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1. HUMAN RIGHTS COMMITTEE: 
DISCRIMINATIE OP GROND VAN 
SEKSUELE GEAARDHEID 
 
Het verbod van discriminatie in artikel 26 van het 
Internationaal Verdrag van 19 december 1966 
inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) 
houdt tevens het verbod van discriminatie op grond 
van seksuele geaardheid in.  
 
Verschillen in pensioenvoordelen tussen gehuwde 
en ongehuwde heteroseksuele koppels zijn objectief 
en redelijk verantwoord indien deze koppels kunnen 
kiezen om al dan niet te huwen. 
 
Naar Columbiaans recht is het evenwel onmogelijk 
om te huwen met een partner van hetzelfde 

geslacht. Aangezien Columbië geen objectieve en 
redelijke verantwoording geeft waarom ongehuwde 
heteroseksuele partners recht hebben op overdracht 
van pensioenvoordelen en partners van hetzelfde 
geslacht niet, acht het Human Rights Committee dit 
verschil op grond van seksuele geaardheid strijdig 
met artikel 26 van het IVBPR. 
 
H.R.C. 30 maart 2007, IHRR 2007, Vol. 14, No. 4, 
933-941. 
 

2. HOF VAN JUSTITIE 
 
2.1. Bronbelasting op dividenden 
 
Het H.v.J. oordeelde dat de Nederlandse regering 
het EG-verdrag schendt door een discriminatoire 
bronbelasting te heffen op dividenden en betaling 
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van intresten door buitenlandse pensioenfondsen 
(een praktijk die meerdere regeringen van Europese 
lidstaten toepassen ten voordele van nationale 
pensioenfondsen). 
 
Een wettelijke regeling die voorziet in een 
bronbelasting op dividenden die door een 
vennootschap worden uitgekeerd aan een 
vennootschap gevestigd in een andere lidstaat, is 
strijdig met de artikelen 56 en 58 EG- verdrag 
indien dividenden die door een vennootschap 
worden uitgekeerd aan een vennootschap gevestigd 
in dezelfde lidstaat, zijn vrijgesteld van deze 
belasting.  
 
H.v.J. 8 november 2007, nr. C-379/05, Amurta vs 
Nederland. 
 
2.2. Verplichte pensionering op 65 jaar 
toegestaan 
 
Het verbod van discriminatie op grond van leeftijd in 
artikel 2, lid 1 van de Kaderrichtlijn (richtlijn 
2000/78/EG) verzet zich niet tegen een nationale 
wettelijke regeling waarin de geldigheid wordt 
erkend van clausules in collectieve overeenkomsten 
betreffende gedwongen pensionering, indien de 
werknemer de normale pensioenleeftijd heeft 
bereikt en voldoet aan de in de sociale 
zekerheidswetgeving van de betrokken lidstaat 
gestelde voorwaarden om aanspraak te kunnen 
maken op een op premie- of bijdragebetaling 
berustend ouderdomspensioen. 
 
H.v.J. 16 oktober 2007, nr. C-411/05, Palacios vs 
Spanje. 
 
2.3. Successierechten 
 
Bij gebreke van een geldige rechtvaardiging staat 
artikel 43 EG-verdrag in de weg aan een 
belastingregeling van een lidstaat inzake 
successierechten, waarbij de vrijstelling van 
successierechten voor familiale ondernemingen  
wordt verleend aan ondernemingen die gedurende 
drie jaar vóór het overlijden van de decujus ten 
minste vijf werknemers in die lidstaat tewerkstellen, 
terwijl deze vrijstelling niet wordt verleend wanneer 
de werknemers in een andere lidstaat zijn 
tewerkgesteld. 

 
H.v.J. 25 oktober 2007, C-464/05, Geurts vs België. 
 
2.4. Discriminatie op grond van geslacht 
 
Bij de overschrijving voor Europese ambtenaren van 
hun nationale pensioenrechten naar het stelsel van 
de Europese Gemeenschappen krijgen vrouwen 
minder pensioenjaren toebedeeld dan mannen, 
omdat hun actuariële waarden hoger zijn. 
 
Het H.v.J. oordeelt dat het gebruik van naar 
geslacht verschillende factoren voor de berekening 
van extra pensioenjaren niet objectief kan worden 
gerechtvaardigd door de noodzaak van een gezond 
financieel beheer van het pensioenstelsel van de 
EU. Volgens het Hof volstaat het er in dit opzicht 
aan te herinneren dat dezelfde hoogte van de 
bijdragen die over de bezoldiging van mannelijke en 
vrouwelijk ambtenaren worden geheven, dat beheer 
niet doorkruist. 
 
H.v.J. 11 september 2007, nr. C-227/04, Lindorfer 
vs Raad van de EU. 
 

3. BELGISCHE RECHTSPRAAK 
 
3.1. Berekening werkgeversvergoeding 
brugpensioen 
 
De werkgeversvergoeding in het kader van een 
brugpensioenregeling voor werknemers woonachtig 
in het buitenland moet berekend worden uitgaande 
van het bedrag van de werkloosheidsuitkering die 
de werknemer in België zou krijgen.  
 
Er kan voorzien worden dat de 
werkgeversvergoeding enkel toegekend wordt 
wanneer de werknemer werkloosheidsuitkering 
ontvangt. Indien krachtens de buitenlandse 
wetgeving werkloosheidsuitkeringen geweigerd 
zouden worden, heeft de werknemer toch recht op 
de werkgeversvergoeding (opgelet: de 
samenvatting boven het vonnis stelt verkeerdelijk 
het tegendeel in de Soc..Kron.).  
 
