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Valorisatie-addendum 

 

1. Wat is de maatschappelijke (en/ of economische) relevantie van je 

onderzoeksresultaten?  

 

De grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Europese Unie (EU) is relatief beperkt: in 2016 

woonde en werkte 3,9% van de EU-beroepsbevolking in een andere lidstaat dan hun herkomststaat.
1
 

Naast deze zogenoemde ‘long-term mobility’, kon in 2016, 0,6% van de EU-werknemers als 

grenswerknemer worden aangemerkt.
2
 In absolute zin betrof dit 1,4 miljoen EU-burgers tussen 20-64 

jaar.
3
 Het aantal detacheringen in de EU in 2016 lag iets hoger met ongeveer 2,3 miljoen 

gedetacheerde werknemers.
4
  

Tegen de achtergrond van het streven van de Europese Unie naar een ruimte zonder 

binnengrenzen past het in beginsel niet dat zich knelpunten kunnen voordoen waardoor de 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit kan worden verhinderd. Onderhavig proefschrift is gericht op 

drie van deze knelpunten, namelijk de volgende drie juridische kwalificatieproblemen: 

1. de niet-fiscale erkenning van een buitenlandse aanvullende pensioenregeling; 

2. de kwalificatie als belasting dan wel als sociale zekerheidspremie;  

3. de kwalificatie als sociale zekerheid (wettelijk pensioen) dan wel als aanvullend pensioen. 

 Als gevolg van het bestaan van de voornoemde kwalificatieproblemen kan een mobiele 

werknemer met een verscheidenheid aan negatieve consequenties worden geconfronteerd, zoals een 

dubbele economische premieheffing of het niet in aanmerking komen voor fiscale erkenning en 

facilitering van de pensioenregeling in een andere lidstaat. Voorts kan zich een mogelijke dubbele 

belastingheffing voordoen en daarnaast wordt de mobiele werknemer geconfronteerd met 

administratieve rompslomp en een gebrek aan rechtszekerheid. 

 Dit proefschrift beoogt concrete beleidsmatige handvatten te bieden voor het bevorderen van 

de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. De oplossing die wordt aangedragen in het proefschrift is 

dan ook gericht op het wegnemen van de hiervoor genoemde negatieve consequenties waarbij recht 

wordt gedaan aan een andere breed gedragen doelstelling van Europese en nationale beleidsmakers: 

een adequate pensioenopbouw voor EU-burgers.
5
 De hiervoor besproken negatieve consequenties 

                                                           
1
 De genoemde statistische gegevens zijn onder meer ontleend aan Eurostat en zijn verwerkt in de rapportage 2017 Annual 

Report on intra-EU Labour Mobility, die in opdracht van de Europese Commissie jaarlijks wordt gepubliceerd. Zie: Fries-Tersch 
e.a. 2018, p. 22 en dan specifiek de long-term labour mobility. 
2
 Deze statistische gegevens inzake cross-border workers zijn ontleend aan: Fries-Tersch e.a. 2018, p. 22. Let wel, deze cijfers 

dienen slechts ter indicatie. Dit hangt samen met het feit dat in de onderzoeken die zijn verricht naar het inzichtelijk maken van 
de arbeidsmobiliteit in de Europese Unie, niet consequent dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd, onder meer ten 
aanzien van het concept ‘grensarbeid’. Volgens een nieuwsbericht van de Europese Commissie inzake de oprichting van de 
Europese Arbeidsautoriteit, woonden en werkten in 2017, 17 miljoen EU-burgers in een andere EU-lidstaat, Europese 
Commissie, ‘Commissie presenteert voorstellen voor een Europese Arbeidsautoriteit en voor een bredere toegang tot sociale 
bescherming’, 13 maart 2018, IP/18/1624. Het mag duidelijk zijn dat hierdoor enige voorzichtigheid is geboden bij de 
interpretatie van de beschikbare statistische gegevens. Het verdient aanbeveling om op zeer regelmatige basis, in het kader 
van de actualiteit, de arbeidsmobiliteit in de Europese Unie te monitoren. Uiteraard dient deze monitoring op uniforme 
uitgangspunten te zijn gebaseerd. 
3
 Fries-Tersch e.a. 2018, p. 22. Gezien de stijgende levensverwachting en de verschuivende wettelijke pensioenleeftijd zou 

mijns inziens de leeftijdsrange hierop moeten worden aangepast. 
4
 Fries-Tersch e.a. 2018, p. 22. Voor de meer in detail uitgewerkte statistische gegevens inzake het aantal detacheringen in de 

