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ET-regeling



ET-regeling

Een fiscale regeling die het mogelijk maakt om 

werknemers die tijdelijk in Nederland werken 

een belastingvrije vergoeding te geven. 



ET-regeling

➢ Wet op de Loonbelasting

➢ Convenant tussen Belastingdienst, ABU, NBBU 
en VIA uit 2010 waarin het mogelijk wordt 
gemaakt voor de uitzendkracht om een deel van 
het brutoloon in te ruilen voor een netto 
vergoeding van ET-kosten.

➢ ABU en NBBU CAO

➢ Download

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/brancheconvenant_uitzendbranche_al9221z1ed.pdf


ET-regeling

➢ Tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst;

➢ Woonplaats in het land van herkomst en;

➢ Vrije vergoedingen en verstrekkingen van 

extraterritoriale kosten.



Inhoud ET-regeling

➢ Huisvesting

➢ Reiskosten van en naar het land van 

herkomst

➢ Levensonderhoud



Eisen ET-regeling
➢ Geworven door een buitenlands wervingsbureau, gevestigd in het land van 

herkomst

➢ medewerker staat op een wervingslijst met adres in land van herkomst en 
nationaliteit

➢ Er is een arbeidsovereenkomst bij werkgever, met hierin het buitenlands adres

➢ Overeenkomst met uitzendbeding of detacheringsovereenkomst (voor bepaalde of 
onbepaalde tijd) 

➢ Medewerker heeft een zorgverzekering

➢ Artikelen vanuit ABU of NBBU zijn met medewerker besproken (ABU 50 en en/of 
22 lid 5 van de NBBU), dit is ook vastgelegd in de arbeidsovereenkomst 

➢ De Nederlandse uitzendonderneming heeft in het uitzendtijdvak de 
huisvesting of vervoer van en naar het land van herkomst georganiseerd



Grenzen ET-regeling

➢ Uitruilen mag over het loon, bovenwettelijke 

vakantiedagen, toeslagen en compensatie 

uren;

➢ Over 3 componenten samen mag max. 30% 

van het brutoloon tot aan het wettelijk 

minimumloon worden uitgeruild;

➢ Uitruil vindt doorgaans plaats tegen 81%;



Wet minimumloon & 
vakantiebijslag

➢ Ook over overwerk minimumloon verschuldigd

➢ Let op: vakantiebijslag opbouwen over deze uren

➢ Afwijking mogelijk bij cao  ABU / NBBU heeft dit gedaan

➢ Echter: WML-toets: Minimum bij wet is 108% over alle uren

➢ WML kan dus worden verhoogd naar 108%  uitruilen mogelijk tot aan 

108% van het WML

Uitruil over vakantiebijslag:

➢ Vakantiebijslag valt niet onder definitie WML.

➢ Uitruilen mag niet over vakantiebijslag 

(niet opgenomen ABU art. 50 lid 2)



Voorbeeld



Vragen?



Update Bouw cao



Bouw CAO

Inhoud Bouw CAO: 

 BBL;

 Vergewisplicht vakkrachtenregeling voor 
uitzendkrachten;

 Geen inloopschalen voor uitzendkrachten

Bouw CAO versus ABU/NBBU

Statement ABU en NBBU



Vragen?



Bedankt voor 
uw aandacht