Arbrb. Antwerpen 17 januari 2007, Soc. Kron. 2007, 
afl. 7, 435-438.  
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3.2. Werkgeverspremie 
arbeidsongevallenverzekering is loon 
 
In twee arresten die op dezelfde dag werden 
gewezen, herinnert het arbeidshof van Brussel 
eraan dat werkgeverspremies voor de 
groepsverzekering loon vormen in de zin van artikel 
35 van de wet van 10 april 1971 en bijgevolg in 
aanmerking moeten worden genomen voor de 
vaststelling van het basisloon.  
 
Arbh. Brussel 16 april 2007, A.R. 44.010 en 47.141. 
 
3.3. Moet de verzekeraar documenten en 
briefwisseling gedurende jaren bewaren? 
 
In een geschil voor het Hof van Beroep te Brussel 
bestond er discussie over de vraag of een 
werknemer gedekt was door de collectieve 
verzekering invaliditeit van een onderneming. 
Omwille van de onduidelijkheid over de dekking 
vraagt het Hof aan de verzekeringsonderneming 
een aantal documenten voor te leggen. 
 
De verzekeringsonderneming heeft deze 
documenten echter al vernietigd omdat de 
werkgever failliet is en sinds het faillissement geen 
premies meer werden betaald. Het Hof merkt op dat 
het ongeval gebeurde vóór het faillissement van de 
werkgever, zodat er geen wettige reden is die het 
niet voorleggen van de documenten rechtvaardigt. 
 
De verzekeringsonderneming wordt veroordeeld tot 
het betalen van een schadevergoeding van 500 000 
euro.  
 
Brussel 2 mei 2006, De Verz. 2007, afl. 360, 282-
287, met noot M. Thirion. 
 
3.4. Pensioen zelfstandigen en toegelaten 
beroepsinkomsten 
 
Het arbeidshof van Brussel onderzocht een zaak 
betreffende de beroepsinkomsten van een 
rechthebbende op een zelfstandigenpensioen die 
arbeid verricht als bestuurder van een vennootschap. 
Het Hof strekt zijn onderzoek niet uit tot het 
bepalen van de inkomsten die niet voortkomen uit 
de beroepsbezigheid. 

 
Het arrest bevestigt de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten om de aard van de uitgevoerde 
stortingen in een dergelijke situatie te beoordelen. 
Het arrest komt tot de conclusie dat, bij gebrek aan 
elementen in tegengestelde zin en op basis van de 
verklaringen aan de belastingadministratie, moet 
worden aangenomen dat het om beroepsinkomsten 
gaat.  
 
Arbh. Brussel 11 mei 2007, A.R. nr. 46.335. 
 

4. BELGISCHE RECHTSLEER 
 
4.1. Uitkering gewaarborgde 
inkomensverzekering 
 
Na een prejudiciële vraag van het Hof van Beroep te 
Brussel, bevestigt het Grondwettelijk Hof dat de 
vergoeding die wordt uitgekeerd in het kader van 
een verzekering “gewaarborgd inkomen” principieel 
belastbaar is, zodra de verzekeringspremies als 
beroepskost zijn afgetrokken door de begunstigde 
van de vergoeding. Het feit dat er voor de genieter 
van de vergoeding geen inkomensderving is, 
verandert hier niets aan. 
 
Ch. Hendrickx bespreekt het arrest van het 
Grondwettelijk Hof in het licht van voorgaande 
rechtspraak. 
 
Ch. Hendrickx, Fiscale Actualiteit 2007, afl. 35, 9-10.  
 
4.2. Pensioenvoorziening in één keer voor 
‘backservice’ 
 
De onderhandse, individuele, occassionele 
pensioenbelofte is nog toegestaan voor de 
zelfstandige vennootschapsmandataris.  
 
De Rulingcommissie van de fiscale administratie 
bevestigt dat wanneer een onderhandse 
pensioenovereenkomst ook backservice jaren 
valoriseert, een fiscaal vrijgestelde pensioen-
voorziening in het jaar van het sluiten van de 
pensioenovereenkomst in één keer kan worden 
aangelegd voor het volledige backservice 
pensioenkapitaal. 
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P. Van Eesbeeck en L. Vereycken lichten de 
voorafgaande beslissing van de fiscale administratie 
toe. (beslissing nr. 600.555 van 10 juli 2007, zie 
www.fisconet.be of klik hier). 
 
P. Van Eesbeeck en L. Vereycken, Fiscoloog 2007, 
afl. 1087, 6-7. 
 
4.3. Fiscaal inwoner in België belastbaar op 
wereldwijd inkomen? 
 
Een recente circulaire van de belastingdiensten 
verduidelijkt wanneer een fiscaal ambtenaar een 
belastingplichtige als inwoner van België moet 
beschouwen.  
 
Waar iemand zijn woonplaats of zetel van fortuin 
heeft is een feitenkwestie. Wel legt de wet twee 
vermoedens vast die de beoordeling moeten 
vergemakkelijken.  
 
Jan Lammens licht de wettelijke vermoedens toe 
aan de hand van rechtspraak en de nieuwe 
circulaire (circulaire nr. Ci.RH. 241/585.607 van 12 
juli 2007, zie www.fisconet.be of klik hier). 
 