Europese Unie kan worden verwezen naar een, in opdracht van de Europese Commissie, door Pacolet & De Wispelaere 
uitgevoerde studie: Posting of workers: Report on A1 portable documents issued in 2016. Ten aanzien van de afgegeven A1-
verklaringen in 2016, Pacolet & De Wispelaere 2017, p. 14. 
5
 Enkele jaren geleden nog(maals) uitgesproken in de Europese Pijler van Sociale Rechten, European Commission, 

Commission Recommendation on the European Pillar of Social Rights, C (2017) 2600 final, 26 April 2017, p. 8. 



hebben immers zijn weerslag op het (pensioen)inkomen van een mobiele werknemer. Door in het 

onderzoek aansluiting te zoeken bij de zogenoemde ‘multi-pillar benadering’ wordt dit in ogenschouw 

genomen. 

Met het oog op de haalbaarheid van de door mij voorgestelde oplossing zijn dwarsverbanden 

gelegd tussen de relevante rechtsgebieden (sociaal zekerheidsrecht, aanvullend pensioenrecht en 

belastingrecht), bestaande initiatieven en de pensioenpijlers zodat gekomen kan worden tot het 

aanbrengen van ‘(meer) eenheid in verscheidenheid’ in de wijze van pensioenkwalificatie door 

Nederland, België en Duitsland.
6
 Ook bij de vormgeving van de oplossing is rekening gehouden met 

de haalbaarheid. In het kader van een realistische oplossing is gekozen voor een combinatie van het 

uitvaardigen van een Europese mededeling en het opnemen van een kwalificatieprotocol bij een 

belastingverdrag.  

 Alles overziend kan onderhavig onderzoek worden gezien als een Witboek dat concrete 

handreikingen biedt voor opvolging door de betrokken beleidsmakers, op nationaal niveau, Europees 

en internationaal (OESO) niveau. Deze concrete handreikingen zijn overigens gebaseerd op een 

internationaal aanvaard toetsingskader (‘guiding principles of good policy’), hetgeen (ook weer) de 

haalbaarheid (en opvolging door beleidsmakers) van de oplossing ten goede komt. 

Het is nu het momentum dat door de beleidsmakers moet worden aangegrepen om actie te 

ondernemen, onder meer gezien de huidige fiscale verdragsonderhandelingen tussen Nederland-

België en België-Duitsland. Voorts kan de ‘high-level group of experts on pensions’ worden genoemd. 

Deze in 2018 door de Europese Commissie ingestelde expertgroep heeft onder meer als taak het 

bevorderen van kennisdeling tussen de lidstaten inzake de bevordering van aanvullend pensioen, in 

het bijzonder in grensoverschrijdende situaties.
7
 Deze groep met experts kan onderhavig onderzoek 

waarbij Nederland, België en Duitsland als ‘Europese proefregio’ centraal heeft gestaan, mede onder 

de aandacht brengen bij de Europese Commissie, zodat gekomen kan worden tot de mededeling 

inzake de kwalificatieproblematiek en het verrichten van vergelijkbaar onderzoek in andere Europese 

grensregio’s. 

 

2. Voor wie buiten de wetenschap zijn je onderzoeksresultaten interessant en 

waarom? 

 

Zoals al aangegeven onder 1 kan onderhavig onderzoek worden gezien als een Witboek dat concrete 

handreikingen biedt voor opvolging door de betrokken beleidsmakers. De onderzoeksbevindingen zijn 

dan ook interessant voor de Europese Commissie, de OESO en de Ministeries van Financiën en 

Sociale Zaken in Nederland, België en Duitsland. Juist bij het komen tot een integrale oplossing is het 

van belang dat fiscale experts, sociale zekerheidsexperts en experts op het terrein van pensioen 

gezamenlijk de grensoverschrijdende problematiek ‘aanvliegen’. Vandaar dat ik groot belang hecht 

aan het opzetten van geregelde overleg-structuren waaraan de voornoemde experts deelnemen. Als 

voorbeeld van het opzetten van een dergelijke governance-overlegstructuur dient te worden 

voortgeborduurd op de wijze waarop nu al geregeld overleg plaatsvindt in GROS-verband tussen 

ambtenaren van de verantwoordelijke departementen en ministeries. GROS staat voor 

