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onderdeel van ACV Nationaal ( Brussel), zetel in Hasselt 

individuele dienstverlening en belangenbehartiging voor 

actieve en postactieve grensarbeiders, pendel B NL 

BDuitsland: Eupen ; BFrankrijk: Ieper & Moeskroen 

BLuxemburg:   Aarlen 

belastingen, sociale zekerheid en arbeidsrecht 

spreekuren:Maaseik,Bilzen,Neerpelt,Turnhout,Hasselt, 

Maasmechelen, Genk 

ACV Grensarbeiders Nederland: 

 even voorstellen 

  ACV Grensarbeiders 
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1. andere begrippen en andere cultuur 

2. “vreemde” sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden 

3. twee belastingstelsels : woonland en werkland 

  

 

 

werken over de grens 

ACV Grensarbeiders  
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begrippen BE vs NL 

  ACV Grensarbeiders  

Nederland België 

Inkomstenbelasting Personenbelasting 

Burgerservicenummer Nationaal nummer 

Loonbelasting Bedrijfsvoorheffing 

Premieheffing RSZ 

Pensioen (2de pijler) Aanvullend 
pensioen/groepsverzekering 

AOW Wettelijk rustpensioen 

ANW overlevingspensioen 
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begrippen BE vs NL 

  ACV Grensarbeiders  

Nederland België 

AKW Kinderbijslag 

WLZ Vlaamse zorgverzekering 

WIA Invaliditeitsuitkering 

WIA Arbeidsongevallen 

WIA Beroepsziekte 

WW Werkloosheid 

ZVW Ziektekosten 

Eigen risico Remgeld 

WULBZ Gewaarborgd loon/ ziekengeld 

Zorgverzekeraar Mutualiteit 
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 sociaal verzekerd in land waar gewerkt wordt, er kan 

maar één wetgeving van toepassing zijn  

 verzekerd voor “klassieke” risico’s  : 

 gezinsbijslag, ouderdom , overlijden, ziektekosten, 

ziekte , arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 

 export van uitkeringen, uitzondering bij volledige 

werkloosheid & langdurige zorg 

toepasselijke sociale zekerheid 

  ACV Grensarbeiders  
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 Nederlandse kinderbijslag is lager en korter van duur 

dan de Belgische ( 18 jaar/25 jaar) 

 voorrangsregels ifv activiteit in woonland van de andere 

ouder 

 bij wonen in BE en werken in NL: prioritair via België en 

eventueel aanvullend via Nederland  

 bij wonen in NL en werken in BE: prioritair via Nederland 

en eventueel aanvullend via België 

 

  

  

    

 

toepasselijke sociale zekerheid  

gezinsbijslag 

  ACV Grensarbeiders  
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 wettelijk rustpensioen in Nederland : AOW 

 opbouwverzekering : 2% per verzekerd jaar, gebaseerd 

op minimumloon 

   2015 : 65 jaar en 3 maanden 

  2016: 65 jaar en 6 maanden  

  2017: 65 jaar en 9 maanden 

  66 jaar in 2018  

  67 jaar in 2021 

  67 jaar en 3 maanden vanaf 2022 (+) 

        

       vervroeging is niet mogelijk 

 

     

  

Nederland: ouderdom  

 ACV Grensarbeiders 
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  AOW is slechts één onderdeel van pensioengebouw  NL 

 pensioen = 2de pijler  

 onderwijs: ABP 

 uitkering: periodiek, dus niet in kapitaal 

 in tegenstelling tot AOW: vervroeging wel mogelijk  

   

Nederland ouderdom : pensioen 

ACV Grensarbeiders 



10 

 drie stelsels: zelfstandigen, werknemers & ambtenaren 

  zelfstandigen: RSVZ (Rijkinstituut sociale verzekeringen 

der zelfstandigen) 

  werknemers & ambtenaren FPD (Federale 

pensioendienst) 

