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De 150-km grens in de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is per 1 januari 2012
ingevoerd en sindsdien is de discussie losgebarsten. Er zijn in het afgelopen jaar al twee
procedures gevoerd. Eén daarvan is de procedure bij Rechtbank Breda nr. 12/2829 (BY4061).
De andere is de procedure bij de Rechtbank Haarlem nr. 12/3680 (BZ3870). De Rechtbanken
zijn het niet eens over de vraag of de 150-km grens strijdig is met EU-recht en A-G Niessen
volgt de inspecteur.
Rechtbank Haarlem (nr. 12/3680, LJN BZ3870) heeft het beroep van de belanghebbende
gegrond verklaard. De invoering van de 150-kilometergrens heeft volgens de Rechtbank tot
gevolg gehad dat sprake is van strijd met het recht op meestbegunstigingsbehandeling, ook
wel horizontale discriminatie genoemd. De betreffende vrouw is objectief vergelijkbaar met
een EU-onderdaan in vergelijkbare omstandigheden die voorafgaand aan de tewerkstelling in
Nederland woonachtig was op 151 kilometer van de Nederlandse grens. Voor de
discriminerende behandeling zouden geen rechtvaardigingsgronden aanwezig zijn en de 150kilometergrens zou buiten toepassing moeten blijven voor de belanghebbende omdat het een
ontoelaatbare inbreuk vormt op het EU-recht.
Rechtbank Breda (nr. 12/2829, LJN BY4061) heeft daarentegen in een vergelijkbare zaak het
gelijk gegeven aan de inspecteur. Of er sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke
gevallen kon volgens de Rechtbank in het midden blijven omdat voor de aanpassing
(invoering van de 150-km grens) een toereikende objectieve rechtvaardiging bestaat. Volgens
de Rechtbank is er daarom ook geen sprake van een inbreuk.
In beide zaken is een verzoek tot sprongcassatie ingesteld. Het verzoek voor de procedure bij
Rechtbank Haarlem is afgewezen, maar in de zaak bij Rechtbank Haarlem is sprongcassatie
goedgekeurd. Voordat de Hoge Raad zich over de zaak buigt heeft A-G Niessen een conclusie
geschreven. Zijn conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende
ongegrond dient te worden verklaard. Volgens A-G Niessen (nr. 12/05577, LJN CA0873) is
van enige discriminatie in verdragsrechtelijke zin geen sprake. Van een (ongerechtvaardigde)
belemmering van het vrije verkeer van werknemers zou ook geen sprake zijn. Het zal in de
cassatieprocedure met name om de vraag gaan of de (antimisbruik-)bepaling niet te ver gaat
(proportionaliteit).
Nu de Rechtbank Haarlem wel stelt dat er sprake is van discriminatie en Rechtbank Breda
gesteund door A-G Niessen stelt dat er geen sprake is van discriminatie, is het uiteindelijke
oordeel van de Hoge Raad over de proportionaliteit van de 150-kilometergrens des te
belangrijker. Ondertussen moet er een hoger beroep bij het Hof plaatsvinden inzake de
procedure bij de Rechtbank Haarlem en ook dit is interessant voor de verdere verloop van de
150-km rechtspraak.

