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1. HOF VAN JUSTITIE: BEHOUD VAN 
RECHTEN WERKNEMERS BIJ 
OVERGANG VAN ONDERNEMING 
 
Het Italiaans burgerlijk wetboek bepaalt dat bij 
overgang van een onderneming de 
arbeidsverhouding wordt voortgezet met de 
verkrijger, en de werknemer al de uit die 
arbeidsverhouding voortvloeiende rechten behoudt. 
 
Deze bepaling is niet van toepassing op 
ondernemingen die in moeilijkheden verkeren. Deze 
werknemers verliezen het recht op erkenning van 
hun anciënniteit, van hun financiële behandeling en 
van hun beroepskwalificaties alsook het recht op 
een ouderdomsuitkering dat voortvloeit uit het in 
artikel 3, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2001/23 
bedoelde wettelijke socialezekerheidsstelsel. Zij 
verliezen tevens het recht op handhaving, 
gedurende ten minste één jaar, van de in collectieve 
arbeidsovereenkomsten vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden, zoals is gewaarborgd in 
artikel 3, lid 3, van die richtlijn. 
 
De Commissie stelt dat artikel 3, lid 4, van richtlijn 
2001/23 toestaat de leden 1 en 3 van dit artikel 3 
niet toe te passen op ouderdomsuitkeringen, 

invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten 
betrekkingen, die worden toegekend naast de 
wettelijke stelsels van sociale zekerheid, maar dat 
de lidstaten in dat geval de nodige maatregelen 
moeten vaststellen om de belangen van de 
werknemers te beschermen. Dit is niet het geval in 
de betrokken Italiaanse wettelijke regeling. 
 
De Italiaanse Republiek komt de krachtens de 
richtlijn 2001/23/EG op haar rustende verplichtingen 
niet na. 
 
HvJ 11 juni 2009, C-561/07. 
 

2. GRONDWETTELIJK HOF 
 
2.1. Verdeling overlevingspensioen bij 
polygamie 
 
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) keert de helft 
van het wettelijk overlevingspensioen uit de 
Belgische echtgenote van een Marokkaanse 
onderdaan die een tweede huwelijk met een 
Marokkaanse vrouw had gesloten in Marokko. 
Volgens de RVP moet in dat geval het 
overlevingspensioen gelijk worden verdeeld tussen 
de beide weduwen overeenkomstig artikel 24, § 2, 
van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale 
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zekerheid tussen het Koninkrijk België en het 
Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 
juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli 
1970.  
 
Het Arbeidshof te Antwerpen vraagt het 
Grondwettelijk Hof onder meer of artikel 24, § 2 van 
voormeld Algemeen Verdrag in overeenstemming is 
met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en 
niet-discriminatie, in zoverre het een verschil in 
behandeling inhoudt tussen de Belgische weduwe 
getrouwd met een Marokkaanse bigamische of 
polygame overleden echtgenoot en een Belgische 
echtgenoot dewelke niet is getrouwd met een 
Marokkaanse bigamische of polygame overleden 
echtgenoot. Het Hof oordeelt dat er geen schending 
van het gelijkheidsbeginsel voor handen is. 
 
GH 4 juni 2009, nr. 96/2009 
 
2.2. Verjaring vordering gelijke behandeling 
mannen en vrouwen 
 
Op 12 januari 2006 deelt een werkneemster haar 
werkgever mee dat zij zwanger is. Op 16 januari 
2006 wordt zij ontslaan. Op 8 augustus 2007 stellen 
de werkneemster en het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen bij de arbeidsrechtbank 
een burgerlijke rechtsvordering in tegen de 
werkgever van de eerstgenoemde en eisen zij dat 
die werkgever ertoe wordt veroordeeld aan hen een 
schadevergoeding te betalen. De werkgever 
antwoordt dat een dergelijke rechtsvordering, 
krachtens artikel 30, tweede lid, van de wet van 7 
mei 1999, één jaar na de beëindiging van de 
arbeidsrelatie in kwestie verjaart. 
 
De arbeidsrechtbank vraagt het Grondwettelijk Hof 
of artikel 30, § 2 van de wet van 7 mei 1999 op de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot 
het arbeidsproces en de promotiekansen, de 
toegang tot een zelfstandig beroep en de 
aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in 
zoverre het, ten aanzien van de termijn van de 
burgerlijke rechtsvorderingen die voortvloeien uit de 
toepassing van de voormelde wet of van de 
uitvoeringsbesluiten ervan, een verschil in 

behandeling invoert tussen de begunstigden van die 
wet, namelijk de werknemers, enerzijds, en de 
andere begunstigden van de wet, aangezien die 
burgerlijke rechtsvorderingen zijn onderworpen aan 
een termijn van vijf jaar na het feit waaruit de 
vordering is ontstaan, zonder dat die termijn voor 
de werknemers langer kan zijn dan één jaar na de 
beëindiging van de arbeidsrelatie? 
 
Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat voormeld artikel 
30 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt 
in zoverre het bepaalt dat de verjaringstermijn, voor 
de werknemers, niet meer mag bedragen dan één 
jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie. 
 
GH 4 juni 2009, nr. 95/2009 
 

3. HOF VAN CASSATIE 
 
3.1. Het invaliditeitspensioen en het 
schadebegrip 
 
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek is degene die door zijn schuld aan een 
ander schade berokkent, verplicht deze schade 
integraal te vergoeden. Dit impliceert dat de 
benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand 
waarin hij zich zou hebben bevonden indien die 
daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld. 
 
Wanneer de werkgever een werknemer die 
ingevolge de fout van een derde een bestendige 
arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen, vervroegd 
op pensioen stelt, dan is het invaliditeitspensioen 
dat hij zijn werknemer uitkeert, voor de 
pensioenschuldenaar geen schade. De appelrechters 
die daarover anders oordelen, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.  
 
Cass. 26 mei 2009, P.08.1288.N, www.belgielex.be. 
 
3.2. Belastingvrijstelling op aangelegde 
provisies levensverzekeraar 
 
De totale aangelegde provisie van een 
levensverzekeraar overschrijdt op een bepaald 
ogenblik de totale wiskundige reserve van de 
gedekte levensverzekeringspolissen. Er ontstaat een 
geschil met de fiscus over de belastingvrijstelling 
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van dat deel van de provisie dat de wiskundige 
reserve overschrijdt.  
 
Het gedekte risico in levensverzekeringen bestaat 
enerzijds uit het op zeer lange termijn gewaarborgd 
rendement en anderzijds uit de onherroepelijke 
verbintenis om het beheer van de polissen en van 
de representatieve bezittingen, zelfs zonder 
werkelijk betaalde tegenprestatie, verder te zetten. 
 
Na de eigen aan de levensverzekering bijzondere 
risico's te hebben nagekeken en te hebben 
vastgesteld dat de door de bijkomende provisie 
gedekte verliezen of lasten op een nauwkeurige 
wijze bepaald werden en dat de in omloop zijnde 
gebeurtenissen ze waarschijnlijk maakten, beslist 
het Hof van Beroep wettelijk dat de kwestieuze 
provisie moet vrijgesteld worden van alle belasting. 
 
Cass. 19 maart 2009, De Verz. 2009, afl. 367, 197-
200. 
 

4. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
4.1. Belastingvrijstelling op aangelegde 
provisies levensverzekeraar 
 
Het valt aan de administratie te bewijzen dat de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 361 WIB 1992 
vervuld zijn, i.e. dat het moet vaststellen dat ter 
zake de vorige dotaties en opnamen op de 
bijkomende provisie "leven", hetzij niet geboekt 
werden, hetzij onder een onjuiste benaming werden 
geboekt. 
 
De weigering van de administratie - ter gelegenheid 
van de controle van de boekhouding van een 
bepaalde aanslagperiode - om op grond van artikel 
48 een door artikel 25, 8° bedoelde provisie, die uit 
boekhoudkundige inschrijvingen met betrekking tot 
vorige aanslagperiodes voortvloeit, vrij te stellen, 
laat de belastingsadministratie niet toe de vorige 
dotaties op die provisie als winsten uit deze 
aanslagperiode te beschouwen. 
 
Ten onrechte beweert de administratie dat de 
bijkomende provisie “leven” een algemeen karakter 
vertoont en dat ze niet kan genieten van de door 
artikel 48 van het WIB 1992 voorziene vrijstelling in 

de mate dat ze, volgens de administratie, niet 
geboekt werd om het hoofd te bieden aan 
nauwkeurig bepaalde verliezen of lasten die de in 
omloopgebeurtenissen waarschijnlijk maken. 
 
Het gedekte risico bestaat, enerzijds, uit het eigen 
aan levensverzekeraars onveranderlijk en aan de 
verzekerden op een zeer lange termijn beloofd 
rendementsrisico ten overstaan van nog niet 
gestarte premies, en, anderzijds, uit de 
onherroepelijke verbintenis om het beheer van de 
polissen en van de representatieve bezittingen, zelfs 
zonder degelijk betaalde tegenprestatie, verder te 
zetten. Dit verlies- of lastenrisico is derhalve op een 
nauwkeurig wijze bepaald. 
 