J. Lammens, “Wanneer is men als fiscaal inwoner in 
België belastbaar op zijn wereldwijd inkomen?”, 
Sociale Wegwijzer 2007, afl. 17, 12-15. 
 
4.4. Fiscaliteit levensverzekeringen 
 
Belgische wetgeving die de fiscale aftrekbaarheid 
van bijdragen voor de opbouw van een aanvullend 
pensioen of van een levensverzekering beperkt tot 
de bijdragen die gestort zijn aan een Belgische 
instelling, is strijdig met het EG-verdrag.  
 
F. Kauff-Gazin bespreekt het arrest van het Hof van 
Justitie van 5 juli 2007 (arrest nr. C-522/04, 
Commissie vs België). 
 
F. Kauff-Gazin, « Fiscalité des régimes d’assurances 
vie et de retraite », Europe Lexisnexis Jurisclasseur, 
oktober 2007, 21. 
 

 
 
4.5. Prix de rente: de la réglementation aux 
fair value 
 
Dans le cadre de la loi sur les pensions 
complémentaires, un choix plus explicite entre rente 
et capital a été prévu pour les affiliés avec des 
droits nouveaux d’option entre les deux types de 
liquidation. Ces modalités ont bien sûr mis en 
lumière la nécessité de déterminer des coefficients 
appropriés de conversion de capital en rente.  
 
Delwarde, Denuit, Devolder et Maréchal nous 
expliquent précisément comment le prix de rente 
est construit et le lien avec la fair value.  
 
A. Delwarde, M. Denuit, P. Devolder et X. Maréchal, 
« Prix de rente : de la réglementation aux fair 
value », R.G.A.R. 2007, 14295. 
 
4.6. L'homme est-il une femme comme les 
autres ? 
 
A cette question, la réponse catégorique de J.-L. 
Fagnart est « resolument non ! ». 
 
La réponse est suivi par une réflexion profonde sur 
la légitimité de la volonté d’adéquation entre la 
prime à payer et le risque à couvrir. 
 
J.-L. Fagnart, « L'homme est-il une femme comme 
les autres ? », De Verz. 2007, dossier 13, 5. 
 
4.7.  80 %-regel: nieuwe loongrens voor 2006  
 
Als het groepsverzekeringscontract voorziet in een 
veranderlijke rente, mag het limietbedrag voor de 
80 %-grens binnen bepaalde grenzen geïndexeerd 
worden (Com.IB 1992 nr. 59/67-68 en 59/Bijlage/2).  
 
Wat de reeds lopende renten betreft, mag de 
verhoging niet groter zijn dan die welke zou worden 
verkregen bij indexering van die renten 
overeenkomstig de regeling voor de indexering van 
de pensioenen van de overheidssector. Ch. 
Hendrickx licht toe. 
 
Ch. Hendrickx, “80 %-regel: nieuwe loongrens voor 
2006”, Accountancy & Fiscaliteit 2007, afl. 33. 
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4.8. De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 
en verzekeringen 
 
De invoering van de antidiscriminatiewet van 25 
februari 2003 betekende een belangrijke stap in het 
vergroten van de solidariteit op de 
verzekeringsmarkt. Deze wet werd herzien door de 
nieuwe antidiscriminatiewetgeving van 10 mei 2007. 
 
In welke mate de nieuwe wetgeving verenigbaar is 
met risicoselectie en tariefdifferentiatie wordt 
onderzocht in het artikel van B. Weyts.  
 
B. Weyts, “De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 
en verzekeringen”, De Verz. 2007, afl. 13, 7-19.  
 
4.9. Vennootschapsrechtelijke aspecten van 
prudentiële controle op 
verzekeringsondernemingen 
 
De regeling met betrekking tot het prudentieël 
toezicht op financiële instellingen is de laatste jaren 
onderhevig geweest aan vele wijzigingen en 
evoluties.  
 
J. Croes brengt op het gepaste ogenblik een boek 
uit met een overzicht van alle toepasselijke regels 
vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt. Problemen 
en kritische vragen worden alvast niet ontweken. 
 
J. Croes, Vennootschapsrechtelijke aspecten van 
prudentiële controle op verzekeringsondernemingen, 
Brugge, Die Keure, 2007. 
 
4.10. Beleggingscontract of 
levensverzekering? 
 
Aan levensverzekeringen zijn juridische en fiscale 
gevolgen verbonden die niet voorhanden zijn voor 
(andere) beleggingsproducten.  
 
De vervaging van de grens tussen 
levensverzekeringen en (andere) beleggings-
producten geeft aanleiding tot veel betwistingen 
over hun kwalificatie. De centrale vraag is of de 
levensverzekering noodzakelijkerwijze een kans-
contract is en wat dit precies inhoudt.  

 
 
 
Fiscale rechters en burgerlijke of handelsrechters 
komen op basis van dezelfde regelgeving tot 
tegenovergestelde conclusies. Ph. Bielen zet een 
eerste stap in de richting naar uitklaring van de 
onzekerheid. 
 
Ph. Bielen, “De identiteitscrisis van de tak 21- en tak 
23-levensverzekering in de inkomstenbelastingen: 
beleggingscontract of levensverzekering?”, T.F.R., 
september 2007, afl. 325, 587-598. 
 
4.11. Omgekeerd woonkrediet 
 
P. Heymans overloopt de wetswijzigingen die nodig 
zijn voor de invoering van een “omgekeerd 
woonkrediet” in België en bespreekt tevens een 
alternatief type van seniorenkrediet, gebaseerd op 
het Noorse voorbeeld. 
 
