Repats
10 Things to do and not to do
Geachte expat,
Er is een tijd van weggaan maar meestal ook een van teruggaan. De meeste expats
gaan na een aantal jaren weer terug naar Nederland.
Daar aangekomen wacht voor de meesten een grote
verassing want remigreren blijkt veel moeilijker te zijn dan
emigreren en dat verwacht je niet. Ik denk dat het komt
door je eigen instelling. Bij emigreren ben je voorbereid op
veranderingen en zoek je het avontuur en als je remigreert
denk je dat je teruggaat naar een Nederland waar je
vertrouwd mee bent. Dat Nederland is er echter niet meer
ook al kwam je er ieder jaar op vakantie. Hoe langer je bent
weggeweest des te meer dit speelt. Wat ook erg moet
wennen is dat niemand je verhalen wil horen en daarnaast
natuurlijk de files en de belastingen. Het aller moeilijkste is
echter om je uitgaven patroon weer aan te passen aan je
nieuwe belaste salaris.
Waar moet je nu op letten als je terug bent. (Gaat)
Ik laat de volgende punten de revue passeren:
1.
Inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie of GBA
Mis die heet nu BRP of Basisregistratie Personen
2.
Belastingen en M-biljetten
3.
Minimaal 12 maanden
4.
Fiscale partners
5.
Voorlopige aanslag
6.
Box 3 vermogensrendementsheffing oftewel de VRH
7.
Inboedel en auto (vanuit een land buiten de EU)
8.
Testamenten en huwelijkse voorwaarden
9.
Eigenwoning
10.
Schenken
1.
De BRP
Uit moet zich inschrijven in de BRP binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres
verandert dus nadat u verhuisd bent. (Zie punt 2) Zonder inschrijving in het BRP kunt u weinig. U kunt
niet kopen of huren en de kinderen kunnen niet naar school.
2.
Belastingen en M-biljetten
In het jaar van terugkeer moet u weer zo’n vermaledijd M-biljet invullen. Het jaar wordt gesplitst in
een buitenlands deel en in een binnenlands deel. Daarbij wordt in de praktijk de datum van
inschrijving in het BRP gehanteerd omdat dat makkelijk te controleren is. Fiscaal gaat het echter om
het moment waarop u het duurzame middelpunt van uw sociale en economische leven(sbelangen)
overbrengt naar Nederland. Het middelpunt van uw leven komt dus metterwoon (is de fiscale term)
weer in Nederland te liggen. Simpel toch? Welcome back. Deze omschrijving is vaag en daardoor is er
veel jurisprudentie over dit onderwerp.
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Een hard criterium zoals bijvoorbeeld de Engelse 183 dagen termijn is veel duidelijker. Een voorbeeld
dat veel voorkomt zijn nabetalingen uit Dubai als u al in Nederland bent gaan wonen. Worden die
belast??? Daar is dus geen eenduidig antwoord op te geven. Neem dus het zekere voor het onzekere
en zorg dat alles is afgehandeld voor u zich inschrijft in het BRP. Praktisch betekent het voorgaande
dat u verhuist op het moment dat uw inboedel arriveert. Vanaf dat moment bent u weer
binnenlandsbelastingplichtig en wordt uw wereldinkomen weer in Nederland belast. U krijgt dan
ook weer (tijdsevenredig) recht op de heffingskortingen. Voor het invullen van een M-biljet wordt
ook het salaris opgevraagd in uw buitenlandse periode (Dubai) Dat is niet omdat u daar belasting
over gaat betalen maar om de premies volksverzekeringen (AOW etc.) te berekenen voor uw
Nederlandse periode. Voor die berekening is uw wereldinkomen van het hele jaar van belang. Mbiljetten zijn lastig en ik ben er gauw een paar uur mee bezig vergeleken met een half uurtje voor en
gewone expat aangifte. (C-aangifte heet die)
3.
12 maanden termijn
Als u emigreert en binnen 12 maanden weer terugkeert dan moet u opletten. De fiscus behandeld
emigranten als buitenlandsbelastingplichtigen maar als u binnen 12 maande weer in Nederland gaat
wonen, dan doet de fiscus of u niet bent weggeweest. Al uw inkomen (Wereldinkomen) en
vermogen wordt dan in Nederland belast voor de hele periode, ook toen u hier niet woonde.
4.
Fiscale partners
U bent als expat nooit fiscale partners. Fiscale partner wil zeggen dat u eventuele aftrekposten zoals
de hypotheekrente kunt aftrekken van het hoogste inkomen. Ook worden de box 3 bezittingen op
een hoop gegooid en kunt u ze onderling zo gunstig mogelijk verdelen. Als expat kunt u dat niet maar
in Nederland kan het weer wel, mits de periode van binnenlandse belastingplicht gelijk is.
