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1. HOF VAN JUSTITIE 
 
1.1. (Geen) leeftijdsdiscriminatie bij 

gedwongen ontslag op pensioenleeftijd 

 

Recente wetgeving in het Verenigd Koninkrijk 

voorziet dat een werkgever een werknemer mag 

ontslaan die de leeftijd van 65 jaar of, in 

voorkomend geval, een door de werkgever 

vastgestelde „normale pensioenleeftijd” bereikt. 

 

In antwoord op een prejudiciële vraag hierover, 

stelt het Hof van Justitie dat deze regeling binnen 

de werkingssfeer valt van richtlijn 2000/78/EG. Dit 

ondanks het feit dat de 14de overweging van de 

considerans van de richtlijn bepaalt dat het de 

nationale bepalingen waarin de pensioengerechtigde 

leeftijd wordt vastgesteld, onverlet laat. 

 

Artikel 6, lid 1, van deze richtlijn moet aldus worden 

uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een 

nationale maatregel die geen nauwkeurige 

opsomming bevat van de doelstellingen die een 

afwijking van het principiële verbod van 

discriminatie op grond van leeftijd kunnen 

rechtvaardigen. Artikel 6, lid 1, biedt de 

mogelijkheid om van dat beginsel af te wijken enkel 

voor maatregelen die worden gerechtvaardigd door 

legitieme doelstellingen van sociaal beleid, zoals die 

in verband met het beleid op het gebied van de 

werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of de 

beroepsopleiding. Het staat aan de nationale rechter 

na te gaan of de regeling aan een dergelijk legitiem 

doel beantwoordt en of de nationale wetgevende of 

regelgevende autoriteiten, gelet op de 

beoordelingsvrijheid waarover de lidstaten op het 

gebied van sociaal beleid beschikken, terecht 

konden oordelen dat de gekozen middelen passend 

en noodzakelijk waren voor het bereiken van dat 

doel. 

 

HvJ 5 maart 2009, C-388/07, Age Concern England. 
 

1.2. Nationale wetgeving betreffende 

financiële stimulansen voor pensioensparen 

 

De Bondsrepubliek Duitsland besliste om door het 

verschaffen van financiële voordelen het opbouwen 

van deze vrijwillige pensioenen te bevorderen. 
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Bepaalde aspecten van de wetgeving inzake de 

inkomstenbelasting zijn vastgesteld teneinde het 

afsluiten van privépensioenverzekeringen, meestal 

Riester-pensioenen of Riester-uitkeringen genoemd, 

aan te moedigen.  

 

De Europese Commissie acht drie aspecten van de 

Riester-pensioenregeling in strijd met het vrije 

verkeer van werknemers binnen de Europese 

Gemeenschap, voor zover krachtens de wettelijke 

bepalingen: 

a)      grensarbeiders (en hun echtgenoten) de 

toelage wordt geweigerd, wanneer zij niet 

onbeperkt belastingplichtig zijn; 

b)      het niet is toegestaan dat het opgebouwde 

kapitaal wordt gebruikt voor een voor eigen 

woondoeleinden dienende woning, wanneer deze 

niet in Duitsland is gelegen; 

c)      de ontvangen toelage bij beëindiging van de 

onbeperkte belastingplicht moet worden 

terugbetaald.” 

 

De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie volgt 

het standpunt van de Commissie. 

 
HvJ 31 maart 2009, C-269/07, conclusie advocaat-
generaal. 
 

2. GRONDWETTELIJK HOF: 
WETTELIJK SAMENWONENDEN EN 

HET OVERLEVINGSPENSIOEN 
 

O. huwde op 24 september 2005 met J. Aangezien 

de laatstgenoemde is overleden op 22 juli 2006, 

heeft de Rijksdienst voor Pensioenen O. een 

overlevingspensioen toegekend van 2 196,36 euro 

voor een duur van twaalf maanden die verstrijkt op 

31 juli 2007. De Rijksdienst voor Pensioenen 

motiveert zijn beslissing door het feit dat niet is 

voldaan aan de voorwaarde dat het huwelijk één 

jaar heeft geduurd, voorwaarde die is vermeld in 

artikel 17, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 

50 van 24 oktober 1967, en door het feit dat 

betrokkene niet voldoet aan de in die bepaling 

bedoelde voorwaarden om vrijgesteld te worden 

van de voorwaarde met betrekking tot de duur van 

het huwelijk. 

 

O. verzet zich tegen die beslissing door aan te 

voeren dat zij en haar overleden man op 5 

november 2004 een verklaring van wettelijke 

samenwoning hadden afgelegd overeenkomstig 

artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek; ze verzoekt 

de Arbeidsrechtbank het Hof een vraag te stellen 

over de bestaanbaarheid van de voorwaarde van 

één jaar huwelijk met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet door te doen gelden dat wettelijk 

samenwonenden en echtgenoten zich in een 

identieke situatie van economische afhankelijkheid 

bevinden. 

 

Het Grondwettelijk Hof volgt de redenering van O. 

en stelt dat artikel 17 van KB 50 de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in zoverre het de langstlevende 

echtgenoot die minder dan één jaar met de 

overleden werknemer was gehuwd, met wie hij 

eerder een verklaring van wettelijke samenwoning 

had afgelegd en waarbij de gezamenlijke duur van 

het huwelijk en de wettelijke samenwoning 

minstens één jaar bedraagt, een 

overlevingspensioen, toegekend volgens de bij dat 

artikel 17 vastgestelde voorwaarden, ontzegt. 

 

Grondwettelijk Hof, 25 maart 2900, arrest nr. 
60/2009 (www.arbitrage.be). 
 

Zie ook “In de kijker achteraan voor enkele 

bemerkingen. 

 

3. HOF VAN CASSATIE: HET 
PENSIOENBEGRIP 
 

Om te beslissen dat een uitkering niet dient te 

worden beschouwd als loon in de zin van de 

Loonbeschermingswet, omdat het een rechtstreeks 

of onrechtstreeks door de werkgever betaalde 

vergoeding betreft, en omdat zij als een aanvulling 

van de voordelen toegekend voor de verschillende 

takken van de sociale zekerheid beschouwd kan 

worden, kan de rechter zich niet beperken tot het 

onderzoeken van slechts een van de voordelen die 

in de wetgeving op de sociale zekerheid zijn bepaald.  

 

Teneinde een premie gelijk aan drie maanden loon, 

uitbetaald aan personeelsleden die de 

pensioenleeftijd hebben bereikt, of aan de 

rechthebbenden van bedienden die voor hun 
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pensioen zijn overleden, maar wiens 

dienstanciënniteit in het totaal minstens tien jaar 

bedraagt, uit het loonbegrip te kunnen sluiten, 

volstaat het niet te oordelen dat de premie eerder 

met een vertrekpremie gelijkgesteld kan worden en 

de toekenning ervan aan de rechthebbende niets te 

maken heeft met een aanvulling van het 

rustpensioen, terwijl het evengoed een aanvulling 

van het overlevingspensioen kan betreffen. 