P. Heymans, “Naar een Belgisch regelgevend kader 
voor een omgekeerd woonkrediet”, Bank. Fin., 2007, 
afl. 6, 336-343. 
 

5. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
5.1. Overdracht van pensioenrechten 
 
Het Secretariaat-generaal van de Benelux 
Economische Unie heeft gevraagd om de bepalingen 
van de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de 
overdracht van pensioenrechten tussen Belgische 
pensioenregelingen en instellingen van 
internationaal publiek recht op haar toepasselijk te 
maken. Onderstaand KB komt hieraan tegemoet. 
 
KB van 12 september 2007 dat de bepalingen van 
de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de 
overdracht van pensioenrechten tussen Belgische 
pensioenregelingen en die van instellingen van 
internationaal publiek recht, toepasselijk maakt op 
de Benelux Economische Unie, B.S. 30 oktober 2007. 
 
5.2. Invoering sectorpensioenstelsel PC 209 
 
In het paritair comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid (PC 209) wordt een 
sectorpensioenstelsel ingevoerd. De jaarlijkse 
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bijdrage aan het sectorplan voor aanvullend 
pensioen bedraagt 0,5 pct. van de aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven 
bruto jaarwedden van de bedienden. Opting-out is 
toegestaan. De pensioeninstelling die het sectorplan 
moet uitvoeren is de Gemeenschappelijke 
Verzekeringskas Integrale. 
 
KB van 23 september 2007 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 18 januari 2007, gesloten 
in het Paritair Comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en 
vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 21 maart 2007 tot uitvoering van hoofdstuk II, 
artikel 4, par. par. 1 en 5 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 betreffende 
het nationaal akkoord 2001-2002 (sectoraal 
aanvullend pensioen), B.S. 9 oktober 2007, err. B.S. 
5 november 2007. 
 
5.3. Uitbreiding sectorpensioenstelsel PC 118 
 
Het toepassingsgebied van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot 
instelling van het "Sectoraal Fonds voor de tweede 
pijler voor de arbeiders van de voedingsindustrie" 
(KB 23 juni 2004, B.S. 26 augustus 2004) wordt 
uitgebreid tot de uitzendkrachten met 
arbeidersstatuut tewerkgesteld bij werkgevers die 
onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité 
voor de voedingsnijverheid ressorteren en de 
uitzendbureaus die deze uitzendkrachten ter 
beschikking stellen. 
 
KB van 3 oktober 2007 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007, gesloten in 
het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot 
uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 
tot instelling van het "Sectoraal Fonds voor de 
tweede pijler voor arbeiders van de 
voedingsindustrie", B.S. 13 november 2007. 
 

6. NAR: ADVIES INZAKE 
INFORMATIEVERSTREKKING OVER 
PENSIOENEN 
 
De Nationale Arbeidsraad gaf op 6 november 2007 
een advies over de informatieverstrekking aan 
gepensioneerden over hun pensioenrechten zowel 

wat betreft de wettelijke als de aanvullende 
pensioenen.  
 
Advies nr. 1.621 van 6 november 2007, klik hier. 
 

7. FISCALE CIRCULAIRE: 
AFTREKBAARHEID BIJDRAGEN 
VAPZ ALS BEROEPSKOST 
 
De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van 
zelfstandigen worden als aftrekbare beroepskosten 
aangemerkt, in zover zij niet hoger zijn dan de 
maximale bijdrage van 8,17% van het 
beroepsinkomen (d.i. in de regel het netto 
belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden), 
met een absoluut maximum van 2.605,15 EUR (voor 
de bijdragen van 2007).  
 
Dit percentage en maximumbedrag is gelijk aan  
9,4 % en 2.997,36 EUR (bijdragen 2007) voor 
pensioenovereenkomsten waaraan een 
solidariteitsstelsel is verbonden. 
 
Een recente circulaire van de fiscale administratie 
van 29 oktober 2007 preciseert dat bij de 
pensionering van de zelfstandige, deze maximale 
bijdrage voor het jaar van pensionering 
proportioneel moet worden herleid in functie van 
het aantal kwartalen waarvoor nog sociale 
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (Circulaire nr. 
Ci.RH.243/587.019, www.fisconet.be, klik hier). 
 

8. RVP 
 
8.1. Praktische gids voor de gepensioneerde 
 
De RVP brengt een nieuwe versie uit van de 
“praktische gids voor de gepensioneerde”. Deze gids 
reikt een aantal tips, praktische ideeën en nuttige 
inlichtingen aan op financieel, sociaal en cultureel 
vlak. De gids kan gedownload worden op de 
website van de RVP (klik hier). 
 
8.2. Dienstnota RVP 
 
De RVP vaardigde dienstnota nr. 2004/11 van 24 
september 2007 uit.  Deze dienstnota betreft de 
invloed van de uitoefening van een  
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beroepsbezigheid en van het recht op sociale 
voordelen op de toekenning en de betaling van het 
pensioen. 
 

9. RUSTPENSIOENEN 
OVERHEIDSSECTOR 
 
9.1. Evolutie van de pensioenlast van de 
lokale besturen 
 
Het Exsyspenteam van de Pensioendienst voor de 
overheidssector heeft in opdracht van de Bijzondere 
Commissie voor de Pensioenen van de Lokale 
Besturen een studie gemaakt over de evolutie van 
de pensioenlast van de lokale besturen 2004-2050. 
De studie kan geconsulteerd worden op de website 
van de PdOS (klik hier). 
 
