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Betreft: Verzoekschrift 0799/2010, ingediend door Henryka Magdalena Andersen (Poolse 
nationaliteit), over de Deense bepalingen inzake breukpensioen en de daarmee 
verbonden niet-handhaving van de beginselen van Verordening (EG) nr. 1408/71 
van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen

Verzoekschrift 0799/2010, ingediend door Britta Schulz (Deense nationaliteit), 
over de Deense bepalingen inzake "brøkpension" en de daarmee verbonden niet-
handhaving van de beginselen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de 
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

1. Samenvatting van verzoekschrift 0595/2010

Indienster, die al 18 jaar in Denemarken woont, verwijst naar de Deense pensioenregels, 
waarin is bepaald dat het recht op pensioen wordt opgebouwd op grond van het aantal 
jaren dat een persoon de vaste verblijfplaats in Denemarken heeft gehad. Of de 
betreffende persoon werkzaam is geweest of belasting heeft betaald, doet niet ter zake. 
Wie niet in Denemarken woonachtig was gedurende het volgens de wet vereiste aantal 
jaren, krijgt een lager pensioen uitbetaald, het zogenaamde breukpensioen. Indienster 
wijst erop dat deze situatie strijdig is met de beginselen van Verordening (EG) 
nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen 
op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinnen, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, en zij verwijst met name naar artikel 3, lid 1 van deze 
verordening, waarin is bepaald dat personen die op het grondgebied van een der lidstaten 
wonen en op wie de bepalingen van deze verordening van toepassing zijn, de rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving van elke lidstaat hebben onder dezelfde 
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voorwaarden als de onderdanen van die staat, behoudens bijzondere bepalingen van deze 
verordening. Daarnaast verwijst indienster met name naar artikel 4 (Materiële 
werkingssfeer) en artikel 46 (Vaststelling van uitkeringen). Indienster benadrukt verder 
dat burgers met een breukpensioen in Denemarken in relatieve armoede moeten leven 
van twee derde of zelfs de helft van een vervroegd of algemeen ouderdomspensioen, 
hoewel in artikel 50 is bepaald dat degene die uitkering geniet waarop dit hoofdstuk is 
toegepast, in de staat op het grondgebied waarvan hij woont en krachtens de wetgeving 
waarvan hem een uitkering verschuldigd is, geen lagere uitkering kan ontvangen dan de 
minimumuitkering welke door deze wetgeving is vastgesteld voor een tijdvak van 
verzekering of van wonen, dat gelijk is aan de gezamenlijke tijdvakken welke 
overeenkomstig de voorgaande artikelen voor de vaststelling van zijn uitkering in 
aanmerking zijn genomen. Het bevoegde orgaan van deze staat betaalt hem in 
voorkomend geval, gedurende de gehele tijd dat hij op het grondgebied van deze staat 
woont, een aanvullend bedrag uit, dat gelijk is aan het verschil tussen de som van de 
krachtens dit hoofdstuk verschuldigde uitkeringen en het bedrag van de 
minimumuitkering. Derhalve verzoekt indienster het Europees Parlement de nodige 
maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de Deense overheden de op dit gebied 
geldende wetgeving handhaven.
Samenvatting van verzoekschrift 0799/2010
Indienster heeft de Deense nationaliteit, maar komt oorspronkelijk uit Zuid-Sleeswijk, 
waar zij in dienst van het algemeen Deens belang werkzaam was voor "Dansk 
Skoleforening", de hoofdorganisatie van de Deense minderheid. Indienster, die nu in 
Denemarken woonachtig is, verwijst naar de Deense pensioenregels, krachtens welke het 
recht op pensioen afhangt van het aantal jaren dat een persoon permanent in Denemarken 
verblijft. Of de betreffende persoon werkzaam is geweest of belasting heeft betaald, doet 
niet ter zake. Als hij of zij niet het wettelijk vereiste aantal jaren in Denemarken heeft 
gewoond, wordt er een lager pensioen betaald, het zogenaamde brøkpension. Indiener 
merkt op dat deze omstandigheid in strijd is met de gelijkheidsbeginselen en de 
bepalingen in Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van 
de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Zij benadrukt voorts dat de 
zogeheten "starthjælp", een publieke overgangsbijdrage voor personen die na 1 juli 2002 
naar Denemarken zijn verhuisd, een schande is voor de welvaartsstaat Denemarken. 
Indienster verzoekt derhalve het Europees Parlement om maatregelen te treffen en ervoor 
te zorgen dat de Deense autoriteiten handelen in overeenstemming met de letter en de 
geest van de bepalingen van de EU op dit gebied.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0595/2010 ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2010. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

Verzoekschrift 0799/2010 ontvankelijk verklaard op 5 november 2010. De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011.

