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1. EUROPESE RECHTSPRAAK  
 
Het Hof van Justitie velde een arrest, na een 
prejudiciële vraag van het Arbeidshof te Brussel, 
inzake de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de Belgische wettelijke pensioenregeling.  
 
Het Hof oordeelde dat de Europese richtlijn 
79/7/EEG betreffende de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid zich er niet tegen verzet dat een vrouw 
die uitgesloten is geweest van een gunstigere 
pensioenregeling, regularisatiebijdragen moet 
betalen in geval van aansluiting met terugwerkende 
kracht. Hierbij mag rekening worden gehouden met 
een rente ter compensatie van de inflatie. Rekening 
houden met een hogere rente dan de inflatie, is 
evenwel strijdig met de richtlijn volgens het Hof. 
Ook de verplichting om de regularisatiebijdragen in 
één keer te moeten betalen, is strijdig met de 
richtlijn wanneer daardoor de beoogde regularisatie 
in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk wordt. 

 
Bron: H.v.J. 21 juni 2007, nrs. C-231/06, C-232/06 
en C-233/06, PB. C. 183, 4 augustus 2007, 13.  
 

2. BELGISCHE RECHTSPRAAK  
 
2.1. Werkgeverspremie 
arbeidsongevallenverzekering is loon 
 
Het Arbeidshof van Antwerpen oordeelde dat waar 
de uiteindelijke groepsverzekeringsuitkering op zich 
zonder twijfel onder de uitsluiting van artikel 35, 2° 
lid van de Arbeidsongevallenwet valt, dit niet geldt 
voor de werkgeverspremies ter financiering van een 
groepsverzekering.  
 
Deze premies zijn loon in de zin van artikel 35, 1°lid 
van de Arbeidsongevallenwet en dienen dan ook 
opgenomen te worden in de berekening van het 
basisloon. 
 
Bron: Arbh. Antwerpen 8 januari 2007, rol nr. 
2060146, SocialWeb 27 augustus 2007. 
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2.2. Enkel vakantiegeld niet in aanmerking te 
nemen bij berekening brugpensioen 
 
Artikel 5 van de CAO nr. 17 bepaalt dat het bedrag 
van de aanvullende vergoeding bij brugpensioen 
gelijk is aan de helft van het verschil tussen het 
netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering.  
 
Krachtens artikel 6 van deze CAO is het netto-
referteloon gelijk aan het brutomaandloon 
(begrensd tot 2.610,69 EUR) verminderd met de 
persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en de fiscale 
inhouding.  
 
Artikel 7 van de CAO bepaalt de samenstelling en de 
berekeningswijze van het brutomaandloon. Het 
Arbeidshof van Antwerpen oordeelt dat het enkel 
vakantiegeld niet in aanmerking wordt genomen in 
artikel 7. De RSZ bijdrage die in mindering wordt 
gebracht voor het bepalen van het netto-
refertemaandloon, moet bijgevolg worden berekend 
op 100% van het brutomaandloon en niet op 108%. 
 
Bron: Arbh. Antwerpen 17 april 2007, rol nr. 
2060188, SocialWeb 13 augustus 2007 
 
2.3. Belastbaarheid in België van een in 
Nederland opgebouwde pensioenreserve 
 
Krachtens art. 34 § 1, aanhef en 2° W.I.B. 1992 zijn 
pensioenuitkeringen ontvangen door rijksinwoners 
belastbaar in de personenbelasting. Als een 
rijksinwoner in Nederland reeds belast werd, kan hij 
niet nogmaals belast worden in België. Maar de 
Rechtbank stelt vast dat de belastingplichtige niet 
op elk ogenblik vrij kon beschikken over de door de 
werkgever gestorte bijdragen en dat hij de 
aangelegde pensioenreserve niet kon opeisen. De 
pensioenreserve bleef tot op de datum van uitkering 
behoren tot het vermogen van de 
verzekeringsmaatschappij. De pensioenuitkeringen 
zijn dan ook belastbaar als beroepsinkomsten in 
België. 
 
Bron: Rb. Antwerpen 17 november 2006, Fiscalnet 
17 juli 2007. 
 
2.4. Pensioenleeftijd en het recht op gelijke 
beloning 
 

Het Arbeidshof van Brussel velde een arrest inzake 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
de wettelijke pensioenregeling.  
 
Een man wil zijn pensioen berekend zien op een 
breuk van 40 i.p.v. 45. Hij baseert zich op de 
Europese richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978 
betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid.  
 
Het Hof verwijst naar het arrest van het Hof van 
Justitie van 30 april 1998 (Rec., 1998-4, I, p. 2105) 
volgens hetwelk artikel 7, §1, punt a van de richtlijn 
toestaat dat wanneer het nationale recht een 
verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers voorzag, de lidstaat een 
verschillende pensioenformule mag hanteren 
naargelang het geslacht. Het Arbeidshof acht de 
Belgische wet dan ook niet in strijd met de richtlijn. 
 
Bron: Arbh. Brussel 31 mei 2007, onuitg., A.R. nr. 
46.45OW 
 

3. RECHTSLEER 
 
3.1. Aanvullende pensioenen anno 2007 – Een 
fiscale update 
 
De wet van 23 december 2005 betreffende het 
generatiepact, de wet houdende diverse bepalingen 
van 27 december 2005 en de wet houdende diverse 
bepalingen van 27 december 2006 hebben 
aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan het fiscaal 
regime van de aanvullende pensioenen. Wim De 
Buyser en Claude Devoet zetten in afzonderlijke 
bijdragen de puntjes op de i.  
 
Bronnen: W. DE BUYSER, “Aanvullende pensioenen 
anno 2007 – Een (fiscale) update”, TFR 2007, afl. 
324, 531-541; C. DEVOET, “Le point sur les 
nouveautés fiscales des pensions complémentaires”, 
RGF 2007, afl. 7, 19-28. 
 
3.2. Nieuwe voorwaarden brugpensioen 
 
Een overzichtelijke weergave van de nieuwe 
regeling van het conventioneel brugpensioen, die 
vanaf 1 januari 2008 van toepassing zal zijn, kan 
men vinden in het artikel van Marijke Beelen in 
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Sociale Wegwijzer (KB van 3 mei 2007, B.S. 8 juni 
2007). 
 