9.2. Invloed van loopbaanonderbreking en 
afwezigheidperioden op het pensioen? 
 
De brochure "De loopbaanonderbreking en 
afwezigheidperioden. Wat is de invloed op mijn 
pensioen?" van PdOS werd bijgewerkt (klik hier).  
 
Deze brochure beschrijft de invloed van verloven of 
perioden van loopbaanonderbreking op het 
pensioen van vastbenoemde ambtenaren en alle 
personen die hiermee gelijkgesteld kunnen 
worden. Het gaat dus zowel over personeelsleden 
van de administratie als onderwijzers, magistraten, 
militairen, politiemensen en werknemers van de 
instellingen van openbaar nut. 
 
9.3. Ambtenarenpensioen 
 
Op de website van de pensioendienst voor de 
overheidssector kan een geactualiseerde brochure 
geraadpleegd worden die informatie geeft over (klik 
hier) : 
– de pensioenrechten van ambtenaren; 
– de berekening van het ambtenaren-pensioen; 
– de formaliteiten die ambtenaren moeten 

vervullen om hun pensioen aan te vragen. 
 

 
10. BELGISCHE COMMISSIE 
AANVULLENDE PENSIOENEN 
 
De Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor 
werknemers gaf volgende adviezen: 
– Advies nr. 21: Maatschappelijk verantwoord 

investeren 
– Advies nr. 22: Verschil in behandeling door de 

sociale en fiscale reglementering van de 
vervroegde kapitaalsuitkering in de 
overgangsperiode voorzien in de WAP 

– Advies nr. 23: Ontwerp van circulaire 
betreffende het paritair beheer en het 
toezichtcomité 

 

11. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 
Er zijn twee nieuwe nummers van Life&Benefits uit. 
Het gaat om nummers 8 en 9 van jaargang 12. In 
nummer 8 : 

- Nieuw wettelijk kader voor ziekte-
verzekeringen. Per 1 juli 2007 werd in de 
Landverzekeringswet een nieuw wettelijk 
kader geschoven voor ziekteverzekeringen. 
L. Vereycken bespreekt de krachtlijnen van 
de nieuwe regeling. 

- Offshore pensioenen sluiten is strafbaar. 
Aanvullende pensioenen kunnen over de 
grenzen heen gevestigd worden, ook in zgn. 
belastingparadijzen. De IBP-wet steekt daar 
nu een stokje voor.  P. Roels licht de 
nieuwe regeling toe en geeft meteen mee 
dat wie een individuele pensioentoezegging 
of een collectief pensioenstelsel niet binnen 
de EU beheert (of wie adviseert om dit niet 
te doen) zich blootstelt aan sancties. 

- Aftrek enige woning en bouwsparen. Bij 

verandering van woonst kan een adequate 
planning van de lening(en) soms een 
aanzienlijke extra belastingbesparing opleveren. 
De ‘aftrek voor enige woning’ heeft voor nieuwe 
leningen gesloten vanaf 2005 onder meer de 
oude belastingvermindering voor het 
bouwsparen vervangen. P. Van Eesbeeck licht 
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toe hoe beide stelsels toch ook nu nog genoten 
kunnen worden, zelfs in gecombineerde 
slagorde. 

 
In nummer 9: 
- Conventionele terugkeer en levensverzekering: 

fiscus bevestigt. Onder bepaalde voorwaarden 
kan er een vrijstelling worden bekomen van 
successierechten als men geschonken goederen 
doet terugkeren naar de schenker bij het 
vooroverlijden van de begiftigde. P. Van Eesbeeck 
bespreekt een recente beslissing van de fiscus 
terzake. 

- Het individueel voortzettingsrecht bij individuele 
en collectieve aanvullende ziekteverzekeringen. L. 
Vereycken bespreekt enkele gevoeligheden uit de 
nieuwe zogenaamde Wet Verwilghen voor de 
verzekeraars. 

- Sectorale pensioenstelsels in kaart gebracht. 
Krachtens de WAP (art. 50) moet de CBFA 
tweejaarlijks verslag uitbrengen over de sectorale 
pensioenstelsels in het land. P. Roels bespreekt 
dit verslag van de CBFA. 

 

12. INTERNATIONALE RECHTSLEER 
 
12.1. Rechtsprechung Betriebsrentenrecht 
Europäischen Gerichtshofs  
 
Der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
zeigt deutlich dass der Einfluss des europäischen 
Rechts auf das nationale Betriebsrentenrecht immer 
größer wird.  
 
Auch Urteile die aus anderen Mitgliedstaaten 
angestoßen werden, können für die nationalen 
Gerichte entscheidend sein.  
 
Ch. Reichel und V. Böhm analysieren die wichtigsten 
Urteile und Schlussanträge in der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs in den Jahren 
2006/2007. 
 
Ch. Reichel und V. Böhm, „Arbeits- und 
Betriebsrentenrecht in der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs 2006/2007“, Der Betrieb, 
Oktober 2007, afl. 43, 2370-2375. 
 

12.2. Proposition de directive Solvabilité II 
 
Le projet Solvabilité II a franchi une étape cruciale 
le 10 juillet 2007, date à laquelle le collège des 
commissaires européens a adopté la proposition de 
directive sur “l’accès aux activités de l’assurance 
directe et de la réassurance et leur exercice” (plus 
connue par son sous-titre “Solvabilité II”). Cette 
proposition doit maintenant être discutée en vue de 
son adaptation, par co-décision, par le Parlement 
européen et le Conseil. 
 
