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1. EHRM: SCHENDING RECHT OP 

EIGENDOM EN DISCRIMINATIE OP 

GROND VAN NATIONALITEIT 
 
Mevrouw Andrejeva is geboren in Kazakstan. In 
1954, wanneer ze 12 is, verhuist ze naar Letland. Ze 
blijft er wonen en verwerft het statuut “permanent 
resident non-citizen”, wat wil zeggen staatloze 
burger met permanent verblijfsrecht in Letland. Ze 
werkt heel haar actieve leven in dezelfde fabriek. 
Haar juridische werkgever veranderde echter soms. 
Van 1973 tot 1981 was haar juridische werkgever 
een onderneming waarvan de hoofdzetel gevestigd 
was in Oekraïne. Van 1981 tot 1990 was haar 
juridische werkgever een onderneming waarvan de 
hoofdzetel in Rusland was gelegen.  
 
In 1997 vraagt mevrouw Andrejeva een Lets 
rustpensioen aan. Bij de berekening ervan wordt 
geen rekening gehouden met haar tewerkstelling 

van 1973 tot en met 1990. Mevrouw Andrejeva 
heeft immers niet de Letse nationaliteit. Voor de 
berekening van het Lets rustpensioen voor 
dergelijke burgers wordt enkel rekening gehouden 
met arbeidsprestaties die in Letland gepresteerd zijn 
voor een juridische werkgever die eveneens in 
Letland is gevestigd. Voor Letse onderdanen wordt 
met betrekking tot dezelfde periodes van 
tewerkstelling wel rekening gehouden: voor hen 
volstaat het dat de arbeid effectief op Lets 
grondgebied wordt verricht. Het feit dat geen 
rekening werd gehouden met de periodes van 
tewerkstelling tussen 1973 en 1990 leidde ertoe dat 
mevrouw Andrejeva een schamel rustpensioen van 
35 euro per maand ontving.  
 
Het EHRM oordeelt dat hier schending is van het 
recht op eigendom (art. 1 eerste protocol EVRM) en 
discriminatie op grond van nationaliteit (art. 14 
EVRM). In het bijzonder ging het Hof niet akkoord 
met de stelling van Letland dat het probleem van 
mevrouw Andrejeva alleen maar kon worden 
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opgelost door middel van bilaterale sociale 
zekerheidsverdragen, in casu tussen Letland en 
Rusland en tussen Letland en Oekraïne.  Het Hof 
erkent dat dergelijke verdragen zeer nuttig zijn voor 
het concreet oplossen van problemen zoals in de 
zaak van mevrouw Andrejeva. Een ontbreken van 
dergelijk verdrag kan evenwel niet worden 
ingeroepen als een excuus om in de tussentijd 
mensen op basis van hun nationaliteit te 
discrimineren. 
 
EHRM 18 februari 2009, nr. 55707/00, Andrejeva vs. 
Letland. 
 

2. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
2.1. Discriminatie op grond van burgerlijke 
staat 
 
Op 1 november 1988 wordt een postman 
gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid. 
Het bedrag van zijn pensioen lag lager dan het 
gewaarborgd minimumpensioen, waardoor hij 
aanspraak kon maken op een supplement 
gewaarborgd minimum. 
 
Door het huwelijk van appellant op 22 mei 2004 
werd het bedrag van zijn gewaarborgd 
minimumpensioen met ingang van 1 oktober 2005 
verminderd. Artikel 125 §2 van de Wet 26 juni 1992 
betreffende de pensioenen in de overheidssector 
strekt ertoe, bij het vaststellen van het gewaarborgd 
minimumpensioen, in zekere mate rekening te 
houden met de grotere financiële draagkracht van 
personen die samen de vaste kosten van 
levensonderhoud dragen. De betrokkene meent dat 
hij gediscrimineerd wordt tegenover ongehuwd 
samenwonende pensioengerechtigden in de 
overheidssector. 
 
Het Hof stelt dat er inderdaad een onverantwoord 
verschil in behandeling bestaat tussen gehuwd en 
ongehuwd samenwonenden. Maar die discriminatie 
is volgens het Hof niet te wijten aan artikel 125 §2 
van de Wet van 26 juni 1992. Die discriminatie 
vloeit voort uit het feit dat, aangezien de wetgever 
in geen enkele bijzondere bepaling ten aanzien van 
de ongehuwd samenwonenden heeft voorzien, op 
laatstgenoemden de bepaling wordt toegepast die 

de alleenstaande gepensioneerde betreft. Daaruit 
volgt volgens het Hof dat artikel 125 §2 van de Wet 
van 26 juni 1992 de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet schendt en het Hof voormeld artikel 
onverkort dient toe te passen. 
 
Antwerpen 21 april 2009, A.R. nr. 2008/850, 
ongepubl. 
 
2.2. Cumul rustpensioen met vergoeding 
oorlogsslachtoffers 
 
L’indemnité octroyée par l’Autriche aux victimes de 
persécutions pour motifs politiques, religieux ou 
raciaux est une pension de retraite ou un régime 
analogue d’un pays étranger, de sorte que les 
dispositions en matière de cumul sont d’application. 
 
Arbh. Brussel, 13 février 2009, J.T.T. 2009, 146. 
 
2.3. Wijziging van een reglement 
groepsverzekering na het ontslag 
 
Krachtens artikel 16 §2 van de WAP (wet van 28 
april 2003 op de aanvullende pensioenen), is de 
wijziging van het reglement van een 
groepsverzekering beslist na het ontslag van een 
werknemer aan deze laatste niet tegenwerpelijk, 
wanneer zij een vermindering van de uitkeringen en 
van de reserves verworven op basis van het 
geldend reglement op de datum van het ontslag tot 
gevolg heeft. 
 
Arbh. Brussel, 24 december 2008, J.T.T. 2009, 152-
153. 
 
2.4. Uitkering aanvullend pensioenkapitaal 
vóór beëindiging mandaat 
 
Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat het 
pensioenkapitaal toegekend aan een afgevaardigd 
bestuurder drie maanden voor diens pensionering, 
niet kan genieten van het gunstig belastingtarief 
van 16,5 % uit artikel 171, 4°, g WIB92. 
 
Gent, 4 november 2008, zoals besproken in C. 
Payen, Capital de pension et poursuite du mandat, 
Actualités Fiscales 2009, afl. 16, 3-5. 
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2.5. Aftrekbaarheid van bijdragen aanvullend 
pensioen 
 
Exiger, pour la déduction des cotisations et primes 
patronales visées à l’article 52, 3, b du CIR92, la 
preuve que les sommes en question ont été payées 
dans le but de continuer à percevoir des revenus 
professionnels, revient à ajouter à la loi une 
condition qu’elle n’énonce pas expressément. 
 
La prime patronale unique d’assurance-groupe 
versée par une société à un moment où il était 
acquis qu’elle allait être dissoute à brève échéance, 
est par conséquent déductible, dès lors qu’elle 
satisfait aux conditions prévues aux articles 52, 3°, 
b, 59 (règle des « 80 % ») et 195 du CIR92 et aux 
articles 34 et 35 de l’AR/CIR92. 
 
Rb Luik 15 maart 2007, Fiscale Jurisprudentie 2009, 
afl. 4, 272. 
 
2.6. Belastbaarheid in België van Nederlandse 
aanvullende pensioenen (1) 
 
Door een verzekeringmaatschappij werd aan een 
belastingplichtige een contractueel kapitaal 
uitgekeerd. De administratie belaste dit bedrag als 
een pensioen in de zin van artikel 34 § 1 WIB 92. 
De belastingplichtigen menen aanspraak te kunnen 
maken op de vrijstelling, voorzien in artikel 39 WIB 
92. 
 
Vermits artikel 39 WIB een uitzondering vormt op 
de principiële belastbaarheid overeenkomstig artikel 
34, §2 WIB92, rust de bewijslast, dat is voldaan aan 
de voorwaarden voor de vrijstelling op de 
belastingplichtigen. De belastingplichtigen dienen 
aldus te bewijzen dat het gaat om een individueel 
afgesloten levensverzekeringscontract, dat er geen 
vrijstelling werd genoten voor wat de 
werknemersbijdragen betreft en dat de premies 
werden gestort in het definitief en uitsluitend 
voordeel van de verzekerde. 
 
