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1. EUROPEES HOF VOOR DE 
RECHTEN VAN DE MENS: NIET-
INDEXERING STAATSPENSIOEN 
 

Dertien verzoekers hebben gedurende de periode 

dat ze gewerkt hebben in het Verenigd Koninkrijk 

premie betaald aan het National Insurance Fund. 

Allen hebben het Verenigd Koninkrijk verlaten en 

ontvangen nu in hun huidige woonstaat een Brits 

staatspensioen. De Britse overheidsinstantie weigert 

de uitkeringen die betaald worden aan de 

uitkeringsgerechtigden buiten het Verenigd 

Koninkrijk te indexeren.Verzoekers stellen dat hun 

recht op eigendom (art. 1 Eerste Protocol EVRM) en 

het discriminatieverbod (art. 14 EVRM) worden 

geschonden.  

 

Het Hof oordeelt dat art. 1 Eerste Protocol EVRM 

alleen bescherming biedt voor bestaande 

bezittingen en niet het recht geeft om bezittingen 

dan wel rechten in eigendom te verkrijgen. Daar de 

Britse nationale wetgeving geen recht geeft op 

indexatie aan de uitkeringsgerechtigden die buiten 

het Verenigd Koninkrijk wonen, komt het Hof tot het 

oordeel dat evenmin inbreuk gemaakt kan worden 

op dit recht.  

 

Met betrekking tot het discriminatieverbod oordeelt 

het Hof dat het systeem van het Britse sociale 

zekerheidsstelsel zodanig is vormgegeven, dat in 

deze zaak geen sprake is van gelijke gevallen die 

ongelijk behandeld worden. Met name het gegeven 

dat het Britse sociale zekerheidsstelsel erop gericht 

is te voorzien in een minimum levensstandaard voor 

de inwoners op haar territorium, heeft het Hof ertoe 

gebracht te oordelen dat een beroep op art. 14 

EVRM niet kan slagen.  

 
EHRM 4 november 2008, nr. 42184/05, Carson a.o. 
v UK. 
 

2. GRONDWETTELIJK HOF 
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2.1. Opbouw wettelijk pensioen zelfstandigen 

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat artikel 4 van het 

KB van 30 januari 1997 betreffende het 

pensioenstelsel der zelfstandigen artikel 10 van de 

Grondwet schendt in zoverre het bepaalt dat de 

kwartalen die in aanmerking komen voor de 

opening van het recht op het rustpensioen dienen 

gelegen te zijn vóór het jaar waarin het pensioen 

“daadwerkelijk en voor de eerste maal” ingaat. 

 

GH 24 februari 2009, nr. 32/2009, 
www.arbitrage.be. 
 

2.2. Cumul rust- en overlevingspensioen met 

vervangingsinkomen 

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de maatregel 

van de wetgever die gelijktijdige uitbetaling van een 

rust- en overlevingspensioen en van verschillende 

vervangingsinkomens onmogelijk maakt, 

verantwoord is. De pensioenwetgeving is immers 

ingegeven door de zorg om een inkomen te 

verzekeren wanneer het inkomen uit arbeid wegvalt. 

Artikel 25 van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 

werknemers strekt ertoe te vermijden dat een rust- 

of overlevingspensioen gelijktijdig met andere 

vervangingsinkomens zou kunnen worden genoten, 

om aldus de betaalbaarheid van het stelsel van de 

sociale zekerheid in het algemeen en van de 

pensioenen in het bijzonder niet in het gedrang te 

brengen. 

 

Die zorg doet zich niet voor in zoverre door een 

beperkte toegelaten arbeid een bijkomend inkomen 

zou worden gegenereerd door de genieter van een 

rust- of overlevingspensioen, vermits die arbeid het 

socialezekerheidsstelsel niet bezwaart maar in 

voorkomend geval zelfs – weliswaar,in beperkte 

mate - bijdraagt tot de financiering ervan. 

 

De betaalbaarheid van het stelsel zou daarentegen 

zeer zeker in het gedrang komen indien het 

pensioen zou kunnen worden gecumuleerd met een 

vervangingsinkomen uit toegelaten arbeid bij het 

pensioen, onverminderd de vaststelling dat tevens 

een verschil in behandeling zou worden ingesteld 

tussen de pensioengerechtigde genieters van een 

vervangingsinkomen, naargelang dat vervangings-

inkomen al dan niet zou worden ontvangen voor 

toegelaten aanvullende arbeid bij het pensioen. 

 

GH 3 december 2008, nr. 176/2008, 
www.arbitrage.be. 
 

3. HOF VAN CASSATIE: 
AFTREKBAARHEID ALS 

BEROEPSKOST BIJDRAGEN 

GROEPSVERZEKERING 
 

L’article 52, 3°, b), du CIR 1992 dispose que 

constituent des frais professionnels les 

rémunérations des membres du personnel, y 

compris les frais connexes consistant en cotisations 

patronales d’assurance complémentaire contre la 

vieillesse et le décès prématuré en vue de la 

constitution d’une rente ou d’un capital, en cas de 

vie ou en cas de décès. 

 

L’article 59, alinéa 1er, du CIR 1992 prévoit que 

lesdites cotisations patronales d’assurance 

complémentaire sont considérées comme frais 

professionnels à condition qu’elles soient versées à 

titre définitif à une société d’assurance ou à un 

établissement de prévoyance sociale établis en 

Belgique et que les prestations en cas de retraite 

tant légales qu’extra-légales, exprimées en rentes 

annuelles, ne dépassent pas 80 % de la dernière 

rémunération brute annuelle normale et tiennent 

compte d.une durée normale d’activité 

professionnelle. 

 

Ces frais ne peuvent toutefois être considérés 

comme des frais professionnels déductibles qu’à la 

condition, énoncée à l’article 49 du CIR 1992, qu’ils 

aient été faits ou supportés pendant la période 

imposable en vue d’acquérir ou de conserver les 

revenus imposables. 

 

Cass. 15 januari 2009, nr. F.07.0103.F, 

www.belgielex.be. 

 

4. LAGERE RECHTSPRAAK 
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4.1 Aftrekbaarheid van niet geëxternaliseerde 

individuele pensioentoezegging 

 

Een interne voorziening werd op het passief van de 

balans van een vennootschap geboekt voor een 

bedrag 4.906.440 BEF op 31 december 1992, en 

voor een bijkomend bedrag van 1.359.960 BEF op 

31 december 1993, teneinde de individuele 

pensioentoezegging voor de afgevaardigd 

bestuurder te kunnen dekken. Sedert de wet van 19 

juli 1991 tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 

betreffende de controle der 

verzekeringsondernemingen en tot vaststelling van 

een aantal bepalingen betreffende de werking van 

de Controledienst voor de Verzekeringen, is de 

individuele pensioentoezegging die het voorwerp 

uitmaakt van interne financiering, onwettig.  

 

De partijen worden het niet eens over de gebruikte 

actuariële methode. Het Hof is derhalve niet in staat 

vast te stellen of de voorziening die werd geboekt 

op 31 december 1991 en vervolgens op 31 

december 1993, het resultaat is van een correct 

gekozen actuariële methode en of ze in het licht van 

artikel 48 van het WIB 92 en van artikels 24 tot 27 

van het koninklijk uitvoeringsbesluit correct de 

pensioenlast vertegenwoordigt waarvan men kan 

stellen dat deze normaal op de uitslagen van elk 

van beide overwogen periodes drukt.  Eiseres, die 

moet aantonen dat wordt voldaan aan de 

aftrekvoorwaarden van de pensioenvoorziening, 

slaagt er derhalve niet in naar rechte genoegzaam 

aan te tonen dat haar verzoek tot ontheffing 

gegrond is, wat het onderzoek van haar overige 

grieven overbodig maakt. Het beroep is niet 

gegrond. 

 

Brussel 19 juni 2008, Fiscalnet 19 november 2008. 
 

4.2. Pensioen of gewone belegging? 

 

Volgens de belastingplichtige werd een 

groepsverzekering met intentie van 

pensioenopbouw in het voordeel van de 

bedrijfsleider of van zijn rechthebbenden afgesloten, 

waarbij voldaan werd aan alle voorwaarden van art. 

52, 3°, b en art. 59 WIB92.  