Wanneer de verzekeraar het bewijs levert dat hij 
deze risico’s op een wiskundige manier, volgens 
actuariële methodes die zowel door de leer als door 
de nationale (Controledienst voor de Verzekeringen) 
of communautaire overheden worden aanbevolen, 
heeft vastgesteld, en wanneer die raming heeft 
bepaald wat waarschijnlijk (en niet enkel mogelijk) 
was, in functie van de gegevens uit het verleden, 
van zijn eigen gegevens en van vooruitzichten van 
monetaire en financiële overheden, wordt het 
waarschijnlijk karakter van het door de provisie 
gedekte risico bewezen. 
 
Brussel 29 juni 2007, De Verz. 2009, afl. 367, 200-
214, met noot Cl. Devoet. 
 
4.2. Prépension conventionnelle et 
prestations de travail 
 
L'exercice d'un mandat d'administrateur d'une 
société agricole à forme commerciale n'est pas 
autorisé pour les chômeurs prépensionnés, des lors 
qu'il est exerce dans un but lucratif, même s'il ne 
procure pas de revenus (article 44 iuncto article 45, 
alinéa 1er, 1° de l'AR du 25 novembre 1991 portant 
réglementation du chômage). Ce mandat permettait 
en effet de faire fructifier le capital investi dans la 
société. L'exercice de ce mandat d'administrateur 
n'est donc pas autorisé pour les chômeurs 
prépensionnés. 
 
Arbh. Brussel 28 januari 2009, J.T.T. 2009, 187-189. 
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4.3. Gelijke behandeling op vlak van 
aanvullende pensioenen bij bedrijfsovername 
 
In het kader van een bedrijfsovername krijgen de 
werknemers de keuze om aangesloten te blijven bij 
het pensioenplan van het overgenomen bedrijf of 
om aan te sluiten bij het pensioenplan van de 
overnemer. Een werknemer die ervoor gekozen 
heeft om aangesloten te blijven bij het pensioenplan 
van het overgenomen bedrijf, stelt bij pensionering 
dat hij gediscrimineerd werd ten aanzien van een 
werknemer die gekozen heeft voor het pensioenplan 
van de overnemer. 
 
Het arbeidshof oordeelt dat de vordering tegen de 
werkgever ontvankelijk is, omdat het de werkgever 
is die de aanvullende pensioenpremies zal moeten 
betalen in het geval de eventuele discriminatie 
weerhouden wordt. 
 
De wet van 6 april 1995 inzake aanvullende 
pensioenen (wet Colla) is een bijzondere en latere 
wet in vergelijking met artikel 45 RSZ-wet van 27 
juni 1969. Een onderscheid inzake aanvullende 
pensioenen moet dan ook enkel getoetst worden 
aan de wet Colla. Door de keuze te bieden voert de 
werkgever geen ongeoorloofd onderscheid in. Het 
onderscheid in behandeling is enkel het gevolg van 
de keuze van de betrokken werknemer. 
 
Arbh. Brussel 24 maart 2009, A.R. nr. 47.304, 
ongepubl. 
 
4.4. Actuariële berekeningsbasis van het 
aanvullend pensioen 
 
Een werknemer vordert de betaling van bijkomende 
werkgeversbijdragen in de groepsverzekering, 
omdat hij vindt dat zijn aanvullend pensioen moet 
berekend worden op een PBO-basis (projected 
benefit obligation). 
 
De beëindigingovereenkomst met zijn werkgever 
voorziet dat “de verworven rechten zoals bepaald in 
het pensioenplan zullen worden berekend met 
inachtneming van de beëindigingdatum van 31 
maart 2007 zelfs indien de partijen een vervroegde 
beëindigingdatum zouden overeenkomen. Het 
bedrag verbonden aan de verworven rechten en 

verworven voordelen zal op de dag van de 
beëindigingdatum worden berekend volgens de 
standaardprocedure. Een niet bindende illustratie, 
gebaseerd op heden geldende informatie, is 
aangehecht ter informatie.” 
 
Volgens de werknemer wordt er met de verwijzing 
naar de standaardprocedure bedoeld dat hij kan 
genieten van de regeling toepasselijk bij 
verwerende partij in haar vestiging te Gent (PBO-
basis). De werkgever stelt dat het systeem van de 
TBE te Brussel van toepassing is (ABO-basis – 
accured benefit obligation). 
 
De arbeidsrechtbank oordeelt dat de toegevoegde 
illustratie, die duidelijk naar het ABO-systeem 
verwijst en niet met de PBO-regeling te verwarren is, 
duidelijk maakt dat de vordering van de werknemer 
ongegrond is. 
 
Arbrb. Gent 19 maart 2009, A.R. nr. 08/904/A, 
ongepubl. 
 
4.5. Werkgever en groepsverzekeraar solidair 
aansprakelijk? 
 
De groepsverzekeringsovereenkomst is een beding 
ten behoeve van een derde in de zin van artikel 
1121 BW, wat aan de werknemer een rechtstreekse 
vordering ten aanzien van de verzekeraar verschaft. 
 