P. de Chatillon décrit les principales options 
retenues par la proposition : (1) la généralisation de 
la notion de « juste valeur » pour l’évaluation des 
actifs et des passifs, (2) l’introduction d’une façon 
radicalement neuve de calculer les provisions 
techniques (méthode coût du capital reposant sur 
l’hypothèse qu’il existe un marché des passifs 
d’assurance) et (3) les exigences de capital (capital 
minimum et capital dit de solvabilité). 
 
P. de Chatillon, « La proposition de directive 
Solvabilité II », Revue du Marché commun et de 
l’Union européenne, octobre-novembre 2007, afl. 
512, 565-569. 
 
12.3. De “opeethypotheek” in Nederland 
 
Steeds meer mensen in Nederland willen de 
overwaarde in hun woning liquide maken als 
aanvulling op hun pensioen (overwaarde 
gedefinieerd als het verschil tussen de waarde van 
de woning en de resterende hypothecaire schuld). 
 
De “opeethypotheek” is een kredietvorm waarbij de 
eigenaar van een woning een krediet in rekening-
courant krijgt, met als zekerheid een hypotheek op 
zijn woning. De op het krediet verschuldigde rente 
wordt op het krediet bijgeschreven. 
 
In Nederland gelden echter geen speciale regels of 
voorschriften voor dergelijke opeethypotheek. Hier 
zijn nochtans meerdere risico’s aan verbonden, die 
kunnen samenhangen met de kredietnemer, de 
overkreditering, de kredietvorm, het onderpand en 
de ontwikkelingen op de financiële markten. W. 
Filott geeft een uitgebreid overzicht. 
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W. Filott, “De ‘opeethypotheek’ in Nederland”, Bank. 
Fin. 2007, afl. 6, 347-351. 
 

13. EU  
 
13.1. Verslag inzake gelijkheid van vrouwen 
en mannen 
 
De Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid in het Europees Parlement bracht 
het verslag over de gelijkheid van vrouwen en 
mannen in de Europese Unie anno 2007.  
 
Het verslag vertrekt van de actuele situatie inzake 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en geeft 
vervolgens een aantal actiepunten mee die de 
Europese Unie kan volgen, onder meer op het vlak 
van de pensioenen. Het verslag is consulteerbaar 
via deze link. 

 
13.2. Pension proposal on track to improve 
workers’ mobility 
 
The Commission adopted on 9 October 2007 an 
amended proposal to reduce obstacles to workers' 
mobility through improved access and better 
preservation of supplementary pension rights.  
 
The proposal takes on the majority of the European 
Parliament's amendments from last June. It focuses 
on the setting of minimum requirements for better 
access to pension rights, clearer rights of 
preservation so mobile workers' pensions are 
treated fairly, and improved access to useful and 
timely information. 
 
For the text of the proposal, click here. 
 

14. CEIOPS 
 
CEIOPS published its Protocol on Mediation 
Mechanism between Insurance and Pensions 
Supervisors, aiming at improving cooperation and 
convergence amongst CEIOPS Members and non-
CEIOPS national Authorities competent under the 
relevant sectoral directives (click here for more info). 
  

15. NEDERLAND 
 
15.1. Van cijfers en tekst naar beeld en begrip 
 
De Nederlandse pensioenwetten roepen de 
pensioenuitvoerders vanaf 1 januari 2008 op tot 
begrijpelijke informatievoorziening.  
 
Volgens J. Van Miltenburg een absolute noodzaak. 
Pensioen kan misschien best ingewikkeld zijn, maar 
wordt vooral ingewikkeld gehouden, zo stelt deze. 
 
In een krachtig artikel bespreekt de auteur vier 
aandachtspunten die van belang zijn om 
daadwerkelijk de pensioeninformatie-consument te 
kunnen bereiken: (1) structureren, (2) standaardi-
seren, (3) segmenteren en (4) evalueren. 
 
J. Van Miltenburgen, “Van cijfers en tekst naar 
beeld en begrip”, Tijdschrift voor 
pensioenvraagstukken, oktober 2007, afl. 5, 132-
135. 
 
15.2. Oprichting Nederlandse IBP 
 
De Nederlandse wetgeving kent momenteel 
(behalve het pensioenfonds) geen pensioeninstelling 
in de zin van de Europese richtlijn voor 
pensioeninstellingen (richtlijn 2003/41/EG) die een 
geïntegreerd pensioenproduct - dat wil zeggen het 
verzekeringstechnische product inclusief het 
vermogensbeheer en de administratie - op de markt 
kan zetten. 
 
Met de API (Algemene Pensioeninstelling – de 
Nederlandse versie van de Belgische IBP) wordt 
beoogd een vehikel te introduceren dat de ruimte 
die wordt geboden door de Europese richtlijn 
betreffende de werkzaamheden van en het toezicht 
op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen 
(richtlijn 2003/41/EG; ook wel aangeduid als IORP-
richtlijn) volledig kan benutten.  
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16. GERMANY 
 
16.1. Tax exemption for contributions to DC 
pension plans 
 
The German government approved a draft law to 
extend the social security tax exemption that 
workers receive for contributions to defined 
contribution occupational pension plans. The 
measure will be submitted to the German 
Parliament for final approval. 
 