 

De fiscus verdedigde de stelling dat het contract 

weliswaar alle uiterlijke kenmerken van een 

"verzekeringscontract" draagt maar echter op 

einddatum enkel verplicht de gekapitaliseerde 

premies dienen terugbetaald te worden, naast 

uitvoering van de andere in het contract vermelde 

bepalingen. De verzekerde heeft dus geen enkel 

recht op prestatie, nu het uitgekeerde enkel bestaat 

uit het gekapitaliseerde bedrag, en dat de 

begunstigde, zowel bij leven als bij overlijden, enkel 

het spaartegoed krijgt en geen risicokapitaal bij 

overlijden.  

 

De Rechtbank stelde vast dat in de voorliggende 

situatie het contract hoe dan ook slechts 

retournering bepaalt van de gekapitaliseerde 

premies. In zoverre er immers al een alea aanwezig 

is, wordt het geneutraliseerd door de werking van 

het voorliggende contract. Het gaat voorts niet om 

een pensioenregeling voor de bedrijfsleider in de zin 

van de wet, nu er geen pensioentoezegging voorligt, 

wat onderzoek naar de andere wettelijke 

voorwaarden in dit verband zonder voorwerp maakt. 

 

Rb. Antwerpen 16 januari 2008, Fiscalnet 14 
november 2008 
 

4.3. Aanvullend pensioenkapitaal onder 

Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag 

 

Een Belgisch echtpaar verhuist kort voor de 

pensioenleeftijd naar Frankrijk. Ze laten zich 

schrappen uit het Belgisch rijksregister en 

informeren de gemeente waar zij woonden van hun 

vertrek naar Frankrijk. Kort na hun verhuis, 

ontvangt de echtgenoot een pensioenkapitaal in 

uitvoering van een groepsverzekering. 

 

De Belgische fiscus oordeelt evenwel dat het 

echtpaar geacht moet worden voor de toepassing 

van het Belgisch- Frans dubbelbelastingverdrag 

verblijfhouders van België te zijn gebleven. Het feit 

dat de belastingplichtigen zich in België lieten 

uitschrijven en in Frankrijk fiscale aangiften hadden 

ingediend, volstaat niet om als inwoners van 

Frankrijk te kwalificeren. Uit de vaststellingen die de 

Administratie heeft gedaan, blijkt dat de 

belastingplichtigen ook na hun (administratieve) 
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verhuis naar Frankrijk met België de nauwste 

persoonlijke en economische betrekkingen hadden. 

Het Hof van Beroep te Gent stelt dat de fiscus het 

pensioenkapitaal terecht in België in de 

personenbelasting heeft belast.  

 

Gent 24 juni 2008, De Fiscale Koerier, afl. 2008/680. 
 

4.4. Niet belastbaarheid aanvullend pensioen 

van niet-inwoners 

 

La pension extra légale a été payée à monsieur J en 

raison du travail qu’il a presté durant trente ans - 

exclusivement à l’étranger - pour une société non-

résidente. Elle a été constituée, en exécution du 

Règlement d’assurance de groupe créé par 

l’employeur non résident, grâce aux primes 

patronales payées à l’assureur choisi par ledit 

employeur. Toute modification du contrat 

d’assurance, ou sa liquidation anticipée en faveur de 

monsieur J, nécessitait par ailleurs l’accord de 

l’employeur. Elle est ainsi étroitement liée aux 

activités professionnelles d’un non résident 

( monsieur J ) exercées à l’étranger, au service d’un 

employeur non-résident qui a créé et permis la 

réalisation d’un régime d’assurance de groupe. 

 

Rien ne rattache dès lors professionnellement la 

pension à l’assureur belge, et par conséquent à la 

Belgique. En l’espèce, la pension ne peut donc être 

considérée comme étant "à charge d’une société 

résidente", au sens de l’article 228 §2, 6° du CIR/92, 

et n’est donc pas soumise à l’impôt des non-

résidents. 

 

Rb. Bruxelles 18 juni 2008, Fiscalnet, 13/11/2008 
 

 

4.5. Aftrekbaarheid van voorzieningen voor 

toekomstig te betalen 

groepsverzekeringspremies  

 

Een werkgever voorziet voor haar personeel een 

aanvullend pensioen, dat wordt vastgesteld op 

grond van het aantal jaren dienst en het loon 

onmiddellijk voorafgaand aan het pensioen. De 

werkgever legt op de balans een voorziening aan 

die gelijk is aan het verschil tussen de actuariële 

waarde van de pensioenverplichtingen gewaardeerd 

volgens de PBO-methode en het bij de 

groepsverzekeraar gefinancierde gedeelte. De PBO-

methode (Projected Benefit Obligation) houdt voor 

de berekening van de pensioenverplichting rekening 

met het vermoedelijke loon op het ogenblik van de 

pensionering, in plaats van met het huidige loon. Er 

wordt dus rekening gehouden met de in de 

toekomst te verwachten groei van het loon van de 

werknemer. 

 

Deze voorziening werd door de administratie aan de 

belastbare grondslag toegevoegd. De rechtbank 

stelt dat voorzieningen voor toekomstig te betalen 

groepsverzekeringspremies, die zijn aangelegd om 

rekening te houden met de verwachte toekomstige 

groei van het salaris van de werknemers, van 

belasting kunnen worden vrijgesteld. De rechtbank 

beslist evenwel om de debatten te heropenen zodat 

de partijen kunnen concluderen over de vraag of de 

rechtbank de vrijstelling van de voorzieningen mag 

weigeren omdat de kosten waarvoor de 

voorzieningen zijn aangelegd, niet scherp 

omschreven zouden zijn en/of niet waarschijnlijk 

zouden zijn.  

 

Rb. Leuven 5 september 2008, De Fiscale Koerier, 
afl. 2008/719. 
 

4.6. Belastbaarheid afkoopbedrag pensioen 

voor de normale einddatum 

 

Appellanten gingen over tot afkoop van een 

pensioenpolis voor de normale einddatum van het 

pensioencontract. De administratie stelde dat de 

afkoopsommen te beschouwen waren als inkomsten 

in de zin van artikel 18 van het Belgisch-Nederlands 

dubbelbelastingverdrag. De administratie kondigde 

haar voornemen aan om dit bedrag belastbaar te 

stellen als pensioenen overeenkomstig artikel 34 

WIB92. Appellanten menen aanspraak te kunnen 

maken op de vrijstelling, voorzien in artikel 39 

WIB92. De administratie van haar kant stelt dat niet 

voldaan is aan de voorwaarden om te kunnen 

genieten van de vrijstelling van artikel 39, §2 WIB92. 

 

De administratie argumenteert dat de appellanten 

niet beschikken over definitief verworven rechten, 

vermits uit de stukken blijkt dat ze tijdens de 

opbouw van het pensioenkapitaal op geen enkel 



 
 

- 6/18 - 

Leergang Pensioenrecht 2008-2009 

ogenblik konden beschikken over de opgebouwde 

som, dat ze de verzekering niet konden afkopen en 

dat ze nooit zeker waren ooit enig inkomen te 

ontvangen.  

 

Het Hof oordeelt dat stortingen geacht moeten 

worden te zijn gebeurd in het definitief en 

uitsluitend voordeel van de werknemer indien ze op 

definitieve wijze in het patrimonium van de 

werknemer zijn overgegaan. Dit impliceert niet dat 

het bewijs moet worden geleverd dat de werknemer 

tijdens de opbouw van zijn pensioen op eender welk 

ogenblik vrij kon beschikken over de 

pensioenreserves. Op basis van voorliggende feiten 

kan worden aangenomen dat de betrokken polissen 

te beschouwen zijn als individuele 

levensverzekeringscontracten in de zin van artikel 

39, §2 WIB92, waarbij de premies werden gestort in 

het definitief en uitsluitend voordeel van de 

verzekerde. 

 

Antwerpen 16 september 2008, Fiscalnet 22 januari 
2009. 
 

4.7. Uitbetaling Nederlands pensioenfonds 

belastbaar in België ? 