De verzoekschriften
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Beide indiensters ontvangen een Deens invaliditeitspensioen (førtidspension). Omdat ze 
gedurende bepaalde perioden buiten Denemarken hebben gewoond (de ene indienster is in 
Polen geboren, de andere in Duitsland, maar later naar Denemarken verhuisd), ontvangen zij 
slechts een gedeelte van het volledige bedrag van het invaliditeitspensioen dat door de Deense 
wetgeving is vastgesteld. De indiensters zijn van mening dat dit neerkomt op niet-gegronde 
ongelijke behandeling op grond van het feit dat zij gedurende bepaalde perioden niet in 
Denemarken hebben gewoond, en daarom een geval van indirecte discriminatie inhoudt, zoals 
verboden door artikel 4 van Verordening (EG) nr. 883/20041 (voor 1 mei 2010: artikel 3 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/712) en artikel 45 van het VWEU en/of artikel 21 van het 
VWEU.

Naast hun invaliditeitspensioen ontvangen beide indiensters een aanvulling op grond van 
paragraaf 27a van de Deense wet sociale activering (lov om aktiv socialpolitik), die aan hen is 
toegekend omdat zij slechts een gedeelte van een volledig invaliditeitspensioen ontvangen. De 
indiensters zijn van mening dat deze aanvulling op oneerlijke wijze wordt berekend. Volgens 
hen moet de aanvulling zodanig worden berekend dat deze het gedeeltelijke 
invaliditeitspensioen (dat zij ontvangen) aanvult tot een volledig invaliditeitspensioen.

Daarnaast zijn zij van mening dat artikel 58 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (voor 1 mei 
2010: artikel 50 van Verordening (EG) nr. 1408/71) de bevoegde Deense instantie verplicht 
hun een zodanige uitkering te betalen dat deze het door hen ontvangen gedeeltelijke 
invaliditeitspensioen aanvult tot een volledig invaliditeitspensioen.

Een van de indiensters verwijst naar de manier waarop zij in Denemarken wordt belast, nadat 
zij ook een Pools invaliditeitspensioen heeft ontvangen. Zij legt uit dat er een herziening van 
haar Deense persoonlijke inkomstenbelasting heeft plaatsgevonden, als gevolg waarvan 
bepaalde uitkeringen zijn aangepast. Indienster is van mening dat de algehele belastingdruk 
op haar Poolse pensioen buitensporig is.

De andere indienster verwijst naar perioden waarin zij in Duitsland werkzaam is geweest voor 
de Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Deense schoolvereniging voor Zuid-Sleeswijk). 
Volgens de Deense wetgeving kunnen zulke perioden (in bepaalde omstandigheden) worden 
beschouwd als werk in het algemeen Deens belang en dus meetellen voor de hoogte van 
rechten op ouderdoms- en/of invaliditeitspensioenen in Denemarken. In het geval van 
indienster wordt erkenning van deze periode van werk met het oog op de hoogte van Deense 
pensioenrechten echter geweigerd door de Deense instantie, op grond van het feit dat zij 
gedurende die periode volgens de Duitse wetgeving was verzekerd.