  DIBISS: werken buiten de EER , facultatieve aansluiting 

 opgelet: brugpensioen of SWT (stelsel van werkloosheid 

met bedrijfstoeslag) ≠ wettelijk pensioen 

België:  wettelijk pensioen  

  ACV Grensarbeiders 
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 wettelijke pensioenleeftijd : 65 jaar  

 niet op basis van wonen, maar op basis van arbeid of 

gelijkgestelde situatie  

 te ontvangen pensioen afhankelijk van loon, statuut , 

gezinssamenstelling en loopbaanlengte 

 in 2018 : 65 jaar    

 vanaf 2025 : 66 jaar , vanaf 2030 : 67 jaar 

 lange loopbaan: vanaf 60 jaar 

   

België wettelijk pensioen 

  ACV Grensarbeiders 
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verplichting tot afsluiten ziektekostenverzekering in 

NL binnen de 4 maanden 

mogelijkheid om gebruik te maken van zorg in BE en 

in NL 

zorg in BE: afrekening volgens Belgisch stelsel 

eigen risico = “remgeld” 

eigen risico : € 385 verplicht, € max 500 vrijwillig 

gezinsleden eventueel mee te verzekeren en 

keuzerecht 

 

 

 

ziektekosten bij wonen in BE en werken in NL  

   ACV Grensarbeiders  
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grensarbeider dient aan te sluiten bij Belgische 

verzekeringsinstelling ( mutualiteit of hulpkas) 

in Nederland verplicht aan te sluiten bij CZ 

geen premie voor basisverzekering 

recht op verstrekkingen in BE of NL 

woonland: eigen risico 

werkland: remgeld  

gezinsleden: eventueel meeverzekerd en keuzerecht 

 

 

 

 

ziektekosten bij wonen in NL en werken in BE 

 ACV Grensarbeiders  
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ziekmelden en controle anders geregeld 

pendel NL-BE: bij werkgever en binnen 24 u bij UWV 

NL : 1ste 2 jaar loondoorbetaling werkgever 

België: maximum 1 maand , onderscheid arbeiders of 

bedienden 

Belgische ziekte-uitkering: mutualiteiten (vertrouwelijk!) 

re-integratie en rol werkgever: beperkter dan in NL  

na 2 jaar: Nederland = WIA , invaliditeit België = 1 jaar 

arbeidsongeschikt na 1.5.2010? Pro rata uitkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

ziekte en arbeidsongeschiktheid 

 ACV Grensarbeiders  
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 bij volledige en definitieve werkloosheid: woonland 

 gedeeltelijke werkloosheid: werkland ( bvb urenverlies) 

 grote verschillen in bruto bedragen en in duur van de 

uitkering (NL 2 jaar , BE onbeperkt) 

 wijzigingsvoorstel EC: werkland, ook bij volledige 

werkloosheid! 

 indien dit doorgaat: uiteenlopen premie-en 

belastingheffing ( nadelig dan wel voordelig) 

  

  

  

   

        

 

werkloosheid 

 ACV Grensarbeiders 
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 hoofdregel op basis VO 883/2004 : men kan maar in één 

land sociaal verzekerd zijn 

 indien gewerkt wordt in meerdere landen waaronder het 

woonland: sociale zekerheidsswitch indien substantieel in 

woonland gewerkt wordt (substantieel = minstens 25%  

 combineren van twee banen ( één in NL, één in BE) kan 

tot ontzettend complexe situatie leiden voor werkgever én 

werknemer!  

 komt regelmatig voor in het onderwijs! 

 knelpunt daarbij: wanneer is men ambtenaar? 

  

  

 

bijzonder aandachtspunt: werken in twee landen 

ACV Grensarbeiders 
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werken in twee landen bij wonen in België 

werken in  

Nederland 

wonen en werken 
in  

België  

% werkzaamheden in 
woonland 

waar 

sociaal verzekerd ? 

dienstverband NL loontrekkende minstens 25% België 

dienstverband NL loontrekkende minder dan 25%   Nederland 

geen NL 
dienstverband 

loontrekkende 

met BE 
dienstverband  

minstens 5%  België 

dienstverband NL zelfstandige / Nederland  

ambtenaar loontrekkende / Nederland 

dienstverband NL 

 

ambtenaar / België 

ambtenaar ambtenaar minstens 25% België 

ACV Grensarbeiders 
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werken in twee landen bij wonen in Nederland 

werken in  

België 

wonen en werken 
in  

Nederland 

% werkzaamheden in 
woonland 

waar 

sociaal verzekerd ? 