 

De echtgenoot van eiseres had een 

pensioentoezegging in eigen naam opgebouwd bij 

een verzekeringsmaatschappij. Na overlijden van 

haar man werden de vrijgekomen fondsen 

herbelegd in een verzekering die voorziet in een 

jaarlijkse uitkering zolang eiseres in leven was. Deze 

uitkering werd door de administratie belast als een 

pensioen. De Rechtbank oordeelde dat de fiscale 

behandeling van niet-Belgische pensioenrechten 

moet worden bepaald vanuit de veronderstelling dat 

ze in België zijn opgebouwd. Wanneer de 

werkgeversbijdragen voor een 

levensverzekeringscontract op het ogenblik dat zij 

worden gestort, in hoofde van de werknemer 

moeten beschouwd worden als bezoldigingen omdat 

de pensioenopbouw wordt verricht in zijn definitief 

en uitsluitend voordeel, kunnen de latere 

uitkeringen niet als een uitgesteld beroepsinkomen 

belast worden op grond van art. 34, § 1, 2° WIB92.  

 

Dit is evenwel niet het geval wanneer wordt 

vastgesteld dat de werknemer tijdens de opbouw 

van het pensioen krachtens de wet of de 

overeenkomst, niet kon beschikken over de 

pensioenreserves. De aangelegde pensioenreserve 

bleef tot op het ogenblik van het overlijden van de 

echtgenoot van eiseres in 1998 eigendom van de 

verzekeraar en daarna werden de 

pensioenaanspraken aangewend tot betaling van de 

éénmalige premie van de door eiseres 

onderschreven individuele levensverzekerings-

overeenkomst verzekeringsmaatschappij. De 

betaling van de premie in 1998 dient beschouwd te 

worden als een overdracht in de zin van art. 364ter 

WIB92. Terecht stelt eiseres dan ook dat de 

belasting diende gevestigd te worden op het 

ogenblik van de uitbetaling door de 

verzekeringsmaatschappij in 1998. Ten onrechte 

heeft de administratie dan ook de uitkering in 2000 

belast. 

 

Rb. Hasselt 18 juni 2008, Fiscalnet 28 januari 2009 
 

4.8. Staatspensioen onder het Grieks-Belgisch 

dubbelbelastingverdrag  

 
Het geschil heeft betrekking op de belasting door de 

Belgische staat van een pensioen, uitbetaald door 

een Griekse instelling aan de belastingplichtige, die 

de Griekse nationaliteit heeft maar in België verblijft. 

Gelet op de overeenkomst ter vermijding van 

dubbele belasting van 24 mei 1968 tussen België en 

Griekenland, besluit de Rechtbank dan ook dat de 

belastingplichtige door het voorleggen van een 

attest, gedateerd 14 maart 2006, aantoont dat de 

Kas voor zeeveteranen – de Griekse instelling die 

het pensioen uitbetaalt – een publiekrechtelijk 

rechtspersoon is, gecontroleerd door het Ministerie 

van Zeevaart, en dient men te stellen dat 

bovenvermeld pensioen niet belastbaar is in België 

op basis van artikel 19.2 van de overeenkomst 

krachtens welke de pensioenen en alle overige 

periodieke uitkeringen, of uitkeringen die niet 

werden uitbetaald ingevolge de sociale wetgeving 

van een verdragsluitende staat, door deze staat, 

door een van haar staatsrechtelijke onderdelen of 

openbare instanties of door een rechtspersoon die 

onder haar openbaar recht valt, belastbaar zijn in 

deze staat. De overige inkomsten van 

belastingplichtige dienen te worden belast tegen het 
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tarief dat is vastgesteld op basis van artikel 23 van 

de overeenkomst. 

 

Rb. Bergen 19 februari 2008, Fiscalnet 25 februari 
2009 
 

4.9. Is de uitkering van een Nederlands 

pensioenfonds in België belastbaar? 

 

Eisers worden door de administratie belast op de 

uitkering van een Nederlands pensioenfonds. Zij 

houden evenwel voor dat de uitkering vanwege het 

pensioenfonds vrijgesteld is op basis van art. 39, §2, 

2° WIB92. De Rechtbank oordeelde dat wanneer de 

werkgeversbijdragen voor een 

levensverzekeringscontract op het ogenblik dat zij 

worden gestort, in hoofde van de werknemer 

moeten beschouwd worden als bezoldigingen omdat 

de pensioenopbouw wordt verricht in zijn definitief 

en uitsluitend voordeel, de latere uitkeringen niet 

als een uitgesteld beroepsinkomen kunnen belast 

worden op grond van art. 34, § 1, 2° WIB92. Dit is 

evenwel niet het geval wanneer wordt vastgesteld 

dat de werknemer tijdens de opbouw van het 

pensioen krachtens de wet of de overeenkomst, niet 

kon beschikken over de pensioenreserves. Na 

onderzoek van het voorliggende pensioenreglement 

volgt dat de aangeslotene of zijn begunstigde de 

toegekende pensioenaanspraken niet kan verliezen 

en dat derhalve de pensioenrechten bij het 

pensioenfonds opgebouwd en toegekend zijn in het 

individueel en definitief voordeel van eiser en zijn 

begunstigde, zodat deze bijdragen dienen 

aangemerkt te worden als bijdragen tot een 

individuele levensverzekering. 

 

Rb. Hasselt 25 juni 2008, Fiscalnet, 28 januari 2009 
 

4.10. Tussenkomst Sluitingsfonds voor 

werkgeversbijdragen in een 

groepsverzekering 

 

Artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming 

van de opdacht van het Sluitingsfonds bepaalt dat 

bij sluiting van een onderneming het Sluitingsfonds 

kan tussenkomen voor onder meer de vergoedingen 

en voordelen verschuldigd krachtens de wet of 

collectieve arbeidsovereenkomsten. 

 

De vraag rijst of de werkgeversbijdragen voor een 

groepsverzekering waarvan de betaling voorzien is 

in een niet neergelegde CAO onder dit artikel valt. 

Het Hof oordeelt dat de termen van de niet 

neergelegde CAO door zowel de werkgever als de 

werknemer minstens stilzwijgend waren aanvaard, 

zodat er sprake was van loon verschuldigd 

krachtens de individuele arbeidsovereenkomst. 

Werkgeversbijdragen voor een groepsverzekering 

zijn loon in de zin van de Loonbeschermingswet en 

in de zin van het engere loonbegrip van de 

Arbeidsovereenkomstenwet als tegenprestatie van 

arbeid. Bijgevolg werd het Sluitingsfonds 

veroordeeld tot betaling van de bijdragen, 

weliswaar begrensd tot het wettelijke maximum. 

 

Arbh. Brussel, 6 maart 2008, J.T.T., 2008, 388. 
 

4.11. Onderscheid op grond van burgerlijke 

staat en leeftijd 

 

Een pensioenreglement bevat een verschil in 

behandeling tussen gehuwden of wettelijk 

samenwonenden enerzijds en ongehuwden 

anderzijds voor wat betreft de berekening van het 

kapitaal leven. Voor gehuwden of wettelijk 

samenwonenden wordt een coefficient van 12 

gehanteerd terwijl voor ongehuwden een coefficient 

van 10,0926 geldt. Een gescheiden werknemer die 

met pensioen gaat ontving daardoor een 

pensioenkapitaal dat bruto 21,09862 % lager lag 

dan dat van een gehuwde of wettelijk 

samenwonende werknemer. 

 

Een tweede verschil in behandeling is gelegen in het 

feit dat het pensioenreglement de betaling van de 

patronale toelagen doet ophouden op de 

pensioenleeftijd van 65 jaar. De gepresteerde 

diensttijd na die leeftijd wordt niet meer in 

aanmerking genomen voor de berekening van het 

kapitaal leven. 

 

De rechtbank oordeelt met betrekking tot het eerste 

onderscheid dat het criterium waarop de 

verschillende behandeling gesteund is, het feit is of 

de betrokkene alleenstaande is dan wel wettelijk 

samenwonende, wat als objectief criterium moet 

worden beschouwd. Het onderscheid is volgens de 
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rechtbank bovendien redelijk verantwoord omwille 

van onder meer de historiek van het plan. 

 

Met betrekking tot het tweede onderscheid oordeelt 

de rechtbank dat artikel 14, §3, 3° van de WAP voor 

de lopende pensioentoezeggingen pas in werking is 

getreden op 1 januari 2007 (artikel 23, §2, Iaatste 

lid van het K.B. van 14 november 2003). De 

wetgeving die voordien van toepassing was voorzag 

volgens de rechtbank geen verbod op een 

eindleeftijd in aanvullende pensioentoezeggingen. 

 

Arbrb. Brussel, 12 december 2008, ongepubl. 
 

