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Aangifte inkomstenbelasting in Nederland en België 
 

 
De jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte is voor veel mensen een vervelende klus die vaak tot het 
laatste moment uitgesteld wordt. Niet voor niets heeft de Nederlandse fiscus als motto "Leuker 

kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Helaas blijft de aangifte een ingewikkelde zaak die 
veel vragen oproept. Zeker in grensoverschrijdend verband komt er nogal wat bij kijken, 
aangezien dan de regels van twee landen met elkaar gecombineerd moeten worden.  

 
 
1. Nederland 

Klik hier voor een overzicht tarieven & percentages in Nederland. 

 
a. Binnenlands belastingplichtingen (aangifte IB) 

Over het salaris wordt via de salarisadministratie loonbelasting berekend en afgedragen. 
Loonbelasting fungeert in veel situaties als voorheffing op een mogelijke eindheffing, die 
via de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting wordt afgerekend. Soms is de loonheffing 
ook meteen “eindheffing” en is een aangifte inkomstenbelasting niet noodzakelijk. Als dat 

echter wel het geval is, moet de werknemer deze zelf invullen en indienen of kan hij dit 
laten doen door een belastingadviseur.  
 

b. Buitenlands belastingplichtigen (C-biljet) 
Niet-inwoners van Nederland kunnen buitenlands belastingplichtig in Nederland zijn, 
namelijk voor zover zij een Nederlandse bron van inkomen hebben, bijvoorbeeld 

Nederlandse loondienstinkomsten.  

 
In de meeste gevallen geeft dit geen directe aanleiding om een aangifte in de Nederlandse 
inkomstenbelasting te doen, omdat in de meeste gevallen Nederlandse 
loondienstinkomsten al via een werkgever in de Nederlandse heffing zijn betrokken 
geweest.   
 
Evenwel kan het in het jaar waarin slechts een paar maanden Nederlandse 

loondienstinkomsten zijn genoten, zinvol zijn om te laten onderzoeken om toch een 
aangifte in de Nederlandse inkomstenbelasting te gaan doen. Door de werking van de 
Nederlandse loonbelasting met inhoudingen op maandbasis kan het namelijk zo zijn dat 
indien voor de Nederlandse inkomstenbelasting de berekening op jaarbasis wordt gemaakt 
een teruggaaf van Nederlandse inkomstenbelasting blijkt.  
 

Hier is enige waakzaamheid op zijn plaats, want er is nog een niet onbelangrijke 
Nederlandse bron van inkomen en dat zijn de inkomsten uit in Nederland gelegen 

onroerend goed, daaronder begrepen een in Nederland gelegen vakantiehuisje. Daarvoor 
is men sowieso verplicht om in Nederland aangifte te doen. Geniet men in dat geval 
tegelijkertijd Nederlandse loondienstinkomsten, dat kan de uitkomst van bovengenoemde 
berekening wel eens resulteren in een schuld aan Nederlandse inkomstenbelasting.  
 

c. Termijnen 
Nederlandse belastingplichtigen dienen vóór 1 mei hun aangifte in de Nederlandse 
inkomstenbelasting te hebben ingediend, tenzij vóór die datum formeel om uitstel van 
indiening is verzocht. Desgewenst kan daartoe gebruik worden gemaakt van de 
zogenaamde beconregeling op grond waarvan Interfisc Consult BV voor al haar klanten 
waarvoor zij de aangifte verzorgt formeel om uitstel van indiening kan verzoeken en 
vervolgens na goedkeuring daarvan gespreid over het kalenderjaar, dus ook ná 1 mei, 

aangiftes Nederlandse inkomstenbelasting kan verzorgen en indienen zonder kans op 
boetes etc. vanwege laattijdige indiening.  
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Dit is meestal van belang voor belastingplichtigen met inkomsten uit het buitenland, zoals 
salary splitters die nu eenmaal in de praktijk meer tijd nodig hebben om alle gegevens te 
verzamelen die nodig zijn om een verantwoorde aangifte in te kunnen dienen. 
 