Commentaar van de Commissie

                                               
1 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van socialezekerheidsstelsels (PB L 200 van 7.6.2004, blz. 1), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 988/2009 (PB L 284 van 30.10.2009, blz. 43).
2 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de 
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, PB L 28 van 30.1.1997, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 592/2008 (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 1).
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a. De beperkte bevoegdheden van de Europese Unie op het gebied van sociale zekerheid

De bevoegdheden van de Europese Unie op het gebied van sociale zekerheid zijn beperkt. 
Zoals bij talloze gelegenheden is bevestigd door het Hof van Justitie1 , voorzien de Verdragen 
in de coördinatie, niet in de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten. Daarom blijven 
zij afzijdig als het gaat om verschillen tussen de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten en, 
dientengevolge, de rechten van personen die in de lidstaten werken. Over materiële en 
procedurele verschillen tussen de socialezekerheidsstelsels van de individuele lidstaten, en 
dus tussen de rechten van personen die in de lidstaten werken, doen de Verdragen geen 
uitspraken.

b. Het beginsel van opbouw van perioden als grondslag voor het recht op ouderdoms- en 
invaliditeitsuitkeringen

Op het gebied van ouderdoms- en invaliditeitsuitkeringen2 zijn de coördinatieregels voor de 
sociale zekerheid altijd gebaseerd geweest op het beginsel dat iemand die, gedurende zijn of 
haar leven, onderworpen is geweest aan de socialezekerheidswetgeving van meer dan één 
lidstaat, in elk van die lidstaten een afzonderlijke uitkering (gewoonlijk een pensioen) zal 
ontvangen en dat deze uitkering wordt berekend op grond van de periode dat de persoon in de 
desbetreffende lidstaat heeft gewoond.

Met name op het gebied van ouderdoms- en invaliditeitsuitkeringen stelt de wetgeving van de 
meeste lidstaten een bepaald minimumtijdvak van verzekering, werkzaamheid (in loondienst 
of zelfstandig) of verlijf vast (zoals in het geval van Denemarken) voordat recht op een 
uitkering wordt verworven. Volgens het beginsel van de samentelling van tijdvakken, zoals 
vastgelegd in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (voor 1 mei 2010: artikel 45, lid 1 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71) moet een dergelijke lidstaat, teneinde recht op een 
uitkering te verwerven, voor zover nodig (dat wil zeggen: voor zover het totaal van de 
tijvakken volgens de wetgeving van dat land korter is dan het minimumtijdvak) rekening 
houden met tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in loondienst, van 
werkzaamheden anders dan in loondienst of van wonen vervuld in een andere lidstaat.

Het is cruciaal om te benadrukken dat dit beginsel van samentelling van tijdvakken niet 
betekent dat tijdvakken die in de ene lidstaat zijn vervuld door de andere lidstaat moeten 
worden meegeteld als grondslag voor de berekening van de hoogte van de uitkering die is 
verschuldigd door de instanties in de laatste lidstaat.3 Als voor het berekenen van de hoogte 

