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Informatie voor startende grensarbeiders over de inkomstenbelasting en
sociale zekerheid.
Deze informatie is op u van toepassing, als
- u in België woont;
- u uitsluitend in Nederland in loondienst gaat werken; en
- uw werkgever in Nederland is gevestigd.
Deze folder is gemaakt door Belastingdienst, CAK, en Sociale Verzekeringsbank/
Bureau voor Belgische Zaken.

Hoe zit het met uw
inkomstenbelasting?

U bent belastingplichtig in uw werkland Nederland. Daarom betaalt u in
Nederland inkomstenbelasting. Dat doet u in twee stappen:
- U betaalt loonbelasting. U kunt deze heffing vergelijken met
bedrijfsvoorheffing. Uw werkgever houdt deze in op uw loon.
- Jaarlijks moet u een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
doen. Daarna krijgt u de aanslag van de Belastingdienst in Nederland.
Omdat u in België woont, bent u ook verplicht om in België belastingaangifte
te doen.
Waarom moet u belastingaangifte in België doen?
Als inwoner van België moet u uw wereldinkomen opgeven in de aangifte
personenbelasting. Dat heeft twee redenen:
1. België heft belasting over uw eventuele (niet-Nederlandse) overige inkomen
of vermogen. Voor de berekening van die belasting heeft de
belastingdienst uw Nederlandse inkomen nodig. Maar u betaalt in België
geen belasting over het loon dat u hebt verdiend met werken in Nederland.
2. B
 elgië heft gemeentebelasting. Dit is een percentage van de
personenbelasting. Voor de berekening van die belasting doet de
belastingdienst dus alsof uw Nederlandse loon in België belastbaar is.
Hoe doet u belastingaangifte in België?
U krijgt automatisch een aangiftebiljet van de Belgische belastingdienst.
Heeft u vóór 1 juni geen aangiftebiljet ontvangen? Vraag dan een biljet aan
bij het belastingkantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats. U kunt uw
aangifte ook online indienen.
Meer weten? Kijk op www.financien.belgium.be/particulieren. Kies voor
“Belastingaangifte”. Kies voor “Particulieren” en “Belastingaangifte”.
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Hoe doet u belastingaangifte in Nederland?
U moet elk jaar voor 1 juli aangifte voor de inkomstenbelasting doen. U kunt
op twee manieren online aangifte doen via www.belastingdienst.nl. U doet dit
met uw DigiD of met een gebruikersnaam en wachtwoord.
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Aangifte doen met uw DigiD
Heeft u de Nederlandse nationaliteit? En heeft u een DigiD? Log met uw DigiD
in op Mijn Belastingdienst. Daar vindt u vanaf maart het aangifteprogramma
voor buitenlands belastingplichtigen. U kunt alleen online aangifte doen als u
uw DigiD de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer hebt gebruikt. Hebt u een fiscale
partner? Dan moet u beiden uw DigiD kunnen gebruiken.
DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een
gebruikersnaam en een wachtwoord. U gebruikt DigiD om u te legitimeren
op internet. Zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben.
Wilt u een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl en kies “Over DigiD” en
“DigiD in het buitenland”. U krijgt uitleg over hoe u DigiD moet aanvragen.
Aangifte doen met een gebruikersnaam en wachtwoord
Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u geen DigiD krijgen.
Maar u kunt toch online aangifte doen met een gebruikersnaam en
wachtwoord. Heeft de Belastingdienst u gevraagd om aangifte
inkomstenbelasting te doen? Dan krijgt u eind februari automatisch een
gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. De online aangifte voor
buitenlands belastingplichtigen is vanaf 1 maart beschikbaar.
Heeft u geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen? Dan kunt u deze zelf
aanvragen. Dit doet u bij de Belastingtelefoon Buitenland, of via
www.belastingdienst.nl met het formulier “aanvragen gebruikersnaam en
wachtwoord.”
Aangifte kwalificerende buitenlandse belastingplichtige
Misschien kunt u belastingaangifte doen als “kwalificerende buitenlandse
belastingplichtige”. Dan kunt u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en
heffingsvrij vermogen krijgen als een inwoner van Nederland. U mag
bijvoorbeeld de rente van de lening voor uw eigen woning aftrekken in uw
aangifte.
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Kwalificerend buitenlands belastingplichtige
Als inwoner van België bent u een kwalificerende buitenlands belastingplichtige,
als u over minimaal 90% van uw inkomen in Nederland belasting betaalt.
Verder moet u een inkomensverklaring overleggen die is ondertekend door
de Belgische belastingdienst. Als u een fiscaal partner heeft en beiden de
aangifte doet, moet uw partner ook een inkomensverklaring afgeven.
Wat moet u regelen?
Controleer eerst via www.belastingdienst.nl/internationaal of u voldoet aan alle
voorwaarden om in Nederland aangifte te doen als kwalificerend buitenlands
belastingplichtige.
- Voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het formulier “Inkomensverklaring
2018 voor buitenlands belastingplichtigen” in. Print het formulier uit en laat
dit door de Belgische belastingdienst ondertekenen. U moet het daarna
opsturen aan Belastingdienst/kantoor Buitenland in Heerlen.
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 oldoet u niet aan alle voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u over minder
V
dan 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt? Dan bent u
buitenlands belastingplichtig. U hoeft bij uw belastingaangifte geen
inkomensverklaring op te sturen. Bij de berekening van de inkomstenbelasting
wordt dan geen rekening gehouden met alle aftrekposten en heffingskortingen
waarop een kwalificerend buitenlands belastingplichtige recht heeft. U heeft
wel recht op het heffingsvrij vermogen. Voor meer informatie hierover kunt u
bellen met de Belastingtelefoon Buitenland.