4.12. Loon dat in aanmerking komt voor de 

berekening van een invaliditeitspensioen 

 

Een werknemer ontvangt een vast loon en een 

commissieloon. Zijn invaliditeitspensioen wordt 

enkel berekend op zijn vast loon. De collectieve 

verzekeringsovereenkomst Invaliditeitsrente 

definieert het jaarloon op grond waarvan de rente 

berekend wordt als het bruto maandloon van 

januari maal 13,9. 

 

De werknemer stelt dat het begrip loon in alle 

mogelijke betekenissen van het woord (zowel in de 

arbeidsrechtelijke zin als in de zin van de 

Loonbeschermingswet) steeds het vast loon en het 

variabel of commissieloon omvat. Omdat in de 

definitie van jaarloon nergens expliciet werd 

verwezen naar het vaste bruto maandloon maar 

enkel naar het bruto maandloon van januari moet 

de term bruto maandloon in zijn normale betekenis 

beschouwd worden, m.n. het volledige brutoloon 

waarop zowel R.S.Z. bijdragen als 

bedrijfsvoorheffing afgehouden werden. 

 

De rechtbank oordeelt dat enkel het vast loon 

geviseerd werd in de pensioenzegging. Alleen reeds 

door de term "maandloon" in een woord te 

gebruiken, wordt verwezen naar het vast loon dat 

elke maand verschuldigd is, zonder een eventueel 

bijkomend variabel loon, aldus de rechtbank. 

 

Arbrb. Brussel 16 januari 2009, ongepubl. 
 

4.13. Onderzoek van bestaansmiddelen bij de 

inkomensgarantie voor ouderen  

 

Een bejaard koppel verkoopt al hun roerende 

goederen aan een dame, die hierover pas het genot 

krijgt bij het overlijden van de verkopers of op het 

ogenblik dat zij in een rusthuis worden geplaatst. In 

ruil daarvoor betaalt de dame vanaf de verkoop een 

bedrag van 150 euro per maand aan het bejaard 

koppel, met een maximum van 150 maandtermijnen. 

Volgens het Arbeidshof is deze verrichting een 

verkoop onder bezwarende titel van alle roerende 

bezittingen van het koppel. 

 

Verwijzend naar artikel 7 van de wet van 22 maart 

2001 dat bepaalt dat de IGO enkel kan worden 

toegekend na onderzoek van de bestaansmiddelen 

en van de pensioenen, stelt het Hof dat alle 

bestaansmiddelen en pensioenen, van welke aard of 

oorsprong ook, waarover de betrokkene en/of de 

persoon waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats 

deelt (behoudens uitzonderingen) beschikken, in 

aanmerking komen. Krachtens het KB van 23 mei 

2001 wordt in geval van een afstand ten 

bezwarende titel of om niet van roerende of 

onroerende goederen een forfaitair bedrag in 

rekening gebracht dat overeenstemt met de 

verkoopwaarde van de goederen op het tijdstip van 

de afstand. Volgens het Hof moet de opbrengst van 

de verkoop van hun roerende goederen dus 

opgenomen worden in het onderzoek van de 

rechten van appelanten op de IGO. De wet maakt 

immers geen onderscheid tussen de roerende 

goederen die wel of niet in acht moeten worden 

genomen. 

 

Arbh. Luik, 18 november 2008, ongepubl. 
 

5. BELGISCHE RECHTSLEER 
 

5.1. Aanvullende pensioenen en discriminatie 

 

De Bisschop en Carlier analyseren de 

discriminatierisico's in aanvullende pensioenen voor 

werknemers in het licht van de actuele wetgeving. 

Naast een overzicht van de regels terzake, worden 

tevens enkele praktijkvoorbeelden belicht. 

 



 
 

- 9/18 - 

Leergang Pensioenrecht 2008-2009 

K. De Bisschop en E. Carlier, Aanvullende 
pensioenen en discriminatie, Orientatie, 2008/10, 
265. 
 

5.2. Vervroegd pensioen zelfstandigen 

 

Zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan, 

verliezen nog altijd een groot stuk van hun pensioen. 

Helaas een oud zeer. Sedert enkele jaren doet de 

regering echter inspanningen om de vermindering 

af te bouwen. Bruyninckx bespreekt de recente 

regeling na de programmawet van 8 juni 2008. 

 

M. Bruyninckx, Vervroegd pensioen zonder 
vermindering?, Sociale wegwijzer, december 2008, 
16-17. 
 

5.3. Belasting op uitkering individuele 

levensverzekering als pensioen 

 

Einde 2005 werd een gewijzigde formulering 

opgelegd van de begunstigingsclausule die een 

voorwaarde is voor de aftrek van de premies van 

individuele levensverzekeringen in het kader van het 

lange termijn- en het pensioensparen. Die 

formulering wordt in het wetsontwerp houdende 

diverse bepalingen (I) verder verfijnd. En er wordt 

nu expliciet gezegd in hoofde van wie het 

uitgekeerde kapitaal als «pensioen» moet worden 

belast wanneer individuele levensverzekeringen 

dienen tot wedersamenstelling of tot waarborg van 

een lening. Daardoor vervalt de verplichting om 

voor het einde van dit jaar de 

begunstigingsclausules van alle bestaande 

verzekeringspolissen aan te passen aan de wijziging 

in 2005. Rombouts geeft een duidelijk overzicht. 

 

D. Rombouts, “Wie wordt belastbaar op uitkering 
van individuele levensverzekering als pensioen?”, 
Fiscale Actualiteit, nr. 43, 4-8. 
 

5.4. OFP’s en BTW 

 

Veel financiële verrichtingen zijn vrijgesteld van btw. 

Dit geldt onder meer voor krediet- en 

wisselverrichtingen. Artikel 44, §3, 11 0 van het 

BTW wetboek stelt het beheer vrij van de 

instellingen voor collectieve belegging bedoeld in de 

wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen 

van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en 

de organismen voor de financiering van pensioenen. 

De aanschrijving 22 van 17 juni 2008 verduidelijkt 

de vrijstelling voor de organismen voor de 

financiering van pensioenen. Beheydt licht toe. 

 

B. Beheydt, “Organismen voor de financiering van 
pensioenen en BTW”, De vennootschap, januari 
2009, 12-13. 
 

5.5. De sociale zekerheid in België en India: 

een overeenkomst 

 

In februari 2008 keurde de Belgische regering een 

voorontwerp van wet goed met het oog op de 

uitvoering van de overeenkomst die India en België 

hebben gesloten met betrekking tot de sociale 

zekerheid. De overeenkomst werd getekend op 3 

november 2006 en geldt als een belangrijke 

overeenkomst: nooit eerder immers hadden de 

Indiase overheden dit soort overeenkomst gesloten. 

 

De overeenkomst wordt momenteel behandeld in de 

Belgische Senaat en in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers en zal naar verwachting in 

werking treden in de eerste helft van 2009. 

Lommers en Douchy geven enige toelichting. 

 

M. Lommers en M. Douchy, “De sociale zekerheid in 
België en India: een belangrijke overeenkomst”, 
Expat News, december 2008, 25-27. 
 

5.6. De nieuwe reglementering van de 

beheers- en werkingsregels van een 

pensioenfonds 

 

Het reglementair kader van de Belgische 

pensioenfondsen is grondig hervormd door de Wet 

van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. Van 

Gysegem analyseert uitvoerig het nieuwe wettelijke 

kader. Komen onder meer aan bod: de juridische 

kwalificatie van de pensioentoezegging, de drie 

partijenrelatie en het pensioenreglement. 

 

J. Van Gysegem, “De nieuwe reglementering van de 
beheers- en werkingsregels van een pensioenfonds: 
praktische gids en kritische kanttekeningen”, TSR, 
2008/03, 401 e.v. 
 

5.7. Spaarrichtlijn: fiscus mag inlichtingen 

van buitenlandse administraties gebruiken 
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België houdt, in uitvoering van de Europese zgn. 