                                                           
6
 Inspiratie mede ontleend aan het motto van de Europese Unie, ‘Unity in diversity’. Zie: <http://europa.eu/european-

union/about-eu/symbols/motto_en>, laatst geraadpleegd op 15 oktober 2018. ‘Verscheidenheid’ in dit verband ziet op het 
verschil in aanpak, rechtsgebieden en pensioenpijlers en ‘eenheid’ op het stroomlijnen van de verscheidenheid zodat gekomen 
kan worden tot een integrale oplossing. 
7
 Zie: artikel 2, onder b, European Commission, Commission Decision setting up a high-level group of experts on pensions, 18 

December 2017, C (2017) 8523 final. 



‘grensoverschrijdende samenwerking’ tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische overheden in de 

grensregio’s.
8
  

Het proefschrift biedt voorts op overzichtelijke wijze inzicht in de pensioenkwalificatiekaders 

van Nederland, België en Duitsland en vormt daarmee een van de eerste publicaties met een 

dergelijke inhoud. Voor belastingadviseurs actief in het werkveld ‘global mobility’ (en die de mobiele 

werknemer en werkgever bijstaat) en geïnteresseerden in het thema ‘grensoverschrijdend pensioen’ 

kan het proefschrift van waarde zijn, juist ook omdat kanttekeningen worden geplaatst bij het huidige 

kwalificatiebeleid. Onder de noemer ‘geïnteresseerden’ kunnen ook onderzoekers worden geschaard, 

onderzoekers die onderzoek verrichten naar grensoverschrijdend pensioen dan wel de 

pensioensystematiek in een van de drie landen dan wel naar de Europese of internationale fiscale 

context. Dit proefschrift biedt door een zeer volledige literatuurlijst voldoende aanknopingspunten voor 

nader nog gedetailleerder onderzoek. 

Voor de rechtspraak in de drie genoemde landen is het ook zaak kennis te nemen van dit 

proefschrift, dit met het oog op eventuele argumenten die belastingadviseurs in kunnen nemen en die 

voortvloeien uit de geïdentificeerde lacunes in het bestaande kwalificatiebeleid. Tevens kan dit 

proefschrift van waarde zijn voor parlementsleden en organisaties die opkomen voor de belangen van 

grenswerkers.  

 

3. In welke concrete producten, diensten, processen, activiteiten of bedrijvigheid 

worden je onderzoeksresultaten vertaald en vormgegeven?  

 

De knelpunten van het bestaande kwalificatiebeleid zijn geïdentificeerd in dit onderzoek. 

Belangenorganisaties op het gebied van grensarbeid en pensioen, nationale en Europese 

parlementsleden en belastingadviseurs al dan niet in verenigd verband via een beroepsorganisatie, 

kunnen deze knelpunten bijvoorbeeld naar voren brengen via vragen in het parlement dan wel in 

eventuele rechterlijke procedures. De doelstelling van het proefschrift is echter dat de oplossing voor 

de kwalificatieproblematiek die ik heb voorgesteld, wordt overgenomen door de wetgevers en 

beleidsmakers. Hiertoe heb ik een concreet voorstel tot aanpassing van het bestaande beleid inzake 

de kwalificatie van buitenlands pensioen aangedragen waarbij de haalbaarheid en uitvoerbaarheid 

ervan ook in ogenschouw is genomen. Een dergelijke structurele oplossing verdient immers de 

voorkeur boven het voeren van rechterlijke procedures. 