 

Cass. 21 januari 2008, Soc. Kron. 2009, afl. 1, 22-23. 
 

4. LAGERE RECHTSPRAAK 
 

4.1. Pensioenopbouw in het buitenland 

 

Bij pensioenbrief werden door haar toenmalige 

Nederlandse werkgever pensioenrechten toegekend, 

meer bepaald een levenslang ouderdomspensioen. 

De administratie oordeelde dat de latere uitkeringen 

van dit fonds belastbare pensioenen waren in België. 

De fiscale behandeling van niet-Belgische 

pensioenrechten moet worden bepaald vanuit de 

veronderstelling dat ze in België zijn opgebouwd. 

Het "non bis in idem" beginsel houdt derhalve in dat 

wanneer de stortingen voor de pensioenopbouw in 

het buitenland in het definitief en uitsluitend 

voordeel van de belastingplichtige werden gestort, 

de administratie de uitkeringen van in het 

buitenland opgebouwd extralegaal pensioen niet als 

een uitgesteld bedrijfsinkomen kan belasten.  

 

Er dient derhalve onderzocht te worden of de 

opbouw van het pensioen gebeurd is in het 

definitief en uitsluitend voordeel. Uit de 

voorliggende feiten blijkt dat de stortingen wel 

degelijk gebeurd zijn in het definitief en uitsluitend 

voordeel en dat de uitkeringen ontvangen 

beantwoorden aan pensioenen, zoals bedoeld in 

artikel 39 §2 WIB’92, die kunnen genieten van de 

vrijstelling voorzien in dit artikel. 

 

Antwerpen 14 oktober 2008, Fiscalnet 24 februari 
2009, A.R. nr 2007/254 
 

4.2. Leeftijdsdiscriminatie bij gedwongen 

ontslag op pensioenleeftijd 

 

En 1999 l’ensemble du personnel statutaire d’une 

entreprise public est transféré à une entreprise privé 

avec les mêmes conditions de travail et de 

rémunération (CCT nr. 32bis). En 2005 une CCT 

d’entreprise est conclu, visant à garantir la stabilité 

d’emploi des anciens travailleurs statutaires. Cette 

CCT énumère limitativement les cas dans lesquels il 

peut être mis fin aux contrats de travail et prévoit, 

en cas de rupture dans une autre hypothèse, le 

droit à une indemnité forfaitaire égale à cinq années 

d’indemnité de préavis. 

 

Deux employés considèrent que la CCT, en ce 

qu’elle définit une hypothèse de rupture liée à l’âge 

conventionnel de la pension, établit une 

discrimination au sens de la loi anti-discrimination 

du 25 février 2003 (puisqu’elle traite de manière 

différente les travailleurs ayant atteint cet âge, qui 

ne bénéficient plus de la stabilité d’emploi, et ceux 

dont l’âge est inférieur, seuls à être protégés contre 

le licenciement).  

 

Le tribunal de travail considère que la limitation à 

raison de l’âge d’un régime de protection contre le 

licenciement repose sur un critère objectif et 

raisonnablement justifié par un objectif légitime. Il 

en va de même lorsque l’âge retenu pour mettre fin 

à la protection contre le licenciement est 

suffisamment proche de l’âge de la pension ou 

d’accès à un régime de pension extra-légal pour que 

ce dernier âge puisse être atteint sans perte de 

rémunération par le biais d’un préavis ou le 

paiement d’une indemnité en tenant lieu. Tel n’est 

cependant pas le cas de la limitation à la garantie 

de non-licenciement prévue par la convention 

collective de travail du 1er février 2005 puisque l’âge 

conventionnel de la pension qu’elle définit, et qui 

constitue la limite d’âge de la stabilité d’emploi, est 

inférieur à celui du régime de pension extra-légale 

de l’entreprise (fixé à 60 ans) et en est également 

éloigné d’une durée (2 mois par année complète 

d’ancienneté) supérieure à celle couverte par 

l’indemnité de rupture.  

 

Le tribunal considère des lors que la limitation à 

l’âge conventionnel de la pension de la garantie de 

non-licenciement constitue, dans les circonstances 

de l’espèce, une différence de traitement fondée sur 
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l’âge et qui ne repose pas sur un critère objectif et 

raisonnablement justifié par un objectif légitime. 

 

Arbrb. Brussel 19 maart 2008, A.R. nrs. 1429/07 en 
1430/07, ongepubl. 
 

4.3. Onderscheid tussen slapers en actieve 

werknemers: geen recht op informatie 

 

Ingevolge de beëindiging van zijn arbeids-

overeenkomst, ontvangt een ex-werknemer 

vanwege het pensioenfonds de informatie inzake de 

keuzemogelijkheden m.b.t. zijn verworven reserves 

alsook de opgave van zijn verworven rechten op de 

leeftijd van 65 jaar, indien hij ervoor zou opteren 

om zijn verworven reserves in het pensioenfonds te 

laten. 

 

De ex-werknemer beslist om zijn reserves in het 

pensioenfonds te laten en verzoekt tevens 

informatie te ontvangen betreffende zijn verworven 

rechten ingeval hij zou beslissen om zijn 

pensioenrechten op de leeftijd van 60 jaar uit te 

oefenen. Het pensioenfonds weigert dit te geven. 

 

De arbeidsrechtbank oordeelt dat de ex-werknemer, 

als slaper, geen recht heeft op informatie over een 

berekening van vervroegde opname. De bepaling in 

het pensioenreglement die dit voorziet is enkel van 

toepassing op de actieve werknemers. Dit 

onderscheid tussen slapers en actieven is volgens 

de rechtbank niet discriminatoir. 

 

Hen criterium is objectief: de actieve aangeslotene 

werkt voor zijn werkgever, terwijl de slapende 

aangeslotene niet langer werkt voor de voormalige 

werkgever. Het verschil in behandeling is 

gerechtvaardigd op redelijke gronden. Het verschil 

draagt onder meer hij tot hen kunnen voeren door 

de werkgever van een tewerkstelling- en 

personeelsbeleid door hem toe te laten te 

beschikken over bepaalde instrumenten om de 

loyaliteit en het goede werk van zijn werknemers te 

belonen erom hen een aanmoediging te geven om 

zolang mogelijk in zijn dienst te blijven. Daarbij mag 

niet uit het oog worden verloren dat de filosofie van 

de Wet de toekenning betreft van een recht op 

aanvullend pensioen in ruil voor de uitvoering van 

de arbeidsovereenkomst. Artikel 13 alinea 4 van de 

Wet, dat voorzien dat men rechten opbouwt zolang 

men in dienst is, is daarvan het bewijs. 

 

Arbrb. Brussel, 17 oktober 2008, A.R. nrs. 5130/07 
en 6632/07, ongepubl. 
 

