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Wie meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap (of daaraan 
gelijkgestelde rechtsvormen) heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. Voor deze aanmerkelijk-
belanghouder geldt de gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een 
aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur 
van zijn arbeid. 

In beginsel geldt deze regeling ook voor een aanmerkelijkbelanghouder die in het buitenland woont en een 
aanmerkelijk belang heeft in een in Nederland gevestigde vennootschap.

De aanmerkelijkbelanghouder (hierna: ab-houder) dient dus een loon te ontvangen dat normaal is voor het niveau en 
de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 
1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
2. Het loon van de meestverdienende werknemer van de onderneming of een verbonden onderneming; of
3. Een vast bedrag (in 2023 tenminste € 51.000).
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Internationale situaties
Nederland heeft met vele landen afspraken gemaakt 
over de belastingheffing van verschillende soorten 
inkomens. Deze afspraken worden vastgelegd in een 
Belastingverdrag tussen beide landen. De huidige 
Nederlandse belastingverdragen beperken de nationale 
wet in het heffingsrecht. Zij beperken dus enkel waar 
Nederland over belasting mag heffen. Als er geen 
verdrag is, wordt de nationale wet niet beperkt en kan 
dubbele heffing optreden. 

Werknemer of directeur?
In die verdragen wordt vaak een onderscheid gemaakt 
tussen regulier loon en directeursvergoedingen. 
Waar over het algemeen regulier loon wordt 
belast daar waar feitelijk gewerkt wordt, is de 
directeursvergoeding meestal belast in het land waar 
de entiteit gevestigd is. Let hierbij op dat er discussie 
kan ontstaan over of de werkzaamheden worden 
verricht als directeur of als werknemer vanwege de 
gevolgen ten aanzien van het heffingsrecht.

Gebruikelijkloonregeling 
internationaal houdbaar?
Als gevolg van de gebruikelijkloonregeling trekt 
Nederland, bij fictie, inkomen van de ab-houder in haar 
heffingsrecht. Immers, de ab-houder wordt geacht 
een inkomen uit dienstbetrekking te genieten, wat als 
gevolg van het belastingverdrag in de heffingssfeer 
van Nederland valt. De vraag is nu hoe houdbaar 
die fictie van Nederland eigenlijk is in internationale 
verhoudingen.

In 2008 oordeelde het Nederlandse gerechtshof1 dat 
de gebruikelijkloonregeling ook geldt voor een in 
het buitenland wonende ab-houder die in Nederland 
arbeid verricht voor een vennootschap waarin hij 
een aanmerkelijk belang heeft. Het is daarbij niet van 
belang in welk land de vennootschap is gevestigd of 
naar welk recht de vennootschap is opgericht. 

Internationale belastingverdragen kunnen echter 
aan de heffing van dit fictieve loon in de weg staan. 
Uit de jurisprudentie volgt dat Nederland als gevolg 
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van de wetsfictie belastingheffing naar zich toe 
mag trekken, mits het andere land daar expliciet 
mee instemt. Op basis van deze uitspraak is de 
gebruikelijkloonregeling in nagenoeg alle gevallen niet 
van toepassing op buitenlandse ab-houders die wonen 
in een land waarmee Nederland een belastingverdrag 
heeft gesloten. Dit geldt overigens niet voor ab-
houders die in België wonen. De reden hiervoor is 
dat de Belgische overheid de doorwerking van de 
gebruikelijkloonregeling naar het belastingverdrag 
expliciet heeft erkend.

Gebruikelijkloon en  
socialeverzekeringsplicht
Voor de premieheffing volksverzekeringen ligt dit dan 
weer net iets anders. De heffingsbevoegdheid wordt 
toegedeeld op grond van een Europese Verordening. 
Een niet in Nederland wonende bestuurder van 
een in Nederland gevestigd lichaam, is verzekerd 
in Nederland. Het gebruikelijk loon mag dan wel 
als grondslag dienen voor de berekening van de 
verschuldigde SV-premies.

Afsluitend
In internationale situaties speelt de discussie zich dus voornamelijk af rond het vraagstuk vanuit welke hoedanigheid 
de werkzaamheden zijn verricht (als directeur of als werknemer) en of Nederland zich met de fictiebepaling geen 
heffingsrecht onrechtmatig toeëigend, nadat het verdrag is afgesloten.  

Bij Schipper Accountants staan zowel onze loonbelasting als onze internationale experts klaar om u van advies te 
voorzien. Daarnaast helpen we u natuurlijk graag met uw verplichtingen rondom de inkomsten-, vennootschaps- en 
andere belastingen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

https://www.schipperaccountants.nl/contact/


Over Schipper

Schipper Accountants is een full-service accountants- en advieskantoor met dienstverlening 
op het gebied van accountancy, belastingadvies, accountantscontrole, pensioenadvies, 
corporate finance en personeelsdiensten.

Als sparringpartner, adviseur en vertrouwenspersoon helpen we ondernemers te ondernemen 
met vertrouwen. We ontzorgen, ondersteunen en bieden inzicht in uw cijfers. Met ruim 80 jaar 
werkervaring, circa 350 medewerkers en meerdere vestigingen in Zuidwest-Nederland zijn 
we in de brede regio actief en weten we wat er in uw onderneming speelt, zodat we kunnen 
fungeren als volwaardig gesprekspartner. Schipper behoort tot de top 25 accountants- en 
advieskantoren in Nederland.

Heeft u vragen over de gebruikelijk-
loonregeling in internationale 
verhoudingen? Neem dan contact op 
met internationaal belastingadviseur 
Susanne Schorel.

E: sschorel@schipperaccountants.nl 
T: 06 - 57 28 87 99
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