Het Hof komt tot de vaststelling, na onderzoek van 
de voorliggende stukken, dat de pensioenopbouw 
gebeurde in het uitsluitend en definitief voordeel 
van de geïntimeerde en het feit dat het pensioen in 
eigen beheer werd opgebouwd doet hieraan geen 

afbreuk. De uitkeringen beantwoorden aldus aan 
pensioenen, zoals bedoeld in artikel 39, 2° WIB 92 
zodat ze kunnen genieten van de vrijstelling, 
voorzien in dit artikel. 
 
Antwerpen 2 december 2008, Fiscalnet 10 april 
2009.  
 
2.7. Belastbaarheid in België van Nederlandse 
aanvullende pensioenen (2) 
 
Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde dat 
de belastbaarheid van pensioenen overeenkomstig 
artikel 34, §1 WIB92 de regel is en de vrijstelling 
overeenkomstig artikel 39, §2, 2°, a WIB92 de 
uitzondering, zodat voor de toepassing ervan 
duidelijk dient aangetoond te worden dat aan de 
voorwaarden is voldaan.  
 
Aan de orde is de vraag of de kwestieuze 
pensioenregeling wel degelijk een "aanvullende" 
dan wel "wettelijke" regeling uitmaakt. In het 
laatste geval maken de uitgekeerde bedragen 
onmiskenbaar pensioenen uit in de zin van artikel 
34 §1 WIB92, die werden uitgekeerd ter derving 
van bezoldigingen. 
 
Na onderzoek van de vaststaande gegevens komt 
het Hof tot de conclusie dat de betrokkene niet ten 
allen tijde de vrije beschikking had over de 
opgebouwde reserves en dient om die reden alleen 
al te worden geoordeeld dat niet voldaan is aan de 
voorwaarden van artikel 39, § 2, 2°, a WIB92 om 
vrijstelling te bekomen. 
 
Antwerpen 25 november 2008, Fiscalnet 2 april 
2009. 
 
2.8. Belastbaarheid in België van Nederlandse 
aanvullende pensioenen (3) 
 
Overeenkomstig artikel 39, §2, 2° WIB92 zijn 
pensioenuitkeringen vrijgesteld indien de 
belastingplichtige of de persoon wiens 
rechtverkrijgende hij is, het 
levensverzekeringscontract individueel heeft 
gesloten en er geen vrijstelling van belasting of 
belastingvermindering op de betaalde premies werd 
verkregen. 
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Vermits artikel 39 WIB92 een uitzondering vormt op 
de principiële belastbaarheid overeenkomstig artikel 
34, §2 WIB92, rust de bewijslast dat is voldaan aan 
de voorwaarden voor de vrijstelling op de 
belastingplichtigen. 
 
De belastingplichtigen dienen aldus te bewijzen dat 
het gaat om een individueel afgesloten 
levensverzekeringscontract en dat er geen 
vrijstelling werd genoten voor wat de 
werknemersbijdragen betreft. 
 
Er is sprake van een individueel levensverzekerings-
contract indien de werkgeversbijdragen voor de 
pensioenopbouw in Nederland in het definitief en 
uitsluitend voordeel van de belastingplichtigen zijn 
gebeurd op het ogenblik dat ze werden gestort. 
Wanneer de pensioenopbouw wordt verricht in het 
definitief en uitsluitend voordeel van de betrokkene, 
moeten zij als bezoldigingen worden beschouwd in 
hoofde van de werknemer. 
 
Het hof oordeelt op grond van de voormelde inhoud 
van de statuten in samenhang met de inhoud van 
het reglement en in het bijzonder op de hierna 
geciteerde bepalingen ervan, dat de stortingen door 
de werkgever van eerste appellant in het 
pensioenfonds wel degelijk in zijn individueel en 
definitief verworven voordeel gebeurden. Het hof 
besluit dat de ontvangen periodieke uitkeringen niet 
als pensioen overeenkomstig artikel 39 WIB92 
belastbaar zijn. 
 
Antwerpen 23 december 2008, Fiscalnet 12 mei 
2009. 
 
2.9. Belastbaarheid in België van Nederlandse 
aanvullende pensioenen (4) 
 
Krachtens art. 39 §2, 2° WIB92 zijn 
pensioenuitkeringen vrijgesteld van 
personenbelasting als de belastingplichtige het 
levensverzekeringscontract individueel heeft 
gesloten en er geen vrijstelling van belasting of 
belastingvermindering op de betaalde premies werd 
verkregen. 
 
Aangezien deze bepaling een uitzondering vormt op 
de principiële belastbaarheid moet de 

belastingplichtige bewijzen dat hij voldoet aan de 
voorwaarden voor de vrijstelling. Er is sprake van 
een individueel levensverzekeringscontract wanneer 
de werkgeversbijdragen voor de pensioenopbouw in 
het definitief en uitsluitend voordeel van de 
belastingplichtigen zijn gebeurd op het ogenblik dat 
ze werden gestort. Wanneer de pensioenopbouw 
wordt verricht in het definitief en uitsluitend 
voordeel van de betrokkene, moeten zij immers als 
bezoldigingen worden beschouwd voor de 
werknemer en konden zij op dat moment al worden 
belast. 
 
Het Hof oordeelt op grond van het 
pensioenreglement dat de stortingen door de 
werkgever van de belastingplichtige in het 
pensioenfonds wel degelijk in zijn individueel en 
definitief verworven voordeel gebeurden. Het feit 
dat op grond van de bepalingen van het reglement 
ook andere werknemers van de werkgever als 
deelnemer in het pensioenfonds konden worden 
toegelaten, verhindert niet dat de pensioenrechten 
individueel werden toegekend. Dus zijn de 
ontvangen periodieke uitkeringen niet als pensioen 
belastbaar. 
 
Antwerpen 16 december 2008, Fiscalnet 5 mei 2009. 
 
2.10. Belastbaarheid in België van 
Nederlandse aanvullende pensioenen (5) 
 
De belastingplichtige is Belgisch rijksinwoner en 
oefende een dienstbetrekking uit in Nederland. Hij 
heeft bepaalde inkomsten voortkomend uit een 
individueel levensverzekeringscontract aangegeven 
in de personenbelasting als inkomsten begrepen in 
lijfrenten of tijdelijke renten. 
 
Tijdens de opbouw van het pensioen werd nooit 
enige belastingvermindering of –vrijstelling genoten. 
De stortingen gebeurden in het uitsluitend en 
definitief voordeel van de verzekerde.  
 
De administratie stelt dat de verzekering een 
collectief karakter heeft, zodat ze niet als een 
individuele levensverzekering in de zin van artikel 39, 
§2 WIB92 kan worden beschouwd. 
 



 
 

- 6/18 - 
Leergang Pensioenrecht 2008-2009 

Volgens het Hof, neemt het feit dat het gaat om een 
collectieve toezegging door de werkgever, immers 
niet weg dat aan iedere werknemer op basis van 
zijn persoonlijke aansluiting en rekening houdend 
met persoonsgebonden elementen, individuele 
pensioenaanspraken worden verleend. 
 
De administratie argumenteert dat de 
belastingplichtigen niet beschikken over definitief 
verworven rechten, vermits uit de stukken blijkt dat 
ze tijdens de opbouw van het pensioenkapitaal op 
geen enkel 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 de vereiste dat stortingen 
geacht moeten worden te zijn gebeurd in het 
definitief en uitsluitend voordeel van de werknemer 
niet impliceert 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. 
 
Antwerpen 23 december 2008, Fiscalnet 19 mei 
2009. 
 
2.11. Uitkering levensverzekeringscontract en 
tijdstip van belastbaarheid 
 
Wanneer de werkgeversbijdragen voor een 
levensverzekeringscontract op het ogenblik dat zij 
worden gestort, als bezoldigingen moeten 
beschouwd worden in hoofde van de werknemer 
omdat de pensioenopbouw wordt verricht in zijn 
definitief en uitsluitend voordeel, worden de latere 
uitkeringen niet als een uitgesteld beroepsinkomen 
belast op grond van art. 34, § 1, 2° WIB92. 
 