Spaarrichtlijn, een «woonstaatheffing» in op 

inkomsten die aan buitenlandse spaarders 

uitgekeerd worden. Dat gebeurt al sinds 1 juli 2005 

(zie Fisc. Act. 2004, 34/3 en 2005, 24/5). Toch is 

een onderdeel van die regeling pas nu in werking 

getreden. De meeste andere EU-lidstaten hebben 

niet voor een systeem van woonstaatheffing 

gekozen maar voor uitwisseling van informatie met 

andere lidstaten. Ook België krijgt in dat kader 

informatie, zelfs al past het het systeem zelf niet toe 

(tenzij op uitdrukkelijke aanvraag van de 

betrokkene). Een pas gepubliceerd KB bepaalt nu 

dat de (Belgische) fiscus gerechtigd is de informatie 

die hij van buitenlandse collega's krijgt in het kader 

van de Spaarrichtlijn, te gebruiken om belastingen 

te vestigen. Janssens licht één en ander toe. 

 

K. Janssens, “Spaarrichtlijn: fiscus mag inlichtingen 
van buitenlandse administraties gebruiken”, Fiscale 
Actualiteit, afl. 42, 10-11. 
 

6. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 

6.1. Chili verandert het geweer van schouder 

en voert het kapitalisatiestelsel van 1980 

terug af 

 

Au début des années quatre-vingt, le Chili- imite 

ensuite par d'autres pays - a lancé une réforme 

privatisant en partie au totalement les systèmes de 

l'assurance maladie et des retraites. Mise en œuvre 

sans concertation sociale, la réforme se fera aux 

dépens des principes de solidarité et de justice 

sociale, contribuant à la progression de la pauvreté 

et des inégalités. Depuis, les gouvernements 

démocratiques ont apporte bien des corrections. 

Dans cet article C. Mesa-Lago analyse les progrès 

réalisés, mais aussi les inégalités qui persistent - 

vues sous angle de la couverture, du sexe et de la 

contribution financière - et les problèmes qui restent 

résoudre. 

 

C. Mesa-Lago, « La protection sociale au Chili: des 
reformes pour plus de justice », Revue 
internationale du Travail 2008, afl. 4, 411-426. 
 

6.2. De ontwikkeling van een rentemarkt ten 

tijde van een crisis 

 

The Pension Crisis concerns the changing 

demographic profile of the economy: an increasing 

number of elderly persons supported by fewer 

young people. Governments around the world are 

responding to this impending crisis by shifting their 

pension policies away from pay-as-you-go systems 

towards individual savings schemes. These savings 

need to be converted into a pension at retirement, 

and annuities provide this function. Cannon and 

Tonks wrote a comprehensive book about annuity 

markets. 

 

E. Cannon and I. Tonks, Annuity Markets, Oxford, 
Oxford University Press, 2008, 200p. 
 

6.3. Vragen bij de boekhoudkundige 

normering zoals IAS en IFRS in Duitsland 

 

Trotz der anhaltenden Konvergenzbemühungen des 

IASB und des FASB bestehen bis zum heutigen 

Zeitpunkt eine Reihe von Differenzen zwischen den 

Rechnungslegungssystemen, insbesondere in 

Detailregelungen, die aber beträchtliche 

Auswirkungen auf die externe 

Finanzberichterstattung haben können. Ein 

Verständnis dieser Differenzen ist sowohl für die 

Abschlussadressaten als auch für die aufstellenden 

Unternehmen von hoher praktischer Relevanz. Ohne 

dieses Verständnis ist ein sinnvoller Vergleich der 

Abschlüsse verschiedener Unternehmen nicht 

möglich. Dies betrifft vor dem Hintergrund der 

aktuellen Krise an den Finanzmarkten insbesondere 

das Impairment von Finanzinstrumenten. Der 

nachfolgende Beitrag erläutert die prinzipiellen 

Unterschiede zwischen den IFRS und den US-GAAP. 

 

O. Koster, „Impairment von Finanzinstrumenten 
nach IFRS und US-GAAP“, Betriebs-Berater, afl. 
3/2009, 12 Januar 2009, 97-98. 
 

6.4.“Fair Value" als Mythe in het Duitse 

rechtsbestel 

 

Unternehmen, Fonds und Privatanleger müssen 

weltweit nominal hunderte von Milliarden Dollar 

abschreiben: So genannter "fair value" entpuppt 

sich als Luftnummern, Finanzmärkte veröden. Selbst 

Traditionshäuser (IndyMac Bank, Lehman Brothers) 

zerbrechen daran, werden notverkauft (Bear 

Stearns, HBOS, Merrill Lynch) oder verstaatlicht 
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(AIG). Bewertungsfragen sind Kernfragen der 

Vermögens- und Wirtschaftsordnung - gerade für 

börslich mit Aktien bzw. Anleihen notierte 

Gesellschaften. Der folgende Beitrag blickt 

angesichts der Marktverwerfungen auf Grundlagen, 

um Möglichkeiten und Grenzen für angemessene 

Gestaltungen auszuloten. 

 

C. Luttermann, “Fair Value: Mythos, Methoden und 
Maß“, RIW, Heft 1-2, Februar 2009, 1-11. 
 

7. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 

7.1. Pensioenbepalingen in de wet houdende 

diverse bepalingen (I) 

 

Betaling onvoorwaardelijke pensioenen door RVP. 

Momenteel wordt de meerderheid van de 

onvoorwaardelijke pensioenen voor zelfstandigen 

betaald door het sociaal verzekeringsfonds. Vanaf 1 

januari 2009 worden die betalingen overgenomen 

door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Deze 

maatregel zal ervoor zorgen dat de onverschuldigde 

betalingen, die voortvloeien uit het verbod van 

cumulatie tussen een onvoorwaardelijk en een 

voorwaardelijk pensioen van een zelfstandige, beter 

kunnen worden opgespoord. 

 

Indexering pensioen zelfstandigen. Deze maalregel 

wijzigt de berekening van het fictief gemiddelde van 

de indexcijfers der consumptieprijzen van het jaar 

voorafgaand aan de ingangsdatum van het 

pensioen. Het gaat meer bepaald over de index die 

wordt gebruikt om het eerste plafond te bepalen 

vanaf dewelke een lagere coëfficiënt wordt 

toegepast op de beroepsinkomsten voor de 

berekening van het pensioen. De wijziging bestaat 

erin het indexcijfer van de maand september te 

vervangen door het indexcijfer van april. Dankzij 

deze aanpassing kan de administratie het pensioen 

van zelfstandigen, die hun loopbaan in het stelsel 

van de zelfstandigen beëindigen, vroeger berekenen. 

De maatregel past in het kader van een efficiënter 

beheer van de pensioendossiers. 

 

Gewaarborgd inkomen voor ouderen. De wet 

houdende diverse bepalingen (I) van 22 december 

2008 vereenvoudigt het administratief beheer van 

het stelsel van het gewaarborgd inkomen voor 

ouderen en waarborgt de integratie van de huidige 

begunstigden in het stelsel van de 

inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Op dit 

moment voorziet de wetgever in het gewaarborgd 

inkomen voor ouderen en de lGO. Beide stelsels 

bestaan naast elkaar. De IGO is echter beter 

afgestemd op de huidige sociale behoeften van de 

ouderen. De wetgever kiest er nu voor am de 

uitdoving van het gewaarborgd inkomen verder aan 

te moedigen. Concreet betekent dit dat vanaf 1 april 

2009 de bedragen van het gewaarborgd inkomen 

voor ouderen bevroren worden op basis van het 

bedrag van maart 2009. Het principe van de 

koppeling van de bedragen aan het indexcijfer van 

de consumptieprijzen blijft weI behouden. Ais het 

recht op het gewaarborgd inkomen moet worden 

herzien (bv. omwille van de toekenning van een 

pensioen of een verhoging van de 

bestaansmiddelen), dan worden de betrokkenen 

geleidelijk opgenomen in de IGO-regeling. 

 

Wijziging pensioenleeftijd overzeese sociale 

zekerheid. Vroeger was de pensioenrente DOSZ ten 

vroegste verschuldigd is vanaf de leeftijd van 65 

jaar en in geen geval voor de datum van de 

aanvraag. Deze leeftijdsvoorwaarde wordt verzacht 

in geval van langdurige deelname aan de overzeese 

sociale zekerheid. Indien de verzekerde op 31 

december 2006 ten minste twintig jaar aan de 

verzekering deelgenomen heeft, kan de rente 

ingaan op de leeftijd van 55 jaar. 