Bron: M. BEELEN, “Nieuwe voorwaarden 
brugpensioen eindelijk bekendgemaakt”, Sociale 
Wegwijzer 2007, afl. 14, 2-7. 
 
3.3. Gesleutel aan het tijdskrediet 
 
Met ingang op 1 juni 2007 zijn belangrijke 
wijzigingen aangebracht aan het tijdskrediet en de 
onderbrekingsuitkeringen. Peggy Janssens zet alles 
nog eens op een rijtje, met inbegrip van de actuele 
regeling rond de gelijkstelling in het kader van het 
pensioen en het brugpensioen.  
 
Bron: P. JANSSENS, “Gesleutel aan het tijdkrediet: 
geven en nemen”, Sociale Wegwijzer 2007, afl. 13, 
2-8. 
 
3.4. Levensverzekering of beleggingscontract 
 
Verzekeraars en financiële instellingen opereren 
vandaag de dag op dezelfde markt waar zij 
producten aanbieden die sterke gelijkenissen 
vertonen. De vervaging van de grens tussen 
beleggingscontracten en levensverzekeringen geeft 
aanleiding tot betwistingen over hun kwalificatie. 
Fiscale rechters komen tot tegenovergestelde 
conclusies dan burgerlijke en handelsrechters. 
Centrale vraag hierbij is of de levensverzekering 
noodzakelijkerwijze een kanscontract is en wat dit 
precies inhoudt. Philippe Bielen komt na een 
grondige en verhelderende analyse tot een duidelijk 
besluit. 
 
Bron: Ph BIELEN, “De identiteitscrisis van de tak 21- 
en tak 23-levensverzekering in de inkomsten-
belastingen: beleggingscontract of levensverzeker-
ing”, T.F.R. 2007, afl. 325, 587-598.  
 
3.5. De IBP binnenste buiten gedraaid 
 
Pierre Doyen brengt een standaardwerk uit over de 
regelgeving van toepassing op de nieuwe 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.  
 
De juridische en prudentiële aspecten vormen de 
hoofdmoot: structuur en werking van de OFP,  
nieuwe sociale verplichtingen, vnl. op het vlak van 
de informatie en de transparantie, lokroep naar 

paneuropese pensioenfondsen, …. Maar ook de 
fiscale aspecten komen aan bod. Een aanrader voor 
elke praktijkjurist.  
 
Bron: P. DOYEN, L’institution de retraite 
professionnelle, mémento des nouveaux fonds de 
pension, Louvain-la-Neuve, Collection droit des 
assurances, Anthemis, 2007, 221p. 
 
3.6. Vrijwillige opbouw pensioenrechten van 
een gewezen Belgische grensarbeider in 
Nederland 
 
Inwoners van België die, na voorheen in Nederland 
te hebben gewerkt, hebben recht op een 
“langlopende Nederlandse wettelijke sociale 
verzekeringsuitkering”, zoals een wettelijke ziekte- 
of invaliditeitsuitkering. Maar, aangezien de 
arbeidsrelatie werd verbroken als gevolg van ziekte 
of invaliditeit draagt de voormalige werkgever niet 
meer bij tot de Nederlandse volksverzekeringen. 
 
Om een gat in de opbouw van het pensioen te 
voorkomen, kunnen de betrokkenen opteren voor 
de voortzetting op vrijwillige basis van de algemene 
ouderdomswet (AOW) en/of de algemene 
nabestaandenwetverzekering (ANW). 
 
De fiscale administratie beschouwde deze vrijwillige 
pensioenbijdragen als niet aftrekbaar. Dit standpunt 
werd gewijzigd in de circulaire van 18 juni 2007.  
 
Elke Vandormael bespreekt de zaak, evenals de 
keuzemogelijkheden waarover de gewezen grens-
arbeiders naar vigerend recht beschikken. 
 
Bron: E. VANDORMAEL, “Vrijwillige opbouw 
pensioenrechten van een gewezen Belgische 
grensarbeider in Nederland”, Expat News, afl. 8, 
september 2007, 15-16. 
 
3.7. Woningfiscaliteit 
 
Onlangs publiceerde de fiscus een circulaire over de 
verschillende aspecten van de aftrek voor de enige 
eigen woning en de belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen (Ci.RH. 26/581.538 (AOIF 
20/2007). 
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In deze circulaire besteedt zij ook aandacht aan de 
‘gelijktijdige’ toepassing, in hoofde van ‘dezelfde’ 
belastingplichtige en tijdens ‘hetzelfde’ belastbare 
tijdperk van: 
 enerzijds het nieuwe stelsel van de aftrek voor 

de enige en eigen woning en 
 anderzijds het oude stelsel van de bijkomende 

interestaftrek en de veroogde vermindering voor 
het bouwsparen. 

 
Luc Maes geeft een duidelijk overzicht van het oude 
stelsel, het nieuwe stelsel en de overgangs-
maatregelen. Ook de combinatiemogelijkheden van 
het oude met het nieuwe stelsel worden besproken. 
 
Bron: L. MAES, “Woningfiscaliteit: combinatie van 
oude en nieuwe fiscale voordelen”, Fiscoloog 19 
september 2007, 3-8. 
 
3.8. Pensioenkadaster 
 
Met de uitbouw van een pensioenkadaster wil de 
overheid alle relevante informatie inzake 
aanvullende pensioenregelingen van de tweede 
pijler voor werknemers, bedrijfsleiders en 
(contractuele) ambtenaren in kaart brengen. De 
ambitieuze plannen van de overheid worden uit de 
doeken gedaan.  
 
Bron: K. TERMOTE, “Met pensioenkadaster meer vat 
op tweede pensioenpijler”, Balans 2007, afl. 569, 7-
8. 
 
3.9. Pensioenramingen  
 
Mieke Bruyninckx bespreekt kort en krachtig de 
krijtlijnen van de nieuwe regeling inzake 
pensioenramingen.  
 
Alle pensioeninstellingen die een wettelijk pensioen 
beheren – de RVP, de PDOS, de RSVZ – dienen 
voortaan op verzoek van een werknemer een 
pensioenraming af te leveren (KB van 26 april 2007 
tot uitvoering van het KB van 12 juni 2006 tot 
uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 
23 december 2005 betreffende het generatiepact, 
B.S. 15 mei 2007). De raming vermeldt, per 
wettelijke pensioenregeling: 

 het brutojaarbedrag van het wettelijk pensioen 
dat men op 55 heeft opgebouwd; 

 het brutojaarbedrag van het wettelijk pensioen 
op 65 jaar; 

 de evolutie van het pensioenbedrag tussen 60 
en 65 jaar.  