Wanneer de belastingplichtige tijdens de 
pensioenopbouw niet op eender welk ogenblik de 
vrije beschikking had of kon hebben over de 
bedragen zodat hij niet de uitkering ervan kon 
opeisen en geen definitief verworven rechten bezat 
en slechts betaling van de te zijne gunste verrichte 
stortingen kan eisen bij het bereiken van de 
pensioenleeftijd zijn de gestorte bedragen niet op 
definitieve wijze in het patrimonium van de 
belastingplichtige overgegaan en konden zij geen 

door hem definitief verworven bezoldigingen 
uitmaken. 
 
De afkoopwaarde van het pensioen wordt dan 
terecht met toepassing van artikel 34 § 1 WIB92 
belast. Na onderzoek van het betreffende 
pensioenreglement komt de Rechtbank tot de 
vaststelling dat de door de werkgever ten gunste 
van de werknemer betaalde premies niet op 
definitieve wijze in het patrimonium van de 
werknemer zijn overgegaan. 
 
Rb Leuven 5 december 2008, Fiscalnet 8 april 2009. 
 
2.12. Vrijgestelde inkomsten volgens het 
dubbelbelastingverdrag België-Luxemburg 
 
Les appelants pensionnés perçoivent des revenus de 
deux pensions belges et d’une pension grand-ducale. 
Ils se plaignent de ce que la convention belgo-
luxembourgeoise en matière d’exonération n’aurait 
pas été correctement appliquée. 
 
Les cotisations querellées afférentes aux exercices 
d’imposition 1996 à 2000 ont été établies sur base 
de l’interprétation qui était donnée jusqu’alors à 
l’article 155 du CIR92. 
 
Cette interprétation consistait à l’époque de 
l’imposition à calculer la réduction pour revenus 
étrangers exonérés par une règle de trois ainsi 
établie: total de l’impôt de base réduit du ménage 
divisé par le revenu imposable globalement du 
ménage et multiplié par le montant des revenus 
exonérés du ménage. 
 
La nouvelle interprétation de cet article 155 en 
fonction des arrêts de la cour d’arbitrage devenue 
cour constitutionnelle du 17/12/1997 et du 
18/02/1998 consiste à user de la même règle de 
trois mais, par application du principe du décumul 
des revenus des époux consacrés par les articles 
126 et 127 du même Code, elle se fait non plus par 
ménage mais bien par conjoint. 
 
Cette nouvelle méthode de calcul qui est favorable 
aux appelants a été appliquée par le fonctionnaire 
délégué par le directeur pour chacune de ces 
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cotisations en sorte qu’il leur a été accordé le 
dégrèvement correspondant. 
 
Luik 17 december 2008, Fiscalnet 11 mei 2009. 
 
2.13. Belastbaarheid in België van 
afkoopsommen levensverzekeringscontract 
 
Krachtens artikel 18 van het toenmalig DBV België-
Nederland komt aan de woonplaatsstaat de 
heffingsbevoegdheid toe inzake pensioenen en 
andere soortgelijke beloningen betaald aan een 
inwoner van een der staten ten aanzien van een 
vorige dienstbetrekking. De rentes die worden 
uitgekeerd zijn te beschouwen als pensioenen in de 
zin van artikel 18. 
 
De rentes die werden uitbetaald zijn te beschouwen 
zijn als pensioenen in de zin van artikel 34 §1 
WIB92. De belastingplichtige meent aanspraak te 
kunnen maken op de vrijstelling, voorzien in artikel 
39 WIB92. Vermits artikel 39 WIB92 een 
uitzondering vormt op de principiële belastbaarheid 
overeenkomstig artikel 34 §2 WIB92, rust de 
bewijslast, dat is voldaan aan de voorwaarden voor 
de vrijstelling, op de belastingplichtige. De 
belastingplichtige dient dus te bewijzen: 
- dat het gaat om een individueel afgesloten 

levensverzekeringscontract; 
- dat er geen vrijstelling werd genoten voor wat 

de werknemersbijdragen betreft; 
- dat de premies werden gestort in het definitief 

en uitsluitend voordeel van de verzekerde(n). 
 
Bovendien moet toepassing gemaakt worden van 
het "non bis in idem"-beginsel. Wanneer de 
stortingen voor de pensioenopbouw in Nederland in 
het definitief en uitsluitend voordeel van de 
belastingplichtigen zijn gebeurd, kan de 
administratie de uitkeringen van het aldus in het 
buitenland opgebouwde extralegaal pensioen niet 
als een uitgesteld bedrijfsinkomen belasten. 
Wanneer de pensioenopbouw immers wordt verricht 
in het definitief en uitsluitend voordeel van de 
betrokkene, dienen zij immers als bezoldigingen te 
worden beschouwd in hoofde van de werknemer en 
konden zij op dat moment reeds worden belast. 
 

Antwerpen 23 december 2008, Fiscalnet 12 mei 
2009. 
 
2.14. Kwalificatie als levensverzekering: geen 
overlijdensdekking vereist? 
  
Een discussie die al jaren voor grote beroering zorgt, 
betreft levensverzekeringen die niet in een minimale 
overlijdensdekking voorzien. Sinds 2004 stelt het 
probleem zich niet meer. Voor de aftrek van 
premies van groepsverzekeringen en individuele 
pensioentoezeggingverzekeringen die vanaf 2004 
gestort zijn, eist de fiscus niet langer het bestaan 
van een minimaal overlijdensrisicokapitaal. Voor 
premies die voorheen gestort zijn, woedt de 
discussie nog altijd in alle hevigheid voort: kan men 
ook op fiscaal gebied van een levensverzekering 
spreken als het contract niet in een minimale 
overlijdensdekking voorziet? 
 
De fiscus is er altijd van uitgegaan dat dit niet het 
geval is, en dat dergelijke overeenkomsten het 
karakter hebben van een gewone geldbelegging. Als 
men die kwalificatie consequent toepast, volgt 
hieruit dat de betaalde premies niet de fiscale 
behandeling kunnen krijgen waarin de fiscale 
wetgeving ten aanzien van verzekeringspremies 
voorziet. 
 
Na de rechtbank van eerste aanleg te Brugge 
(Fiscoloog afl. 1149, 1), lijkt nu ook het Hof van 
Beroep te Antwerpen overstag te gaan, en niet 
langer te eisen dat een levensverzekering 
noodzakelijkerwijs in een minimale 
overlijdensdekking moet voorzien. 
 
Antwerpen 3 maart 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1156, 
6. 
 

3. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK 
 
3.1. Dividendes de sociétés françaises versés 
à des fonds de pension néerlandais 
 
Le Conseil d'Etat français a décidé que le 
prélèvement effectue sur les dividendes de sociétés 
françaises à des Fonds de pension néerlandais n'est 
pas conforme a l'article 56 du traité CE, relatif à la 
liberté de circulation des capitaux. 
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CE, 13 févr. 2009, nr. 298108, in Droit des sociétés, 
mai 2009, 38-40, met noot. 
 
3.2. Majoration de la durée d'assurance 
vieillesse 
 
Le caractère sexué de la majoration de la durée 
d'assurance vieillesse a-t-i1 encore un avenir? ('est 
la question posée par I/affaire jugée le 19 février 
dernier par la deuxième chambre civile. 
 
Au moment de la liquidation de sa pension de 
retraite, Jean X, enseignant du secteur prive, avait 
demandé le bénéfice de la majoration de la durée 
d'assurance prévue par l’article L. 351-4 du code de 
la sécurité sociale, mais réservée aux femmes. 
N'étant pas fonctionnaire, il était en effet assujetti 
au régime général de sécurité sociale et, ayant 
élevé six enfants, il prétendait obtenir la majoration 
de 4 trimestres par enfant, soit 24 trimestres au 
total. 
 
La Cour de Cassation française affirme que, selon la 
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales (art. 14) et la 
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme, la législation instaurant le versement 
automatique d'une prestation sociale engendre un 
intérêt patrimonial relevant du Protocole additionnel 
n° 1. 
 
Elle poursuit en rappelant qu'une différence de 
traitement entre hommes et femmes avant élevé 
des enfants dans les mêmes circonstances ne peut 
être admise qu'en présence d'une justification 
objective et raisonnable. En l’absence d'une telle 
justification, l’article L. 351-4 du code de la sécurité 
sociale est incompatible avec les stipulations 
européennes. Jean X. peut donc prétendre au 
bénéfice de la majoration prévue par l’article L. 351-
4. 
 
