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Heffingskorting tijdens buitenlandplaatsing

Geachte voorzitter,

1.

Recentelijk werden wij gewezen op de P&O-flash van vrijdag 21 december 2018.

2.

In deze P&O-flash staat onder meer een alinea aangaande de aanpassingen op
loonbelastingsgebied voor personeel van Defensie geplaatst in het buitenland. Meer specifiek
wordt er aangegeven "dat Defensie voor medewerkers die in het buitenlønd wonen, meer
loonbelasting moet gaan inhouden door een lagere hffingskorting. let op: op de individuele
Ioonstrook zal dit dus voor de medewerker ook zichtbaar zijn (er blijft møandelijlrs een lager
bedrag over). "

3. Naar onze mening is dit niet van toepassing voor personeel dat geplaatst

is in het buitenland

doch hier wordt in voornoemde P&O-flash geen aandacht aan besteed.

4.

Defensiepersoneel geplaatst in het buitenland valt immers onder artikel 2.2. van de wet
inkomstenbelasting en heeft dienaangaande Nederland als fictieve woonplaats
(woonplaatsfictie) en heeft derhalve recht op de reguliere heffingskortingen.

5.

Wij verzoeken u met klem om, zoals dat een goed werkgever betaamt, zeker te stellen dat uw in
het buitenland geplaatste personeel niet geconfronteerd gaat worden met een te lage
heffingskorting en daardoor een (veel) lager netto inkomen.

6. Wij verzoeken u bij voorkeur zo spoedig als mogelijk schriftelijk
gaat stellen. Mocht u dat niet kunnen of willen
het eerstvolgende overleg van de WG AFR.

aan te geven dat u dit zeker
dan verzoeken wij u deze brief te agenderen voor

De bij de CCOOP aangesloten organisaties:
CNV Connectief; Politievakbond ACP; ACOIII de Bond van Defensiepersoneel; VDBZ Vereniging Dienst Buitenlandse Zaken; CNV Vakmensen
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Met vriendelijke groet,

J.A. Kropf
Overlegvertegenwoordi ger CC OOP
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