 
In geval van een gemengde loopbaan, dient men 
een overzicht te krijgen van alle 
pensioenberekeningen. Ook de cumulatieregels 
dienen te worden toegepast in de raming. 
 
Bron: M. BRUYNINCKX, “Had u graag geweten wat 
uw pensioen zal zijn? Vraag een raming aan de 
overheid”, Sociale wegwijzer 2007, afl. 13, 13. 
 
3.10. Solvency II 
 
Op 10 juli 2007 keurde de Europese Commissie een 
voorstel van kaderrichtlijn goed die het hele huidige 
reglementaire kader voor verzekeringen samenbalt 
in één tekst. Dat kader omvat ook de nieuwe 
krachtlijnen van Solvency II.  
 
De principes van Solvency II mogen dan wel 
duidelijk zijn en het resultaat zijn van een brede 
consensus, de praktische uitvoering ervan wordt 
een harde noot om kraken, aldus Fédéric Chandelle. 
Het artikel geeft een goed overzicht van de huidige 
stand van zaken. 
 
Bron: F. CHANDELLE, “Solvency II – Voornemens 
omgezet in cijfers!”, VerzW 2007, afl. 12, 14-19. 
 

4. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 
4.1. Wettelijke erfgenamen versus 
nalatenschap: what’s in a name? 
 
De aanwijzing van de wettelijke erfgenamen van de 
verzekeringnemer (ten persoonlijke titel) dan wel 
van de nalatenschap van de verzekeringnemer als 
begunstigde(n) bij overlijden in het kader van een 
individuele levensverzekering kan tot een totaal 
andere verdeling van het overlijdenskapitaal leiden. 
Paul Van Eesbeeck overloopt de verschillende 
stelsels aan de hand van drie illustraties. 
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4.2. Nieuwe antidiscriminatiewetten lossen 
niet alle problemen op 
 
Camille Reyntens bespreekt treffend de impact van 
de nieuwe antidiscriminatiewetgeving op de 
aanvullende pensioenen. De wetgeving heeft 
ongetwijfeld de verdienste dat de verhouding met 
artikel 14 WAP werd uitgeklaard. Maar het valt te 
betreuren dat de verschillende discriminatiecriteria 
niet werden verduidelijkt. 
 
4.3. Tweejaarlijks CBFA-verslag geeft zicht op 
VAPZ-markt 
 
Luc Vereycken belicht de blikvangers uit het CBFA-
verslag aangaande het VAPZ, dat heel wat nuttige 
informatie bevat. 
 

5. DE LEGE FERENDA: AN ANNUITY 

PEOPLE MIGHT ACTUALLY BUY 
 
Het Center for Retirement Research at Boston 
College brengt verslag uit over een economische 
studie met betrekking tot de actuele trend van 
opname van het aanvullend pensioen onder de 
vorm van een kapitaal. Deze trend wordt 
problematisch naarmate het inkomensverschil 
tussen de wettelijke pensioenrente en het laatste 
loon toeneemt. De studie onderzoekt de 
mogelijkheid tot invoering van een ALDA, meer 
bepaald een Advanced Life Deferred Annuity.  
 
De ALDA zou kunnen worden aangekocht bij de 
aanvang van het pensioen (of desgewenst zelfs 
vroeger), maar de uitbetalingen zouden pas 
beginnen lopen vanaf een bepaalde gevorderde 
leeftijd (75, 80 of 85 jaar). Dit maakt de rente zeer 
goedkoop en aantrekkelijk. Het systeem zou 
bovendien de samenleving behoeden voor een 
verarming van haar oudste leden. 
 
Bron: A. WEBB, G. GONG and W. SUN, “An Annuity 
People Might Actually Buy”, Center for Retirement 
Research at Boston College, http://crr.bc.edu/. 
 

6. NIEUWE CIRCULAIRE INZAKE 

RIJKSINWONERSCHAP 
 
Belastingplichtingen die richting fiscaalvriendelijke 
landen trekken in het kader van hun extralegale 
pensioenplanning, zullen nauwlettend in het oog 
worden gehouden door de Belgische fiscus.  
 
De wettelijke mogelijkheden om die extralegale 
pensioenkapitalen te belasten, nemen alsmaar af 
(inperking van art. 364bis W.I.B. 1992, dat voorzag 
dat extralegale pensioenkapitalen, afkoopwaarden 
en spaartegoeden als bedoeld in art. 34 W.I.B. 1992, 
die worden betaald of toegekend aan een 
belastingplichtige die zijn woonplaats of de zetel van 
zijn fortuin vooraf naar het buitenland heeft 
overgebracht, geacht worden daags voor de 
overdracht te zijn betaald of toegekend).  
 
Maar in een circulaire van 12 juli 2007 (Circulaire nr. 
Ci. RH.241/585.607 (AOIF 19/2007)) brengt de 
fiscus haar interpretatie van het begrip rijksinwoner 
ter herinnering: de (fiscale) woonplaats en de zetel 
van het fortuin. Het feit dat één van de twee in 
België gevestigd is, volstaat om als rijksinwoner te 
worden aangemerkt. De ambtenaren moeten vanaf 
de overbrenging van de woonplaats en gedurende 
de drie belastbare tijdperken die daarop volgen, 
nagaan of er wel degelijk sprake is van een 
daadwerkelijk verlies van het rijksinwonerschap.  
 

7. PENSIOENBIJDRAGEN 2008 
VOOR VASTBENOEMDEN 

 
Het percentage van de pensioenbijdrage voor het 
gemeenschappelijk pensioenstelsel van de 
plaatselijke besturen (=pool 1) is voor 2008 
vastgesteld op 27,5%. Dat is hetzelfde percentage 
als in 2007. 7,5% is werknemersbijdrage en 20 % 
werkgeversbijdrage.  
 
Het percentage van de bijdragevoet voor het 
pensioenstelsel van de werknemers die nieuw 
aangesloten zijn bij de Rijksdienst (=pool 2) is 
vastgesteld op 34,5%. Ook dat is hetzelfde 
percentage als in 2007. 7,5% is 
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werknemersbijdrage, 27% werkgeversbijdrage. 
Inwerkingtreding: 1 januari 2008. 
 