 

Artn. 21-22, 25-26, 62 en 64-65 wet houdende 
diverse bepalingen (I) van 22 december 2008, B.S. 
29 december 2008 
 

7.2. Fiscale aftrek bijdragen 

groepsverzekering aan een in het buitenland 

gevestigde verzekeraar 

 

Op 5 juli 2007 werd België door het Europees Hof 

van Justitie veroordeeld voor discriminatie 

inzake de fiscale aftrek voor 

groepsverzekeringsbijdragen. Een werkgever die 

bijdragen betaalde voor een 

bedrijfspensioenregeling aan een Belgische 

verzekeraar, mocht die bijdragen namelijk aftrekken 

als beroepskosten, terwijl dit voor de storting aan 
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een in het buitenland gevestigde 

verzekeringsonderneming niet kon. Een koninklijk 

besluit van 7 december 2008 maakt een eind aan 

deze discriminatie en incorporeert tevens de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen in 

het fiscale gunstregime. 

 

KB van 7 december 2008 tot wijziging van het 
KB/WIB 92 op het stuk van werkgeversbijdragen en 
-premies bedoeld in artikel 52, 3°, b, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S. 
12 december 2008. 
 

7.3. Toezicht op fondsen voor 

bestaanszekerheid 

 

De met toezicht belaste attachés, technische 

deskundigen en adviseurs van de Algemene Directie 

Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO 

worden belast met het toezicht op de naleving van 

de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen 

voor bestaanszekerheid en haar uitvoeringsbesluiten. 

Het KB van 16 december 2008 treedt in werking op 

8 februari 2009. 

 

KB van 16 december 2008 tot aanwijzing van de 
ambtenaren belast met het toezicht op de naleving 
van de wet van 7 januari 1958 betreffende de 
Fondsen voor bestaanszekerheid en de 
uitvoeringsbesluiten ervan, B.S. 29 januari 2009. 
 

7.4. Wijziging minimumpensioenen 

 

De wet tot optrekking van het minimumpensioen op 

met ingang op 1 juli 2008 en op 1 oktober 2008 

werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  

 

Wet van 28 november 2008 tot wijziging van artikel 
131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, B.S. 15 december 2008. 
 

7.5. Conventioneel brugpensioen 

 
KB van 11 januari 2009 tot wijziging van de 
artikelen 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 en 
131ter van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 
tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit 
van 7 december 1992 betreffende de toekenning 
van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen, tot wijziging van 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 maart 

2003 tot uitvoering van artikel 7, par. 1, derde lid, q, 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, betreffende de onthaalouders en tot 
wijziging van artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel 
brugpensioen in het kader van het Generatiepact, 
B.S. 21 januari 2009. 
 

7.6. Pensioen voor militairen 

 
KB van 7 januari 2009 tot inwerkingstelling van 
sommige artikelen van de wet van 28 februari 2007 
tot vaststelling van het statuut van de militairen van 
het actief kader van de krijgsmacht en van het 
koninklijk besluit van 14 juni 2007 houdende 
bepalingen betreffende het pensioen en de 
aanpassing van de loopbaan van de militairen van 
het actief kader, B.S. 16 januari 2009. 
 

7.7. Pensioen voor vliegend personeel van 

burgerlijke luchtvaart 

 
KB van 12 december 2008 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende 
vaststelling voor het vliegend personeel van de 
burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen 
betreffende het ingaan van het pensioenrecht en 
van de bijkomende toepassingsmodaliteiten van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, van de wet van 20 juli 1990 tot 
instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor 
werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het 
algemeen welzijn en van het koninklijk besluit 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. 16 februari 2009. 
 

7.8. Waarborg voor financiële instellingen 

 
KB van 10 december 2008 betreffende de waarborg 
van bepaalde risico's aangegaan door financiële 
instellingen, B.S. 19 december 2008. 
 

7.9. Pensioen Waals agentschap 

kwaliteitslandbouw 

 
KB van 15 januari 2009 dat het pensioenstelsel 
ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk 
maakt op de personeelsleden van het Waals 
agentschap voor de bevordering van een 
kwaliteitslandbouw, B.S. 2 februari 2009. 
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7.10. Sectorpensioenen  

 

Er werd weer een uitgebreid aantal maatregelen 
getroffen op het niveau van de sectorpensioenen: 
 

Koninklijk besluit van 16 december 2008 waarbij 
algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in 
het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, 
tot invoering van een sociaal sectoraal 
pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in 
de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen 
van geregeld en ongeregeld vervoer, B.S. 20 januari 
2009. 
 

KB van 28 september 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 7 april 2008, gesloten in 
het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector, betreffende de oprichting van 
een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal 
Fonds 331 tot aanvullende financiering tweede 
pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten, B.S. 
9 januari 2009. 
 

KB van 24 oktober 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 9 april 2008, gesloten in 
het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot 
vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting uit 
het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal 
aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de 
voedingsindustrie, in uitvoering van artikel 15 van 
de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 
2003 en van artikel 22 van de basis collectieve 
arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, B.S. 28 
januari 2009. 
 

KB van 13 november 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 22 november 2007, 
gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, 
grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 
december 2001 houdende de oprichting van een 
fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende 
Pensioenkas" genaamd, en tot vaststelling van de 
statuten, B.S. 5 februari 2009. 
 

KB van 11 januari 2009 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008, gesloten in 
het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, 
tot oprichting van het ″Solidariteitsfonds Car & Bus″. 
B.S., 10 februari 2009. 
 

KB van 10 december 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 15 april 2008, gesloten in 

het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector 
van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van 
een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « 
Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering 
tweede pensioenpijler » en vaststelling van zijn 
statuten, B.S. 18 februari 2009. 
 

8. EUROPESE WETGEVING 
 

8.1. Instelling van een comité van Europese 

toezichthouders op verzekeringen en 

bedrijfspensioenen 

 

De Europese Commissie besloot op 23 januari 2009  

tot instelling van het Comité van Europese 

toezichthouders op verzekeringen en 

bedrijfspensioenen. Op het vlak van 

bedrijfspensioenen heeft het comité als opdracht de 

regelgeving en controlemechanismen te 

onderzoeken. 

 

Publicatieblad van de Europese Unie, 29 januari 
2009, 28. 
 

8.2. Richtlijn bescherming werknemers bij 

insolventie werkgever 

 

Er werd een Europese richtlijn uitgevaardigd 

betreffende de oprichting van waarborgfondsen ter 

bescherming van werknemers bij insolventie van de 

werkgever. De artikelen 9 e.v. bevatten voor het 

internationaal privaatrecht relevante bepalingen. 

 

Richtlijn (EG) Nr. 2008/94 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 
betreffende de bescherming van de werknemers bij 
insolventie van de werkgever, Pb. L. 28 oktober 
2008, afl. 283, 36. 
 

9. PARLEMENTAIRE VRAGEN EN 
ANTWOORDEN 
 

9.1. Ongelijke behandeling 

overlevingspensioen en pensioen 

 

Als antwoord op een vraag van de heer Deseyn stelt 

minister van Pensioenen, M. Arena dat het een 

duidelijke keuze van de regering is om geen 

verhoging te voorzien voor de gerechtigden op een 

rustpensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd. 

Deze optie ligt volledig in de lijn van het 
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generatiepact waarbij mensen aangemoedigd 

moeten worden om langer te blijven werken. 

 

V.&A. Kamer 52 038, 27/10/2008, nr. 121, p. 9879 
 

9.2. Derde pijler en tak 23 

 

De heer Jeholet vraagt aan de minister van 

Pensioenen of zij kan bevestigen dat de tak 23-

verzekeringen in aanmerking komen voor de 

belastingvoordelen die gelden voor de 

pensioenspaarverzekeringen? 

 

De minister antwoordt dat uit een letterlijke lezing 

van de artikelen 1458 tot 14516, WIB 92, en de 

artikelen 634bis tot 639, KB/WIB 92, blijkt dat de 

premies betaald in het kader van een 

spaarverzekering verbonden aan een 

beleggingsfonds (met andere woorden aan een 

levensverzekering tak 23) in principe wel recht 

kunnen geven op de belastingvermindering voor het 

pensioensparen als bedoeld in artikel 1451, 5°, WIB 

92, voor zover is voldaan aan alle voorwaarden van 

voormelde bepalingen. 

 

V.&A. Kamer 2008-2009, nr. 52-46, p. 76. 
 

10. NAR 
 

De NAR van 22 december 2008 heeft advies 

uitgebracht over de problematiek van de 

inhoudingen die verschuldigd zijn op het 

conventioneel brugpensioen en op aanvullende 

vergoedingen bij sommige 

socialezekerheidsuitkeringen  

 

Advies nr. 1665 ter aanvulling bij advies nr. 1.644 
van 9 juli 2008. 
 