Dat betekent dat u zich tegelijkertijd in het BRP moet inschrijven, anders bent u in dat jaar geen
fiscale partners. Voorbeeld u betaalt per jaar € 24.000 aan hypotheekrente (ieder € 12.000) en u gaat
op 1 januari weer in uw huis in Nederland wonen. U partner heeft geen inkomen en schrijft zich in. U
komt een maandje later omdat uw contract nog even doorloopt. U bent dan geen fiscale partner
voor dat hele jaar. Uw partner kan € 12.000 aan rente aftrekken en u € 11.000. Omdat uw partner
geen inkomen heeft krijgt ze ook niets terug. (Van geen inkomen is niets af te trekken). Zou u zich
beiden op 1 februari hebben laten inschrijven dan kunt u € 22.000 van uw inkomen aftrekken dus €
11.000 meer. Als u een beetje een tof inkomen heeft scheelt dat dus ongeveer € 5.500 aan belasting.
Goed advies verdient zichzelf bijna altijd terug.
5.
Voorlopige aanslag
Als u ziet aankomen dat u veel terugkrijgt of
veel moet betalen kunt u een voorlopige
aanslag aanvragen. U betaalt dan in
termijnen. U kunt dit berekenen op de site
van de belastingdienst.
6.
VRH
Inkomstenbelasting betaalt u vanaf het
moment dat u in het BRP staat ingeschreven
zagen we hierboven. Bij de VRH werkt het
net iets anders. Daar wordt afgerond op hele
maanden in uw voordeel. De peildatum is 1
januari van dat jaar en u moet al uw
banktegoeden en beleggingen opgeven dus
ook rekeningen in Dubai of op de Kaaimaneilanden.
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Voorbeeld u heeft € 500.0000 vermogen. U betaalt dan aan VRH per jaar ruim € 6.000 per jaar dus
zeg € 500 per maand. Laat u zich op 31 augustus inschrijven in plaats van op 1 september dan scheelt
u dat dus € 500 aan belasting.
7.
Inboedel en auto (vanuit een land buiten de EU)
U kunt uw verhuisgoederen (Meestal) belastingvrij in Nederland invoeren. Verhuisgoederen zijn
goederen voor persoonlijk gebruik van u en uw gezin. Dus inboedel, huishoudelijk voorraden (Let op
accijnsgoederen zoals sigaretten en alcohol), kleine huisdieren en rijdieren (Uw kameel mag ook
mee) maar ook auto’s en motoren. U of uw verhuizer moet bij de douane waaronder uw woonplaats
valt een vrijstelling verhuisgoederen aanvragen. Voor uw auto of motor moet uw bovendien
vrijstelling van bpm-vragen. Uw moet uw auto of motor (en alle goederen) minstens 6 maanden in
bezit hebben en u mag ze de eerste 12 maanden niet verkopen. Auto en motor moeten bovendien
gekeurd worden en niemand buiten uw gezin mag er in die 12 maanden in rijden. Dan betaalt u
alsnog Import Duty, bpm en btw als u gepakt wordt. Let op de specificaties van uw voertuig. Check of
uw model of uitvoering wel voldoet aan de Nederlandse keuringseisen.
(Zie https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/invoeren/verhuizen-naar-nederland-en-uwvoertuig-meenemen en
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/inter
nationaal_verhuizen_en_douane/)
8. Testamenten en huwelijkse voorwaarden
Erfrecht en huwelijksvermogensrecht zijn de laatste jaren enorm veranderd dus als het er nog niet
van gekomen is, is een bezoekje aan de notaris sterk aan te raden. Er is een notitie beschikbaar over
testamenten in de Emiraten.
9. Eigenwoning
Fiscaal zeer complex op het belachelijke af. Recent zijn hierover 2 columns verschenen in de
Hollandse Nieuwe. Bovendien staan er een paar notities op mijn site.
http://www.planningmaster.nl/?page_id=211
10. Schenken
Voor schenken geldt dat als u schenkt binnen 10 jaar na vertrek, Nederland nog schenkingsrecht
heft. Bent u langer weg dan kunt u dus
beter nog schenken voordat u teruggaat.
Mocht u vragen hebben over het
bovenstaande, dan kunt u mailen naar:
Henk Vriesman MFP FFP CFP®
Pensioen/Beleggingsadviseur
Henk@PlanningMasters.nl
www.planningmasters.nl
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