Bron: RSZPPO, Mededeling 2007/12 
 

8. GOED NIEUWS VOOR 

STATUTAIRE LEERKRACHTEN  
 
Statutaire leerkrachten die rechten creëren op een 
overheidspensioen, moeten minstens 6/10de van 
een volledig uurrooster presteren opdat hun 
nevenactiviteit aangenomen kan worden als 
bijberoep. Voor contractuelen volstaat een 
uurrooster van minstens 5/10de opdat het 
nevenberoep bijberoep wordt. 
 
Statutaire leerkrachten met beperkt uurrooster die 
uren te kort komen om te beantwoorden aan het 
specifieke criterium van 6/10de van een volledig 
uurrooster, maar die toch een halftijdse betrekking 
hebben, kunnen voortaan voor hun zelfstandige 
nevenactiviteit rekenen op het (lager) bijdragetarief 
"bijberoep". Zij kunnen aan het sociale 
verzekeringsfonds de toepassing vragen van artikel 
37 §1 van het uitvoeringsbesluit sociaal statuut 
zelfstandigen (KB van 19 december 1967).   
 
Bron: RSVZ 
 

9. HET PENSIOENKADASTER GEEFT 

HAAR GEHEIMEN BLOOT 
 
Sinds 1 oktober 1980 verzamelt het 
pensioenkadaster een aantal gegevens die 
betrekking hebben op de wettelijke en de 
aanvullende pensioenen. Het RIZIV staat in voor de 
centralisatie van deze gegevens. 
 
In een recente studie onderzoekt het RIZIV, op 
basis van de pensioenen die werden uitbetaalt in 
2003, de evolutie van de wettelijke en de 
aanvullende pensioenen, alsook de weerslag van 
verschillende hervormingsmaatregelen op die 
evolutie.  
 
Daarnaast presenteert zij een aantal pensioen-
statistieken met betrekking tot de jaren 1993-2003. 

 
Een bijzonder interessante studie voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de evolutie van de Belgische 
pensioenuitgaven en de financiering daarvan. 
 
Bron: C. CONZALEZ, “Statistische analyse van de 
gegevens afkomstig uit de pensioengegevensbank 
van het RIZIV”, RIZIV Informatieblad 2007, afl. 2, 
135-186. 
 

10. PENSIOENEN IN DE 

OVERHEIDSSECTOR 
 
De brochure "De loopbaanonderbreking en 
afwezigheidsperioden" (editie 2007) is ter 
beschikking! 
 
In deze brochure leest u welke de gevolgen zijn op 
de berekening van uw pensioen indien u beslist uw 
loopbaan te onderbreken door het nemen van 
perioden van loopbaanonderbreking of bepaalde 
verloven. 
 
Voor de andere 3 brochures zijn bijwerkingen 
(augustus 2007) gepubliceerd: 
 “Rustpensioenen van de overheidssector”; 
 “Overlevingspensioenen van de 

overheidssector”; 
 “Cumulatie van pensioenen van de 

overheidssector met een beroeps- of 
vervangingsinkomen”. 

 
Ook het overzicht van de belangrijkste wettelijke en 
reglementaire bepalingen over pensioenen van de 
overheidssector is bijgewerkt. 
 
Bron: website PDOS. 
 

11. FONDSEN VOOR 

BESTAANSZEKERHEID 
 
De lijst met de adresgegevens van de door 
werkgevers- en werknemersorganisaties opgerichte  
fondsen voor bestaanszekerheid staat sinds 29 
augustus op de website van de FOD Werk, Arbeid 
en sociaal overleg. Zowel op nummer als op 
benaming kan gezocht worden naar een specifiek 
fonds. 
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12. GELEZEN IN HET STAATSBLAD 
 
12.1. Cumulatie overlevingpensioen met 
vervangingsinkomen 
 
Met ingang op 1 januari 2007 kan een werknemer, 
naast de uitkeringen wegens ziekte, invaliditeit of 
onvrijwillige volledige werkloosheid, ook de 
aanvullende vergoedingen die hem zijn toegekend 
in het kader van een conventioneel brugpensioen 
cumuleren met een overlevingspensioen en dit 
gedurende maximaal twaalf kalendermaanden (al 
dan niet opeenvolgend). Voorwaarde is wel dat de 
vergoedingen zijn toegekend voor volledige 
maanden. Het bedrag van het overlevingspensioen 
wordt beperkt tot het basisbedrag van de 
inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 
 
De werknemer kan vanaf 1 januari 2007 ook de 
vergoedingen wegens ziekte, invaliditeit of 
onvrijwillige volledige werkloosheid die onvolledige 
maanden dekken, cumuleren met zijn 
overlevingspensioen. Ook dan wordt zijn 
overlevingspensioen beperkt tot het basisbedrag 
van de IGO. Het bedrag van de uitkering wordt 
beschouwd als een beroepsinkomen, waarmee de 
RVP rekening zal houden om na te gaan of de 
werknemer de toegestane bedragen respecteert.  
 
KB van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB 
van 21 december 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, wat de 
cumulatie van een overlevingspensioen met een 
vervangingsinkomen betreft, B.S. 10 septemer 2007. 
 
12.2. Welvaartsaanpassing wettelijke 
werknemerspensioenen  
 
Met ingang van 1 januari 2007 worden de periodiek 
uitgekeerde renten, gevestigd in het raam van de 
verplichte verzekering ingericht door de wetgeving 
betreffende de verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood, 
gekoppeld aan de spilindex van december 2006. 
 

Zij zullen variëren conform de wet van 2 augustus 
1971 die de lonen, uitkering, pensioenen, … aan het 
indexcijfer van de consumptieprijzen aanpast.  
 
Ter info: de renten die voor 1 januari 1994 zijn 
uitgekeerd, waren geplafonneerd aan de spilindex 
waartegen de pensioenen op 1 juli 1986 werden 
betaald. De renten die ingingen vanaf 1994 werden 
niet geïndexeerd. 
 
KB van 29 juni 2007 tot uitvoering van artikel 36, § 
1, derde lid, van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, B.S. 24 juli 2007. 
 
12.3. Welvaartsaanpassing wettelijke 
pensioenen zelfstandigen  

 
Op 1 september 2007 zijn de pensioenen van de 
zelfstandigen die in 2000 en 2001 aangevangen 
zijn, met 2% gestegen. Het gaat over de laatste 
uitvoeringsfase van de welvaartsaanpassing van de 
oude pensioenen.  
 