Hoe zit het met uw
sociale zekerheid?

U bent sociaal verzekerd in uw werkland Nederland. U moet in Nederland
socialezekerheidspremies betalen. Uw werkgever houdt deze premies in op
uw brutoloon.
Burgerservicenummer
Uw werkgever is verplicht u als werknemer aan te melden bij de
Belastingdienst. Voor deze aanmelding moet u het burgerservicenummer
(BSN) hebben. Meld u bij een van de Nederlandse gemeenten met een
inschrijfvoorziening voor “niet-ingezetenen”. U kunt bijvoorbeeld terecht bij
de gemeentekantoren van Breda, Eindhoven, Goes, Heerlen, of Terneuzen.
De gemeente registreert u als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen.
Na de inschrijving krijgt u een afschrift met uw BSN.
U heeft in Nederland recht op
- medische zorg,
- gezinsbijslag,
- uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en
- pensioenen.
Als u start met werken in Nederland, moet u direct iets regelen voor uw recht
op medische zorg en gezinsbijslag. Over wat u precies moet doen, krijgt u
hieronder uitleg. Informeer voor het recht op uitkeringen (werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid) of pensioenen bij de voorlichters van SVB/Bureau voor
Belgische Zaken.
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Hoe zit het met uw
zorgverzekering?

