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verhopen. De kwestie is inmiddels weliswaar onderwerp van 
een vernietigingsberoep voor het Belgisch Grondwettelijk Hof, 
nu een der verdragspartners zich (nogmaals), overduidelijke 
rechtspraak ten spijt, van haar smalste kant heeft laten zien. 
Toch kan ik me niet geheel van de indruk ontdoen dat België 
daarmee anticipeert op de door Nederland verhoopte ver-
dragswijziging. Het zou kunnen betekenen dat met ingang van 
het nieuwe verdrag de heffingsbevoegdheid over ‘vanaf dan’ 
ingaande tweedepijler pensioenen wordt toegewezen aan de 
bronstaat en België voorafgaand, waarbij ik nogmaals refereer 
aan de opmerkelijke timing van de Belgische wetswijziging, 
alsnog de heffingsbevoegdheid over tweedepijler pensioenen 
van een bepaalde groep Nederlands gepensioneerden heeft 
willen binnenhalen. 

Conclusie
In deze bijdrage heb ik me beperkt tot het delen van (alterna-
tieve) gedachtegangen c.q. zienswijzen over de wijze waarop 

de heffingsbevoegdheid over beloningen die vallen onder de 
reikwijdte van de artikelen 15, 18, 20 en 27 van het actuele 
dubbelbelastingverdrag zou kunnen worden verdeeld, met als 
belangrijkste uitgangspunt niet louter de directe budgettaire 
impact te betrekken, maar vooral oplossingsgericht grens-
overschrijdende arbeidsmobiliteit zoveel als mogelijk fiscaal 
neutraal te bevorderen. Veeleer dan door overheden jaar-
lijks miljoenen euro’s te investeren in informatievoorziening, 
academische studies en dies meer, zou met name ingezet 
moeten worden op het neutraliseren van negatieve inkomens-
effecten. Al kost dat middels het implementeren van compen-
satie- of andere neutraliserende regelingen aan de betrokken 
overheden vanzelfsprekend ook een duit, het zou wél recht 
doen aan de talloze ‘politieke verklaringen’ dat moet worden 
ingezet op het wegnemen van belemmeringen.

Tot slot zij nog opgemerkt dat ook andere verdragsbepalingen 
wellicht voor aanpassing vatbaar zijn en zonder twijfel ook ter 
tafel liggen, maar daarover wellicht later meer. 

A
rbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Nieuwe Europese Blauwe Kaart richtlijn
Auteur: mr. Esther Wolthuis 
Juridisch medewerker bij Kroes Advocaten (wolthuis@kroesadvocaten.nl)

De Europese Blauwe Kaart richtlijn is sinds haar 
introductie in 2009 op veel kritiek gestuit. In veel EU-
lidstaten, waaronder in Nederland, wordt weinig gebruik 
gemaakt van deze richtlijn voor hoogopgeleide arbeids-
migranten. Ruim vijf jaar geleden deed de Europese 
Commissie een ambitieus voorstel om de richtlijn te 
herzien. Voor veel lidstaten bleek het voorstel echter 
te radicaal. Na jarenlang onderhandelen werd er in 
oktober 2021 een akkoord bereikt. De nieuwe Europese 
Blauwe Kaart richtlijn (EU 2021/1883) biedt mogelijkhe-
den tot verbetering, maar blijkt niet de ommezwaai die 
de Commissie voor ogen had. In dit artikel zet ik kort de 
belangrijkste nieuwe regels uiteen en blik vooruit op de 
implementatie van de nieuwe richtlijn in Nederland.

Implementatie in Nederland
Lidstaten hebben tot 18 november 2023 om de bepalingen 
van de richtlijn om te zetten in nationale regels. Tot die tijd 
gelden de oude regels nog. In Nederland is het implemen-
tatieproces nog niet gestart. De regering is positief over de 
nieuwe richtlijn. De nationale Kennismigrantenregeling mag 
blijven bestaan naast de Blauwe Kaart. De Europese Com-
missie heeft wel geprobeerd om nationale kennismigrantenre-
gelingen uit te sluiten als optie naast de Blauwe Kaart. Maar 
onder meer Nederland en enkele andere lidstaten waren hier 
fel tegen gekant en hebben dit tegengehouden. Volgens de 
regering sluit de nieuwe richtlijn beter aan op de Nederlandse 
systematiek vanwege het flexibelere salarisvereiste, een 
versimpelde procedure voor erkende werkgevers, en meer 
ruimte voor het meenemen van vaardigheden en werkerva-
ring in plaats van alleen diploma’s. 