Created by the pension reform of 2001 and 
scheduled to expire on 31 December 2008, the 
exemption allows employees to contribute up to 
4 percent of their earnings to an occupational 
pension plan without having to pay social security 
tax on those contributions.  
 
Bron: SSA, International update, October 2007, 
www.socialsecurity.gov. 
 
16.2. Regulations relating to underfunding of 
pension funds 
 
Regulations relating to the underfunding of pension 
funds are 'too strict' for the retirement vehicles to be 
competitive in the European market, German 
insurance experts and pension fund associations 
have suggested. 
 
Pensionfunds can only fall to a 95% funding level 
which has to be improved to 100% 'immediately' 
according to regulations. So critics want the allowed 
level to be set at 90% with an option to pay the 
difference over a 10-year period. This would firstly 
increase the competitiveness of pensionfunds with 
retirement vehicles from countries like Belgium. 
Secondly, Pensionfunds would gain greater flexibility 
in their investment opportunities as they could take 
more calculated risk in their portfolios.  
 
Proposals were presented last year prior to 
amendments in the relevant legislation, the 
insurance supervisory regulation. However, no 
majority could be achieved in parliament and the 
issue was postponed until the next amendment, 
which is currently being negotiated.  
 

Bron: Barbara Ottawa, IPE.com, 12 oktober 2007. 
 

17. DENMARK: MEMBERS GAIN 
ACCRUAL PORTABILITY 
 
Arrangements have now been introduced to 
Denmark’s pensions industry which make it easier 
for workers to transfer their occupational pension 
from one scheme to another when they change jobs. 
 
The main change to the old agreement is workers 
now have more time to effect a transfer. From now 
on, employees switching jobs can take their existing 
pension to a new scheme linked to their new place 
of work. This transfer can be made up to three 
years after leaving an employer whereas the limit 
was previously two years. 
 
People with a series of small workplace pensions 
with different pensions providers will now be able to 
consolidate them. All smaller workplace pensions - 
those holding less than € 5,783 - can be transferred 
regardless of how much time has passed since 
leaving a job. 
 
Bron: Rachel Fixsen, IPE.com, 9 oktober 2007 
 

18. UK : THE CHANGING 
LANDSCAPE FOR PRIVATE SECTOR 
DB SCHEMES 
 
The Pensions Policy Institute (PPI) of the UK 
provided an evidence base on which to consider the 
future for DB pension schemes in the private 
sector. Their research contains contributions from 
expert commentators, giving their views on the 
likely future for DB pensions  
 
Bron: PPI, The changing landscape for private 
sector Defined Benefit pension schemes, October 
2007, click here. 
 

19. ITALY: PENSION REFORMS 
GAINS APPROVAL 
 
The Italian government has announced it will insert 
a welfare package, which includes pensions reforms, 
into the 2008 budget measures. Workers and 
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pensioners overwhelmingly supported the reforms in 
a referendum earlier this week. Around 81% of the 
five million pensioners and workers who took part 
voted in favour of the package. 
 
Most important of the pensions reforms was a 
proposal to raise the minimum retirement age. A 
law passed by the previous government would have 
raised this to 60 from the beginning of next year if 
no new legislation was introduced in the meantime.  
 
According to the latest agreement, the minimum 
retirement age becomes 58 years in 2008 instead of 
57 years now. It will continue to be increased until 
it reaches 61 in 2013. 
 
There is extra funding to boost the smallest state 
pensions and special measures to help workers in 
heavy industries to retire early. 
 
But there are doubts about whether Italy has done 
enough. The country spends between 14%-15% of 
GDP on pensions and has one of the lowest birth 
rates in the world. 
 
Bron: Robert Galbraith, IPE.com, 12 oktober 2007 
 

20. BULGARIA: 
PENSIOENVERHOGING 
 
The Bulgarian government will increase old-age 
pensions awarded before 30 June 2007 by 
10 percent and reduce mandatory contributions to 
the pay-as-you-go (PAYG) public pension system by 
1 percentage point of wages.  
 
This increase in old-age pensions is due to a surplus 
in contribution revenue realized in the first half of 
2007. 
 
Bron: SSA, International update, October 2007, 
www.socialsecurity.gov. 

 
21. FINLAND: 
BELASTINGSVERMINDERING 
 
As from 1 January 2008, Finnish retirees will pay 
less in taxes on their pensions, to bring their 

pension taxes in line with taxes that wage earners 
pay on their salaries.  
 
The tax reduction on pension income is part of the 
government's plan to bring uniformity to the tax 
system. The 2007 tax rate on pension benefits from 
€15,000 to €30,000 will decrease from between 
19 percent and 30 percent to between 17 percent 
and 28 percent. This and other tax cuts in Finland 
are largely due to the country's growing economy. 
 
Bron: SSA, International update, October 2007, 
www.socialsecurity.gov. 
 

22. USA 
 
22.1. State and Local Pensions Are Different 
From Private Plans 
 
The Center for Retirement Research at Boston 
College is undertaking a multi-year in-depth study 
of state and local pension plans.  
 
In the private sector, the plans are mostly 401(k)s, 
less than half of the workforce is covered, and 
everyone participates in Social Security.   
 
In contrast, state and local plans are primarily 
defined benefit, coverage is virtually universal, and 
only 70 percent of workers are in Social Security.  
 
Public plans tend to provide higher basic benefit 
levels and tend to offer post-retirement cost-of-
living adjustments.  
 
