
inschrijvingsverplichtingen bijkomen. Eventueel kan hierdoor een belastingbesparing
ontstaan. Het is echter de vraag of dat opweegt tegen de kosten.
Een buitenlandse vaste inrichting is een juridisch onzelfstandig onderdeel van een
Nederlandse onderneming of vennootschap met behulp waarvan activiteiten in het buitenland
worden verricht. Onder een vaste inrichting kan worden verstaan een werkplaats, winkel of
kantoor. Tevens speelt de interpretatie van het begrip vaste vertegenwoordiger met
beslissingsbevoegdheid een rol.

Sociale zekerheid/inkomstenbelasting/Personenbelasting voor personeelsleden
Wanneer een personeelslid maar één Nederlandse werkgever heeft en hij door deze werkgever
tijdelijk in België tewerkgesteld wordt, gelden normaliter de hoofdregels. De sociale
zekerheid blijft in Nederland, al dan niet na aanvraag van een detacheringsverklaring. Voor de
belastingheffing gelden andere regels. De hoofdregel houdt in dat de inkomsten uit
dienstbetrekking belast worden in het land (of naar rato) in de landen waar de
dienstbetrekking wordt uitgeoefend.
Een uitzondering hierop is de 183-dagen-regeling. De 183-dagen-regeling neemt het
woonland als uitgangspunt.
Stel het woonland is Nederland, dan heeft Nederland het recht om over alle inkomsten,
ongeacht waar deze verdiend zijn, te heffen als:
• de werknemer niet langer dan 183 dagen per jaar (dit kan het kalenderjaar zijn, een
aaneengesloten periode van 12 maanden of een belastingjaar) verblijft in België, én
• de werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet in België, én
• de werknemer niet werkt in een vaste inrichting van de Nederlandse werkgever in
België.
Formaliteiten
Vooraleer men in België aan de slag kan moeten wel diverse formaliteiten doorlopen worden.
A1-verklaring
Indien een Nederlandse ondernemer in België aan de slag gaat, dient hij vooraf een A1verklaring aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze verklaring geeft duidelijkheid
over in welk land de ondernemer sociaal verzekerd is.
Limosa-aangifte
Daarnaast dient de Nederlandse zelfstandige vooraf een Limosa-aangifte in te vullen. Hiermee
laat hij de Belgische overheid weten dat er werkzaamheden in België verricht zullen worden.
Zorgverzekering/E-104-formulier
De zorgverzekering dient verplicht te worden afgesloten in het land waar de ondernemer
sociaal verzekerd is. Dit is dus afhankelijk van de feitelijke situatie. Indien de Nederlandse
ondernemer in België sociaal verzekerd is, mag hij desgewenst tevens een zorgverzekering
afsluiten in Nederland.
Middels een E-104-formulier kan de ondernemer bij de nieuwe zorgverzekeraar aantonen dat
hij een verplichte verzekering had in een EU-land.
Omzetbelasting
Wanneer er werkzaamheden in België worden verricht, dan is de omzetbelastingpositie van
groot belang. In beginsel rust er op elke levering en dienst een bedrag aan omzetbelasting. De
vraag is of op de betreffende activiteit Belgische of Nederlandse omzetbelasting verschuldigd
is. Dit is afhankelijk van de aard van de activiteiten. Zo moet er bijvoorbeeld voor
werkzaamheden aan onroerende zaken een Belgisch omzetbelastingnummer worden
aangevraagd.
Conclusie
Zoals u ziet, biedt het zich richten op de Belgische markt mogelijkheden. Dit voor zowel de
zelfstandige met personeel als voor de zelfstandige zonder personeel. Laat u zich echter goed

voorlichten op het gebied van de fiscale en sociale wetgeving in beide landen voordat u de
grens overgaat.
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