                                               
1 Zie met name Zaak 41/84 Pinna v Caisse d'allocations familiales de la Savoie [1986] ECR 16, 
paragraaf 20; Zaak C-340/94 de Jaeck v Staatssecretaris van Financiën [1997] ECR I-495, paragraaf 18; Zaak 
C-221/95 Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants v Hervein [1997] ECR I-635, 
paragraaf 16.
2 Opgemerkt dient te worden dat er verschillende regels gelden voor invaliditeitsuitkeringen die zijn 
gebaseerd op zogenaamde "wetgeving van het type A", dat wil zeggen wetgeving volgens welke de hoogte van 
invaliditeitsuitkeringen onafhankelijk is van de tijdvakken van verzekering of verblijf en die expliciet wordt 
genoemd in Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 883/2004, zie artikel 44(1) van Verordening (EG) 883/2004. 
Aangezien in Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 883/2004 niets wordt gezegd over Denemarken, is dit punt 
hier niet van belang.
3 Er gelden echter speciale regels (niet relevant voor de indiensters) voor tijdvakken van minder dan één 
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van het pensioen rekening zou worden gehouden met de tijdvakken die in een andere lidstaat 
zijn vervuld, zou dat betekenen dat elke afzonderlijke uitkering die door de desbetreffende 
persoon van een lidstaat in kwestie wordt ontvangen, gebaseerd zou zijn op het totaal van alle 
tijdvakken die in alle lidstaten zijn vervuld. Met andere woorden: de persoon in kwestie zou 
verschillende pensioenen ontvangen, allemaal gebaseerd op zijn of haar volledige loopbaan. 
Dit zou niet alleen zichtbaar indruisen tegen de regel dat het recht van de Europese Unie op 
het gebied van de sociale zekerheid niet mag leiden tot een situatie waarin iemand 
verschillende uitkeringen van hetzelfde type ontvangt voor een en hetzelfde tijdvak van 
verzekering (artikel 10 van Verordening (EG) nr. 883/2004, voor 1 mei 2010 artikel 12 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71), maar zou ook volledig in strijd zijn met de bepalingen 
inzake de berekening van nationale uitkeringen in artikel 52 van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 (voor 1 mei 2010: artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 1408/71), de 
zogenaamde "pro rata-berekening". Daarom zijn samentelling van tijdvakken en de 
berekening van het pensioen dat een lidstaat moet uitkeren twee afzonderlijke kwesties. De 
tijdvakken die worden samengeteld overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 
883/2004 (voor 1 mei 2010: artikel 45, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 1408/71) zijn alleen 
rechtstreeks van belang voor het vervullen van een minimumtijdvak dat nodig is om recht te 
krijgen op een uitkering als zodanig (het "verwerven" van een recht), niet voor de berekening 
van de concrete hoogte van een uitkering.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, bepaalt de Deense wetgeving inzake 
invaliditeitspensioenen dat personen die ten minste vier vijfde (4/5) van de periode tussen hun 
vijftiende en het begin van hun invaliditeit in het land hebben gewoond, recht hebben op het 
volledige invaliditeitspensioen zoals dat is vastgesteld door de Deense wetgeving. Personen 
die korter dan vier vijfde (4/5) van de periode tussen hun vijftiende en het begin van hun 
invaliditeit in Denmarken hebben gewoond, ontvangen een deel van het volledige 
invaliditeitspensioen. Dit deel komt overeen met het werkelijke tijdvak dat de persoon in 
kwestie in Denemarken heeft gewoond tussen zijn vijftiende en het begin van de invaliditeit, 
gedeeld door vier vijfde van het totale tijdvak tussen zijn vijftiende en het begin van de 
invaliditeit.

Op grond van deze regels, vastgesteld door de Deense wetgeving, ontvangen de indiensters 
respectievelijk achttien veertigste (18/40) en zevenentwintig veertigste (27/40) van een 
volledig invaliditeitspensioen vanwege het feit dat zij korter dan vier vijfde (4/5) van de 
periode tussen hun vijftiende en het begin van hun invaliditeit in Denemarken hebben 
gewoond. De respectievelijke bedragen van het Deense invaliditeitspensioen van beide 
indiensters zijn dus gebaseerd op de perioden waarin zij in Denemarken hebben gewoond. Dit 
is in overeenstemming met de grondbeginselen van de Europese coördinatie van de sociale 
zekerheid op het gebied van invaliditeitsuitkeringen zoals hierboven uiteengezet, in het 
bijzonder het beginsel van samentelling van tijdvakken als basis voor het recht op uitkering.

Het feit dat de Deense wetgeving voor het bepalen van de hoogte van een Deens 
invaliditeitspensioen tijdvakken van verblijf in Denemarken anders behandelt dan tijdvakken 
van verblijf in het buitenland, wijst duidelijk op een gedifferentieerde behandeling op grond 
van verblijf. Een dergelijke gedifferentieerde behandeling kan echter niet onverenigbaar 

                                                                                                                                                  
jaar, zie artikel 57 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (voor 1 mei 2010: artikel 48 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71.
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worden geacht met het recht van de Europese Unie, in het bijzonder met artikel 21 en 45 van 
het VWEU en artikel 4 van Verordening (EG) nr. 883/2004. Zoals hierboven uiteengezet, is 
het recht van de Europese Unie inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels op het 
gebied van ouderdoms- en invaliditeitsuitkeringen juist gebaseerd op dit beginsel, namelijk 
dat recht op een uitkering alleen wordt verworven in relatie tot de tijdvakken waarin iemand 
daadwerkelijk in de desbetreffende lidstaat heeft gewoond.

c. De aanvulling overeenkomstig § 27a van de wet sociale activering (lov om aktiv 
socialpolitik)