Indien het pensioen al verhoogd werd met 2% bij 
een vorige fase van welvaartsaanpassing van de 
oude pensioenen, stijgt het pensioen niet meer in 
september. 
 
KB van 3 augustus 2007 tot uitvoering van artikel 
35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 
november 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S. 24 
augustus 2007. 
 
12.4. Terugvordering van pensioenbijdragen  
 
Instellingen van internationaal publiek recht kunnen 
onder bepaalde voorwaarden vragen dat de RVP de 
persoonlijke en werkgeversbijdrage van de 
privésector die werd afgehouden binnen de 
pensioenregeling voor werknemers, terugbetaalt 
voor de periode vanaf de indiensttreding van hun 
werknemers tot de bekendmaking van hun 
benoeming. De benoeming heeft immers 
terugwerkende kracht en de pensioenrechten van 
de benoemde personeelsleden worden dan ook 
vastgesteld op basis van de pensioenregeling die 
geldt voor de betreffende instelling. 
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De terugbetaling bedoeld in het voorgaande lid 
wordt slechts verricht indien het gaat om bijdragen 
die geen aanleiding geven tot een overdracht in 
toepassing van de wet van 10 februari 2003 tot 
regeling van de overdracht van pensioenrechten 
tussen de Belgische pensioenregelingen en die van 
instellingen van internationaal publiek recht. 
Bovendien moeten de vorderingen tot 
terugvordering van onverschuldigde bijdragen, die 
tegen de instelling belast met de inning der 
bijdragen kunnen worden ingesteld, zijn ingetreden.  
 
KB van 3 augustus 2007 tot uitvoering van artikel 2, 
tweede lid, van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, B.S. 29 augustus 2007. 
 
12.5. Minimumlonen voor pensioenen stijgen 
met 2%  
 
Wanneer een werknemer in een bepaald 
loopbaanjaar ongewoon weinig verdiend heeft, kan 
de RVP het pensioen voor dat loopbaanjaar 
berekenen op een hoger minimumloon. 
 
Het KB van 29 juni 2007 verhoogt dit minimumloon 
met ingang van 1 september 2007 en handhaaft zo 
het minimumloon op het niveau van het 
gewaarborgd minimumpensioen (dat eerder dit jaar 
met 2% werd opgetrokken). 
 
KB van 29 juni 2007 ter uitvoering van artikel 8, par. 
10, 1° van het KB van 23 december 1996 tot 
uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels, B.S. 20 juli 2007. 
 
12.6. Grensbedragen beroepsinkomsten voor 
gepensioneerden overheidssector  
 
De minister van Pensioenen, Bruno Tobback, 
verhoogt bij KB van 26 juli 2007 de grensbedragen 
van de toegelaten beroepsinkomsten voor 
gepensioneerden in de overheidssector. 
 
KB van 26 juli 2007 waarbij de grensbedragen van 
de toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde 
gepensioneerden verhoogd worden, B.S. 14 
augustus 2007. 
 

12.7. Het onvoorwaardelijk pensioen voor 
zelfstandigen 
 
De programmawet (I) van 27 december 2006 heeft 
de modaliteiten aangepast waaronder de 
verzekeringsondernemingen zich kunnen vrijmaken 
van hun verplichtingen in het kader van de 
onvoorwaardelijke pensioenen die zijn opgebouwd 
via een levensverzekeringscontract. Ze moeten de 
gekapitaliseerde waarde van de ouderdoms- en 
overlevingsrenten, gevestigd voor 1 januari 1976, 
aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen (RSVZ) storten voor 31 december 
2007. De manier waarop dit moet gebeuren, wordt 
nu vastgelegd in een KB van 2 augustus 2007. 
 
Het onvoorwaardelijk pensioen wordt automatisch 
toegekend als de gerechtigde de pensioenleeftijd 
bereikt en geen pensioen geniet. Het is in principe 
opgenomen in het bedrag van het rustpensioen of 
het overlevingspensioen. Het wordt enkel 
afzonderlijk betaald wanneer er geen sprake is van 
een toekenning of uitbetaling van een pensioen, of 
wanneer het totaalbedrag van het rustpensioen of 
overlevingspensioen kleiner is dan het bedrag van 
het onvoorwaardelijk pensioen. 
 
KB van 2 augustus 2007 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende 
algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S. 22 
augustus 2007. 
 

13. DIENSTNOTA’S RVP 
 
DE RVP bracht volgende dienstnota’s uit: 
- 2007/13bis van 24 juni 2007: wijziging van 
dienstnota 2007/12 betreffende het K.B. van 9 april 
2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot 
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige 
pensioengerechtigden. 
- 2007/14 van 18 juni 2007: selectieve 
welvaarts-aanpassing van bepaalde 
werknemerspensioenen op 1/9/2007. 
- 2007/15 van 25 juni 2007: overdracht van 
pensioenrechten tussen Belgische pensioen-
instellingen en die van instellingen van 
internationaal publiek recht (EUROCONTROL en 
Europees Octrooibureau). 
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- 2007/16 van 2 augustus 2007: nieuwe 
werkwijze voor het berekenen van de 
inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden. 
- 2007/17 van 8 augustus 2007: toepassing van 
de wet van 5 augustus 1968 voor personeelsleden 
van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) – 
KB van 29 juni 2007. 
- 2007/18 van 17 september 2007: toepassing 
van de artikelen 38 en 40 van de wet van 5 
augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen; absolute maximumgrens. 
 

14. CBFA NIEUWS 
 
14.1. Circulaire inzake toepassing 4%-regel 
 
De CBFA bracht een circulaire (WAP 6) uit 
betreffende de toepassing van de 4%-regel bedoeld 
in artikel 12 §2 5° van de wet van 10 mei 2007 ter 
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. 
Zij is consulteerbaar op www.cbfa.be. 
 
14.2. Tweejaarlijks verslag betreffende het 
vrij aanvullend pensioen voor de 
zelfstandigen 
 
Het tweejaarlijkse verslag van de CBFA betreffende 
het vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen is 
consulteerbaar op www.cbfa.be. 
 
13.3. Tweejaarlijks verslag betreffende de 
sectorale pensioenstelsels 
 
Het tweejaarlijkse verslag van de CBFA betreffende 
de sectorale pensioenstelsels is consulteerbaar op 
www.cbfa.be. 
 