Salarisnorm
Het huidige salariscriterium voor een Europese blauwe 
kaart ligt in Nederland op €5.670 bruto per maand, exclusief 
vakantiegeld. Dat komt omdat het salaris van een Blauwe 
Kaarthouder volgens de oude richtlijn minimaal 1,5 keer het 
gemiddelde bruto jaarsalaris van de lidstaat moet zijn. De 
nieuwe richtlijn schrijft voor dat het salaris minimaal gelijk is 
aan het gemiddelde brutosalaris van de lidstaat, en niet hoger 
dan 1,6 keer het gemiddelde jaarsalaris. De nieuwe richtlijn 
biedt dus meer ruimte voor flexibiliteit in de salarisnorm. De 
norm moet door de lidstaat worden vastgesteld in overleg met 
sociale partners. 

Voor werknemers die korter dan drie jaar geleden zijn afgestu-
deerd, geldt dat een salariscriterium ter hoogte van 80% van de 
vastgestelde norm mag worden gehanteerd. Het moet nog altijd 
minimaal gelijk zijn aan het gemiddelde salaris in de lidstaat. Dit 
verlaagde criterium mag ook gelden voor specifieke beroepen 
waaraan grote behoefte bestaat. Het gaat hier om beroepen die 
deel uitmaken van hoofdgroep 1 of 2 van de ISCO-classificatie, 
namelijk managers en professionals.1 Onder professionals 
kunnen ook medewerkers in de zorg en het onderwijs vallen. 

Het is dus aan de Nederlandse overheid de nieuwe salaris-
norm vast te stellen, in overleg met sociale partners. Een 
verlaagd salariscriterium kán gelden voor bepaalde groepen, 
of dat gebeurt bepaalt de overheid.

Kwalificaties werknemer
Op dit moment is het in Nederland alleen mogelijk om een 
Blauwe Kaart te verkrijgen als de werknemer in het bezit 
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is van een diploma van een driejarige opleiding van hoger 
onderwijs. Het diploma moet worden geëvalueerd door Nuffic. 
Lidstaten krijgen in de nieuwe richtlijn de mogelijkheid om in 
plaats van het diploma te volstaan met vijf jaar werkervaring. 
Deze mogelijkheid bestond in de oude richtlijn ook al, maar 
daar heeft Nederland toen geen gebruik van gemaakt. 

In de nieuwe richtlijn wordt het voor één specifieke beroeps-
groep verplicht om werkervaring te accepteren als bewijs van 
beroepskwalificaties. Dit betreft leidinggevenden op het gebied 
van ICT. Zij kunnen hun kwalificaties aantonen met ten minste 
drie jaar werkervaring binnen de zeven jaar voor de aanvraag.

Geldigheidsduur vergunning
Onder de oude richtlijn moet de arbeidsovereenkomst 
minimaal een jaar geldig zijn. De nieuwe richtlijn brengt dit 
minimum terug tot een half jaar. De nationale overheden 
kunnen ervoor kiezen om de Blauwe Kaart standaard voor 
minimaal twee jaar te verlenen. Bij contracten die korter dan 2 
jaar geldig zijn, kunnen de lidstaten kiezen om de vergunning te 
verlenen voor de contractduur plus drie maanden. Deze laatste 
mogelijkheid sluit aan bij de huidige Nederlandse praktijk. 

Werkgevers
De nieuwe richtlijn maakt het mogelijk om werkgevers te 
erkennen. Nederland kent al een systeem van erkende werk-
gevers. De IND probeert binnen twee weken te beslissen op 
aanvragen die zijn ingediend door een erkend referent. Het 
voordeel van het erkende werkgevers-systeem van de nieuwe 
richtlijn is dat de IND binnen een maand móet beslissen op 
deze aanvragen. Daarnaast hoeven erkend werkgevers onder 
de nieuwe richtlijn bij de aanvraag geen diploma’s of andere 
bewijzen van de beroepskwalificaties van de werknemer te 
laten zien. Op dit moment moet dat nog wel. 

De richtlijn beschrijft niet welke bedrijven kunnen worden erkend 
als werkgever, en wat de rechten en plichten van de erkend 
werkgever zijn. Vermoedelijk blijven de voorwaarden voor erken-
ning als referent in Nederland daarom grotendeels hetzelfde.

De nieuwe richtlijn maakt het mogelijk om een aanvraag voor 
een Blauwe Kaart af te wijzen, als het bedrijf is opgericht of 
opereert met het voornaamste doel de toegang van buiten-
landse werknemers te faciliteren. Het is niet duidelijk hoe in de 
praktijk wordt beoordeeld of dit het geval is.