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, wordt de aanvulling overeenkomstig 
§ 27a van de wet sociale activering (lov om aktiv socialpolitik) toegekend aan mensen die 
slechts een deel van een volledig invaliditeitspensioen ontvangen. De aanvulling kan niet 
hoger zijn dan het verschil tussen een volledig invaliditeitspensioen en het gedeeltelijke 
invaliditeitspensioen dat aan de persoon in kwestie is toegekend. De hoogte wordt vastgesteld 
op het niveau van de algemene bijstandsuitkering. De aanvulling van het gedeeltelijke 
invaliditeitspensioen tot het niveau van een bijstandsuitkering is duidelijk bedoeld om mensen 
met een invaliditeitspensioen te verzekeren van een toereikend bestaansminimum.

De aanvulling overeenkomstig § 27a van de wet sociale activering (lov om aktiv socialpolitik) 
lijkt dan ook de kenmerken te hebben van "bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende prestaties" zoals beschreven in artikel 70, lid 2, onder a), i) en b) van Verordening 
(EG) nr. 883/2004. Deze uitkeringen hebben zowel kenmerken van een 
socialezekerheidsuitkering (die vallen onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 883/2004) als van een bijstandsuitkering (die door artikel 3, lid 5, onder a) wordt 
uitgesloten van het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 883/2004). Omdat de 
uitkering echter niet wordt genoemd in Bijlage X bij Verordening (EG) nr. 883/2004, kan zij 
niet worden beschouwd als een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende 
prestatie in de zin van deze verordening (zie artikel 70, lid 2, onder c) van Verordening (EG) 
nr. 883/2004.

Aan de andere kant zou de aanvulling overeenkomstig § 27a van de wet sociale activering 
(lov om aktiv socialpolitik) ook kunnen worden beschouwd als een aanvulling tot een 
"minimumuitkering" in de zin van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (voor 1 mei 
2010: artikel 50 van Verordening (EEG) nr. 1408/71), waarbij de minimumuitkering 
overeenkomt met het niveau van de algemene bijstandsuitkering.

De Commissie zal nader onderzoek doen naar de precieze classificering van de aanvulling 
overeenkomstig § 27a van de wet sociale activering (lov om aktiv socialpolitik) en hierover 
contact opnemen met de Deense autoriteiten.

Benadrukt dient echter te worden dat het recht van de Europese Unie lidstaten niet verplicht 
voor een bepaald uitkeringsniveau te zorgen. Op grond van de hierboven uiteengezette 
beginselen hebben de lidstaten een hoge mate van vrijheid om het niveau van uitkeringen die 
worden uitbetaald volgens hun wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid vast te 
stellen. Daarom kan de stelling van de indiensters dat zij op grond van het recht van de 
Europese Unie recht hebben op een aanvulling overeenkomstig § 27a van de wet sociale 
activering (lov om aktiv socialpolitik) die op een bepaalde manier moet worden berekend –
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namelijk zodanig dat deze hun gedeeltelijke pensioen aanvult tot een volledig pensioen – in 
elk geval niet worden onderschreven. De classificatie van de aanvulling in de categorieën van 
uitkeringen die zijn vastgesteld door Verordening (EG) nr. 883/2004 doet in dit verband niet 
ter zake.

d. De aanvulling tot een "minimumuitkering" overeenkomstig artikel 58 van 
Verordening (EG) No 883/2004

Wat betreft de stelling van de indiensters dat zij recht hebben op een volledig 
invaliditeitspensioen op grond van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (voor 1 mei 
2010: artikel 50 van Verordening (EEG) nr. 1408/71) wil de Commissie er graag op wijzen 
dat uit de formulering van die bepaling duidelijk is dat het begrip "minimumuitkering" moet 
worden bepaald in relatie tot de nationale wetgeving van de lidstaat waar iemand woont. Er is 
geen gemeenschappelijke definitie van het begrip "minimumuitkering" op het niveau van de 
Europese Unie die in alle lidstaten zou gelden. Artikel 50 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
kan daarom "… slechts toepassing vinden in de gevallen waarin de wettelijke regeling van de 
lid-staat op het grondgebied waarvan de werknemer woont, een minimumpensioen kent".1 Het 
recht van de Europese Unie zelf verplicht lidstaten niet om in hun wetgeving voor dergelijke 
"minimumuitkeringen" te zorgen. In ieder geval geldt dat er van een dergelijke 
"minimumuitkering" in de zin van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 883/2004 (voor 1 mei 
2010: artikel 50 van Verordening (EEG) nr. 1408/71) "slechts sprake is, wanneer er in de 
wettelijke regeling van de staat van inwoning een bijzondere waarborg wordt geboden, 
teneinde degenen die uitkeringen van sociale zekerheid genieten, een minimuminkomen te 
verzekeren boven het niveau der uitkeringen waarop zij op grond van de tijdvakken van 
aansluiting en bijdragen alleen aanspraak zouden kunnen maken".2