15. CEIOPS NEWS 
 
Op de CEIOPS website (www.ceiops.org) zijn 
volgende rapporten beschikbaar: 
 
 CEBS and CEIOPS report for the European 

Commission on the possible impact on the 
supervision of financial conglomerates of the 
differences in the definition of capital 
instruments provided for by the European 

banking and insurance regulation. The analysis 
confirms that the key differences identified in 
the Interim Working Committee on Financial 
Conglomerates’ January report can have an 
impact on the composition and amount of 
regulatory capital of a financial conglomerate; 

 
 CEIOPS’ Report on the implementation of the 

current insurance Directives with regard to the 
eligible elements to meet the solvency margin 
and the Summary of the industry’s contribution 
on the use of innovative instruments & 
supplementary members’ calls as eligible 
elements of capital; 

 
 CEIOPS letter of feedback to the European 

Commission in response to its Green Paper on 
Retail Financial Services in the Single Market. 

 

16. EUROPESE COMMISSIE 
 
De Europese Commissie bracht een voorstel uit voor 
een verordening van de raad tot uitbreiding van de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en 
Verordening (EG) nr. […] tot de onderdanen van 
derde landen die enkel door hun nationaliteit nog 
niet onder deze bepalingen vallen. Het doel van dit 
voorstel is te verzekeren dat op de onderdanen van 
derde landen dezelfde regels voor de coördinatie 
van socialezekerheidsstelsels zullen worden 
toegepast als op Europese burgers. 
 
Artikel 2, 5° van het voorstel luidt: “De rechten van 
de betrokkenen wier pensioen of rente vóór 1 juni 
2003 werd vastgesteld, kunnen op hun verzoek, 
met inachtneming van de bepalingen van deze 
verordening, worden herzien.” Op te volgen! 
 

17. WORLD BANK 

 
A recent World Bank report examines the causes 
and implications of the growing informal sector in 
Latin America and the Caribbean (LAC) and provides 
recommendations to reverse this trend. According 
to the report, the informal sector comprises a 
heterogeneous group of workers who are not 
registered with tax or social protection authorities 
and who account for 54 percent of the region's 
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urban workforce. The report divides informal 
workers into two groups; "exit workers", those who 
work in the informal sector by choice (24% of urban 
workers) and "excluded workers", those who are 
excluded from the formal sector (30% of urban 
workers) 
 
The report notes that a primary reason for the 
increase in the informal sector is poor design of the 
social protection systems in Latin America and the 
Caribbean. 
 
Bron: World Bank, press release Informality: Exit 
and Exclusion, 23 May 2007. 
 

18. NEDERLAND 
 
18.1. Regering overweegt begrenzing fiscale 
aftrek pensioenbijdragen hogere inkomens 

 
The Dutch pensions sector has criticized the leaked 
cabinet plan to limit the tax-deductibility of pension 
contributions for higher incomes. According to the 
sector, the plan will cause substantial extra 
administrative costs, and could undermine the Dutch 
pension system as a whole.  
 
The government has said it will refrain from 
additional measures to facilitate the build-up of a 
pension by self-employed workers. According to the 
cabinet, self-employed have sufficient options to 
build-up an additional pension. 
 
Bron: Leen Preesman, IPE.com, 11 September 2007. 
 
18.2. Vennootschapsbelasting op diensten 
voor investment management niet afschaffen 
 
The Dutch association of industry wide pension 
funds has said the Dutch government should stop 
charging pension funds tax on the use of 
investment management services. 
 
It is understood the Dutch cabinet has decided not 
to follow the example of Luxembourg, Ireland and 
Belgium and exempt pension funds from 
corporation tax on hired investment managers. 
 
Agnes Jongerius, chair of Holland’s largest union 

FNV, alleged “the taxation shows a half-hearted 
cabinet policy,” referring to the country’s recent 
attempt to promote itself as a domicile for pension 
funds and other financial institutions. Both 
Jongerius and Noordman, speaking about the 
Dutch pension fund industry at the VB’s Pensioen 
Panorama in The Hague yesterday, said the 
continued taxation would hinder the Netherlands’ 
growth as a centre of financial expertise. 
 
Earlier media reports suggested the Dutch ministry 
of Finance will reject the European Commission’s 
recent proposal – which needs to be adopted 
unanimously by the 27 European member states – 
to exempt pension funds from the tax. 
 
However, a spokeswoman for the ministry told IPE 
no decision has been made yet. “The European 
Commission has drafted a instruction which says 
pension funds can be seen as collective capital, 
however this instruction does not yet have any 
status and is a document following which member 
states will brainstorm the issue,” she said. 
 
According to the ministry, all European member 
states still need evaluate the directive and make 
decisions accordingly. Asked if the ministry had 
made any decision at all on the matter, the 
spokeswoman said: “There has been a court case 
with the court in Breda, which decided that pension 
funds can be seen as individual capital, so hence 
that there should be no exemption.” She added: 
“However, the other party has gone into a high 
court appeal, and the high court is currently 
looking at the issue.” The spokeswoman did not 
expect any decision to be made before next year. 
 
Bron: Carolyn Bandel, IPE.com, 5 September 2007. 
 
18.3. Pensioengegevensbanken versus 
privacywetgeving  

 
Pensions regulator De Nederlandsche Bank has 
fined Dutch pensions provider and asset 
management firm Mn Services for trying to 
“illegally” obtain information about participants of 
industry-wide schemes for additional insurance 
services.  
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Mn Services, which has assets under 
management of  €58bn and metal pension funds 
PME and PMT as its main clients, has been 
fined  €261,000, spokesman Felix Malten has 
confirmed.  
 
The pensions watchdog focused on a non-public 
website of Mn, which allows connected employers 
to also supply information on salary development 
and additional insurances of their workers, Malten 
indicated.  
 
According to the law, industry-wide pension funds 
are only allowed to provide information on their 
own mandatory schemes. This is designed to 
provide a level playing field with other market 
players on insurance products.  
 
Bron: Leen Preesman, IPE.com, 24 September 
2007. 
 

19. ZWITSERLAND: VERHOGING 

MINIMUM RENDEMENTSGARANTIE  
 

The Swiss government is raising the minimum rate 
pension funds must credit to paid-in savings to 
2.75% from January 1, as evidence suggests 
schemes are earning more through the financial 
markets. 
 