U moet zich in Nederland verzekeren voor medische zorg. U heeft het
keuzerecht om gebruik te maken van medische zorg in Nederland en België.
Wat moet u doen voor uw verzekering in Nederland?
Sluit binnen uiterlijk 4 maanden na de eerste werkdag een zorgverzekering af
bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. Zie voor een overzicht
www.zn.nl/zorgverzekeraars. Iedere zorgverzekeraar is verplicht om u te
accepteren voor een zorgverzekering. Met de zorgverzekering heeft u een
dekking voor een groot deel van de reguliere geneeskundige zorg, zoals
huisartsenzorg, geneesmiddelen, ziekenhuiszorg en hulpmiddelen. Dit heet
het basispakket.
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Nadat uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een zorgpolis en een zorgpas.
Met de pas kunt u in Nederland terecht voor medische zorg.
Het soort zorgpolis dat u heeft afgesloten, bepaalt hoe u de kosten moet
declareren:
- Heeft u een naturapolis? En kiest u voor een zorgaanbieder waarmee de
zorgverzekeraar een overeenkomst heeft? Dan betaalt uw zorgverzekeraar de
zorgkosten. Maakt u gebruik van een andere zorgaanbieder? Dan moet u de
rekening eerst zelf betalen. En u krijgt geen volledige vergoeding.
- Heeft u een restitutiepolis? U kiest zelf een zorgaanbieder. Mogelijk moet u
de rekening eerst zelf voorschieten. Deze rekening kunt u daarna declareren
bij uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar een overeenkomst met de
zorgaanbieder heeft, dan hoeft u de rekening niet voor te schieten.
U betaalt de vaste premie Zorgverzekeringswet (Zvw) aan uw zorgverzekeraar.
Deze premie verschilt per zorgverzekeraar en per soort polis die u afsluit. In
2019 betaalt u gemiddeld € 115 per maand.
Een zorgpolis is een verzekeringscontract. Iemand die een zorgverzekering
afsluit, krijgt een polis van zijn of haar zorgverzekeraar. Op de polis staat
informatie als: soort polis, premie, eigen risico en wat u kunt doen als u het
niet eens bent met een beslissing van uw zorgverzekeraar.
Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kunt u vrijwillig een
aanvullende zorgverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld voor tandartskosten bij
volwassenen of kosten van fysiotherapie (kinesitherapie).
Wat moet u doen voor uw medische zorg in België?
Wanneer u in België woont en in Nederland werkt, bent u grensarbeider.
U moet een zorgverzekering in Nederland afsluiten, maar u hebt door
Europese regels ook in België aanspraak op medische zorg. Om gebruik te
maken van die regels, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een document S1.
Geef dit formulier af aan een verzekeringsinstelling (VI) in België: één van de
ziekenfondsen of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV).
Zo kunt u vergoeding krijgen voor de kosten van zorg in België. Uw VI
vergoedt deze kosten volgens de tarieven en voorwaarden van de Belgische
verplichte verzekering voor geneeskundige zorg.
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Sluit u zich aan bij een ziekenfonds? Dan betaalt u de lidmaatschapsbijdrage
van ongeveer € 10 per maand. Bij de Hulpkas hoeft u geen bijdrage te betalen.
U kunt bij uw ziekenfonds ook een hospitalisatieverzekering afsluiten. Met deze
aanvullende verzekering krijgt een hogere vergoeding van de kosten van
ziekenhuiszorg in België.
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Waar is uw gezinslid verzekerd?
Heeft uw gezinslid, uw partner of kind, geen eigen inkomen? Dan kan uw
gezinslid met u zijn meeverzekerd. Uw VI in België beslist dit op basis van
uw document S1. Als een gezinslid is meeverzekerd, meldt uw VI dit aan het
CAK in Nederland. Voor meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder moet
u een vaste bijdrage betalen aan het CAK. Het gaat om een bedrag van € 85,32
per maand, per meeverzekerd gezinslid. Het CAK stuurt u hiervoor een factuur.
Uw meeverzekerde gezinslid kan gebruik maken van zorg in België.
De VI vergoedt de kosten. Uw gezinslid kan ook in Nederland naar
zorgverleners gaan. Daar heeft hij of zij de Europese ziekteverzekeringskaart
(EHIC) voor nodig. Uw gezinslid vraagt de EHIC aan bij het CAK. Op vertoon
van de EHIC stuurt de Nederlandse zorgverlener de rekening naar
zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Krijgt u zorgtoeslag?
Heeft u een (gezins-)inkomen onder een bepaalde grens en is uw vermogen niet
te groot, dan kunt u zorgtoeslag krijgen via de Belastingdienst/Toeslagen.
Dat is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Aanvragen
kan voor uzelf en voor uw partner die is meeverzekerd. Meeverzekerde kinderen
van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig zorgtoeslag aanvragen. Die is alleen
afhankelijk van hun eigen inkomen (of vermogen). Zorgtoeslag vraagt u aan via
www.belastingdienst.nl/internationaal. Kies (onder Bibliotheek) voor “Ik wil een
toeslag aanvragen”, en “Ik wil toeslag aanvragen vanuit het buitenland”.
Wilt u meer informatie?
Meer weten over uw ziektekostenverzekering? Ga naar www.grensinfo.nl,
bepaal uw situatie, en kies voor Zorg. Of neem contact op met BBZ en vraag
naar de leaflet Medische zorg. Wij sturen u deze per e-mail of post.

Hoe zit het met uw
gezinsbijslag?