4.4. Herkwalificatie 

levensverzekeringscontract 

 

Een levensverzekeringscontract werd door wijlen de 

heer M afgesloten bij een verzekeraar in eind 2003, 

met als eerste en enige premie een bedrag van 

70.000 EUR en als vervaldag eind 2011. Amper 17 

dagen later overleed de heer M op 90-jarige leeftijd. 

De in de verzekeringsovereenkomst als begunstigde 

aangeduide persoon (zijn zoon) ontving uit hoofde 

van deze overeenkomst een bedrag van 68.326,57 

EUR. 

 

De dochter vordert dat het bedrag dat aan de zoon 

werd uitgekeerd, wordt geherkwalificeerd als een 

verdoken schenking en dat dit bedrag door de zoon 

moet worden ingebracht in de activa van de 

nalatenschap overeenkomstig artikel 843 BW. De 

zoon stelt dat er geen sprake is van een schenking, 

maar wel van een overeenkomst met een beding 

ten behoeve van een derde, zijnde hemzelf. 

Ondergeschikt voert hij aan dat een onrechtstreekse 

schenking niet onderhevig is aan de 

inbrengverplichting uit artikel 843 BW. 

 

De rechtbank is van oordeel dat deze 

levensverzekering niet als een verzekeringscontract 

kan worden beschouwd. Krachtens artikel 1964 BW 

moeten bij een kanscontract, zoals het 

verzekeringscontract, de gevolgen met betrekking 

tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij 

voor een of meer van hen, van een onzekere 

gebeurtenis afhangen. De rechter ten gronde 

apprecieert soeverein of de kans die een contract 

tot kanscontract maakt, reëel bestaat (Cass. 25 juni 

1982, Pas. 1982, I,1261). De rechtbank oordeelt 

verder dat het loutere feit dat de schenking 

gebeurde onder de vorm van een onrechtstreekse 

schenking, onvoldoende is om daaruit de vrijstelling 

van inbreng af te leiden. De rechtbank stelt vast dat 

verweerder geen enkele omstandigheid aanhaalt 

waaruit zou kunnen blijken dat de wil van zijn vader 
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erin bestond hem te begunstigen met vrijstelling 

van inbreng. 

 

Rb. Mechelen 6 februari 2008, T. Not. 2008, 613-
617. 
 

4.5. Inkorting eenmalige premie aan 

levensverzekering 

 

Artikel 124 LVO-wet bepaalt dat de premies in geval 

van overlijden van de verzekeringsnemer niet 

vatbaar zijn voor inbreng en inkorting, behalve 

wanneer de betaalde premie buiten verhouding 

staat tot zijn vermogen. 

 

Artikel 124 LVO-wet stelt voorop dat de premie 

betrekking heeft op een verzekeringsovereenkomst. 

Gaat het om een spaarproduct waarbij een 

gewaarborgde rente wordt verzekerd dankzij een 

zeer hoge eenmalige storting (gelet op de leeftijd 

van de verzekeringsnemer) en het risico van 

kapitaalverlies zo goed als onbestaand is, dan valt 

dit contract buiten de toepassing van de 

levensverzekering. 

 

Gaat het om een spaar- of om een 

beleggingsproduct, dan heeft men te maken met 

een beding ten behoeve van een derde dat als 

zodanig een onrechtstreekse schenking uitmaakt. 

Derhalve moet het verzekerd kapitaal dat aan de 

begunstigde toekomt warden ingekort tot belaap 

van het beschikbaar gedeelte. 

 

Rb. Brussel 10 juni 2008, T. Not. 2008, 618-623. 
 

4.6 Toekenning van een ouderdomspensioen 

in Duitsland 

 

Ongeacht de mogelijkheid om tijdvakken van 

verzekering volgens de Duitse wetgeving gelijk te 

stellen met Belgische tijdvakken bij toepassing van 

de Verordening (EEG) nr. 1408/71, dient de 

aanvrager te voldoen aan de andere voorwaarden 

waaraan de Belgische Staat de opening van het 

recht op uitkeringen onderwerpt. 

 

Arbh. Brussel, 11 december 2008, J.T.T. 2009, 105-
108. 
 

5. BELGISCHE RECHTSLEER 
 

5.1. De LVO-wet en de nieuwe 

echtscheidingswet 

 

De nieuwe Echtscheidingswet van 27 april 2007, in 

werking sinds 1 september 2007, maakt komaf met 

het element "fout" of "schuld" bij een echtscheiding. 

In het Burgerlijk Wetboek zijn de verwijzingen naar 

fout of schuld verdwenen. De wetgever heeft 

evenwel nagelaten om ook in andere wetten de 

verwijzing naar de fout in geval van echtscheiding 

te verwijderen. Zo vinden we nog steeds meerdere 

artikelen in de LVO-wet waar sprake is van de 

schuldechtscheiding. Ook andere wijzigingen 

aangebracht door de echtscheidingswet werden niet 

doorgevoerd in de LVO-wet. Nan Torfs overloopt en 

bespreekt ze systematisch. 

 

N. Torfs, “Levensverzekeringen tussen echtgenoten, 
de wet op de Landverzekeringsovereenkomsten en 
de nieuwe echtscheidingswet”, T. Not. 2008, 574-
583. 
 

5.2. Access to DOSZ restricted 

 

In 2005, the Department for Overseas Social 

Security (DOSZ) underwent a thorough review with 

the aim of investigating the current conditions for 

the feasibility of the system and making 

recommendations. In a report dated 15 February 

2006, the Court of Audit called for a link with 

Belgium to be required again, since, in the absence 

of such a link, many people would be able to opt to 

register with the DOSZ without any form of 

expatriation. As a result, with effect from 1 January 

2009 the personal scope of the DOSZ scheme has 

been restricted. The authors Malisse and Douchy 

explain the details. 

 

O. Malisse and M. Douchy, “Access to DOSZ 
restricted for non-EEA subjects from 1 January 
2009”, Expats News 2009, afl. 2, 1-2. 
 

5.3. België lonkt naar pan-Europese 

pensioenfondsen 

 

Termote en Meysmans onderzoeken de verhouding 

tussen de IBP en de bijdragende onderneming(en) 

die in hoofdzaak geforrnaliseerd wordt in de 
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beheersovereenkomst en de 

financieringsovereenkomst van de IBP. Daarbij 

besteden ze ook aandacht voor het beleggingsbeleid 

en voor de mogelijkheden voor de IBP om 

grensoverschrijdend te werken. 

 

E. Meysmans en K. Termote, “Belgie lonkt naar pan-
Europese pensioenfondsen (deel 2)”, T. Fin. R. 2008, 
afl. 4, 283-290. 
 