In sommige situaties ontvangt een werknemer een uitnodiging tot het doen van aangifte 

ná 1 mei! Ook dan MOET deze ingediend worden en wel vóór de uiterste datum, die op de 
uitnodiging vermeld staat. Ook in deze situatie kan er uitstel gevraagd worden via de 
beconregeling, maar dan ook wel vóór de genoemde indiendatum. 
 
Jaarlijks wordt het boetebeleid van de Nederlandse Belastingdienst aangescherpt. Boetes 

voor te laat indienen kunnen meteen worden opgelegd en bedragen minimaal € 369,-, dus 

let goed op de op het biljet vermelde indieningstermijn! 
 
 

2. België 
a. Binnenlands belastingplichtigen (aangifte PB/personenbelasting) 

Over het salaris wordt via de salarisadministratie bedrijfsvoorheffing berekend en 
afgedragen. Bedrijfsvoorheffing fungeert in veel situaties als voorheffing op een mogelijke 

eindheffing, die via de Belgische aangifte personenbelasting wordt afgerekend. In België is 
elke werknemer verplicht om elk jaar een aangifte personenbelasting in te dienen, ook als 
de belastingdienst het aangiftebiljet niet automatisch toestuurt. In dat geval is de 
werknemer verplicht er zelf één op te vragen.  
 

b. Buitenlands belastingplichtigen (BNI/belasting der niet-inwoners)  
Buitenlandse werknemers die niet in België wonen maar geheel of gedeeltelijk in België 

hebben gewerkt, zijn onder bepaalde voorwaarden belastingplichtig in België en verplicht 

een aangifte in te dienen (de aangifte "belasting der niet-inwoners" ofwel BNI). Uitsluitend 
het beroepsinkomen dat gerelateerd kan worden aan de werkzaamheden in België, is aan 
belasting onderhevig.  
 
Indien de werknemer geen aangifteformulier heeft ontvangen, is hij verplicht dit zelf aan 

te vragen bij de Belgische belastingdienst. Indien geen aangifte wordt ingediend, kan 
ambtshalve een aanslag worden opgelegd mét een bijkomende belastingverhoging. 
Hetzelfde geldt wanneer de aangifte laattijdig wordt ingediend. Wij raden de werknemers 
dan ook aan tijdig een aangifteformulier op te vragen en/of tijdig de aangifte in te dienen. 
Het indienen van een aangifte is voor vele werknemers een voordeel, aangezien dit veelal 
resulteert in een teruggave aan te veel ingehouden loonbelasting. 
 

c. Termijnen 
Voor wat betreft de aangifte PB (personenbelasting) zijn verschillende termijnen van 
toepassing, alnaargelang de specifieke situatie. 
Voor personen die nog een papieren aangifte indienen, verstrijkt de aangiftetermijn met 

betrekking tot een bepaald inkomstenjaar in principe eind juni van het jaar nadien. Wordt 
de aangifte ingediend via tax on web (electronisch), zal deze termijn worden verlengd, 
normaliter tot midden of eind juli.  

Wordt de aangifte ingediend via een mandataris (bijvoorbeeld Interfisc), zal de uiterste 
indieningsdatum in principe vastgesteld worden op 31 oktober van elk jaar.  
 
De laatste dag voor het indienen van de aangifte BNI (belasting der niet inwoners) wordt 
meestal vastgesteld op 30 november van elk jaar. Deze data worden door het Ministerie 
van Financiën in principe elk jaar bevestigd en zijn dus niet definitief. 

 
Als expert op het gebied van grensoverschrijdend werken biedt Interfisc de mogelijkheid om voor 
medewerkers, al dan niet werkzaam in meerdere landen, de aangifte inkomstenbelasting in 
Nederland en België te verzorgen. Uw fiscale vragen of een offerte-aanvraag kunt u richten aan 
consult@interfisc.eu.  
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