Heeft u kinderen jonger dan 25 jaar? Dan krijgt u nu waarschijnlijk
gezinsbijslag uit België. In België is de gezinsbijslag sinds 1 januari 2019
per deelentiteit (regio of gewest) geregeld. Welke regeling voor u geldt,
is afhankelijk van de woonplaats van uw kind.
-W
 oont uw kind in het Vlaamse Gewest (Vlaanderen)? Dan valt u onder de
regeling van het Vlaamse Gewest. U kunt gezinsbijslag ‘Groeipakket’uit het
Vlaamse Gewest krijgen.
- Woont uw kind in Brussel-Hoofdstad, het Waalse Gewest, of de Duitstalige
Gemeenschap? Dan kunt u gezinsbijslag krijgen uit die deelentiteit.
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Omdat u in Nederland gaat werken, kan uw gezinsbijslag veranderen.
Wat moet u regelen?
Neem contact op met uw uitvoeringsorganisatie en geef door dat u in
Nederland werkt. De uitvoeringsorganisatie beslist of de gezinsbijslag
(deels) doorloopt dan wel stopt.
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Vraag in Nederland kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Ga naar www.svb.nl/kinderbijslag en kies voor “Hoe vraagt u kinderbijslag
aan”. U kunt ook kindgebonden budget krijgen. U hoeft dit niet zelf aan te
vragen. Dat doet de SVB voor u. Gaat uw kind naar de kinderopvang?
Dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de
kosten van kinderopvang. U vraagt deze toeslag aan bij de Belastingdienst/
Toeslagen. Ga naar www.toeslagen.nl en kies (onder Bibliotheek) voor
“Ik wil een toeslag aanvragen”.
Gezinsbijslag uit België
Voedt u uw kind alleen op? Bijvoorbeeld omdat de andere ouder of verzorger is
overleden? Of omdat u gescheiden bent en uw ex-partner uw kind niet verzorgt.
U krijgt gezinsbijslag uit België, uit de deelentiteit waarin uw kind woont, als het
bedrag hoger is dan de gezinsbijslag dan de gezinsbijslag uit Nederland.
Voedt u uw kind op samen met een andere ouder of verzorger? Bijvoorbeeld
uw partner of uw ex-partner? Of u gezinsbijslag uit België krijgt, is afhankelijk
van de omstandigheden van uw partner of ex-partner.
- Werkt uw partner in België? Of krijgt uw partner een werkloosheidsuitkering
uit België? Of krijgt uw partner een ziekte-uitkering uit België en loopt deze
uitkering nog geen 6 maanden? Dan krijgt u onverminderd gezinsbijslag uit
België, uit de deelentiteit waarin uw kind woont.
- Werkt uw partner niet of werkt uw partner ook in Nederland? Dan krijgt u
gezinsbijslag uit België, uit de deelentiteit waarin uw kind woont, als het
bedrag hoger is dan de gezinsbijslag uit Nederland.
Kunt u andere gezinsuitkeringen krijgen?
Verwacht u of uw partner een kind of adopteert u een kind? Dan kunt u
geboorte- of adoptieperemie krijgen. De geboorte- of adoptiepremie is een
vast bedrag dat eenmalig aan u of uw partner wordt betaald. U kunt geboorteof adoptiepremie krijgen van de deelentiteit waarin uw kind woont.
- Uw kind woont in het Vlaamse Gewest. U kunt het startbedrag geboorte of
adoptie uit het Vlaamse Gewest krijgen. Vraag deze aan bij de publieke
uitvoeringsorganisatie FONS of een van de vier private uitvoeringsorganisaties:
Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily of Parentia. Zie Overige adressen en
telefoonnummers.
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- Uw kind woont in Brussel-Hoofdstad, het Waalse Gewest, of de Duitstalige
Gemeenschap. U kunt geboorte- of adoptiepremie krijgen uit de deelentiteit.
Meer weten? Neem contact op met FAMIRIS, FAMIWAL, of het Ministerie van
de Duitstalige Gemeenschap. Zie Overige adressen en telefoonnummers.
Wilt u meer informatie?
Meer weten over uw gezinsbijslag? Ga naar www.grensinfo.nl, bepaal uw
situatie, en kies voor Kinderen. Of neem contact op met BBZ en vraag naar
de leaflet Gezin. Wij sturen u deze per e-mail of post.
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Waar moet u zich ziek melden?
Meld u zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Hoe u dat precies moet doen,
kan uw werkgever u vertellen. Ieder bedrijf heeft een eigen reglement of
verzuimprotocol bij ziekmelding. Ook is het mogelijk dat er regels in de
cao staan.
Uw werkgever kan aan uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds of Hulpkas) of
een arts vragen om een controle in België uit te voeren. De resultaten van die
controle worden dan doorgegeven aan het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) of aan de bedrijfsarts van uw werkgever.
Gaat u liever bij de bedrijfsarts of arbodienst van uw werkgever op controle?
Geef dit dan duidelijk aan bij uw ziekmelding.
Welke uitkering krijgt u als u ziek bent?
Als u in dienst bent en ziek wordt, blijft uw werkgever in de meeste gevallen
uw loon doorbetalen. U krijgt minimaal 70% van uw loon, waarbij rekening
wordt gehouden met het maximum dagloon. In veel cao’s staat dat u
het eerste jaar 100% van uw loon krijgt. U krijgt maximaal twee jaar lang
(104 weken) loon doorbetaald als u ziek bent.
Bent u uitzend-, oproep- of invalkracht? Dan betaalt het UWV meestal een
Ziektewet-uitkering. Dit doet UWV ook vanaf het moment dat uw contract
afloopt tijdens uw ziekte. De uitkering is 70% van het dagloon. Het dagloon is
het loon dat u gemiddeld per dag verdiende op het moment dat u ziek werd.
Als uw dagloon hoger is dan het maximumdagloon, krijgt u 70% van het
maximumdagloon.
Wilt u meer informatie?
Meer weten over uw ziekte-uitkering? Ga naar www.grensinfo.nl, bepaal uw
situatie, en kies voor Uitkering en Pensioen. Of neem contact op met BBZ en vraag
naar de leaflet Ziek of arbeidsongeschikt. Wij sturen u deze per e-mail of post.