5.4. Geen dubbele belasting bij lijfrente 

 

Brees analyseert het arrest van het Hof van Beroep 

van Brussel van 20 februari 2008. Dit arrest 

oordeelt dat wanneer een natuurlijke persoon zijn 

cliënteel in 1986 overdraagt aan een vennootschap 

tegen lijfrente, de waarde van de lijfrente op dat 

moment terecht wordt belast als een 

stopzettingmeerwaarde. Maar dit sluit volgens het 

Hof niet uit dat de lijfrente in de jaren die daarop 

volgen, kan worden belast op grond van artikel 17 § 

1, 4° en 20 WIB 1992. Er wordt immers niet 

aangetoond dat de interesten, begrepen in de 

lijfrente in de belastbare stopzettingmeerwaarde 

waren begrepen en dus reeds werden belast.  

 

Er is bovendien sprake van “afstand van kapitaal" in 

de zin van artikel 20 WIB 1992 en de 

belastingplichtige stelt ten onrechte dat dit begrip 

beperkt moet worden tot een som geld. Het begrip 

"kapitaal" van artikel 20 WIB 1992 dient immers 

begrepen te worden als “de som geld", “het 

geldswaardig roerend goed" of het "onroerend 

goed", zoals bedoeld in artikel 1968 BW. Dit blijkt 

uit de samenlezing van artikel 1968 met de artikelen 

1978 en 1979 BW, waarin sprake is van de 

terugbetaling van "het kapitaal". Dat het begrip 

"kapitaal" in artikel 20 WIB 1992 enkel betrekking 

zou hebben op een som geld wordt bovendien  

tegengesproken door artikel 20 WIB 1992 zelf, 

waarin de waarde van het kapitaal,  bij overdracht 

van een eigendom, naakte eigendom of 

vruchtgebruik van een onroerend goed wordt 

bepaald zoals inzake registratierechten. 

 

M. Brees, “Belastbaarheid van lijfrenten gekoppeld 
aan de overdracht van beroepsactiva”, T.F.R., 354, 
januari 2009, 70-76. 
 

5.5. Artikel 124 LVO-wet ongrondwettelijk 

verklaard: een grondige analyse 

 

In het arrest nr. 96/2008 stelde het Grondwettelijk 

Hof, als antwoord op een prejudiciële vraag van het 

Hof van Beroep te Gent dat artikel 124 van de Wet 

van 25 juni 1992 op de 

Landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet schendt, in zoverre het ertoe 

leidt dat, in geval van een spaarverrichting door de 

erflater in de vorm van een gemengde 

levensverzekering, de reserve niet kan worden 

aangevoerd ten aanzien van het kapitaal. 

Schockaert maakte een grondige en uitvoerige 

analyse. 

 

Ch. Schockaert, “Artikel 124 van de Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst ongrondwettelijk 

verklaard: een analyse”, T. Not. 2008, 584-612. 

 

5.6. Toch belastingvermindering voor tak 23-

levensverzekeringen? 

 

Het fiscaal statuut van tak 23-verzekeringen wordt 

niet expliciet in de wet geregeld. Hoewel de fiscale 

wetgeving (artikel 145/8 WIB 1992) een 

belastingvermindering toekent voor premies van alle 

pensioenspaarverzekeringen waren er grote 

vraagtekens omtrent de toepassing ervan op 

verzekeringspremies van tak 23-producten na een 

antwoord van toenmalig minister van Financiën (de 

heer Maystadt) op een parlementaire vraag. Hij had 

immers elke mogelijkheid tot vrijstelling uitgesloten 

door te verklaren dat die producten sterk gelijken 

op bestaande kapitalisatieproducten die van geen 

enkel fiscaal voordeel genieten. 

 

Ruim 16 jaar later informeert men opnieuw bij de 

minister van Financiën of een levensverzekering tak 

23 in aanmerking kan komen voor de 

belastingvoordelen voor pensioensparen. De 

(huidige) minister stelt dat de premies die betaald 

worden in het kader van een spaarverzekering die 

verbonden is aan een beleggingsfonds (m.a.w. aan 

een levensverzekering tak 23), «in principe» wel 

recht kunnen geven op de belastingvermindering 

voor het pensioensparen (Vraag 144 van Jeholet, 14 

januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-09, nr. 46, 

76 – zie vorige Nieuwsbrief Pensioenrecht). De 
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Greef en Ledain geven ieder hun visie op dit 

standpunt. 

 

L. De Greef, “Tak-23 levensverzekeringen: dan toch 
belastingvermindering”, Fiscale Actualiteit 2009, nr. 
8, 10-11; F. Ledain, “De tak 23-producten kunnen 
profiteren van de fiscale regeling voor 
pensioensparen”, Fiscalnet, Tijdschrift van 28 
februari 2009. 
 

5.7. Levensverzekering en erfrecht na het 

arrest van het GH van 26 juni 2008 

 

In zijn arrest van 26 juni 2008 stelde het GH de 

ongrondwettigheid vast van art. 124 van de LVO-

wet. Het Hof keurde in niet mis te verstane 

bewoordingen in het algemeen de mogelijkheid af 

om via een levensverzekeringsformule aanzienlijke 

spaartegoeden te mobiliseren en te onttrekken aan 

de erfboedel. Daarmee werd een signaal gegeven 

aan de wetgever en in afwachting de mogelijkheid 

geopend voor bijkomende prejudiciële 

vraagstellingen door ook niet-reservataire 

erfgenamen en ten aanzien van zelfs zuivere 

levensverzekeringsformules die een wil tot 

schenking bevatten. Feitenrechters zijn evenwel niet 

verplicht om bijkomende prejudiciële vragen te 

stellen en kunnen bij de appreciatie met toepassing 

van het gemene recht de nadruk leggen op de 

werkelijke bedoeling van partijen (art. 1156 B. W.) 

en de door partijen aan de overeenkomst gegeven 

kwalificatie op grond daarvan terzijde schuiven. Du 

Mongh maakt een uitgebreide analyse. 

 

J. Du Mongh, “Levensverzekering en erfrecht na het 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008”, 
R.W. 2008-09, afl. 30, 1242-1254. 
 

5.8. Fiscale aspecten pensioenopbouw 

zelfstandigen (1) 

 

De Decker licht de fiscale aspecten toe van de 

verschillende alternatieven waarover de zelfstandige 

beschikt om in een bijkomend pensioen te voorzien. 

Gelet op het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider 

zijn bijkomende pensioenopbouw voornamelijk of 

uitsluitend zal structureren via de tweede 

pensioenpijler en slechts in bijkomende orde 

gebruik zal maken van de derde pensioenpijler 

(pensioensparen, individuele levensverzekering) 

beperkt hij zijn bespreking tot de tweede 

pensioenpijler. 

 

D. De Decker, Fiscale aspecten pensioenopbouw 
zelfstandigen, Tax audit & accountancy, februari 
2009, 8-11. 
 

5.9. Fiscale aspecten pensioenopbouw 

zelfstandigen (2) 

 

Bours en Devoet bespreken de drie pijlers inzake de 

potentiële pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen. 