dienstverband BE loontrekkende minstens 25% Nederland 

dienstverband BE loontrekkende minder dan 25% België 

geen BE 
dienstverband 

loontrekkende 

met NL 
dienstverband  

minstens 5% Nederland 

dienstverband BE zelfstandige / België 

ambtenaar loontrekkende / België 

dienstverband BE 

 

ambtenaar / Nederland 

ambtenaar ambtenaar minstens 25% Nederland 

ACV Grensarbeiders 
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  gelijke behandeling op basis van VO 492/2011!  

 

   

   

  

  

  

arbeidsvoorwaarden en beloning 

ACV Grensarbeiders 
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 dezelfde fiscale voordelen: ja, maar afhankelijk van 

belastingverdrag! 

 art 15: belasting wordt betaald in woonland, tenzij 

dienstbetrekking in het andere land wordt uitgeoefend 

 art 20: uitzondering voor onderwijzend personeel voor 

een termijn van 2 jaar 

 dus: inkomende onderwijskracht vanuit NL: 2 jaar 

inkomstenbelasting in NL, uitgaande naar NL:  2 jaar 

personenbelasting in België 

    

  

  

  

  

  

  

dezelfde fiscale voordelen? 

ACV Grensarbeiders 



21 

Nederland 2018 

€ 0 - € 20.142 08,90% 

€ 20.143 - € 33.994 13,20% 

€ 33.995 - € 68.507 40,85% 

€ 68.508  € ……. 51,95% 

belastingtarieven 2018 

ACV Grensarbeiders 

België 2018 

€ 0 - € 12.990 25% 

€ 12.990 - € 22.290 40% 

€ 22.290 - € 39.660 45% 

€ 39.660  € ……. 50% 
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 art 20 zorgt voor discoördinatie van premie-en 

belastingheffing 

 nadelig voor uitgaande leraar naar Nederland 

 voordelig voor inkomende leraar naar België 

 werkt demotiverend! 

 bij bruto maandloon van € 3.000 verschil van € 375 netto! 

 voor verschil in belasting-en premieheffing geringe 

Belgische compensatie van max € 50 per maand  

belastingen 

ACV Grensarbeiders 
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 grensarbeid vanuit België naar Nederland of omgekeerd 

is niet altijd zwart/wit verhaal 

 voordelig? nadelig? Leraren! 

 complex web van sociale zekerheid, belastingen en 

arbeidsrecht 

 regelmatig botsing van wetgevingen bij gebrek aan 

afdoende grenseffectrapportage 

 goede informatie is van levensgroot belang!!! 

  

tot slot 

ACV Grensarbeiders 
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www.acvgrensarbeiders.be 

http://startpuntgrensarbeid.benelux.int 

 www.belastingdienst.nl 

http://www.eures-emr.org    www.pensioenkijker.nl  

www.rijksoverheid.nl www.hetcak,nl 

http://europa.eu www.loonwijzer.nl  www.ehic.nl 

www.wageindicator.org  www.socialsecurity.be 

www.grensinfo.nl 

 

   

 

 

 

 

 

  

nuttige informatie 

http://www.acvgrensarbeiders.be/
http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.eures-emr.org/
http://www.eures-emr.org/
http://www.eures-emr.org/
http://www.pensioenkijker.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.hetcak,nl/
http://europa.eu/
http://www.loonwijzer.nl/
http://www.ehic.nl/
http://www.wageindicator.org/
http://www.socialsecurity.be/
http://www.grensinfo.nl/
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ondanks alles : het blijft opletten 

ACV Grensarbeiders 
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 Bedankt voor de aandacht! 

 ACV Grensarbeiders 

 Mgr Broekxplein 6 

 3500 Hasselt 

tel 0032.11.30.60.00 

jos,poukens@acv-csc.be 

www.acvgrensarbeiders.be 

ACV Grensarbeiders 
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