Cass., Civ. 2, 19 février 2009, n° 07-20.668, met 
noot van M. Badel, Majoration de la durée 
d'assurance vieillesse : le juge agit au nom de la 
parentalité, RDSS 2009, afl. 2, 338-345. 
 

4. BELGISCHE RECHTSLEER 
 

4.1. Conventioneel brugpensioen: verlenging 
van de afwijkende regimes 
 
De Nationale Arbeidsraad twee CAO's afgesloten die 
het recht op brugpensioen bestendigen voor 2009-
2010. Rechthebbenden zijn enerzijds de 
werknemers van minstens 56 jaar met een loopbaan 
van 40 jaar (CAO nr. 96) en anderzijds de 
werknemers van minstens 56 jaar, die een loopbaan 
van 33 jaar kunnen aantonen, waarvan minstens 20 
jaar in een regime van nachtarbeid (CAO nr. 97 - 
voor ondernemingen die niet onder een P.C. 
ressorteren of onder een niet-werkend P.C.). 
Dauphin geeft een heldere samenvatting van de 
regelgeving. 
 
M. Dauphin, “Conventioneel brugpensioen: 
verlenging van de afwijkende regimes”, Sociale 
wegwijzer 2009, afl. 8, 8-12. 
 
4.2. Wat een notaris moet weten over 
levensverzekeringen en 
beleggingsverzekeringen 
 
Twintig jaar geleden trof men in de etalage van de 
levensverzekeraars vooral, om niet te zeggen 
uitsluitend pensioenproducten met fiscale stimuli 
aan. Sinds 1993 hebben levensverzekeringen ook 
hun weg gevonden in het bonte landschap van de 
beleggingsproducten. In een overzichtelijk artikel 
presenteren Van Eesbeeck en Vereycken de 
werkingsmechanismen van de levensverzekering en 
tonen zij de toegevoegde waarde aan die deze 
beleggingsvorm kan bieden in de sfeer van 
patrimoniumoverdracht en successieplanning. 
 
P. Van Eesbeeck en L. Vereycken, “Wat een notaris 
moet weten over levensverzekeringen en 
beleggingsverzekeringen”, Not. Fisc. M. 2009, afl. 3, 
59-80. 
 

5. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 
5.1. Evolution des normes comptables 
internationales IAS 39 et IFRS 7 
 
La crise du système financier donne lieu à de 
nombreuses interrogations sur l'architecture future 
de l'économie moderne. Au cœur des critiques 
figurent les normes comptables IAS (International 
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Accounting Standards) devenues, en 2001, IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Les 
fortes turbulences qui animent a l'heure actuelle la 
finance ont révélé des lacunes significatives dans la 
mise en œuvre de la  « juste valeur». Dans un 
article très lisible, I. Tchotourian présente et 
commente l’évolution des normes comptables 
internationales IAS 39 et IFRS 7. 
 
I. Tchotourian, « Evolution des normes comptables 
internationales IAS 39 et IFRS 7 », Bulletin Joly 
Bourse, Mars-Avril 2009, 147-152 
 
5.2. Rechtsprechung des BAG zur 
betrieblichen Altersversorgung 2008/2009 
 
Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgericht hat 
auch in 2008-2009 dem Rechtsgebiet der 
betrieblichen Altersversorgung klarere Konturen 
verliehen. Schwerpunkte der Rechtsprechung waren 
der Begriff der betrieblichen Altersversorgung, 
Fragen zur Gleichbehandlung und zum Schutz vor 
Diskriminierung, Gestaltungen in Zusammenhang 
mit Betriebsübergang und Umwandlung sowie 
Änderungsmöglichkeiten aufgrund eingetretener 
Störung der Geschäftsgrundlage. Cisch und Bleeck 
analysieren einige ausgewählte Entscheidungen des 
Bundesarbeitsgericht zur betrieblichen 
Altersversorgung im Berichtszeitraum vom 1.1.2008 
bis 15.4.2009. 
 
Th. Cisch und Ch. Bleeck, „Rechtsprechung des BAG 
zur betrieblichen Altersversorgung 2008/2009“, 
Betriebs-Berater 2009, 1070-1076. 
 
5.3. Pensions, Social Security and the 
Privatization of Risk 
 
Over the last thirty years, Social Security, workplace 
pensions, and individual retirement accounts have 
become increasingly insecure, leaving more and 
more Americans to cope with financial uncertainty in 
old age. In a new book edited by Orenstein the 
authors argue that any approaches to reforming the 
U.S. pension system must be two pronged: 
addressing future imbalances in the Social Security 
program while also looking at weaknesses in the 
individual retirement systems on which increasing 
numbers of Americans have been forced to rely.  
 

The book draws lessons for the United States from 
the experiences of other developed countries. It is 
presented in clear language and intended to help 
non-specialists formulate their own ideas about 
pension reform. 
 
M. A. Orenstein (ed.), Pensions, Social Security and 
the Privatization of Risk, Irvington, SSRC/Columbia 
University Press, 2009, 144p. 
 
5.4. Der neue Versorgungsausgleich in der 
betrieblichen Altersversorgung 
 
Die während einer Ehe erworbenen 
Versorgungsanrechte werden grundsätzlich bet 
einer Scheidung aufgeteilt. Dies geschieht seit 1977 
im Weg des Versorgungsausgleichs, der mit dem 
Versorgungsausgleichsgesetz reformiert wurde.  
 
Ab dem 1. 9. 2009 soll bereits bei Scheidung 
grundsätzlich jedes Anrecht abschließend im 
jeweiligen System geteilt werden. Die geschiedenen 
Ehepartner erhalten dann ein eigenes Anrecht im 
betrieblichen Versorgungssystem des Ex-Ehegatten. 
In bestimmten Fällen ist es zulässig, dass der 
Versorgungsträger das entsprechende Kapital an 
einen neuen – ggl. betrieblichen – 
Versorgungsträger zahlt.  
 
Merten und Baumeister erklären die Grundzüge des 
neuen Versorgungsausgleichs und die wichtigsten 
Änderungen aus Sieht der betrieblichen 
Versorgungsträger. 
 
B. Merten und F. Baumeister, „Der neue 
Versorgungsausgleich in der betrieblichen 
Altersversorgung“, DER BETRIEB 2009, Heft 18, 
957-961. 
 
5.5. Overdracht en premiebetalingen van 
(openindex)pensioenen 
 
Sinds HR 14 april 2006 (HR 14 apri/2006. nr. 41 569. 
BNB 2006/27B)  inzake de overdracht van een open 
geïndexeerd pensioen (dit is een pensioenrecht dat 
na ingang jaarlijks wordt aangepast aan de CAO-
loonindex of het consumentenprijsindexcijfer) naar 
een andere (gelieerde) vennootschap is in de 
praktijk veel discussie ontstaan met de 
Belastingdienst over de aftrekbaarheid van de 
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overdrachtsprijs bij het overdragende lichaam, de 
premiebetalingen vanaf dat moment indien van 
toepassing, alsmede de waardering bij het 
ontvangende lichaam.  
 
Naar aanleiding van dit arrest heeft de 
Staatssecretaris van Financiën op 3 juli 2008 een 
besluit (Besluit van 3 juli 2008, nr. CPP 200B1447M) 
uitgevaardigd, waarin de staatssecretaris aangeeft 
op welke wijze de hoogte van de overdrachtsprijs 
voor een open indexpensioen kan worden 
vastgesteld. In principe sluit hij zich aan bij de 
rechtsoverwegingen van ons hoogste rechtscollege 
in voormeld arrest. Helaas wordt in het besluit niet 
ingegaan over de aftrekbaarheid van een op 
dergelijke wijze vastgestelde overdrachtsprijs en zal 
deze vraag dus door de praktijk en daaropvolgende 
rechtspraak moeten worden beantwoord. 
 
P.A. Ter Beest en L.T. Gommer, Waardering van 
pensioen in (extern) eigen beheer, Weekblad fiscaal 
recht, mei 2009, 546-549. 
 