Hun bijdrage maakt deel uit van de collectie Les 

impôts sur les revenus (en rapport avec 1a pratique 

notariale), uitgegeven onder de Repertoire Notariale, 

Tome XV, Livre N. De bijdrage richt zich 

voornamelijk op de notariële praktijk. De meeste 

aandacht gaat naar de tweede en derde pijler. 

 

J.-P. Bours en C. Devoet, Impôts sur les revenus, n° 
5, Le régime fiscal des plans de pension 
complémentaire pour indépendants, Brussel, Larcier, 
2008, 142 p. 
 

6. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 

6.1. Duitsland: Betriebliche Altersversorgung: 

Beibehalten Durchführungsweg, 

Ausschlussfrist, Verjährung 

 

Prof. Höfer analysiert das Urteil BAG vom 12 Juni 

2007 (3 AZR 186/06).  Soweit sich das aus der 

Versorgungszusage ergibt, hat der Arbeitnehmer 

auch einen Anspruch auf Einhaltung des (externen) 

Durchführungsweges der betrieblichen 

Altersversorgung. Tarifliche Ausschlussfristen 

erfassen den Anspruch auf Einhaltung des 

Durchführungsweges, z. B. durch Abführung von 

Beitragen, in aller Regel nicht. 

 

§18 a BetrAVG regelt die Verjährung 

betriebsrentenrechtlicher Ansprüche unfassend: 

Soweit keine regelmäßig wiederkehrenden 

Leistungen nach Satz 2 vorliegen, verjähren 

Ansprüche nach Satz 1 in dreißig Jahren. Ansprüche 

auf Einhaltung eines betriebsrentenrechtlichen 

Durchführungsweges fallen nicht unter Satz 2 der 

Bestimmung. 
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R. Höfer, „Betriebliche Altersversorgung: 
Beibehalten Durchführungsweg, Ausschlussfrist, 
Verjährung, Verzinsung Beitragsrückstände“, RdA 
2009, Heft 1, 54-57. 
 

6.2. Nederland: Pensioenfondsen krijgen 

langere hersteltermijn 

 

In Nederland werd besloten dat pensioenfondsen 

langer de tijd krijgen om hun reserves op peil te 

brengen. De wettelijke hersteltermijn van drie jaar 

wordt tijdelijk verlengd naar maximaal vijf jaar. De 

pensioenfondsen moeten nu wel aangeven wat zij 

gaan doen als de komende jaren zou blijken dat het 

hen niet lukt om binnen vijf jaar hun reserves op 

peil te brengen. Hat kabinet wil met een langere 

hersteltermijn voorkomen dat veel pensioenfondsen 

overhaast en onnodig de pensioenuitkering moeten 

verlagen. Daarnaast wordt voorkomen dat de zaken 

te lang op hun beloop worden gelaten als de 

financieel-economische omstandigheden verder 

zouden verslechteren. 

 

“Pensioenfondsen krijgen langere hersteltermijn”, 
PS Actua 2009, afl. 9, 3. 
 

6.3. Frankrijk : Une circulaire sur les 

parachutes dorés et l’âge de la retraite 

 

En France l'article 14 de la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2009 (n° 2008-1330 du 17 dec. 

2008) introduit un régime nouveau tendant a limiter 

la pratique des « parachutes dores ». Une circulaire 

commente les principales dispositions de cette loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2009 et 

notamment le régime des indemnités de rupture du 

contrat de travail et de cessation forcée des 

fonctions de mandataire social ou encore les 

modalités du recul de l’âge de la retraite. Dechristé 

nous explique l’essentiel. 

 

C. Dechristé, « Une circulaire sur les parachutes 
dorés et l’âge de la retraite », Recueil Dalloz 2009, 
n° 9, 551. 
 

6.4. Europa : La retraite des agents publics au 

sein de l'Union Européenne 

 

Lorsque on s’interroge sur les régimes de retraite 

des agents publics dans les Etats membres de 

l’Union européenne, on a plutôt tendance à mettre 

en exergue les reformes récentes dont ils font 

l'objet dans le sens, souvent, d'un rapprochement 

vers les régimes d'assurance vieillesse des salariés. 

Dans de la présente étude, Tauran ne reviens pas 

sur les diverses mutations affectant ces régimes. II 

analyse les organismes en Europe qui gèrent des 

pensions de retraite en faveur des agents publics, 

organismes dont la vitalité se révèle tout à fait 

remarquable. 

 

T. Tauran, « La retraite des agents publics au sein 
de l'Union européenne : un rapide tour d'Europe des 
caisses de retraite », RDSD 2009, afl. 1, 79-91. 
 

7. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 

7.1. Verlenging halftijds brugpensioen 

 

De mogelijkheid om in de ondernemingen en de 

paritaire comités of subcomités kunnen, CAO’s te 

sluiten die voorzien in de invoering van een stelsel 

van halftijds brugpensioen, zoals bedoeld in de CAO 

nr. 55 voor de oudere werknemers vanaf de leeftijd 

van 55 jaar, wordt verlengd tot 31 december 2010. 

 

Economische Herstelwet van 27 maart 2009, B.S. 7 
april 2009. 
 

7.2. Wetten op het herverzekeringsbedrijf 

 
De Wet van 16 februari 2009 heeft de omzetting tot 
doel van een aantal Europese richtlijnen inzake 
herverzekering (richtlijnen 2005/68/EG, 98/78/EG 
en 2002/83/EG). Verder voorziet zij ook in de 
gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2006/43/EG 
betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. 
De wet is van toepassing op de Belgische 
herverzekeringsondernemingen, op de in België 
gevestigde herverzekerings-ondernemingen en op 
de niet in België gevestigde maar er wel werkzame 
herverzekeringsondernemingen. 
 
Wet van 16 februari 2009 op het 
herverzekeringsbedrijf en Wet van 16 februari 2009 
betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van 
16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, B.S. 
16 maart 2009. 
 



 
 

- 10/15 - 

Leergang Pensioenrecht 2008-2009 

7.3. Verhoging van het minimumrecht per 

loopbaanjaar en van sommige pensioenen 

werknemers 

 

In het kader van het economisch herstelplan van de 

regering worden een aantal bedragen in de 

pensioenregeling voor werknemers opgetrokken. 

Indien het loon, geherwaardeerd op de 

ingangsdatum van het pensioen, en desgevallend 

omgerekend naar een tewerkstelling die met een 

volledige arbeidsregeling overeenstemt lager is dan 

13.151,04 EUR per jaar, wordt het pensioen voor 

het betrokken kalenderjaar, waarvoor er tenminste 

een tewerkstelling is die overeenstemt met één 

derde van een volledige arbeidsregeling, berekend 

op dit bedrag. Het bedrag van 13.151,04 EUR wordt 

nu opgetrokken tot het bedrag van 16.486,75 EUR 

voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de 

eerste maal ingaan op 1 september 2009. 