11. RVP 
 

De RVP vaardigde volgende dienstnota’s uit: 

- Dienstnota 2009/1: Aanpassing van de 
bedragen die overeenkomstig art. 1409 van het 
Gerechtelijk Wetboek kunnen worden 
overgedragen of in beslag genomen; 

- Dienstnota 2009/2: Tabellen voor de berekening 
van de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 
2009 ingaan (definitieve tabellen); 

- Dienstnota 2009/3: Betalen van een bijzondere 
verwarmingstoelage aan de gerechtigden op 

een gewaarborgd inkomen voor bejaarden in 
februari 2009; 

- Dienstnota 2009/4: Tabellen voor de berekening 
van de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 
2010 ingaan (voorlopige tabellen); 

- Dienstnota 2009/5: Bevriezing van het 
gewaarborgd inkomen; 

- Dienstnota 74/3: Pensioentoestand van het 
personeel van sommige instellingen van 
openbaar nut. 

 

12. CBFA 
 

Op de website van de CBFA zijn volgende document 

terug te vinden: 

 

- Circulaire CBFA 2009/01 aan de 

verzekeringsondernemingen over aanvullende 

voorziening in levens- en arbeidsongevallen-

verzekeringen; 

- Circulaire CBFA_2008/27 aan de instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening over de mededeling 

van de jaarrekening, statistieken en erbij te 

voegen documenten voor het boekjaar eindigend 

in 2008; 

- Circulaire CBFA 2008/25 aan de 

pensioeninstellingen over de vaststelling van het 

actuele financieringsniveau van de verworven 

reserves en van de waarborg, zoals bedoeld in 

artikel 26, §1, 5 van de WAP; 

- Mededeling CBFA 2008/23 over de financiële 

toestand van de instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening ten gevolge van de 

impact van de financiële crisis; 

- Advies nr. 8 van de Commissie voor het Vrij 

Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen: ontwerp 

van Circulaire WAPZ – nr. 2 betreffende de 

vaststelling van het actuele financieringsniveau 

van de verworven reserves en van de waarborg, 

zoals bedoeld in artikel 48, §1, 4° van de WAPZ 

 

13. CEIOPS: 10 COMMON 
PRINCIPLES OF THE COLLEGES OF 
SUPERVISORS  
 

The Committee of European Banking Supervisors 

(CEBS) and the Committee of 

European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors (CEIOPS), have published on the 27
th 

of 
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January 2009 a list of ten common principles 

relevant for the banking, insurance and financial 

conglomerates sectors regarding the functioning of 

colleges of supervisors based upon existing work 

and recent experience on the functioning of colleges 

of supervisors in a crisis situation. For a listing of 

these principles and some more information, see 

www.ceiops.eu. 

 

14. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 

In Life & Benefits 2008/10 lezen we: 

- Verwar beleggingsverzekering niet met 

overlijdensrisicodekking! Wie in zijn eigen 

voordeel een overlijdensverzekering sluit op het 

hoofd van iemand anders, betaalt in de regel 

geen successierechten. Want het gaat om een 

'beding ten gunste van zichzelf'. Er zijn echter 

een aantal mitsen en maren die door P. Van 

Eesbeeck worden blootgelegd. 

- Arrest-Bartsch veroorzaakt geen 

aardverschuiving. A. Van Damme & I. De 

Somviele leggen uit waarom 

leeftijdsverschilbedingen in aanvullende 

pensioenplannen nog moeilijk verdedigbaar zijn 

en men deze maar kan beter schrappen. 

- Nieuwe begunstigingsclausules. L. Vereycken 

licht toe waarom men mogelijks de 

begunstigingsclausules van heel wat bestaande 

overlijdensdekkingen toch niet zal hoeven aan te 

passen.  

- Waar naartoe als er te veel pensioenactiva 

zouden zijn? Paul Roels bespreekt het advies 

van de CAP over het actuele financieringsniveau 

van de verworven reserves en de waarborg. 

 

In Life & Benefits 2009/1 lezen we: 

- Garantie tot 100.000 euro mogelijk op tak 21-

levensverzekeringen. L. Vereycken geeft 

toelichting bij het KB van 14 november 2008 dat 

levensverzekeraars toelaat om een 

staatsgarantie te kopen voor hun tak-21 

levensverzekeringen. 

- Zelf bijbetalen voor een beter pensioen: 

interessant of niet? P. Roels zet de verschillende 

mogelijkheden die er zijn om het wettelijk 

pensioen aan te vullen door bijbetalingen 

achteraf op een rijtje en gaat na wat interessant 

is. 

- Vastgoedoperaties en referentiebezoldigingen 

voor 80%-grens. Bij bedrijfsleiders wordt de 

80%-grens opgemeten in functie van de zgn. 

regelmatige en maandelijkse bezoldiging. Dit 

begrip reikt echter verder dan de klassieke 

cashbezoldiging. P. Van Eesbeeck licht toe. 

 

In Life & Benefits 2009/2 lezen we: 

- Nieuwe begunstigingsclausules per 1 januari 

2009. Sinds 1 januari 2009 gelden er nieuwe 

begunstigingsclausules voor de 

overlijdenskapitalen uit levensverzekeringen die 

aan een vastgoedlening gekoppeld zijn. L. 

Vereycken licht toe en meldt alvast het goede 

nieuws dat voordien gesloten polissen niet 

aangepast hoeven te worden. 

- Hoe berekenen actuarissen de technische 

voorzieningen voor vasteprestatieregelingen? R. 

Renard maakt ons wegwijs in de beginselen van 

de actuariële berekeningen. 

- Reparatiewetgeving voor 'aftrek enige woning'. 

In het zog van de traditionele eindejaars-

programmawet verschenen in de oudejaarseditie 

van het Staatsblad ook twee miniwetten die 

enkele retouches aanbrengen aan de aftrek voor 

enige woning. Dit is P. Van Eesbeeck niet 

ontgaan. Hij geeft een bondige bespreking. 

 

15. SLOVAK REPUBLIC 
 

An amendment to the Old-Age Pension Savings Act, 

signed into law by the President on 4 November 

2008, allows workers to opt out of the mandatory 

second pillar of individual accounts from 15 

November 2008, through 30 June 2009. According 

to the government, the move comes in response to 

the ongoing crisis in financial markets, which 

threatens investments managed by the six pension 

fund management companies. 

 

During this opt-out period, workers can elect to 

transfer their second-pillar account balances to the 

first-pillar public pay-as-you-go (PAYG) system. 

Once the funds in a worker’s individual account 

have been transferred to the state-run pension 

provider, Socialna Poistovna, the worker will be 



 
 

- 16/18 - 

Leergang Pensioenrecht 2008-2009 

credited with an equivalent number of years of 

contributions to the public system.  

 

Bron: SSA, International Update, December 
2008 
 

16. ARGENTINA 
 

The Argentine Congress passed a law on 21 

November 2008, that eliminates the current system 

of individual retirement accounts and transfers the 

assets to a new pay-as-you-go (PAYG) Integrated 

Argentine Social Security System (Sistema 

Integrado Previsional Argentino – SIPA). SIPA also 

incorporates the existing PAYG earnings-related 

program. Since 1994, workers have been allowed to 

choose between the PAYG earnings-related program 

and an individual retirement account managed by a 

pension fund management company (AFJP). 

 

The new law affects some 9.5 million individuals in 

the AFJP system, approximately half of whom are 

retirees. About 74 billion pesos (US$22 billion) in as-

sets will be transferred. Retirees who currently 

receive a monthly benefit from their AFJP will 

instead receive a benefit from SIPA, based on levels 

paid by their AFJP between 1 January and 30 

September 2008. Annuitants will continue to receive 

their benefits from an insurance company. At 

retirement, current workers will receive a benefit 

based on PAYG rules and be credited for the years 

in which they contributed to an AFJP. 

 
Bron: SSA, International Update, December 
2008 
 

17. FRANCE 
 

The French parliament passed legislation in 

November 2008 that will, beginning in January 2010, 

prevent employers from forcing employees to retire 

with a public pension before they reach age 70. The 

government recommended the measure to 

encourage the employment of older workers. France 

is facing rapid population aging that is due to low 

fertility rates and longer life expectancy. This is 

projected to result in an almost doubling of the 

dependency ratio — the share of those aged 65 or 

older as a proportion of those aged 20 to 64 — from 

the current 28 percent to nearly 

50 percent by 2050. 