5.6. Have changes in pension accounting 
changed pension provision?  
 
In a recent paper, Kiosse and Peasnell show that 
decisions to freeze, terminate or convert defined 
benefit (DB) plans have been driven primarily by 
a desire to limit contributions, though financial 
reporting has played a part as well. The 
introduction of accrual accounting requirements 
for post-retirement health care benefits in the 
U.S. similar in character to those required for DB 
pension liabilities appear to have motivated some 
firms to curtail health care provision. Changes in 
accounting for DB schemes have affected how 
firms allocate pension plan assets. Kiosse and 
Peasnell conclude that accounting matters, 
though perhaps not as much as is sometimes 
claimed. Increased costs of providing DB 
pensions, coupled with the greater volatility of 
employers' cash contributions, have undoubtedly 
played the major part in the decline of DB 
schemes.  
 
P. V. Kiosse and K. Peasnell, “Have Changes in 
Pension Accounting Changed Pension Provision? A 
review of the evidence”, Accounting and Business 
Research, Vol. 39, No. 3, 2009, 39p. 

 

6. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
6.1. Pensioenbepalingen in de wet van 6 mei 
2009 houdende diverse bepalingen 
 
De wet van 6 mei 2009 houdende diverse 
bepalingen voert een aantal wijzigingen aan de 
pensioenwetgeving door. In de aanvullende 
pensioenen worden meerdere technische 
verduidelijkingen doorgevoerd aan de WIBP (wet 
van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening), 
zonder dat geraakt wordt aan de onderliggende 
beginselen van de wet. De verduidelijkingen draaien 
rond vier assen: (1) de verdere omzetting van 
richtlijn 2003/41, (2) de samenstelling van de 
algemene vergadering, (3) administratieve 
vereenvoudiging en (4) meer rechtszekerheid. 
 
In de wettelijke pensioenen voor werknemers wordt 
de wet van 30 december 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen gewijzigd. De artikelen 66 tot en 
met 68 van deze wet hebben betrekking op de 
werving van een financieel intendant en de 
instelling van een Bijzondere Commissie van 
belegging bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Deze 
maatregelen werden nooit uitgevoerd in die zin dat 
de beleggingen van de Rijksdienst voor Pensioenen 
later naar het Globaal Beheer van de sociale 
zekerheid werden overgedragen om de reserves 
ervan aan te leggen. De artikels zijn dus niet meer 
verantwoord en worden afgeschaft. 
 
De gerechtigden op een inkomensgarantie voor 
ouderen worden uitgebreid met een 7de categorie: 
de onderdanen van een Staat die partij is bij het 
Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa. 
 
Het KB van 1 juli 2008 houdende de nieuwe 
berekening van de solidariteitsbijdrage (KB tot 
uitvoering van artikel 68, § 10, van de wet van 30 
maart 1994 houdende sociale bepalingen), wordt tot 
slot bekrachtigd door de wet van 6 mei 2009, met 
ingang van de dag van de inwerkingtreding van het 
KB. 
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Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, 
B.S. 19 mei 2009. 
 
6.2. Transfer van Wallonie-Bruxelles 
International naar PDOS 
 
Het pensioenstelsel dat ingesteld is door de wet van 
28 april 1958 betreffende het pensioen van het 
personeel van zekere organismen van openbaar nut 
alsmede van hun rechthebbenden, is met ingang 
van 1 januari 2009 toepasselijk op de 
personeelsleden van « Wallonie-Bruxelles 
International ». KB van 2 april 2009 dat het 
pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 
1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van 
« Wallonie-Bruxelles International » (W.B.I.), B.S. 
28 april 2009 
 
6.3. Sectorpensioenen 
 
KB van 8 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 2 juni 2008, gesloten in 
het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en 
gezondheidssector, tot wijziging van de CAO van 7 
april 2008 tot oprichting van een fonds voor 
bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot 
aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en 
vaststelling van zijn statuten, B.S. 24 april 2009 
 
KB van 1 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten 
in het Paritair Comité voor het gas- en 
elektriciteitsbedrijf, betreffende de wijziging en 
coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende 
pensioenen van de werknemers op wie de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 
2003 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden 
van toepassing is, B.S. 28 april 2009. 
 
KB van 8 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten 
in het Paritair Comité voor het gas- en 
elektriciteitsbedrijf, betreffende het stelsel van 
solidariteitsprestaties voor de gebaremiseerde 
werknemers op wie de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 
betreffende de waarborg van rechten van de 
werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in 
dienst op 31 december 2001 van toepassing is, B.S. 
9 april 2009. 
 
KB van 8 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten 
in het Paritair Comité voor het gas- en 
elektriciteitsbedrijf, betreffende de coördinatie en 

wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten 
van 30 juni 2005 betreffende de aanvullende 
pensioenen voor de gebaremiseerde werknemers op 
wie de waarborg collectieve arbeidsovereenkomst 
van 2 december 2004 van toepassing is en 15 
december 2005 betreffende de wijziging van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 
betreffende de aanvullende pensioenen voor de 
gebaremiseerde werknemers op wie de waarborg 
collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 
2004 van toepassing is, B.S. 13 mei 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 16 november 2006, gesloten in het Paritair 
Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een 
"sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders 
van de bouwnijverheid, B.S. 17 april 2009. 
 

7. FISCALE CIRCULAIRE: ALEATOIR 
KARAKTER LEVENSVERZEKERING 
 
In een circulaire bevestigt de administratie officieel 
wat reeds enkele jaren geleden in een niet-
gepubliceerde interne instructie te lezen stond: 
ingevolge de WAP (Wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen), is inzake 
collectieve of individuele aanvullende 
pensioentoezeggingen met ingang van 1 januari 
2004 niet (meer) vereist dat "de met een 
verzekeringsonderneming afgesloten contracten [...] 
een aleatoir karakter [lees: een kans op winst of 
verlies] hebben in de zin van artikel 1964 van het 
Burgerlijk Wetboek, opdat de bedragen die in 
uitvoering van die contracten worden gestort, 
zouden kunnen worden beschouwd als 
beroepskosten" (overeenkomstig art. 52, 3°, b 
WIB92, mits naleving van de in art. 59 WIB92 
vastgestelde grenzen, zoals de 80 %-grens). 
 
Circulaire nr. Ci.RH.421/586.810 (AOIF nr. 20/2009) 
van 22 april 2009 
 

8. PARLEMENTAIRE VRAGEN 
 
8.1. Aantal aangeslotenen bij een 
pensioenfonds en een groepsverzekering in 
de tweede pijler 
 
Als antwoord op een parlementaire vraag van 
mevrouw De Block stelt de Minister van Financiën 
dat het aantal aangeslotenen bij een pensioenfonds 
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of een groepsverzekering als volgt evolueerde: 
2.011.380 aangeslotenen in 2005, 2.092.901 in 
2006 en 2.492.679 in 2007 (gegevens van de CBFA). 
Bij deze aantallen worden enkele belangrijke 
kanttekeningen gemaakt. Ongeveer 67% van de 
aangeslotenen zijn mannen. Het totaal aan betaalde 
premies betaald door de bijdragende 
ondernemingen en de deelnemers in de tweede 
pensioenpijler is als volgt geëvolueerd: 
4.231.469.075 EUR in 2005, 4.225.815.796 in 2006 
en 4.553.684.363 EUR in 2007. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 057, 14 
april 2009, vraag nr. 330, 105. 
 
8.2. Problemen pensioenfondsen 
 
Als antwoord op een vraag van de heer Logghe over 
de impact van de financiële crisis op 
pensioenfondsen, stelt de Minister van Financiën het 
volgende. Op dit ogenblik zijn er in België 250 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening actief. 
Deze instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
tellen op 31 december 2007 620.300 aangeslotenen, 
waarvan 430.251 actieve aangeslotenen, 136.872 
aangeslotenen met uitgestelde rechten en 53.177 
renteniers. De dekkingsgraad van alle instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening samen bedroeg 
eind 2006 143 % en eind 2007 130 %. De 
gegevens voor het boekjaar 2008 zullen maar 
gekend zijn rond half 2009. Op basis van de 
resultaten van een enquête verwacht de Belgische 
Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI) voor 
2008 een negatief rendement van ongeveer 20 %, 
waardoor de gemiddelde dekkingsgraad rond de 
110 % zal komen te liggen. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 058, 20 
april 2009, vraag nr. 293, 44. 
 