Mobiliteit
De nieuwe richtlijn maakt het gemakkelijker voor werknemers 
om in andere EU-lidstaten te werken. Blauwe Kaarthouders 
mogen onder maximaal 90 dagen binnen een periode van 
180 dagen in een ander land binnen het Schengengebied 
werken, zonder daar een werkvergunning aan te vragen. De 
werkzaamheden in de tweede lidstaat moeten wel recht-
streeks in verband staan met de belangen van de werkgever 
in de eerste lidstaat en moeten in verband staan met de baan 
die de werknemer in de eerste lidstaat heeft. Volgens de oude 
richtlijn moet altijd een werkvergunning worden aangevraagd 
in de tweede lidstaat. 

Als de werknemer langer dan 90 dagen in een tweede lidstaat 
gaat werken, moet onder de nieuwe richtlijn wel een nieuwe 
Blauwe Kaart worden aangevraagd in die lidstaat. Nadat de 
aanvraag is ingediend mag de werknemer na maximaal 1 
maand beginnen met werken. 

Permanent verblijfsrecht
Na 5 jaar legaal verblijf kan, als ook aan de overige voorwaar-
den wordt voldaan, een verblijfsvergunning voor onbepaalde 
tijd worden aangevraagd. De vergunning die de meeste 
rechten geeft is de status EU-langdurig ingezetene. 

Een Blauwe Kaarthouder mag onder de oude richtlijn na 1,5 
jaar in een EU-lidstaat te hebben gewerkt, naar een andere 
EU-lidstaat verhuizen, zonder dat hij zijn opgebouwde ver-
blijfsjaren in de eerste lidstaat verliest. In de nieuwe richtlijn 
wordt deze periode teruggebracht naar 1 jaar. Bovendien 
wordt toegevoegd dat de vreemdeling alleen de laatste 2 jaar 
van verblijf in het bezit hoeft te zijn van een Blauwe Kaart. 
De eerste 3 jaar verblijf tellen ook mee als de vreemdeling in 
de EU verbleef op bepaalde andere verblijfsvergunningen, 
zoals een nationale verblijfsvergunning voor een hooggekwa-
lificeerde baan of als onderzoeker. De laatste 2 jaar moet de 
vreemdeling een Blauwe Kaart hebben in de lidstaat waar 
de aanvraag voor de status EU-langdurig ingezetene wordt 
gedaan.

Voorbeeld: een derdelander krijgt in Nederland een vergun-
ning als kennismigrant. Na 3 jaar in Nederland verhuist hij 
naar Duitsland. Daar vraagt hij een EU Blauwe Kaart aan. In 
Duitsland kan hij na 2 jaar verblijf de status EU-langdurig in-
gezetene aanvragen. Hij heeft namelijk 5 jaar legaal in de EU 
verbleven, waarvan de laatste 2 jaar met een Blauwe Kaart in 
het land waar hij de aanvraag doet. 

Onder de nieuwe richtlijn mag een voormalig Blauwe Kaart-
houder die de status van EU-langdurig ingezetene krijgt, 2 
jaar buiten het EU-grondgebied verblijven zonder deze status 
te verliezen. Voor anderen is dit 1 jaar.

Conclusie
De nieuwe Europese Blauwe Kaart richtlijn biedt meer mo-
gelijkheden tot flexibiliteit. Bijvoorbeeld in het salarisvereiste 
en de beoordeling van beroepskwalificaties. Het is aan de 
Nederlandse overheid om te besluiten in hoeverre zij gebruik 
zullen maken van deze mogelijkheden. Hier is op dit moment 
nog geen duidelijkheid over.
Ook positief is dat de minimale duur van de arbeidsovereen-
komst wordt teruggebracht van 1 jaar naar 6 maanden. Daar-
naast zal het voor erkend werkgevers makkelijker worden om 
een Blauwe Kaart aanvraag in te dienen. Ten slotte wordt het 
makkelijker voor de Blauwe Kaarthouder om een permanent 
verblijfsrecht te krijgen als hij in verschillende lidstaten heeft 
gewerkt. 
Of er in Nederland vaker dan nu het geval is een Europese 
Blauwe Kaart zal worden aangevraagd is de vraag. De ken-
nismigrantenregeling blijft namelijk bestaan naast de Euro-
pese Blauwe Kaart.
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Pensioen 

Bronnen:
• Bram van Melle, ‘Nieuwe Blauwe Kaart Richtlijn. Oude 

wijn of nieuw elan?’, A&MR 2022-1
• Nieuwe Blauwe Kaart Richtlijn (EU) 2021/1883: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX:32021L1883

• Origineel voorstel voor een nieuwe Richtlijn door de  
Europese Commissie: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A52016PC0378 

• Overige voorbereidende documenten:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
HIS/?uri=CELEX:32021L1883 