Er is van een "minimumuitkering" in de zin van artikel 58 van Verordening (EG) 
nr. 883/2004 (voor 1 mei 2010: artikel 50 van Verordening (EEG) nr. 1408/71) daarom alleen 
sprake in gevallen waarin een minimuminkomen door de nationale wetgeving is gewaarborgd. 
Zoals hierboven uiteengezet, zorgt § 27a van de wet sociale activering in de context van 
invaliditeitspensioenen voor een uitkering die een gedeeltelijk invaliditeitspensioen aanvult 
tot het bijstandsniveau zoals vastgesteld door de Deense wetgeving. Uit het bestaan van deze 
bepaling volgt dat een volledig invaliditeitspensioen niet kan worden beschouwd als een 
minimuminkomen en dus als een "minimumuitkering" in de zin van artikel 58 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 (voor 1 mei 2010: artikel 50 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71). Daarom kan de stelling van de indiensters dat deze laatste bepaling hun recht 
geeft op een aanvulling die overeenkomt met het verschil tussen een volledig 
invaliditeitspensioen en hun gedeeltelijke invaliditeitspensioen niet worden aanvaard.

e. Belastingheffing over Deense en Poolse invaliditeitspensioen door Denemarken

Directe belastingen zijn niet geharmoniseerd op EU-niveau en vallen grotendeels onder de 

                                               
1 Zaak 64/77 Mario Torri v Office national des pensions pour travailleurs salaries, [1977] ECR 2299, 
paragraaf 13; zie ook Zaak 22/81, Regina v Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning
[1981] ECR 3357, paragraaf 10.
2 Zaak 22/81, Regina v Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning [1981] ECR 
3357, paragraaf 15.
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bevoegdheid van de lidstaten. Met betrekking tot belastingheffing over pensioenen zijn 
lidstaten vrij om te beslissen waarover zij belasting hebben en volgens welk tarief, met dien 
verstande dat zij geen wetgeving mogen invoeren die, direct of indirect, discriminatie van 
buitenlanders of niet-ingezetenen met zich meebrengt. Daarom kan de Commissie niet 
ingrijpen in de Deense belastingheffing over pensioeninkomsten, tenzij er een 
discriminerende fiscale behandeling wordt geconstateerd. In de verschafte informatie ziet de 
Commissie geen aanwijzing voor een discriminerende fiscale behandeling van indienster en 
daarom ziet zij geen enkele reden om in deze zaak actie te ondernemen tegen Denemarken.

Bovendien merkt de Commissie op dat het in overeenstemming is met de normale 
internationale praktijk om buitenlandse inkomsten (zoals het Poolse pensioen) te belasten op 
brutobasis en niet op basis van een nettobedrag, en om de belasting die in het buitenland is 
betaald (de Poolse belasting) aftrekbaar te maken van de uiteindelijk te betalen belasting, 
teneinde te voorkomen dat inkomsten tweemaal worden belast (in Denemarken en in Polen). 
Het is ook inherent aan een progressief belastingstelsel dat de belasting die voor een bepaalde 
belastingbetaler geldt, opnieuw wordt berekend als wordt geconstateerd dat het inkomen van 
de belastingbetaler is gestegen. Daarom lijkt het erop dat Denemarken in dit opzicht niet is 
afgeweken van de normale belastingpraktijk.

f. Niet-erkenning van tijdvakken die in Duitsland zijn vervuld voor het opbouwen van 
pensioenrechten in Denmarken