8.3. Pensioenen en renten, andere dan 
brugpensioenen en omzettingsrenten 
 
De wettelijke pensioenen, andere dan 
brugpensioenen en omzettingsrenten, de 
overlevingspensioenen en de overige gezamenlijk 
belastbaar pensioenen of renten dienen vanaf het 
aanslagjaar 2008 respectievelijk te worden 
opgenomen onder de gecodeerde rubrieken nrs. 
1228 of 2228, 1229 of 2229 en 1211 of 2211 van 

het aangifteformulier nr. 276.1 inzake 
personenbelasting. Voor het aanslagjaar 2007 en 
vorige waren voor al diezelfde gezamenlijk 
belastbare pensioenen en renten slechts twee 
gecodeerde rubrieken 1211 en 2211 voorzien. 
Mevrouw Claes vraagt de Minister van Pensioenen 
de reden(en) waarom nieuwe codes werden 
gecreëerd. De Minister licht toe dat het doel van de 
wijziging de berekening van de fiscale stimulans om 
na de wettelijke pensioenleeftijd actief te blijven, 
betreft. De wettelijke basis voor het opsplitsen van 
de pensioenen en renten in drie verschillende 
posten bevindt zich in het WIB, meer bepaald in het 
artikel 147, 1e lid, 2°. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 054, 23 
maart 2009, vraag nr. 91, 286. 
 
8.4. Sociaal verantwoord investeren 
 
Als antwoord op een vraag van de heer Di Rupo, 
stelt de Minister van Pensioenen dat diverse studies 
van organisaties zoals Ethibel, Beama, Belsif, 
Eurosif,... aantonen dat er een nood is aan 
duidelijke informatie inzake Maatschappelijk 
Verantwoord Investeren (MVI). Ethibel is een 
onafhankelijk adviesbureau dat het MVI in België en 
in Europa ondersteunt. Voormelde studie van 
Ethibel stelt dat beleggers niet goed weten wat de 
termen "duurzaam" en "ethisch" precies inhouden 
en dat de invulling ervan vaak te subjectief is. 
Bovendien hekelen beleggers het feit dat er heel 
weinig informatie te vinden is rond ethische 
beleggingen 
en dat de naambekendheid van dergelijke 
beleggingen daardoor minimaal is. Volgens Ethibel 
zijn beleggers dan ook vragende partij voor zoveel 
mogelijk transparantie en voor de invoering van 
Europees geharmoniseerde regels inzake duurzaam 
beleggen. 
 
Thans bestaan er reeds een aantal wettelijke regels 
en normen, onder meer in de reglementering met 
betrekking tot instellingen voor collectieve belegging 
(ICB's) en in de reglementering over de tweede 
pensioenpijler. De ICB-reglementering voorziet in 
specifieke transparantieregels inzake het ethisch en 
duurzaam karakter van het investeringsbeleid van 
een ICB. De wet betreffende de aanvullende 
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pensioenen heeft duidelijke "Social Responsible 
Investment"-regels (artikelen 41 bis en 42). 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 054, 23 
maart 2009, vraag n° 268, 130. 
 
8.5. Eenheid van loopbaan en toekenning van 
voordeligste jaren voor werknemers en 
zelfstandigen 
 
In de wet van 11 mei 2003 tot wijziging van diverse 
bepalingen betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers en 
zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het 
principe van de eenheid van loopbaan werd 
voorzien dat de effectief voordeligste jaren over de 
beide pensioenregelingen zouden worden 
toegekend. Tot op vandaag hebben we geen 
uitvoeringsbesluiten. Mevrouw Becq vraagt de 
Minister van Pensioenen voor wanneer de 
uitvoeringsbesluiten in het vooruitzicht zijn gesteld? 
 
De Minister antwoordt dat de uitvoering van de 
nieuwe principes van de wet van 11 mei 2003 
inzake eenheid van loopbaan in essentie 
ondergeschikt is aan de oplossing van de problemen 
van zowel functionele aard, door de goedkeuring 
van wettelijke bepalingen die werkelijk toepasbaar 
kunnen worden gemaakt, als van technische aard, 
door de realisatie van het Hermes-project enerzijds 
en de creatie van een loopbaandatabank voor de 
zelfstandigen anderzijds. Er werden oplossingen 
gezocht en gevonden maar de realisatie ervan door 
alle betrokken actoren vraagt tijd. Het is onmogelijk, 
in de huidige stand van het dossier, om een 
precieze datum vast te leggen waarop de nieuwe 
regels operationeel zullen zijn. De problematiek van 
de gemengde loopbanen is trouwens een van de 
belangrijkste thema's op de nationale 
pensioenconferentie. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 054, 23 
maart 2009, vraag nr. 108, 288. 
 
8.6. Extralegale pensioenen en fictieve rente  
 
Wie op pensioen gaat ontvangt van de RVP een 
berekening van het pensioenbedrag. Indien men 
ook een bedrag aan extralegaal pensioen heeft 
ontvangen krijgt men ook een melding van het 

bedrag aan fictieve rente dat dit extralegaal 
pensioen vertegenwoordigt. De som van beide is 
het belastbaar pensioenbedrag. Voor de laagste 
pensioenen werd de solidariteitsbijdrage van 2% 
afgeschaft. Vele gepensioneerden bevinden zich 
door het zelf opgebouwde extralegale pensioen in 
een grensgebied en moeten vooralsnog de 
solidariteitsbijdrage betalen. De heer Tommelein 
vraagt de Minister van Pensioenen toelichting 
omtrent de grootte van de fictieve rente. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 054, 23 
maart 2009, vraag nr. 125, 290. 
 
8.7. Berekeningssysteem van de definitieve 
bijdrage voor zelfstandigen 
 
Mevrouw Becq vraagt de Minister van Zelfstandigen 
naar het berekeningssysteem van de definitieve 
bijdrage voor zelfstandigen. Overeenkomstig dit 
systeem worden de bijdragen berekend op de 
inkomsten van drie jaar terug. Het systeem zorgt 
voor heel wat ongenoegen bij diegenen die vinden 
dat dit tot onbillijke gevolgen leidt wanneer de 
financiële draagkracht in het bijdragejaar merkelijk 
lager ligt dan deze in het referentiejaar. Niet alleen 
de federale ombudsmannen hebben daarom gepleit 
voor een herdenking van het systeem, ook binnen 
het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal 
Statuut zou een werkgroep bezig zijn met de studie 
van de bijdrageregeling, met gebeurlijk de 
formulering van alternatieve oplossingen. 
 
De Minister antwoord dat zij in 2007 de 
vergaderreeks over de sociale bijdragen is opgestart 
om tot een systeem te komen dat "nauwer aansluit 
bij de economische realiteit" van de zelfstandigen. 
Tijdens die vergaderreeks werden een aantal 
denksporen onderzocht waarmee onder meer 
beoogd wordt de berekeningswijze van de sociale 
bijdragen te hervormen.  Twee denksporen werden 
toen in aanmerking genomen, namelijk: (1) de 
berekening van de bijdragen gebaseerd op N-3 
(bijdragen van het jaar N, berekend op de 
inkomsten van het jaar N-3) met de mogelijkheid 
om een voorschot te betalen en (2) de berekening 
van een voorlopige bijdrage minstens gelijk aan de 
minimumbijdrage met de mogelijkheid voor de 
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zelfstandige om te betalen op zijn inkomsten van 
het jaar zelf. 
 
In de conclusies van die vergaderreeks werd gesteld 
dat het Algemeen Beheerscomité die 2 denksporen 
moest onderzoeken en dat een hervorming zou 
worden uitgevoerd. Sinds september 2008 maakt 
het Comité bijgevolg werk van dit onderzoek. Het 
spreekt voor zich dat het Comité in het kader van 
die werkzaamheden rekening houdt met het feit dat 
de inkomsten van de eerste 3 jaren van bezigheid 
op dit ogenblik 2 keer in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de bijdragen en 
die van de laatste 3 jaren van bezigheid volstrekt 
niet. De werkzaamheden van het Comité zijn nog 
steeds aan de gang. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 054, 23 
maart 2009, vraag nr. 47, 272. 
 

9. NAR 
 
De Raad heeft twee collectieve arbeids-
overeenkomsten gesloten waarbij bestaande 
afspraken inzake brugpensioenen worden verlengd. 
 