 1 Zie de lijst van het ISCO (International Standard Classification of 

Occupations), https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/

Criterium Huidige Blauwe Kaart in NL Nieuwe Blauwe Kaart

Salarisnorm Minimaal 1,5x gemiddeld bruto jaarsalaris (€5.670) -  1 – 1,6x gemiddeld bruto jaarsalaris, norm wordt vastgesteld door 
lidstaat

-  Optie: 80% van vastgestelde norm voor recent afgestudeerden
-  Optie: 80% van vastgestelde norm voor specifieke beroepen

Beroepskwalificaties Diploma driejarige opleiding hoger onderwijs - Diploma driejarige opleiding hoger onderwijs 
-  Drie jaar werkervaring in de afgelopen zeven jaar i.p.v. diploma voor 

leidinggevenden in ICT
- Optie: vijf jaar werkervaring i.p.v. diploma 

Contractduur Minimaal 1 jaar Minimaal 6 maanden

Geldigheidsduur verblijfsvergunning - Contractduur plus 3 maanden
- Maximaal 4 jaar

-  Ten minste 2 jaar of contractduur plus 3 maanden, keuze aan lidstaat
- Geen maximum

Aanvraagprocedure Erkend referent:  
- IND streeft naar beslissing binnen 2 weken

Niet-erkend referent:
- Beslissing binnen 3 maanden

Erkend referent:  
- Beslissing binnen 1 maand
- Geen bewijs van beroepskwalificaties bij aanvraag
Niet-erkend referent:
- Beslissing binnen 2 maanden

Mobiliteit -  Blauwe Kaarthouder moet altijd werkvergunning aanvragen in andere 
EU-lidstaat

-  Blauwe Kaarthouder mag pas werken in andere lidstaat als aanvraag 
is goedgekeurd

-  Blauwe Kaarthouder mag korter dan 90 dagen werken in binnen het 
Schengengebied zonder extra werkvergunning

-  Werknemer mag maximaal 1 maand na aanvraag EU Blauwe Kaart in 
tweede lidstaat beginnen met werken

Permanent verblijfsrecht (EU-langdurig ingezetene) -  Na 1,5 jaar in een EU-lidstaat opgebouwde verblijfsjaren meenemen 
naar andere lidstaat

- EU-langdurig ingezetene mag 1 jaar buiten EU verblijven

-  Na 1 jaar in EU-lidstaat opgebouwde verblijfsjaren meenemen naar 
andere lidstaat

-  Verblijfsjaren meenemen naar andere lidstaat als laatste 2 van de 5 jaar 
in EU met Blauwe Kaart

-  EU-langdurig ingezetene die voormalig Blauwe Kaarthouder is mag 2 
jaar buiten EU verblijven

Nederlandse pensioenen: gunstige rechtspraak opzijgezet door nieuwe 
Belgische wet?
Auteur: Chantal Hendrickx 
Advocaat bij Hendrickx Taxlaw, (Chantal.hendrickx@hendrickx-taxlaw.be)

Het fiscaal regime in België van Nederlandse aanvul-
lende pensioenen beroert al een tijd de gemoederen. 
Overeenkomstig vaststaande rechtspraak zijn deze pen-
sioenen (minstens het gedeelte dat werd opgebouwd 
tot 2004) in België slechts belastbaar ten belope van 
het bevattend roerend inkomen. De Belgische belas-
tingdienst betwist deze rechtspraak en sinds eind 2017 
is de Nederlandse belastingdienst van oordeel dat zij 
heffingsbevoegd is met betrekking tot de Nederlandse 
aanvullende pensioenen die méér dan € 25.000 per jaar 
bedragen. Met de wet dd. 21 januari 2022 houdende 
diverse fiscale bepalingen meent de Belgische rege-
ring dat én de rechtspraak schaakmat is gesteld én de 
heffingsbevoegdheid over Nederlandse aanvullende 
pensioenen bij België blijft. Is dat ook zo? 

Principe: heffingsbevoegdheid woonstaat
Overeenkomstig artikel 18 §1 van het Belgisch-Nederlands 
dubbelbelastingverdrag komt de heffingsbevoegdheid terzake 
pensioenen in principe toe aan de woonstaat van de be-
lastingplichtige. Dit betekent dat België in principe heffings-
bevoegd is over de Nederlandse aanvullende pensioenen 
genoten door nederbelgen.

Fiscaal regime in België
In principe worden periodieke pensioenuitkeringen overeen-
komstig artikel 34, §1, eerste lid, 2° W.I.B. 1992 in België 
belast tegen het progressief tarief. 
Wanneer echter wordt aangetoond dat de pensioenrechten 
in het individueel en definitief voordeel zijn opgebouwd van 
de begunstigde, kunnen de latere periodieke uitkeringen, op 