Explaining the decision, the Federal Agency for 
Social Insurance (BSV), part of the Interior Ministry, 
said the average yield on seven-year government 
debt had risen to 2.6% - or just under the future 
minimum rate. 
 
Moreover, “equity markets have been very positive 
in the past few years and good returns have even 
been generated with Swiss real estate,” BSV said. 
“The development of financial markets has been 
positive, so a minimum return of 2.75% is justified,” 
it added. 
 
Buoyed by positive market activity of recent years, 
Swiss schemes returned 11% in 2005 and 6.9% in 
2006. According to Credit Suisse, schemes’ return 
for the first half of 2007 was 3.3% - but that was 

just before this summer’s market turbulence, 
sparked by the US subprime crisis. 
 
Predictably, the government’s decision drew 
criticism from the Swiss Union Federation (SGB). 
The SGB argued a larger increase in the rate was 
appropriate both because of the strong returns for 
Swiss schemes in 2005 and 2006 and because they 
had rebuilt their reserves to deal with market 
turbulence. “The lower the minimum guarantee is, 
the more profits are held by Swiss insurers and 
pension funds. A minimum that is too low only 
benefits the insurers and pension funds and hurts 
their insured,” the SGB said in a statement. 
 
In contrast, Swiss insurance association SVV 
criticised the increase in the minimum rate as being 
too high. “The current conditions on the markets do 
not justify such an increase. Bond yields, which are 
crucial for pension funds, remain at a low level 
despite the recent upward moves. Equity markets 
also remain volatile,” said the SVV. 
 
Bron: Jan Wagner, IPE.com, 5 September 2007. 
 

20. ITALIË 
 
20.1. Akkoord over verhoging van de 
pensioenleeftijd 
 
Selon la Coopération Sociale Européenne (CSE) le 
gouvernement italien a obtenu fin juillet un accord 
avec les syndicats pour réformer les retraites en 
augmentant progressivement l’âge d’ouverture des 
droits.  
 
Cet âge passera de 57 ans à 61 ans en quatre ans. 
Dès 2008, il faudra pour liquider les droits à pension 
comptabiliser 35 années de cotisations et être âgé 
de 58 ans. L’âge de départ sera progressivement 
relevé d’ici 2013 pour atteindre 61 ans. Un système 
complexe de coefficient applicable à la somme de 
l’âge et de la durée de cotisation sera mis en place 
temporairement, permettant une certaine 
modulation dans la montée en charge.  
 
Le dossier relatif aux retraites n’est cependant pas 
clos. La hausse des cotisations a permis de dégager 
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10 milliards d’euros qui seront nécessaires au 
financement des régimes pour les dix années à 
venir. Le gouverneur d’Italie a indiqué que sans 
réforme profonde, il faut s’attendre à une dette 
explosive évaluée à 146% du PIB en 2050. 
 
Bron : CSE, Newsletter 66, Octobre 2007, www.cse-
d.eu. 
 
20.2. Verdubbeling van de tweede pijler 
 
Italy’s second pillar flourishes under TFR 
Subscriptions to the Italian second pillar doubled to 
2.7 million accounts in the first half of this year, the 
Italian pension fund regulator Covip has announced.  
 
Covip made the announcements in its annual report 
published last week, stating in the first six months 
of 2007 around 900,000 additional workers enrolled.  
 
This increase follows a recent reform which gave 
employees the choice between transferring their 
severance payments to a private pension fund, or 
keeping it with their company. The severance 
payments, the 'so-called' TFR, would go into 
pension funds unless employees specifically chose 
for their money not to go into the second pillar.  
 
Covip said in its report the reform affected around 
12.2m workers. As it stands, however, only 22% are 
have now subscribed to the second pillar.  
 
Bron: Carolyn Bandel, IPE.com 24 September 
2007 
 

21. DUITSLAND 
 
The Pensions-Sicherungs-Verein (PSV), an 
association that insures corporate pensions against 
insolvency, is being sued by some of its employer-
members over costs related to its shift from a pay-
as-you-go (PAYG) financing model to a capital-
backed one. 
 
Sanctioned by the government in May 2006, the 
PSV’s shift entails the creation of a multi-billion euro 
fund over the next two decades. This transition also 
means dealing with €2.2bn worth of pension 
liabilities stemming from 170,000 employees whose 

firms have gone bankrupt. To resolve the issue, the 
PSV decided to split the €2.2bn cost equally among 
the more than 55,000 employers who were its 
members in 2005. The members can either pay the 
extra charge at once or do within 15 years. 
 
But a handful of these employers have now sued 
the PSV over the way it split the cost. They argue it 
is unfair because it ignores the fact some employers 
are bigger than others and because members who 
joined after 2005 will not have to share the cost. 
“The PSV’s method is not simply unfair, but, in our 
view, unconstitutional,” said Andreas Hintermayer of 
Munich law firm Ecovis, which is representing 
several firms suing the PSV. The PSV has rejected 
the firms’ lawsuit as "groundless", adding it fully 
expected an administrative court to rule in its favour. 
 
Martin Hoppenrath, PSV’s chief executive, also 
noted if the association had not split the €2.2bn 
equally, its bigger members would have been 
unfairly burdened. “That’s because they pay more in 
contributions to the PSV than smaller ones though 
account for fewer insolvencies,” he said.  
 
German employers are legally obliged to insure 
pensions they provide. Those using book reserve 
schemes (Direktzusage in German) rely on the PSV 
to do so. Currently, the PSV has almost 65,000 
employer-members whose insured pension assets 
total €264bn. 
 
Bron: Jan Wagner, IPE.com, 11 September 2007. 
 

22. UK 
 
22.1. Free service to trace accrued pension 
benefits 

 
The British government's Pension Service body is 
offering a free service to assist people to trace 
various pension benefits they might have accrued at 
previous places of employment. New research 
revealed that half of UK adults do not know how 
much money they have built up in pension schemes.  
 
One in six people has no details of where their 
money is saved. The major reason is many people 
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in the UK change jobs frequently and lose track of 
their pension arrangements. One in five UK adults 
change jobs five or more times by the age of 34, 
the national survey found. 
 
Some 15% of those surveyed said the reason for 
losing track of a pension was because they believed 
it was not worth much. But according to the 
government, people "could be losing out on pension 
entitlements worth thousands of pounds".  
 