De CAO nr. 96 betreft de verlenging voor 2010 van 
de brugpensioenregeling voor werknemers van 56 
jaar en ouder met een loopbaan van 40 effectief 
gewerkte jaren. Die brugpensioenregeling werd 
ingevoerd door de cao 92 van 20 december 2007.  
 
De CAO nr. 97 handelt over de instelling en 
vaststelling, voor 2009 en 2010, van de procedure 
van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor 
de toekenning van een regeling van aanvullende 
vergoeding voor sommige oudere werknemers die 
worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een 
bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair 
comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair 
comité niet werkt. Die cao betreft de werknemers 
van 56 jaar met een beroepsverleden met minstens 
33 jaar waarvan ten minste 20 jaar nachtarbeid. 
 

10. RVP DIENSTNOTA’S 
 
De RVP vaardigde volgende dienstnota’s uit: 
- Dienstnota 2009/6: Verhoging van de 

minimumpensioenen zelfstandige op 1 mei 2009 

- Dienstnota 2009/7: Vakantiegeld 2009 – 
Berekening van de bedrijfsvoorheffing 

- Dienstnota 2009/8: Fiscale opsplitsing 
pensioenen 

- Dienstnota 74/3 (aanvulling): Pensioentoestand 
van het personeel van sommige instellingen van 
openbaar nut 

 

11. JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 
WETTELIJKE PENSIOENEN 
 
Op 4 mei 2009 werd het tiende Jaarverslag van de 
Ombudsdienst Pensioenen voorgesteld. Het verslag 
bestrijkt de periode van 1 maart 2008 tot 28 
februari 2009 en in ondergedeeld in 7 delen: 
- 10 jaar Ombudsdienst Pensioenen ten bate van 

de pensioensector: een helikopter view 
- Het ombudswerk in cijfers 
- Samenwerking (Synergie – Coordinatie) 
- SPOC-PEN : Single Point of Contact (for 

Pensions) 
- Harmonisatie (Stroomlijning) 
- Spontaan initiatief en ombudsnormen 
- De suggesties aan de pensioendiensten 
- De aanbevelingen van 2008 
 
Bron: www.ombudsmanpensioenen.be 
 

12. EU: HOW TO MAKE EUROPEAN 
PENSIONS ADEQUATE AND 
SUSTAINABLE? 
 
A special report presents the results of the research 
project on Adequacy and Sustainability of Old-Age 
Income in the EU, a collaborative effort of 13 
research institutes from across the EU, led by CEPS. 
The project succeeded in highlighting the 
differences among EU member states when it 
comes to saving for retirement. While in some 
countries the working age population is able to 
sustain their consumption on retirement, in others 
there is a significant saving gap. The project also 
provided new, detailed statistics on the socio-
economic situation of the elderly in the EU, 
developed scenarios for the future and described 
the key concepts and analytical tools available to 
policy-makers. 
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J. Draxler, How to make European pensions 
adequate and sustainable?, CEPS Special 
Report/March 2009, 16p. 
 

13. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 
In Life & Benefits 2009/4 lezen we: 
- Lange termijn sparen – Geen retroactiviteit meer 

vanaf 1 januari 2010. Nog tot 30 juni kan men 
individuele levensverzekeringen onder het 
langetermijnsparen retroactief sluiten. In een 
recente brief heeft de belastingadministratie aan 
Assuralia laten weten dat ze die gunstmaatregel 
alleen nog voor dit jaar wil toestaan. Nadien zal 
men binnen de lijntjes moeten kleuren. L. 
Vereycken legt uit wat dit precies betekent. 

- Aanvullende pensioenen - Crisismaatregelen 
voor tewerkstelling en pensioen. Heel wat 
ondernemingen hebben het moeilijk en maken 
daarom hun arbeiders tijdelijk werkloos. Voor 
bedienden bestaat zo’n regeling niet. Sommige 
ondernemingen lossen dat op door het werk te 
herverdelen. Zo hoeven ze ook niemand te 
ontslaan. P. Roels gaat in op de gevolgen voor 
het aanvullend pensioen. 

- Onderhandse pensioenovereenkomst versus 
IPT-verzekering. Zoals alle zelfstandigen hebben 
ook zelfstandige zaakvoerders en bestuurders 
van vennootschappen toegang tot het VAPZ-
stelsel. Dit is ongetwijfeld het interessantste 
pensioenvehikel, maar in termen van maximale 
premieaftrek is men met het VAPZ vrij snel 
uitgepraat. Gelukkig bestaat ook de 
mogelijkheid om naast het VAPZ, en dit binnen 
de veel ruimere 80%-aftrekgrens (en met 
eventuele bijhorende backservicefinanciering), 
vanuit de vennootschap een aanvullende 
pensioentoezegging te organiseren. Dit kan op 
twee manieren: ofwel via een onderhandse 
pensioenovereenkomst met bijhorende 
pensioenvoorziening, ofwel via een IPT-
verzekering. P. Van Eesbeeck licht toe de 
verschillende pistes toe. 

 
In Life & Benefits 2009/5 lezen we: 
- Aanvullende pensioenen - Herkwalificatie 

groepsverzekeringen: is het einde van de 
discussie in zicht? De vraag of het nodig is om in 
een overlijdensrisicodekking te voorzien om van 

een geldige levensverzekering te kunnen 
spreken, heeft de jongste jaren zowel in de 
vakliteratuur als in de rechtspraak al heel wat 
inkt doen vloeien en deining veroorzaakt. Initieel 
werden vooral sommige bedrijfsleider-
verzekeringen en beleggingsverzekeringen in 
vraag gesteld, maar de jongste jaren richtte de 
fiscus ook zijn vizier op de groeps- en IPT-
verzekeringen ‘in kapitalisatievorm’. P. Van 
Eesbeeck legt uit waarom de storm nu min of 
meer geluwd lijkt. 

- Regeling voor slapende polissen. Onlangs raakte 
bekend dat Febelfin, de overkoepelende 
federatie van de Belgische financiële sector, 
samen met Assuralia, de beroepsorganisatie van 
verzekeraars in ons land, Identifin boven de 
doopvont hebben gehouden. Die vzw verschaft 
onder meer verzekeraars toegang tot de 
gegevens van het Rijksregister van natuurlijke 
personen en de Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid om slapende polissen te kunnen 
opsporen. Slapende polissen zijn verzekeringen 
waarvoor zich geen rechthebbenden hebben 
aangemeld. C. Schildermans licht een en ander 
toe. 

- Behandel wettelijk samenwonenden en 
echtgenoten gelijk. Pensioenreglementen maken 
vaak gebruik van onderscheiden gegrond op de 
burgerlijke staat van de aangeslotene bij het 
bepalen van de voordelen. Zo berekent men 
overlijdenskapitalen, overlevingspensioenen en 
soms ook rustpensioenen anders naargelang de 
aangeslotene gehuwd dan wel wettelijk 
samenwonend is. L. Sommerijns bespreek of dit 
zomaar kan.  

 

14. LATVIA 
 
A new law in Latvia temporarily lowers the 
combined employer/employee contribution rate to 
second-pillar individual accounts and increases the 
rate for the state-run first pillar. Under the law, the 
contribution rate for the second pillar decreases 
from 8 percent to 2 percent through 2010, then 
increases to 4 percent on 1 January 2011 and 
6 percent on 1 January 2012, where it will remain 
fixed. Since the total employer/employee 
contribution rate of 20 percent of earnings - divided 
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between the first and second pillars - will remain 
the same, contributions to the first pillar will 
increase proportionally. According to the 
government, reallocating a higher proportion of 
contributions to the state-run system will reduce the 
financial pressure on the state budget and allow the 
government to meet its obligations to current 
pensioners under the first pillar. The government 
estimates that the measure will increase state 
revenues by approximately 106.3 million lats (US 
$ 200.7 million) in 2009. 
 
Bron: SSA International Update, May 2009 
 

15. SLOVAK REPUBLIC 
 
Attempting to protect participants of the second-
pillar individual account system from the effects of 
the financial crisis, the Slovak parliament adopted 
on 11 March 2009 a law that changes the fees that 
pension fund management companies (DSSs) may 
charge and introduces a principal guarantee for 
account holders. Beginning 1 July 2009, the fixed 
fee for administering individual accounts will be 
lowered from 0.065 percent to 0.025 percent of the 
average monthly net value of account assets. To 
offset this decrease and to encourage good 
performance, a DSS will be allowed to charge a 
second fee if its rates of return are positive. 
 