Gedurende het werken aan het proefschrift is over specifieke problemen die de 

kwalificatieproblematiek ‘raken’ al contact opgenomen met beleidsmakers. Onder meer is aandacht 

gevraagd voor de flexibilisering van de AOW-leeftijd en de kwestie inzake de fiscale behandeling van 

buitenlandse wettelijke pensioenpremies naar aanleiding van een uitspraak van Hof ‘s-Hertogenbosch 

inzake de fiscale behandeling van het eerste pijlerpensioen van een naar Nederland gedetacheerde 

Duitse militair.
9
 Tevens heeft dit geresulteerd in enkele publicaties, zoals een opiniestuk en een artikel 

                                                           
8
 Zie in dit verband ook: <http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/grensoverschrijdendesamenwerk-ing/>, laatst geraadpleegd op 

20 november 2018. 
9
 Wat betreft de flexibilisering van de AOW-leeftijd is in juni 2016 contact opgenomen met de Vaste commissie voor Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, deze brief is te raadplegen via: <http://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/reactie-
expertisecentrum-item-op-wetsvoorstel-flexibiliseri ng-ingangsdatum-aow>, laatst geraadpleegd op 20 november 2018.  
Voor het arrest van Hof ’s-Hertogenbosch, Hof ‘s-Hertogenbosch 10 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4841, NTFR 
2018/243. 



in een vakblad.
10

 In de toekomst zal ik de onderzoeksbevindingen ook publiceren in internationale 

tijdschriften, om zo het onderzoek verder onder de aandacht te brengen. 

Voor het onder de aandacht brengen van de onderzoeksbevindingen, heeft er in 2018 een 

expertpanel meeting plaatsgevonden. Experts uit de Nederlandse, Belgische en Duitse praktijk 

hebben hierbij feedback gegeven op de voorlopige onderzoeksbevindingen. De insteek van deze 

meeting was ook bedoeld voor kennisuitwisseling en het onder de aandacht brengen van mijn 

onderzoek bij voornoemde experts. Voorts is in januari 2019 een deel van de onderzoeksbevindingen 

aan bod gekomen in een door mij verzorgde presentatie inzake de verschillende 

pensioenbenaderingen in Nederland, België en Duitsland (‘Pensioenstelsels in Europa: 

arbeidsvoorwaarde versus financieel product’) tijdens een pensioenseminar in Maastricht, met 

deelnemers uit de academische wereld, de uitvoeringspraktijk en beleidspraktijk. Tijdens dit 

Pensioenseminar dat werd georganiseerd door Maastricht University lag de focus op Europese 

pensioen-ontwikkelingen, het thema was: ‘Pensioen: Outside In, Pensioen In - Europa: Nederland de 

laatste dinosaurus?’. 

 In het onderzoek pleit ik voor een meer integrale aanpak in grensoverschrijdende situaties. 

Vanuit dat oogpunt ben ik voornemens een discussiebijeen-komst te organiseren waarin de betrokken 

stakeholders met de verschillende achtergronden (sociale zekerheid, pensioen en fiscaliteit) worden 

samengebracht. Een dergelijke discussiebijeenkomst kan bijdragen aan het begrip en mijns inziens tot 

nog meer afstemming tussen de betrokken autoriteiten (sociaal en fiscaal) op nationaal, Europees en 

internationaal niveau. Ten aanzien van het komen tot meer afstemming kan de discussiebijeenkomst 

als aftrap fungeren voor de totstandkoming van geregelde overlegstructuren (zoals beschreven onder 

2) en de verdere uitrol van de onderzoeksaanbevelingen. Niet ondenkbaar is dat dit ook tot aandacht 

in de media leidt. 

 

4.  In hoeverre zijn deze innovatief te noemen ten opzichte van het bestaande 

 aanbod?  

 

Tot op heden zijn verscheidene onderzoeken en bijdragen gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de 

belemmeringen waarmee een mobiele werknemer kan worden geconfronteerd. Verscheidene 

bijdragen hebben in meer of mindere mate aandacht besteed aan de kwalificatieproblematiek. De 

onderzoeken en studies, en het bestaand beleid zijn echter fragmentarisch van aard, bijvoorbeeld 

slechts gericht op aanvullend pensioen in een grensoverschrijdende situatie. In mijn onderzoek wordt 

uitgegaan van een integrale aanpak waarin de drie relevante rechtsgebieden worden meegenomen: 

fiscaliteit, sociale zekerheid en aanvullend pensioenrecht. Daarnaast geldt dat het ‘samenbrengen’ 

van experts op de voornoemde drie terreinen door middel van het organiseren van een discussie-

bijeenkomst tot op heden, maar in zeer beperkte mate is gedaan. 