 

Het voor een volledige loopbaan toegekende 

rustpensioen ten laste van de pensioenregeling voor 

werknemers mag niet kleiner zijn dan een 

gewaarborgd minimum van 12.001,14 EUR per jaar 

indien de betrokkene voldoet aan een aantal 

voorwaarden of van 9.603,93 EUR per jaar indien 

de betrokkene niet aan deze voorwaarden voldoet. 

Deze bedragen worden met ingang op 1 juni 2009 

opgetrokken tot respectievelijk 12.361,17 EUR en 

9.892,05 EUR. 

 

Het overlevingspensioen toegekend ten laste van de 

pensioenregeling voor werknemers op grond van 

een volledige loopbaan van de overleden 

echtgenoot, mag niet lager zijn dan een 

gewaarborgd minimum van 9.452,93 EUR per jaar. 

Dit bedrag wordt met ingang op 1 juni 2009 

opgetrokken tot 9.736,52 EUR. 

 

Met uitzondering van de bovenvermelde 

minimumbedragen, wordt op 1 juni 2009 een 

herwaardering toegekend van het maandelijks 

pensioenbedrag van 2 % aan de gerechtigden op 

een pensioen in de regeling voor werknemers dat 

daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan 

vóór 1 januari 1994. 

 

KB van 16 februari 2009 tot verhoging van het 
minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige 

pensioenen in de regeling voor werknemers, B.S. 13 
maart 2009. 
 

7.4. Verhoging minimumpensioen 

zelfstandigen 

 

Het voor een volledige loopbaan toegekend 

rustpensioen ten laste van de pensioenregeling voor 

zelfstandigen mag vanaf 1 mei 2009 niet kleiner zijn 

dan een gewaarborgd minimum van 11 597,31 EUR 

per jaar indien de betrokkene voldoet aan een 

aantal voorwaarden. 

 

Het overlevingspensioen toegekend ten laste van de 

pensioenregeling voor zelfstandigen op grond van 

een volledige loopbaan van de overleden 

echtgenoot, mag vanaf 1 mei 2009 niet lager zijn 

dan een gewaarborgd minimum van 8.798,75 EUR 

per jaar. 

 

Deze bedragen worden in het kader van het 

economisch herstelplan van de regering verhoogd 

met ingang op 1 augustus 2009 tot respectievelijk 

11.945,23 EUR en 9.062,72 EUR per jaar. 

 

KB van 13 februari 2009 tot wijziging van het artikel 
131bis, par. 1septies, van de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, B.S. 9 maart 2009. 
 

7.5. Verhoging van het bedrag van de IGO 

 

Tevens in het kader van het economisch herstelplan 

van de regering wordt het maximum bedrag van de 

inkomensgarantie voor ouderen (IGO) opgetrokken 

tot 5.860,47 EUR (op 1 juni 2009) en vervolgens tot 

5.895,63 EUR (op 1 januari 2010). 

 

KB van 16 februari 2009 tot verhoging van het 
bedrag bedoeld in artikel 6, par. 1, van de wet van 
22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen, B.S. 13 maart 2009. 
 

7.6. Verhoging van sommige pensioenen 

 

In het licht van de Europese aanbeveling acht de 

regering het uitermate nodig om alle maatregelen 

die in het herstelplan van 11 december 2008 staan 

zo snel mogelijk een reglementaire basis te geven. 

De meeste van die maatregelen gaan immers in 

vanaf 1 januari 2009 of moeten op zijn minst al 
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vanaf die datum gunstige effecten ressorteren op de 

economie. Dit gebeurt onder meer met het KB van 9 

maart 2009. 

 

KB van 9 maart 2009 tot verhoging van sommige 
pensioenen en tot wijziging van het KB van 9 april 
2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot 
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige 
pensioengerechtigden, B.S. 23 maart 2009. 
 

7.7. Uitkerings- en moederschapsverzekering 

voor zelfstandigen en meewerkende 

echtgenoten 

 

Het dagbedrag van 23,2738 EUR voor de primaire 

ongeschiktheidsuitkering wordt verhoogd tot 

24,3153 EUR met ingang op 1 augustus 2009. 

 

KB van 1 maart 2009 tot wijziging van het KB van 
20 juli 1971 houdende instelling van een 
uitkeringsverzekering en een 
moederschapsverzekering ten voordele van de 
zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, B.S. 
13 maart 2009. 
 

7.8. Bijzonder Beschermingsfonds voor 

deposito’s en levensverzekeringen 

 

Een Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en 

levensverzekeringen werd opgericht. De toetreding 

van verzekeringsondernemingen is niet verplicht. 

Wie toetreedt mag hierover geen openlijke reclame 

maken. 

 

KB van 16 maart 2009 betreffende de bescherming 
van deposito's en levensverzekeringen door het 
Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en 
levensverzekeringen, B.S. 25 maart 2009. 
 

7.9. Sectorpensioenen 

 

Volgende maatregelen werden getroffen op het 

niveau van de sectorpensioenen: 

 
KB van 10 december 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 18 maart 2008, gesloten 
in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de 
erkende ondernemingen die buurtwerken of -
diensten leveren, betreffende de pensioenpremie 
voor de uitzendkrachten in de sector voor de 
landbouw, B.S. 26 februari 2009. 
 

KB van 16 december 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 18 juni 2008, gesloten in 
het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de 
erkende ondernemingen die buurtwerken of -
diensten leveren, betreffende de pensioenpremie 
voor de uitzendkrachten in de sector voor de 
zeevisserij, B.S. 26 februari 2009. 
 

7.10. Inhouding op invaliditeitsuitkeringen en 

brugpensioenen 

 

De aangiften tot verantwoording van de bij het KB 

nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een 

inhouding op invaliditeitsuitkeringen en 

brugpensioenen, voorziene inhouding worden vanaf 

1 januari 2009 gedaan aan de hand van formulieren 

die overeenstemmen met de modellen als bijlage bij 

dit besluit gevoegd. 

 

MB van 22 juli 2008 tot wijziging van het MB van 29 
september 1982 tot uitvoering van het KB van 24 
september 1982 tot uitvoering van het KB nr. 33 
van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op 
invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, 
gewijzigd bij KB nr. 52 van 2 juli 1982, B.S. 27 
maart 2009. 
 

8. PARLEMENTAIRE VRAAG: 
CUMULATIE VERSCHILLENDE 

WETTELIJKE PENSIOENEN 
 

Mevrouw Leen Dierick stelde een parlementaire 

vraag aan de minister van Pensioenen Arena over 

de cumulatie van verschillende wettelijke 

pensioenen. Volgens de «Kruispuntbank Sociale 

Zekerheid» zijn er momenteel 260 000 Belgen die 

een dubbele job hebben. Ze combineren dus een 

loopbaan als ambtenaar of loontrekkende en een 

loopbaan als zelfstandige. Wanneer men de volle 

bijdragen voor het bijberoep heeft betaald, kan men 

de twee pensioenen cumuleren zolang de eenheid 

van loopbaan niet overschreden is. Wanneer de 

eenheid van loopbaan overschreden is, kunnen ze 

slechts voor de 45 voordeligste jaren 

pensioenrechten openen. Is dit billijk? 