From today people can call or access the Pension 
Service online and by providing the name and 
address of previous employers find out whether 
there are any outstanding pension benefits they can 
claim. 
 
The Pension Service, which is part of the 
department for work and pension, has access to a 
database of over 200,000 occupational and personal 
pension schemes. 
 
Bron: Barbara Ottawa, IPE.com, 14 September 2007. 
 
22.2. DB pension schemes gain access to 
deficit insurance 

 
A company is set to launch in the UK which allows 
defined benefit pension schemes the ability to 
buy a form of insurance to cover their pension 
deficits.  
 
Specific details have yet to be revealed on how 
insurance products will work or what they will 
cost to a pension scheme, but the product allows 
a pension fund to guarantee an agreed level of its 
liabilities over 10 years, in a bid to limit the 
volatility of liabilities under international 
accounting rules when markets are turbulent.  
 
In order to secure the insurance, the pension 
fund essentially decides how much of its liabilities 
it wants to cover, a similar amount of money is 
then placed in a policy managed by the new 
entity known as Tactica Insurance, and at the 
end of the 10 years assets matching the original 
liability are returned to the pension fund. 
Regulatory approval for the new insurance 
proposition is expected to be authorised by the 

Financial Services Commission in Gibraltar within 
the next two weeks.  
 
The firm will begin its capital raising process once 
the firm has gained approval, said Wai Au, 
previously head of global servicing at banking 
group Barclays. 
 
Bron: Julie Henderson, IPE.com 24 September 
2007 
 

23. USA 
 
The National Retirement Risk Index (NRRI) has 
shown that even if households work to age 65 and 
annuitize all their financial assets, including the 
receipts from reverse mortgages on their homes, 
nearly 45 percent will be ‘at risk’ of being unable to 
maintain their standard of living in retirement. 
 
That is, these households are projected to have 
replacement rates – retirement income as a share of 
pre-retirement income – that fall more than 10 
percent short of a target rate designed to maintain 
their pre-retirement living standard. 
 
Bron: A. H. MUNNELL, A. WEBB and F. COLUB-SASS, 
“Is there really a retirement savings crisis? An NRRI 
analysis”, Center for retirement research, Boston 
College, August 2007, number 7-11, 8p. 
 

24. SINGAPORE 
 
Beginning July 1, 2007, Singapore’s provident fund 
contribution rates will increase for most members, 
while employee and employer contribution rates for 
low-wage workers will decrease.  
 
The government will introduce a new income 
supplement program to offset the reduction in 
contributions for these low-wage workers. In 
addition, the relatively high provident fund sales 
charges and expense ratios on member accounts 
will be capped. 
 
The government action to cap these fees is 
intended to help raise the returns on member 
accounts. These costs are currently about 2.8 times 
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and 1.8 times, respectively, those for similar funds 
in the United States. 
 
Bron: SSA, Office of Policy, International update 
June 2007. 
 

25. AFRIKA 
 
A recent SSA (Social Security Administration of the 
USA) report provides a cross-national comparison of 
the social security systems in 44 countries in Africa. 
The report summarizes the five main social 
insurance programs: (1) old-age, disability, and 
survivors; (2) sickness and maternity; (3) work 
injury; (4) unemployment; and (5) family 
allowances.  
 
The report is part of a four-volume series. The other 
regional volumes in the series focus on the social 
security systems of countries in Europe, Asia and 
the Pacific, and the Americas.  
 
Together, the reports provide important information 
for researchers and policymakers who are reviewing 
different ways of approaching social security 
challenges and adapting the systems to the evolving 
needs of individuals, households, and families. 
 
Bron: SSA’s Office of Policy, Social Security 
Programs Throughout the World: Africa, 2007. 
 

26. BRAZILIË 
 
Brazil's National Monetary Council (NMC), the 
government's highest ranking economic policy body, 
relaxed investment rules for voluntary private 
pension funds. These new rules allow private 
pension funds to pursue higher returns while 
assuming greater risks. 
 
According to the government, declining interest 
rates prompted this new policy intended to give 
pension plans more flexibility to diversify 
investments by broadening some investment 
categories and risk limits. Domestic interest rates 
have fallen steadily from the peak in 2005 of nearly 
20 percent to the current 12 percent. 
 

Bron: SSA, Office of Policy, International update 
July 2007 
 

27. OECD 
 
27.1. Pensions at a Glance 2007 
 
A recent report published by the OECD reveals that 
future public pension payments in OECD countries 
will cause a downward shift in living standards for a 
growing number of retirees.  
 
The report, Pensions at a Glance is a follow-up to 
the 2005 report with the same name. It uses 2004 
data from the OECD's 30 member states to 
underscore that while all OECD countries have 
enacted some form of pension reform since 1990, 
more needs to be done to maintain or improve the 
standard of living for tomorrow's retirees.  
 
The report also notes an increase in the number of 
private and voluntary pensions among member 
states. 
 
Bron: Pensions at a Glance and Highlights from 
Pensions at a Glance, OECD, June 2007; 
International Pensions Europe, June 11, 2007 
(www.oecd.org). 
 
27.2. Guidelines to help member 
governments improve oversight occupational 
pension funds 

 
Recently, the OECD issued guidelines to help 
member governments and their pension fund 
regulators improve the oversight and financial 
prospects of occupational pension funds.  
 
The guidelines address such issues as the funding 
and valuation of pension plans and the protection of 
employee interests in company pension plans, 
particularly defined benefit plans. Occupational 
pension plans are common in many OECD member 
countries, including Canada, Germany, Japan, the 
Netherlands, the United Kingdom, and the United 
States. The guidelines identify best practices for 
regulating occupational pension plans in the 
following four areas: (1) Occupational pension plan 
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management; (2) Actuarial evaluations; (3) 
Targeted funding; (4) Plan termination.  
 
The OECD expects these guidelines to influence the 
pension plan regulatory activities in OECD member 
countries, where over 1 million occupational pension 
funds managed more than US$16 trillion in assets at 
the end of 2005. The pension industry, business 

groups, and trade unions in these countries assisted 
in developing the guidelines. The OECD will 
evaluate the impact of these guidelines in 2010. 
 
The report name is OECD Guidelines on Funding 
and Benefit Security in Occupational Pensions and 
the full text of the guidelines is available on the 
website of the OECD. 
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