
 
 
Belangrijke wijzigingen voor buitenlands belastingplichtigen 
 
Vanaf 1 januari 2015 vindt er een belangrijke wetswijziging plaats voor personen die in het 
buitenland wonen en Nederlandse inkomsten genieten.  
 
Huidige regeling tot en met 2014: keuzerecht 
 
Personen die in het buitenland wonen en Nederlands inkomen genieten, kunnen nu in Nederland, bij 
het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting, opteren/kiezen om behandeld te worden als 
binnenlands belastingplichtige. Het voordeel van opteren/kiezen om als binnenlands 
belastingplichtige te worden behandeld is dat bijvoorbeeld de hypotheekrente van een in het 
buitenland gelegen eigen woning in aftrek kan worden gebracht op het Nederlandse inkomen. 
Hiermee wordt jaarlijks een belastingvoordeel gerealiseerd. 
 
Mede door Europese wetgeving vervalt vanaf 1 januari 2015 bovengenoemde keuzemogelijkheid.  
 
Regeling vanaf 1 januari 2015: 90%-eis  
 
Vanaf 2015 krijgen we te maken met de term kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.  
 
Wat houdt deze nieuwe regeling in? 
 
Vanaf 1 januari 2015 komt u als inwoner van Duitsland (buitenland) in Nederland alleen in 
aanmerking voor aftrekposten, waaronder de hypotheekrente voor de in het buitenland gelegen 
eigen woning, als u voldoet aan de voorwaarden voor een kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtige. Er is geen keuzemogelijkheid meer.  
 
Wanneer voldoet u aan de voorwaarden voor een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige? 
 
Als voorwaarde om aangemerkt te worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, geldt 
dat minimaal 90% van uw totale inkomen in Nederland moet zijn belast. Het gaat hierbij om het 
zogenaamde wereldinkomen. Hiertoe worden onder meer gerekend uw looninkomsten, 
pensioeninkomsten, vermogensinkomsten.  
 
Wordt voldaan aan de eis dat 90% van het totale inkomen in Nederland is belast, dan wordt men 
aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Er bestaat dan in Nederland recht op 
de aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek voor een in het buitenland gelegen eigen 
woning.  
 
Wordt niet voldaan aan de eisen van een kwalificerende belastingplichtige, dan bestaat er geen recht 
op bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. 
 
Let op: 
 
De voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige gelden per persoon. Bij 
gehuwden/fiscaal partners en gezamenlijke eigendom van de eigen woning zullen beide personen 
aan de voorwaarde moeten voldoen. Hierbij moet dan 90% van het totale “gezinsinkomen” in 
Nederland belast zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan is de gehele hypotheekrente 
aftrekbaar in Nederland.  



 
 
Wordt “gezamenlijk” niet aan de voorwaarde voldaan, dan dient per persoon bekeken te worden of 
aan de 90%-eis wordt voldaan. Voldoet één van de partners aan de 90%-eis, dan is bij gezamenlijk 
eigendom van de eigen woning nog maar de helft van de hypotheekrente aftrekbaar! Voldoen 
beiden niet aan de 90%-eis dan is de gehele hypotheekrente niet meer aftrekbaar! 
 
Jaarlijkse beoordeling 
 
Elk jaar zal door de Nederlandse Belastingdienst beoordeeld worden of 90% van het totale inkomen 
in Nederland is belast. Voor deze beoordeling zult u van de belastingautoriteit van uw woonland een 
inkomensverklaring moeten kunnen overleggen. Aan de hand van deze verklaring kan de 
Nederlandse Belastingdienst beoordelen of u voldoet aan de 90%-eis.  
 
Let op met buitenlandse inkomsten of vermogensinkomsten/spaartegoeden 
 
Geniet u of uw partner Duitse inkomsten, zoals bijvoorbeeld een mini-job of een “normale” baan in 
Duitsland, dan kan dit gevolgen hebben voor het wel of niet voldoen aan de 90%-eis. Met als gevolg 
dat bijvoorbeeld de hypotheekrente niet meer of voor de helft aftrekbaar is.   
 
Ditzelfde geldt voor vermogensinkomsten/spaartegoeden. Op grond van het oude en nieuwe 
belastingverdrag met Duitsland is de belastingheffing over spaartegoeden toegewezen aan Duitsland. 
Dit kan ook gevolgen hebben voor het wel of niet voldoen aan de 90%-eis. Met als gevolg dat 
bijvoorbeeld de hypotheekrente niet meer of voor de helft aftrekbaar is.   
 
Is er een overgangsregeling? 
 
Er is  geen overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2015 treedt de term kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtige in werking en is er geen keuzemogelijkheid meer. Hierdoor is van belang om vooraf 
te weten of wordt voldaan aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse 
belastingplichtige. 
 
Aandachtspunt 
 
De Nederlandse Belastingdienst heeft deze week aangegeven dat voor personen die in het 
buitenland wonen en in 2013 en/of 2014 geopteerd/gekozen hebben voor behandeling als 
binnenlands belastingplichtige vanaf 2015 niet automatisch een voorlopige teruggave ontvangen. 
Voor 2015 zal deze, indien (nog) van toepassing, moeten worden aangevraagd. Wilt u vanaf januari 
2015 de maandelijkse teruggave blijven ontvangen dan dient u tijdig actie te ondernemen. 
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze notitie vragen hebben, of wilt u het bovenstaande in het kader van 
uw eigen situatie graag een keer doorspreken, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen 
telefoonnummer 074-291 6117 of e-mail info@ltb-belastingadvies.nl 
 
 
 
Disclaimer 
 
Deze notitie is bedoeld als algemene fiscale informatie en kan niet worden gezien als een (persoonlijk) advies. Hierdoor 
kunnen er aan deze notitie ook geen rechten worden ontleend.  