Bron: SSA International Update, May 2009 
 

16. AUSTRALIA 
 
The Australian government and key pension 
industry groups issued a "Communique of 
Principles" on 28 April 2009, in which they agreed to 
conduct an evaluation of the country's mandatory 
private pension system called compulsory 
superannuation. Compulsory superannuation 
supplements the country's noncontributory, means-
tested age pension, funded by general revenues. 
 
According to the communique, even though the 
system's fundamental structure is "strong and well 
regulated," a review of the nearly 20-year old 
system's operation is warranted since many features 
have been added over time. The review will 

evaluate the structure, operation, and efficiency of 
the system. One goal of the review is to reduce the 
cost of superannuation to individuals and raise their 
retirement income; thus, a major focus will be 
administrative fees and commissions that generate 
about A$14 billion a year. Other topics to be studied 
are default investment funds and fund governance. 
 
Employers are required to contribute 9 percent of 
an employee's earnings up to A$50,000 
(US$35,814) per year to either an employee's 
registered superannuation plan (either occupational 
or personal) or a retirement savings account. 
Employee contributions are voluntary. To encourage 
employee participation, the government provides a 
superannuation co-contribution that matches a 
worker's contributions to a superannuation account 
on earnings up to A$60,342 (US$43,221) per year. 
The maximum government co-contribution is 
A$1,500 (US$1,074) per year. 
 
Current superannuation assets under management 
declined by an average of 20 percent in 2008 and 
currently equal A$1.1 trillion (US$800 billion). Most 
of the approximately 400,000 superannuation funds 
in Australia are defined contribution plans. 
 
Bron: SSA International Update, May 2009 
 

17. INDIA 
 
India expanded on 1 May 2009 the New Pension 
System (NPS) of individual accounts to allow 
voluntary participation for all private-sector workers. 
The goal is to extend old-age security coverage to 
more citizens since only about 12 percent of the 
working population in India is currently covered by 
some form of retirement plan. Since 1 January 2004, 
the NPS has been mandatory for new public 
employees of the central government and has been 
adopted by most state governments. 
 
The NPS for private-sector workers covers Indian 
citizens (both residents and non-residents) from 
ages 18 through 55. Participants must contribute a 
minimum of 6,000 rupees (US$122) each year, 
including at least 4 payments of at least 500 rupees 
(US$10) each. Account holders decide the frequency 
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and amount of contributions during the year. There 
is no maximum limit on the amount or frequency of 
contributions in a given year. Employers are not 
obligated to contribute to a worker's individual 
account. 
 
Bron: SSA International Update, May 2009 
 

18. ROMANIA 
 

Second pillar pensions funds in Romania could see a 
significant boost to membership in the coming years, 
according to pension experts, as the government is 
introducing reforms to cut its budget deficit which 
include reducing the non-contributory pensions for 
some public sector workers. The government is now 
looking to place all public sector workers, from the 
agricultural industry, along with judges, MPS, 
policemen, air traffic controllers as well as military 
personnel into a new arrangement to which they 
must contribute, as the cost of providing pensions is 
already understood to be more than is currently 
contributed. 

  
While that will hit some workers’ pockets who have 
never paid before, officials at the Romanian 

association of private pension funds (APAPR) said it 
could increase the membership of 2nd pillar 
schemes as those same workers will automatically 
be given access to the defined contribution pensions 
regime, and this could require mandatory 
contributions depending on the age of the individual. 
 
How many are likely to use the 2nd pillar regime 
may be uncertain at this time, but contributions will 
be sought from public sector members in the future 
as the Romanian pay-as-you-go scheme ran at a 
19% deficit in 1Q 2009, compared with a 4% 
surplus in 1Q 2008, and the contributions being 
made are not thought to be enough to subsidize 
payouts. 
 
The 2nd pillar pensions regime in Romania was 
launched in 2007 and is made up of 14 pension fund 
management companies receiving contributions via 
private sector employers. The schemes also have 
boards of trustees, much like occupational regimes 
elsewhere in Europe, and began receiving 
contributions in May 2008. 
 
Bron: IPE.com, 22 May 2009, J. Henderson 
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een huwelijk kan uw pensioen schaden 
 

In de vorige nieuwsbrief kon u in deze 
katern nog volgende titel lezen: “het huwelijk 
is het pensioenmonopolie kwijt” 
(nieuwsbrief 4, pg. 15). Reden voor de boute 
uitspraak was een meer dan opmerkelijk arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 25 maart 2009. 
Samengevat: als samenwonenden huwen dan 
geldt de periode van samenwoonst ook mee 
voor de berekening van het pensioen. Voorheen 
was dit enkel de periode van het huwelijk. Deze 
uitspraak heeft gevolgen voor alle 
pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen, 
ambtenaren).  

Opmerkelijk is dan ook de uitspraak van 
het Hof van Beroep van Antwerpen van 21 april 
2009 (zie nr. 2.1 p. 3 in deze nieuwsbrief: 
discriminatie op grond van burgerlijke staat).  

De uitspraak van het Antwerps Hof van 
Beroep is een kleine maand later dan de 
uitspraak van het Grondwettelijk Hof en doet de 
wenkbrauwen meer dan fronzen.  

De feiten zijn eenvoudig. Een postbode 
krijgt het “supplement gewaarborgd minimum” 
omdat zijn pensioen lager ligt dan het 
gewaarborgd minimumpensioen. Zestien jaar 
later trouwt de postbode. Door dit huwelijk 
wordt zijn pensioensupplement plots ingekort. 
Dit is een gevolg van artikel 125 §2 van de Wet 
26 juni 1992. Bij een “gehuwde 
gepensioneerde” worden er namelijk voordelen 
van het supplement afgetrokken die niet 
worden afgetrokken bij samenwonenden. De 
postbode meent dan ook dat hij gediscrimineerd 
wordt tegenover ongehuwd samenwonenden en 
vraagt dat het Hof van Beroep een prejudiciële 
vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof. Het 
Antwerps Hof van Beroep stelt vast dat er 
inderdaad een “onverantwoord verschil in 
behandeling” (!) bestaat tussen gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden. Ondanks dit 

gespierd taalgebruik wil het Hof geen 
prejudiciële vraag stellen. Dit was nochtans zeer 
interessant geweest in het licht van de uitspraak 
van het Grondwettelijk Hof van 25 maart 2009. 
Er zijn immers verschillende pistes denkbaar. 
Moeten de samenwonenden behandeld worden 
als gehuwden? Of moeten de gehuwden 
behandeld worden als alleenstaanden? Een 
wereld van financieel verschil. 

Omdat het Antwerps Hof letterlijk een 
onverantwoord verschil vaststelt, is de verdere 
redenering van het Hof bijzonder te noemen. 
Volgens het Hof vloeit de discriminatie namelijk 
voort uit het feit dat de wetgever in geen enkele 
bijzondere bepaling ten aanzien van de 
ongehuwd samenwonenden heeft voorzien. 
Daardoor worden ongehuwd samenwonenden 
automatisch als alleenstaanden beschouwd. Het 
Hof vindt dit klaarblijkelijk geen probleem, maar 
normaliter moeten ongelijke situaties volgens 
het gelijkheidsbeginsel ongelijk behandeld 
worden. Dit is net de reden van de prejudiciële 
vraag. In welke richting zou het Grondwettelijk 
Hof de ongelijkheid hebben vastgesteld? Het is 
niet zeker dat de postbode gelijk zou hebben 
gehaald maar er zou in ieder geval wel meer 
rechtszekerheid zijn geweest.  

Als onze postbode de redenering van 
het Antwerps Hof had gekend, dan had hij 
vermoedelijk wel tweemaal nagedacht alvorens 
een huwelijksaanzoek te doen. Zijn huwelijk 
heeft zijn pensioenstatus duidelijk geschaad. 

De moraal van het verhaal is 
eenvoudig: pensioenen zouden niet langer 
afhankelijk mogen zijn van een 
samenlevingsvorm. Het onderscheid tussen 
gehuwden en samenwonenden is – zeker in het 
licht van het arrest van het Grondwettelijk Hof – 
dringend aan herziening toe. Ongetwijfeld, to be 
continued … YS 