Volgens de regels inzake het vaststellen van de toepasselijke wetgeving die zijn vastgelegd in 
Titel II van Verordening (EG) nr. 883/2004, in het bijzonder in artikel 11, lid 3, onder a) (voor 
1 mei 2010: artikel 13, lid 2, onder a) van Verordening (EEG) nr. 1408/71), viel indienster 
onder de Duitse wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid toen zij in Duitsland 
werkte. Daarom heeft zij gedurende de tijd dat zij in Duitsland werkte tijdvakken van 
ouderdoms- en invaliditeitsverzekering vervuld die meetellen voor de respectievelijke 
pensioenen aldaar. Aangezien indienster daarom niet onder de Deense wetgeving inzake 
sociale zekerheid viel toen zij in Duitsland werkte, kan het niet in strijd met het recht van de 
Europese Unie worden geacht dat de desbetreffende tijdvakken door de Deense autoriteiten 
niet worden meegeteld voor de opbouw van pensioenrechten in Denemarken.

De Commissie wil hieraan nog toevoegen dat het recht van de Europese Unie op het gebied 
van de sociale zekerheid uitdrukkelijk bepaalt dat er geen situatie mag ontstaan waarin 
iemand verschillende uitkeringen van dezelfde aard ontvangt voor eenzelfde tijdvak van 
verzekering (artikel 10 van Verordening (EG) nr. 883/2004, voor 1 mei 2010: artikel 12 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71). Dit zou echter precies het geval zijn indien de stelling van 
indienster dat de periode dat zij in Duitsland werkte niet alleen zou meetellen voor de opbouw 
van haar pensioenrechten in Duitsland, maar ook in Denemarken, zou worden aanvaard.

Onafhankelijk van de regels die zijn vastgesteld in het recht van de Europese Unie en 
overeenkomstig het hierboven uiteengezette feit dat de lidstaten vrij blijven om de details van 
hun socialezekerheidsstelsel zelf te bepalen, kunnen de lidstaten uiteraard eenzijdig besluiten 
tijdvakken die in een andere lidstaat zijn vervuld mee te tellen voor de opbouw van een recht 
op een uitkering. Een dergelijke eenzijdige erkenning – waarvan blijkbaar in het geval van 
Denemarken sprake is met betrekking tot bepaalde tijdvakken die in het buitenland zijn 
vervuld in het algemeen Deens belang – valt buiten het toepassingsgebied van het recht van 
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de Europese Unie en is daarom een kwestie van nationaal recht. De verzoeken van indienster 
met betrekking tot dit punt kunnen dus niet naar het recht van de Europese Unie worden 
beoordeeld.
Conclusie

Gezien het duidelijke concept van coördinatie op het gebied van ouderdoms- en 
invaliditeitspensioenen zoals vastgelegd in het recht van de Europese Unie, kan de stelling 
van indiensters dat zij, op grond van het recht van de Europese Unie, recht zouden hebben op 
een volledig invaliditeitspensioen, niet worden aanvaard. De fiscale behandeling van het 
inkomen van indienster in Denemarken lijkt in overeenstemming te zijn met de algemene 
internationale belastingpraktijk, en zelfs als dit niet het geval zou zijn, is de Commissie niet 
gerechtigd in te grijpen in de directe belasting door Denemarken van pensioenen, aangezien 
directe belastingen niet geharmoniseerd zijn op EU-niveau en er geen discriminatie is 
geconstateerd. Ook de niet-erkenning door de Deense autoriteiten van perioden waarin in het 
buitenland is gewerkt voor de opbouw van pensioenrechten is in overeenstemming met het 
recht van de Europese Unie. Op dit moment ziet de Commissie daarom geen enkel element in 
de verzoekschriften dat zou suggereren at het recht van de Europese Unie niet wordt 
nageleefd.

Teneinde in dit verband juridische zekerheid te creëren zal de Commissie nader onderzoek 
doen naar de precieze classificatie van de aanvulling overeenkomstig § 27a van de wet sociale 
activering (lov om aktiv socialpolitik) en de juridische implicaties van deze classificatie. Op 
dit moment lijkt het er echter op dat de uitkomst van dat onderzoek geen gevolgen zou hebben 
voor de zaken van de indiensters.