Finally, public plans tend to rely more heavily on 
employee contributions, invest slightly more 
aggressively, and be about as well funded as their 
private sector counterparts.  
 
For the full paper, click here. 
 
22.2. Trends in Mortality Differentials and Life 
Expectancy 
 
SSA studied trends in mortality differentials and life 
expectancy by average relative earnings for male 
Social Security–covered workers aged 60 or older.  
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Mortality differentials, cohort life expectancies, and 
period life expectancies by average relative earnings 
are estimated. Period life expectancy estimates for 
the United States are also compared with those of 
other OECD countries.  
 
Bron: SSA, Trends in Mortality Differentials and Life 
Expectancy for Male Social Security–Covered 
Workers, by Average Relative Earnings, October 
2007, Ores Working Paper nr. 108, click here. 
 
22.3. Considerations for Potential Proposals 
to Change the Earliest Eligibility Age for 
Retirement 
 
The earliest eligibility age (EEA) interacts with many 
other Social Security program rules, including the 
benefit formula and insured status requirements.  
 
Proposals to increase the EEA could affect some or 
all of these other rules depending on how 
policymakers design the proposal. By using a 
hypothetical proposal that increases the EEA, this 
policy brief illustrates how these interactions work 
and discusses the options that policymakers would 
need to consider. 
 
Bron: SSA, Considerations for Potential Proposals to 
Change the Earliest Eligibility Age for Retirement, 
October 2007, nr. 2007-01, click here. 
 
22.4. Portfolio Theory, Life-Cycle Investing, 
and Retirement Income  
 
There has been much discussion recently about life-
cycle funds and their role in providing a secure 
retirement income for older Americans. These funds, 
which gradually shift account assets from broad-
based stock funds to bond funds as a participant 
ages, are becoming an important vehicle for 
retirement savings. This policy brief explores the 
economic rationale behind the life-cycle approach 
and the advantages and limitations of life-cycle 
funds. 
 
Bron: SSA, “Portfolio Theory, Life-Cycle Investing, 
and Retirement Income”, October 2007, nr. 2007-02, 
click here. 
 

23. UNITED NATIONS: GLOBAL 
DEMOGRAPHIC CHANGES 
 
A new United Nations report, World Population 
Ageing 2007, claims that irreversible demographic 
changes are underway worldwide.  
 
According to the report, by the year 2050, the 
world’s population aged 60 or older will double to 
two billion and the world’s median age will increase 
from 28 years to 38 years. The fastest growing 
segment of the population is the group aged 80 or 
older – increasing at a rate of 4 percent per year. 
By 2050, this group will reach 4.4 percent (400 
million) of the population, up from 1.4 percent (94 
million) today. Additionally, the report found that 
women aged 60 or older currently outnumber men 
of the same age by 70 million (or 21 percent). 
 
Bron: “World Population Ageing 2007”, United 
Nations, August 31, 2007, click here. 
 

24. OECD 
 
24.1. Individual account pension systems 
 
An OECD working paper on private pensions 
describes the extent to which plan members make 
active investment decisions in individual account 
pension systems. Members of defined contribution 
schemes tend not to make a choice at all when 
given too many funds to choose from. 
 
Around 90% of people in Sweden - where 
individuals are offered a choice of over 600 funds in 
the mandatory first pillar defined contribution 
system - are leaving their money in the default 
option. 
 
"Although a basic assumption of economic theory is 
that consumers are better off with a wider array of 
choices, too many investment options can cause 
information overload, resulting in greater confusion 
and complexity, and, consequently, in greater use 
of the default option", said Waldo Tapia and Juan 
Yermo, authors of the OECD report. 
 
Bron: OECD, Implications of Behavioural Economics 
for Mandatory Individual Account Pension Systems, 
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Working Paper on Insurance and Pensions n° 11, 
July 2007, click here. 
 
24.2. OECD governance guidelines 
 
The OECD will revise its guidelines on the 
governance of pension funds. It believes there is 
a need to strengthen the existing guidelines to 
further raise governance standards, while 
introducing further provisions related to the 
governance of defined contribution schemes. 

 
The organisation is also drafting new guidelines 
on financial education on insurance and pensions 
aimed specifically at governments and financial 
institutions. 
 
Bron: Carolyn Bandel, IPE.com, 1 oktober 2007. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nummer 2 afgesloten op 16/11/07 
 

www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht 
 
Deze niet periodieke nieuwsbrief is verbonden aan de leergang pensioenrecht en wordt in functie van recente 
ontwikkelingen opgesteld. Het doel is de studenten te informeren over de allerlaatste ontwikkelingen in het 
pensioenrecht in zijn meest ruime benadering. De nieuwsbrief is verwijzend en moet de studenten op pad zetten 
naar nieuwe bronnen. De leergang maakt deel uit van het postacademisch onderwijs van de K.U. Leuven en 
beoogt inzicht te bieden in de systematiek, de achtergronden en de concrete toepassing van het pensioenrecht. 
Hiervoor is het nodig dat de actuele academische kennis in combinatie met de praktijkkennis van het 
pensioenrecht op een hoog niveau wordt overdragen. De nieuwsbrief is daarin slechts één medium. 
 
De redactie berust integraal bij Yves Stevens en Kim De Witte. Zowel studenten als docenten in de leergang 
pensioenrecht zijn vrij om suggesties te geven naar de inhoud. Reacties zijn welkom 
yves.stevens@law.kuleuven.be of leergangpensioenrecht@law.kuleuven.be.  
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