 

Under current rules, employers are permitted to 

force their employees to retire at age 65. Employees 

can retire with unreduced pensions as early as age 

60 if they have paid contributions for 40 years 

(rising to 41 years by 2012). The new law will allow 

employees to work until age 70, as long as they 

notify their employer in advance. Each year 

employers will have to ask their employees aged 65 

to 69—prior to their birthdays—about their 

intentions to continue working the following year. 

Employees who indicate they want to keep working 

must be allowed to do so. 

 
Bron: SSA, International Update, January 2009 
 

18. POLAND 
 

Two new social security laws went into effect on 1 

January 2009. One law eliminates early retirement 

under the old public pension system and sets up a 

temporary system for a limited number of high-risk 

occupations. The other law establishes payout rules 

for second-pillar individual accounts.  

 

The first law replaces the old rules for early 

retirement, which were set to expire on 1 January 

2009, with temporary benefits (so-called “bridge 

pensions”). Under the new law, workers who have 

been employed for at least 15 years in a small 

number of covered professions are eligible to retire 

at age 55 (women) or 60 (men), provided they were 

born before 31 December 1948, began work in 

these professions before 1 January 1999, and have 

at least 20 years (women) or 25 years (men) of 

total contributions. Bridge pensions will be paid for 

5 years until age 60 (women) or 65 (men). The 

Ministry of Labor and Social Policy estimates that 

the new law will reduce the number of workers 

eligible for early retirement by more than 80 

percent, from 1.3 million to approximately 250,000. 

 

The second law introduces two methods for pension 

distributions: (1) programmed withdrawals and (2) 

annuities. Workers who retire before age 65 make 

programmed withdrawals from their individual 
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accounts, which are managed by Open Pension 

Funds. Upon reaching age 65, the balance in their 

individual accounts is used to purchase life annuities. 

According to the Ministry of Labor and Social Policy, 

the law will affect approximately 2,000 women in 

2009. Men will begin to retire under the new system 

in 2014. 

 
Bron: SSA, International Update, January 2009 
 

19. SWITZERLAND 
 

The Swiss government has lowered the minimum 

rate of return on mandatory occupational pension 

funds from 2.75 percent to 2 percent, effective 1 

January 2009, because of declining financial 

markets. In making this decision, the government 

relied on reports from labor and industry 

representatives and solicited input from the pension 

funds. Generally, the government reviews the rate 

annually and makes adjustments at least every 

other year. When the occupational pension system 

was implemented in 1985, the minimum rate of 

return was set at 4 percent. However, in 2001, the 

government began adjusting the rate periodically to 

more accurately reflect expected rates of return. 

Occupational pensions are mandatory for employees 

with annual earnings from one employer that 

exceed 19,890 francs (US$18,127) and are funded 

with employee contributions ranging from 7 percent 

to 18 percent of gross earnings (depending on the 

age of the participant) and a matching contribution 

from the employer. Participation is voluntary for the 

self-employed and for salaried workers who are not 

required to participate.  

 

Bron: SSA, International Update, January 2009 

 

20. WORLD BANK 
 

The World Bank, in collaboration with the Center of 

Excellence in Finance in Slovenia, released “Pension 

Reform in Southeastern Europe” on 21 October 

2008, which examines the long-term sustainability 

of pension systems in Southeastern Europe. The 

report stresses the need for strategic pension 

reforms, together with reforms in the labor and 

financial markets, to ensure the old-age income 

security of retiring citizens throughout this region. 

 

According to the report, by 2050 the countries of 

Southeastern Europe will see a doubling in the 

elderly dependency ratio — the ratio of elderly to 

the working population — because of low fertility 

rates, an increase in life expectancy, and negative 

net migration. To ensure the long-term 

sustainability of pension programs in the face of this 

population aging, the report recommends reforms 

designed to delay retirement and to diversify the 

sources of retirement income. As the report notes, 

significant progress has been made in both areas, 

with increases in the retirement age and the 

introduction of a funded second pillar in many 

countries. The report argues, however, that 

considerable work remains in many areas, most 

notably in equalizing retirement ages for men 

(currently ranging from 62 to 65 throughout the 

region) and women (currently ranging from 56 to 

65). 

 

Source: “Pension Reform in Southeastern Europe: 
Linking to Labor and Financial Market Reforms,” 
World Bank, 21 October 2008. 
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Het grondwettelijk hof doet een logische uitspraak! 
 

Op 24 februari deed het Grondwettelijk 

Hof een rechtvaardige uitspraak inzake het 

wettelijk pensioen voor zelfstandigen (zie 

hoger voor de referentie).  

In het kader van de toegelaten arbeid 

is het mogelijk om een beroepsactiviteit verder 

te zetten als gepensioneerde. Dit kan als 

werknemer of als zelfstandige. Bij een 

overschrijding van meer dan 15% van de 

grens van de toegelaten arbeid wordt het 

pensioen geschorst. Er is met andere woorden 

een beperking van de cumulatie van de 

beroepsactiviteit met het pensioen. In het 

voorliggend geval ging het om een zelfstandige 

activeit en was er gedurende twee jaren een 

overschrijding van de grens. Het gevolg laat 

zich raden: de (te) actieve zelfstandige wordt 

behandeld als een “gewone” actieve 

zelfstandige. Er moeten – logischerwijze - 

sociale bijdragen worden betaald.  

En daar knelde het schoentje. Want 

wie normaal “sociale bijdragen” zegt, zegt 

sociale verzekering en dus ook opbouw van 

rechten. De zelfstandige in casu meende dat 

het niet meer dan billijk zou zijn dat – 

aangezien hij bijdragen betaalde voor twee 

jaren – deze jaren ook zouden meetellen voor 

zijn pensioenopbouw. Hij eiste met andere 

woorden dat het pensioen zich verder zou 

opbouwen na pensionering bij een 

overschrijding van de grenzen van toegelaten 

arbeid. 

Gelet op ons systeem van sociale 

verzekering allesbehalve een domme vraag. 

Normaal geldt het adagium: hoe langer men 

sociale bijdragen betaalt, hoe groter het 

pensioen. Zeker bij de zelfstandigen kan het 

bijzonder nuttig zijn om een onvolledige 

loopbaan aan te vullen of minder voordeligere 

jaren te (laten) schrappen. De vraag van de 

eiser was dus zeker logisch.  

De eiser had zijn vraag gebaseerd op 

een schending van het gelijkheidsbeginsel. 

Voor het grondwettelijk hof is dit natuurlijk 

gesneden koek. Jaren van rechtspraak tonen 

aan hoe het Grondwettelijk Hof over het 

gelijkheidsbeginsel denkt. Het Hof gebruikt 

hiervoor een – zeer gekende – logica. Het valt 

echter op hoe losjes het Hof deze logica dit 

maal toepast. Het lijkt wel alsof het gehaast 

was om tot het goede resultaat te komen. Van 

de klassieke stappenredenering van het Hof is 

niet veel te merken. 

Het Hof stelt vast dat de wetgever een 

onderscheid heeft gemaakt dat gebaseerd is 

op het al dan niet ingaan van het pensioen. 

Zelfstandigen die dezelfde sociale bijdragen 

hebben betaald gedurende hetzelfde aantal 

kwartalen kennen een verschillende 

behandeling in functie van het al dan niet 

ingegane pensioen. Het Hof stelt dat dit geen 

relevant objectief criterium is.  

Het moet nog vermeld dat onze 

wetgever het Grondwettelijk Hof te snel af was. 

In de programmawet van 27 december 2006 

werd het probleem namelijk reeds opgelost 

voor de nieuw gepensioneerden. De eiser in de 

zaak had hier echter niets aan.  

Met het arrest van het Grondwettelijk 

Hof in de hand kunnen de mensen met een 

overschrijding zich nu wenden tot de 

pensioendienst voor een herberekening. Vraag 

is nu hoeveel mensen meer pensioen gaan 

krijgen.  

We kunnen het enkel toejuichen dat 

het Grondwettelijk Hof zich dit maal mee in de 

gedachtengang van de sociale verzekering 

heeft ingeschreven: loon naar werk, pensioen 

naar werk. YS 