 

Minister Arena antwoordt onder meer dat het 

wettelijk pensioen niet hoeft te voorzien in een 

directe return. Het is immers een stelsel gebaseerd 

op solidariteit. Het generatiepact had als belangrijke 
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doelstelling de mensen langer aan het werk te 

houden. Het generatiepact heeft geopteerd voor het 

behoud van het principe van de eenheid van 

loopbaan. 

 

V.&A. Kamer 52 044, 8 december 2008, nr. 122, p. 

11939-11942. 

 

9. PDOS 
 

De Pensioensdienst voor de overheidssector 

(PDOS) heeft onlangs haar eerste jaarrapport 

bekend gemaakt. Hierin stellen ze hun 

doelstellingen, werkingsmiddelen en eerste 

statistieken voor. De PDOS betaalde in 

samenwerking met de Centrale Dienst der Vaste 

Uitgaven (CDVU) in 2006 in totaal voor 

7.259.037.000 euro en in 2007 voor 7.637.848.000 

euro aan pensioenen en aanverwante voordelen 

ten laste van de Staatskas uit. 

 

Om al zijn klanten, zowel gepensioneerden als 

toekomstig gepensioneerden, te informeren, maakt 

de PDOS gebruik van aangepaste middelen en de 

modernste methoden, technieken en technologieën. 

Zo maakte het in het kader van het Generatiepact 

een elektronisch pensioendossier, “Capelo” 

genaamd.  

 

Het rapport is te vinden op de website van de 
PDOS (www.ap.fgov.be). 
 

10. CIRCULAIRE CBFA OVER DE 
VASTSTELLING VAN HET ACTUELE 

FINANCIERINGSNIVEAU 
 

Op grond van artikel 48, §1, 4 van de WAPZ dienen 

de pensioeninstellingen op de jaarlijkse 

pensioenfiche het actuele financieringsniveau van 

de verworven reserves en van de 

rendementswaarborg bedoeld in artikel 47, 2e lid 

van de WAPZ te vermelden. Deze circulaire 

beschrijft de verwachtingen van de CBFA omtrent 

de toepassing van deze informatieverplichting. 

 

Circulaire CBFA-2009-13 van 12 maart 2009, 
www.cbfa.be. 
 

11. COMMISSIE AANVULLENDE 
PENSIOENEN: ADVIES NR. 29 
 

Een pensioeninstelling ontvangt gegevens over haar 

aangeslotenen ofwel rechtstreeks van de 

werkgever-inrichter ofwel via een sectorale inrichter 

die gegevens vanuit de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid doorgeeft. Als een aangeslotene 

uittreedt en slaper wordt, is de band met de 

inrichter losser. Zowel voor de pensioeninstelling als 

de begunstigde, wordt het dan moeilijker om 

correcte en actuele gegevens te verkrijgen. 

 

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen is van 

oordeel dat de huidige wetgeving geen adequate en 

volledige oplossing biedt voor de problematiek van 

de slapende fondsen en dat het aangewezen is om 

tot een specifieke regeling te komen. Zij doet een 

aantal aanbevelingen die hiertoe kunnen bijdragen. 

 

Advies nr. 29 van 10 maart 2009, Slapende fondsen 
in de tweede pensioenpijler, www.cbfa.be. 
 

12. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 

In Life & Benefits 2009/3 lezen we: 

 

- Internationaal samenbrengen van 

groepsverzekeringen loont. Er was de afgelopen 

jaren veel te doen rond grensoverschrijdende 

pensioenfondsen. Niet alleen pensioenfondsen, 

maar ook groepsverzekeringen kunnen op 

internationale schaal worden georganiseerd. Dat 

geeft de onderneming meer greep op wat er 

met de aanvullende pensioenen van haar 

medewerkers in verschillende landen gebeurt. 

Dat er daarbij soms ook kostenvoordelen te 

rapen vallen, is mooi meegenomen. Paul Roels 

bespreekt de voordelen. 

 

- Tak 23 ook in pensioen en langetermijnsparen. 

Vroeger ging de verzekeringssector ervan uit dat 

alleen tak 21-levensverzekeringen thuishoorden 

in het regime van het pensioensparen. Op 20 

januari 2009 verbrak de minister van Financiën 

die banvloek. Voortaan kunnen 

levensverzekeraars dus het hele gamma van 

beleggingsvormen in de derde pensioenpijler 
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aanbieden. Luc Vereycken licht de impact van 

deze wijziging toe. 

 

- Discriminatie tussen slapers en actieve 

aangeslotenen. De vraag in hoeverre een 

pensioenreglement een verschil mag maken 

tussen actieve en passieve aangeslotenen is een 

onderbelicht thema. Caroline De Ridder 

bespreekt het vonnis van de arbeidsrechtbank 

van Brussel van 17 oktober 2008. 

 

13. EU: 'PENSIONS ARE NOT 
IMMUNE TO CRISIS' 
 

A memo issued by the European Commission 

claimed its recent review of data and analysis 

indicated pension funds had not been affected by 

the crisis in the same way as banks and similar 

institutions because their long-term perspectives. 

The EC noted pensions are primarily the 

responsibility of member states and most schemes 

have conservative investment strategies which 

encourage them to steer clear of direct investments 

in “toxic assets”. 

 

That said, officials stated while it is too early to 

predict the impact on member states, pensions 

systems will be “impacted to some extent”, it 

continued. More specifically, it noted while funded 

schemes may carry a liability to be paid several 

decades down the line, the impact of falling 

investments and rising deficits could accelerate the 

long-term trend towards closing DB schemes to new 

members and accruals. 

 

Similarly, the EC warned member states may need 

to give “careful consideration to the appropriate 

maximum proportion of overall pension income 

expected to come from DC pensions” as it 

suggested the less well-off, in particular, may be 

less able the risks their assets carry, even though it 

believes “DC schemes are usually a small or 

negligible element of overall retirement income for 

most people retiring today”. 

 

Looking at the future, the EC said “one early lesson” 

it has been reviewing is the role of DC investment 

programs, though it appears to favor certain 

practices which are “designed to encourage the right 

choices and that the ‘lifecycling’ or ‘lifestyling’ of 

asset allocation is the mainstream option for 

everyone”. 

 

Bron: IPE, 9 March 2009, J. Henderson 
 

14. SWEDEN: SWEDISH DEFAULT 

FUND LOSES OVER A THIRD 
 

Premiesparfonden, the default fund in the Swedish 

Premium Pension System, fell 36.2% in 2008, 

according to the latest figures from the Premium 

Pension Authority (PPM). The premium pension, 

administered by the PPM, is part of the Swedish 

National Pension, with 2.5% of workers' total annual 

18.5% pension contribution placed in the Premium 

Pension System. Members have the option of 

choosing up to five funds from more than 770 funds, 

including mixed funds, interest funds, generation 

funds or share funds, however if they decide not to 

make a choice they are placed in Premiesparfonden, 

the default fund managed by Sjunde AP-Fonden 

(AP7). Johan Hellman, director general of the PPM, 

pointed out 2008 had been the worst year for the 

stock market in 100 years, and warned "no-one has 

been unaffected by this.  

