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BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VANAF 2015 
 
Een buitenlands belastingplichtige is ie-
mand die buiten Nederland woont, maar 
met Nederland verbonden inkomsten (spe-
cifiek in de wet genoemd) geniet. 
 
Een buitenlands belastingplichtige betaalt 
Nederlandse inkomstenbelasting over de 
Nederlandse inkomsten, maar komt niet in 
aanmerking voor aftrekposten. Omdat deze 
belastingplichtige zijn aftrekposten in de 
praktijk vaak ook niet kan effectueren in 
zijn woonland, kan hij er tot 2015 voor 
kiezen om in Nederland fictief als binnen-
lands belastingplichtige te worden belast. 
Dan wordt het totale wereldinkomen in 
Nederland belast, maar mogen, binnen de 
daarvoor geldende voorwaarden, Neder-
landse aftrekposten worden geclaimd. 
 
Kwalificerende belastingplichtige 
Vanaf 1 januari 2015 kunnen buitenlands 
belastingplichtigen niet meer kiezen om als 
binnenlands belastingplichtige te worden 
belast. Alleen een kwalificerende buiten-
lands belastingplichtige komt in aanmer-
king voor aftrek van Nederlandse aftrek-
posten. 
 
Een kwalificerende buitenlands belasting-
plichtige: 
� is inwoner van: 
o een lidstaat van de EU of; 
o IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 

Zwitserland of; 
o Bonaire, Sint Eustatius of Saba en; 

� die wordt betrokken in de belastinghef-
fing van die staat of dat eiland en; 

� een verklaring van de belastingautoriteit 
in het woonland kan overleggen, met 
een overzicht van de inkomsten die in 
het woonland zijn aangegeven en; 

� wiens inkomen voor 90% of meer in 
Nederland is onderworpen aan loon- of 
inkomstenbelasting of; 

� wiens inkomen, samen met het inkomen 
van de partner voor 90% of meer in Ne-
derland is onderworpen aan loon- of in-
komstenbelasting. 

 
Voor het partnerbegrip is van belang of 
belastingplichtigen als partner zouden zijn 
aangemerkt wanneer zij beiden binnen-
lands belastingplichtig zouden zijn. 
 
Buitenlanders wonend in de hiervoor aan-
gegeven landen, die niet voldoen aan het 
90%-criterium, zijn mogelijk in de toe-
komst toch kwalificerend buitenlands be-
lastingplichtige. Deze delegatiebepaling is 
echter nog niet ingevuld. 
 
Geen progressievoorbehoud 
In de tot en met 2014 geldende keuzerege-
ling wordt het wereldinkomen van de fic-
tief binnenlands belastingplichtige in Ne-
derland belast. Vervolgens wordt voor de 
buitenlandse bestanddelen van het inko-
men aftrek wegens voorkoming van dubbe-
le belasting verleend (op grond van het 
geldende belastingverdrag, het besluit 
voorkoming dubbele belasting of de Belas-
tingregeling voor het Koninkrijk). 
 
Vanaf 2015 wordt enkel het Nederlandse 
inkomen van de kwalificerende buiten-
lands belastingplichtige in Nederland be-
last, voor zover dat inkomen aan Neder-
land ter heffing is toegewezen. De kwalifi-
cerende buitenlands belastingplichtige 
wordt zo niet geconfronteerd met het pro-
gressievoorbehoud dat Nederland maakt in 
alle internationale regelingen. 
 
Belangrijkste nadeel van de tot en met 
2014 geldende keuzeregeling was dat zo-
dra niet langer voor binnenlandse belas-
tingplicht werd gekozen, de aftrek van de 
voorgaande 8 jaren werd teruggedraaid. 
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Deze ter voorkoming van misbruik inge-
voerde terugploegregeling (ook wel aange-
duid als “claw back”) is vanaf 2015 niet 
meer nodig. 
 
Voor de bepaling van de omvang van in-
komstenbestanddelen (bijvoorbeeld drem-
pelbedragen) of heffingskortingen waar-
voor het inkomen van belang is, wordt ook 
vanaf 2015 het totale wereldinkomen (ver-
zamelinkomen) in aanmerking genomen 
(zoals dat ook het geval is ten aanzien van 
binnenlands belastingplichtigen). 
 
Aftrekposten 
De kwalificerende buitenlands belasting-
plichtige mag de volgende posten aftrek-
ken van het Nederlandse inkomen: 
� negatief inkomen uit eigen woning; 
� uitgaven voor inkomensvoorzieningen; 
� persoonsgebonden aftrek. 
 
De aftrekposten mogen voor 100% worden 
geëffectueerd, ook als niet 100% van het 
inkomen van belastingplichtige in Neder-
land wordt belast. Aftrek is echter niet toe-
gestaan wanneer de aftrekpost ook al in het 
woonland bij de belastingplichtige of diens 
partner in aanmerking genomen mag wor-
den (ongeacht of de aftrek in het woonland 
daadwerkelijk is genoten). 
 
Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 
zijn: 
� lijfrentepremies; 
� premies arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ring. 
 
Persoonsgebonden aftrek betreft: 
� partneralimentatie; 
� levensonderhoud van kinderen; 
� specifieke zorgkosten; 
� weekenduitgaven voor gehandicapten; 
� scholingsuitgaven; 
� uitgaven voor monumentenpanden 
� aftrekbare giften. 
 

Actie 
De nieuwe regels voor de kwalificerende 
buitenlands belastingplichtige gaan niet 
vergezeld van een overgangsregeling. Bui-
tenlands belastingplichtigen die op dit 
moment kiezen voor fictieve binnenlandse 
belastingplicht doen er verstandig aan om 
te (laten) onderzoeken of zij vanaf 2015 
hun aftrekposten nog in Nederland kunnen 
effectueren. Als blijkt dat dit niet het geval 
is, kan daar in voorkomende gevallen wel-
licht nog wat aan worden gedaan door real-
locatie van inkomens. Het eerste moment 
waarop de problematiek concreet aan de 
orde komt, is de aanvraag van de (negatie-
ve) voorlopige aanslag inkomstenbelasting 
voor 2015. 
 
Bijvoorbeeld een vermogende buitenlands 
belastingplichtige zal wellicht niet aan het 
90%-criterium kunnen voldoen, doordat 
zijn banktegoeden niet kwalificeren als 
Nederlands inkomen (ongeacht in welk 
land deze tegoeden worden aangehouden). 
 
De partner van een buitenlands belasting-
plichtige kan tot en met 2014 altijd kiezen 
voor (fictieve) binnenlandse belasting-
plicht. Vanaf 2015 moet de partner daar-
voor zelf een kwalificerende buitenlands 
belastingplichtige zijn. 
 
Verzekeringsplicht/-premies 
Hetgeen in deze notitie wordt beschreven 
betreft uitsluitend de belastingheffing. De 
regels voor toewijzing van verzekerings- 
en premieplicht in het kader van de sociale 
verzekeringen wijzigen niet. 
 
Deze notitie is bedoeld om een regeling in 
grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op 
de leesbaarheid zijn zaken daarom vereen-
voudigd weergegeven. VWGNijhof accoun-
tants en belastingadviseurs is daarom niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van hande-
lingen die naar aanleiding van deze notitie 
wel of niet zijn uitgevoerd. 


