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Stellingen behorende bij het proefschrift

‘Grensoverschrijdende kwalificatieproblematiek:
tussen sociale zekerheid en aanvullend pensioen’

Bastiaan M.M. Didden

1. De vormgeving van de sociale zekerheids- en pensioenstel-
sels van de EU-lidstaten wordt gekenmerkt door een natio-
nale focus. Deze vormgeving en de (faciliterende) rol die de
fiscaliteit hierbij speelt, zijn van invloed op de wijze waarop
wordt omgegaan met de grensoverschrijdende pensioen-
kwalificatieproblematiek. Met de door mij voorgestelde keuze
voor toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning
kan gekomen worden tot ‘meer eenheid in verscheidenheid’
bij de kwalificatie van buitenlands pensioen door de EU-
lidstaten.

2. De pensioenkwalificatieproblemen die centraal staan in dit
onderzoek, ‘raken’ de inhoud van de pensioenpremiebepa-
ling in een belastingverdrag. Met het oog op een integrale en
adequate oplossing van deze kwalificatieproblemen moet de
pensioenpremiebepaling als basis dienen voor de nadere
uitwerking in een pensioenkwalificatieprotocol.

3. De keuze voor de wederzijdse erkenning van buitenlands
pensioen is een keuze voor arbeidsimportneutraliteit en toe-
passing van het werkstaatbeginsel.



4. EU-lidstaten moeten overgaan tot een nadere inventarisatie
van de financieringswijze van de sociale zekerheid. Hierbij
dient in het bijzonder oog te zijn voor het deel van de belas-
tingen dat is bestemd voor de financiering van de sociale ze-
kerheid. In de EU-lidstaat waar de mobiele werknemer be-
lastingplichtig is voor zijn wereldinkomen, moet de mobiele
werknemer op grond van Verordening nr. 883/2004 worden
vrijgesteld van de plicht om dit ‘sociaal gelabelde’ deel van
de belastingen te voldoen. Alleen zo kan worden voorkomen
dat een mobiele werknemer wordt geconfronteerd met een
dubbele economische premieheffing.

5. Hoewel de term ‘kwalificatie’ wellicht anders doet vermoe-
den, behelst het komen tot een oplossing voor de pensi-
oenkwalificatieproblematiek zo veel meer dan het alleen
zoeken naar definities. Het gaat bovenal om het doorgron-
den van de concepten en achterliggende ideeën die ten
grondslag liggen aan de nationale, beleidsmatige keuzes die
gemaakt zijn (en worden) bij de fiscale behandeling van
pensioen.

6. Bij de totstandkoming van grensoverschrijdend pensioenbe-
leid moet een principle-based approach worden aangelegd;
hetgeen inhoudt dat beleidsmakers een pensioenambitie in
termen van adequaat pensioeninkomen moeten formuleren.



7. Grensverleggende oplossingen voor mobiele werknemers
vereisen dat beleidsmakers ook over hun eigen expertise-
grenzen durven en moeten kijken; niet alleen op nationaal
niveau, ook op Europees en internationaal niveau is deze
‘durf’ en samenwerking noodzakelijk.

8. De toenemende keuze door de EU-lidstaten voor een bron-
staatheffing bij grensoverschrijdende pensioenuitkeringen
vereist ook dat de lidstaten inzicht hebben in de grensover-
schrijdende pensioenopbouw van een individu. De ontwikke-
ling van een Europees Pensioenregister is dan ook toe te
juichen, mits niet alleen inzicht wordt geboden in het door
een individu opgebouwde pensioen, maar ook kan worden
vastgesteld in welke lidstaat en voor welke tijdsduur een
pensioenregeling fiscaal is gefaciliteerd: track & trace the tax
facilitated pensions.

9. Onderhavig onderzoek kan binnen de Europese Unie als
Witboek / roadmap fungeren. Niet alleen omdat het onder-
zoek naadloos aansluit bij het huidige streven van de
Europese beleidsmakers naar het bevorderen van de grens-
overschrijdende arbeidsmobiliteit en pensioeninkomen, maar
ook vanwege het feit dat aan de voorgestelde oplossings-
richtingen een internationaal aanvaard toetsingskader en
rechtsvergelijkend onderzoek ten grondslag ligt.
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