 

Bron: IPE, 20 January 2009, N. Stewart 
 

15. NEDERLAND: WETSVOORSTEL 

PREMIEPENSIOENINSTELLINGEN 
 

In Nederland werd een voorstel van Wet introductie 

premiepensioeninstellingen ingediend. Het doel is 

om de relatief zwakke positie van de deelnemers in 

de premiepensioeninstelling te verstevigen. De 

Pensioenwet wordt op onderdelen aangepast 

teneinde er zorg voor te dragen dat de positie van 

de deelnemer wiens pensioenregeling is 

ondergebracht bij een premiepensioeninstelling - 

vanuit de Pensioenwet bezien – vergelijkbaar is met 

de positie van de deelnemer met een rechtstreeks 

verzekerde regeling. 

 

16. UK: CREDIT CRISIS PUTS DC 
BACK IN THE SPOTLIGHT 
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Employer-sponsored defined contribution (DC) 

pension schemes may have to step up their game as 

the financial crisis has thrust governance issues into 

the spotlight, according to research published by 

Watson Wyatt. Governance, investment, 

communications and at-retirement options are 

issues currently facing DC pension schemes but, 

according to Watson Wyatt’s research paper, entiled 

DC – reality bites, employers will strive to drive up 

DC quality as more defined benefit (DB) plans close 

to future accrual as a result of the economic crisis. 

"The current economic crisis has been a wake-up 

call for most employer-sponsored DC schemes," 

suggested Gary Smith, a senior consultant at 

Watson Wyatt. 

 

“Members of DC schemes glancing over their annual 

benefits statements this year will be disheartened by 

the dramatic falls in their fund values. That will do 

little for employees’ confidence in DC pensions and 

in pensions generally. But during the coming months, 

there will be a significant debate around developing 

stronger and more focused solutions,” he added. 

 

17. IRELAND 
 

A new levy on public employee wages went into 

effect on the first of March 2009 in order to help 

finance public-sector pensions. The levy, part of the 

Financial Emergency Measures in the Public Interest 

Act 2009, is expected to yield €1.4 billion (US$1.8 

billion) per year. Provisions of the new law offer 

cost-cutting measures to address Ireland’s shrinking 

economy and emerging budgetary shortfalls that 

threaten its sovereign debt rating. According to 

European Commission forecasts, the Irish economy 

will shrink 5 percent in 2009, the greatest decline 

among the 16 euro-area nations. The pension levy 

and other provisions of the new law are to be 

reviewed annually. The levy affects more than 

350,000 public workers and is graduated so lower-

paid employees pay a smaller percentage of their 

income.  

 

Source: SSA International Update, March 2009 
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het huwelijk is het pensioenmonopolie kwijt 
 

“Het wettelijk pensioen kent alleen het 

huwelijk”. Gedurende vele jaren was dit hèt 

burgerrechtelijk axioma van de wettelijke 

pensioenen. Het huwelijk was als instelling een 

onneembaar bastion in het pensioenlandschap. 

Op 25 maart 2009 veranderde dit. Het 

Grondwettelijk Hof velde een belangrijk arrest. 

De uitspraak erkent onder zeer specifieke 

voorwaarden dat de burgerrechtelijke figuur 

van het “wettelijk samenwonen” ook 

pensioenrechten kan openen. 

De feiten van de zaak zijn eenvoudig. 

Een man overlijdt. De echtgenote krijgt enkel 

een tijdelijk overlevingspensioen gedurende 12 

maanden. Het koppel was nog geen volledig 

jaar getrouwd. Dit is een basisvereiste voor het 

genieten van een overlevingspensioen. Het 

koppel woonde al wel meer dan een jaar 

wettelijk samen en er was een verklaring van 

wettelijke samenwoning overeenkomstig 

artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek. De 

Arbeidsrechtbank vraagt of er geen schending 

van het gelijkheidsbeginsel is omdat in casu de 

wettelijk samenwonenden zich in een identieke 

situatie van economische afhankelijkheid 

bevinden als echtgenoten. 

Het Grondwettelijk Hof stelt inderdaad 

een schendig vast. Het Hof benadrukt daarbij 

de ratio legis. Met de vereiste van 1 jaar 

huwelijk wenste de wetgever misbruiken te 

ontmoedigen. Denken we daarbij aan het 

huwelijk in extremis. Hierbij is de enige 

bedoeling van het huwelijk dat de 

langstlevende echtgenoot een 

overlevingspensioen te laten genieten.  

De draagwijdte van het arrest van het 

Grondwettelijk Hof mag niet onderschat 

worden. Als we immers de redenering van de 

economische afhankelijk volgen dan gaat deze 

redenering voorbij aan het basisstelsel voor de 

wettelijk samenwonenden. Dit is vooralsnog de 

scheiding van de goederen (art. 1487 BW). 

Enkel wanneer er door een (notariële) 

overeenkomst wordt afgeweken, heeft men 

een ander stelsel, zoals bijvoorbeeld het 

wettelijk primaire stelsel van de gehuwden. 

Het Grondwettelijk Hof gaat aan dit 

basisonderscheid vooralsnog voorbij. Nochtans 

is het ook een vermogensrechtelijk vraagstuk 

zoals blijkt uit de vraag van de 

Arbeidsrechtbank. De redenering van het Hof 

duidt er op dat de figuur van het wettelijk 

samenwonen beschouwd wordt als een 

gelijk(w)aardige figuur als het huwelijk 

ongeacht de duidelijke juridische verschillen. 

Anderzijds mag de draagwijdte van het 

arrest ook niet overschat worden. Het Hof stelt 

wettelijk samenwonen zeker niet gelijk met het 

huwelijk. Verre van zelfs. De voorwaarden zijn 

zeer duidelijk: 

1.   Er moet nog altijd een huwelijk zijn 

om het recht op een overlevingspensioen te 

openen.  

2.   Als het huwelijk minder dan één jaar 

heeft geduurd alvorens een partner stierf, dan 

mag de periode van het wettelijk samenwonen 

samengeteld worden met de periode van het 

huwelijk. Dit mag gebeuren om te bepalen of 

er in totaal een periode van 1 jaar van 

wettelijk samenwonen èn huwelijk is 

voorafgaand aan het overlijden. 

Ook al is de concrete impact van het arrest 

dus eerder beperkt door deze voorwaarden, 

het arrest voedt wel de discussie over de 

maatschappelijke waarde van het 

overlevingspensioen. Meer algemeen, in welke 

mate zijn afgeleide rechten louter gebaseerd 

op het huwelijk nog maatschappelijk en dus 

politiek verantwoordbaar? Het debat is 

geopend. YS 