Wat zijn uw
vakantierechten?

In Nederland krijgt u per jaar minstens 4 keer het aantal uren dat u per week werkt.
Dus werkt u 36 uur per week, dan heeft u minimaal 4 x 36 = 144 uur vakantie.
Dat zijn 18 vakantiedagen. Veel werknemers hebben meer vakantie-uren. Hoeveel
precies staat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of uw arbeidsovereenkomst.
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Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door. Daarnaast krijgt u
vakantiegeld van uw werkgever. U krijgt u minimaal 8% van uw loon. Dit wordt
berekend over twaalf maandlonen; meestal het loon in de periode van mei tot
mei. Uw werkgever moet het vakantiegeld minstens eenmaal per jaar uitbetalen.
Dat gebeurt meestal in mei of juni.
Wilt u meer informatie?
Meer weten over uw vakantierechten? Neem contact op met BBZ en vraag
naar de leaflet Vakantie. Wij sturen u deze per e-mail of post.
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Zo blijft u op de hoogte De Belastingdienst, CAK en SVB/Bureau voor Belgische Zaken hebben in deze
folder in het kort uitgelegd wat de belangrijkste wijzigingen zijn in uw situatie.
Maar: niet alle wijzigingen en uitzonderingen staan in deze folder. En wetten
en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op onze websites. Zo blijft
u goed op de hoogte.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag verder.
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Bureau voor Belgische Zaken
+31 (0)76 548 58 40
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
Vragen per e-mail via het BBZ contactformulier. Ga naar www.svb.nl/bbz,
Contact, Bureau voor Belgische Zaken, Contactformulier.
www.svb.nl/bbz

Overige adressen en
telefoonnummers

Belastingdienst Nederland
Voor vragen over uw aangifte, betalingen, teruggaven en bestellingen:
Belastingtelefoon Buitenland
+31 (0)55 538 53 85
www.belastingdienst.nl/internationaal
Belastingdienst/Toeslagen
+31 (0)55 5 385 385
www.belastingdienst.nl/internationaal, en kies onder
“Toeslagen” voor U woont buiten Nederland
Belastingdienst
Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)
0800 024 12 12 (bereikbaar vanuit Nederland)
0800 90 220 (bereikbaar vanuit België)
www.belastingdienst.nl, en kies onder “Verdragen” voor belastingverdrag
tussen Nederland en België
Federale Overheidsdienst Financiën
Contactcenter
+32 (0)2 572 57 57
Vragen per e-mail via het contactformulier op
www.financien.belgium.be/nl/Contact/
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Zorgverzekeringslijn.nl
+31 (0)88 900 6960
info@zorgverzekeringslijn.nl
www.zorgverzekeringslijn.nl
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CAK
Buitenlandregeling
Antwoordnummer 91041, 2509 VC Den Haag
+31 (0)88 711 55 51
www.hetcak.nl
Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650, 7300 AR Apeldoorn
+31 (0)33 445 68 70
gbr@zilverenkruis.nl
www.zilverenkruis.nl
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Kinderbijslagregeling in Nederland
www.svb.nl/kinderbijslag
Publieke uitvoerder gezinsbijslag Vlaamse Gewest)
FONS, Internationale Overeenkomsten
+32 (0)2 897 12 99
Trierstraat 9, 1000 Brussel
internationaal@fons.be
www.fonds.be
Private uitvoerders Vlaamse Gewest
-- Infino: www.infino.be/nl
-- Kidslife Vlaanderen: www.vlaanderen.kidslife.be/nl
-- MyFamily: www.myfamily.be
-- Parentia Vlaanderen: www.parentia.be/nl-VL
Publieke uitvoerders gezinsbijslag andere deelentiteiten
-- Brussel-Hoofdstad: FAMIRIS, www.iriscare.brussels/nl
-- Waalse Gewest: FAMIWAL, www.famiwal.be
-- Duitstalige Gemeenschap: Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap,
www.ostbelgienfamilie.be
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Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
+31 (0)88 898 20 01
www.uwv.nl/particulieren, Internationaal, Ik ben grensarbeider,
Ik word ziek en ben grensarbeider