 Het onderscheidend karakter van onderhavig onderzoek in vergelijking met onderzoeken die 

in het verleden zijn verricht, komt tevens naar voren uit de onderzoeksdoelstelling, 

onderzoeksmethode en opzet van dit proefschrift. De in het verleden verrichte studies gaan in meer 

algemene zin in op de fiscale en juridische knelpunten van grensoverschrijdende pensioensituaties. In 

het merendeel van deze onderzoeken ontbreekt echter een rechtsvergelijking. De exercitie zoals 

uitgevoerd in dit onderzoek kan vanwege de toepasselijke Europese en internationale regelgeving ook 

                                                           
10

 Wat betreft de publicaties dienaangaande zij respectievelijk gewezen op: A.H.H. Bollen-Vandenboorn, M.J.G.A.M. Weerepas 
& B.M.M. Didden, ‘OPINIE: Flexibilisering AOW pakt goed uit voor grenswerker’, Website FD Pensioen Pro 4 januari 2017 en 
B.M.M. Didden, ‘De fiscale kwalificatie van Duitse wettelijke pensioenpremies van een naar Nederland gedetacheerde Duitse 
beroepsmilitair’, Grensoverschrijdend Werken 2018/12. 



van waarde zijn voor andere lidstaten om een soortgelijk onderzoek te verrichten. Daarnaast worden 

concrete oplossingen aangedragen waarmee de kwalificatieproblemen kunnen worden weggenomen. 

Mede ook omdat gebruik wordt gemaakt van een (internationaal aanvaard) toetsingskader, kunnen 

deze oplossingsrichtingen ook door andere lidstaten, de Europese Commissie en de OESO worden 

opgevolgd. Het onderhavig proefschrift kan hiertoe als een Witboek / ‘roadmap’ fungeren. 

 

5. Op welke manier krijgt dit (deze) valorisatie traject(en) vorm?  

 

Uiteraard zullen de betrokken beleidsmakers in Nederland, België en Duitsland een exemplaar van dit 

proefschrift ontvangen. Voor Nederland betekent dit dat een exemplaar wordt verstuurd aan het 

Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsook, met het oog 

op de grensoverschrijdende samenwerking van de overheden, aan het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan Belgische zijde zullen de 

Federale Overheidsdienst Financiën, de minister van Pensioenen en de minister van Buitenlandse en 

Europese Zaken het proefschrift ontvangen. De betrokken beleidsmakers aan Duitse zijde zijn: het 

Bundesministerium der Finanzen, het Bundesministeriums für Arbeit und Soziales en het Auswärtiges 

Amt. 

 Naast de hiervoor genoemde ministeries is het ook van belang dat nationale en Europese 

parlementsleden en organisaties die opkomen voor de belangen van grenswerkers kennisnemen van 

de aanbevelingen. Daarnaast zal ook contact worden gelegd met het Europees Comité van de 

Regio's, een Europees adviesorgaan waarin lokale en regionale overheden zijn vertegenwoordigd dat 

onder meer tot doel heeft te komen tot verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking. 

Voorts zullen de onderzoeksbevindingen onder de aandacht worden gebracht van de Administratieve 

Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, de ‘high-level group of experts on 

pensions’, de Europese Commissie en de OESO. Tevens is het de bedoeling dat voornoemde 

betrokkenen worden uitgenodigd voor de onder 3 besproken discussiebijeenkomst. Een dergelijke 

bijeen-komst kan worden aangegrepen om ook vertegenwoordigers van de media uit te nodigen, 

grensoverschrijdende problematiek heeft immers de aandacht van regionale, maar ook internationale 

media. 

 Het is daarnaast de intentie om de onderzoeksbevindingen via publicatie in internationale, 

gewaardeerde tijdschriften verder onder de aandacht te brengen zodat het proefschrift ook 

daadwerkelijk als een roadmap kan fungeren. Daarnaast zal een brochure worden uitgegeven waarin 

een samenvatting van het onderzoek is opgenomen in de Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse 

taal. In toekomstige publicaties zal overigens ook worden voortgebouwd op de onderzoeks-

bevindingen van mijn proefschrift. Evenzeer geldt dit voor het onderzoek dat ik in de toekomst zal 

gaan verrichten. 

 