Appellant meent dat zijn werkgever en zijn 
groepsverzekeraar solidair, minstens in solidum 
gehouden zijn in verband met de uitvoering, omdat 
de toezegging uitgaat van de werkgever. Volgens 
het Hof maakt appellant hierbij een onvoldoende 
onderscheid tussen toezegging en uitvoering. In de 
eerste plaats rust de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering op de pensioeninstelling, om vervolgens 
en subsidiair hieraan door de werkgever te moeten 
worden aangevuld, zoals wanneer bij een 
resultaatsverbintenis de verzekeringsafspraak 
onvoldoende is om wat aan de werknemer werd 
toegezegd, te realiseren. 
 
Uit het tussenarrest volgt dat de afrekening in deze 
zaak gebaseerd is op de bepalingen van het 
pensioenreglement. Er werd niet vastgesteld dat de 
werkgever haar verplichtingen uit dit reglement niet 
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of foutief zou zijn nagekomen. Evenmin wordt 
voorgehouden dat de uitvoering van het 
pensioenreglement de pensioentoezegging 
onvoldoende zou realiseren en dat er een 
bijkomende aanzuivering van de tekorten nodig zou 
zijn. In die omstandigheden wordt de werkgever, 
door het afsluiten van een groepsverzekering en het 
nakomen van zijn verbintenissen dienaangaande, 
geacht zich van zijn pensioenverbintenis ten aanzien 
van zijn werknemers te bevrijden. 
 
Arbh. Brussel 10 april 2009, A.R. nr. 49.795, 
ongepubl. 
 
4.6. Uitkering Nederlands pensioenfonds 
belastbaar in België? 
 
Appellanten zijn Belgische rijksinwoners maar 
hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij ontvangen 
vanwege een Nederlands pensioenfonds een 
uitkering. De administratie is van oordeel dat de 
door het Nederlandse pensioenfonds aan 
appellanten uitgekeerde pensioenen in België 
dienden te worden belast. Volgens het Hof moet 
aan de hand van de Belgische interne wetgeving 
worden nagegaan of de litigieuze 
pensioenuitkeringen effectief belast kunnen worden. 
Algemeen kan worden gesteld dat pensioenen op 
het ogenblik van de uitkering in België steeds 
belastbaar zijn, tenzij wanneer de stortingen, op het 
ogenblik waarop zij werden gedaan, dienen 
beschouwd te worden als een bezoldiging en 
bijgevolg op dat ogenblik reeds principieel 
belastbaar waren. In casu was eerste appellant 
zelfstandige in Nederland . De pensioenopbouw in 
Nederland gebeurde na stortingen door eerste 
appellant zelf rechtstreeks aan het Nederlandse 
pensioenfonds en dit in het kader van een in 
Nederland terzake bestaande wettelijke verplichting. 
In casu dient enkel te worden nagekeken of eerste 
appellant aan de vrijstellingsvoorwaarden van artikel 
39 WIB92 zou voldoen, mocht hij in België als 
zelfstandige (wettelijk verplichte) pensioenbijdragen 
hebben betaald. De wettelijke pensioenbijdragen 
zitten vervat in de sociale zekerheidsbijdragen der 
zelfstandigen, die in België fiscaal een aftrekbare 
kost uitmaken. Het aldus opgebouwde pensioen is 
ook voor de Belgische zelfstandigen belastbaar bij 
uitkering. 

 
Antwerpen 3 februari 2009, A.R. nr. 2008/384, 
Fiscalnet 18 juni 2009. 
 
4.7. Vervangingsinkomen uit Nederland is 
"beloning" als vermeld in artikel 19 DBV 
 
De betwisting heeft betrekking op de belastbaarheid 
van bepaalde uitkeringen die werden gedaan aan 
appellant in verband met zijn betrekking als 
ambtenaar in Nederland. Volgens appellant ging het 
om een Nederlands overheidspensioen dat 
belastbaar was in het bronland Nederland Volgens 
de administratie gaat het om 
arbeidsongeschikheidsuitkeringen die een 
loonderving moeten compenseren. Volgens de 
administratie gaat het dus om een 
vervangingsinkomen dat in België belastbaar is op 
grond van restartikel 22 DBV. Volgens de eerste 
rechter ging het inderdaad om AOW-uitkeringen 
daar ze beperkt waren in de tijd en uiterlijk tot de 
leeftijd van 65 jaar werden uitbetaald. Op grond van 
de feitelijke elementen van de zaak oordeelt ook het 
Hof dat het gaat om een vervangingsinkomen. Toch 
oordeelt het Hof dat deze uitkeringen vallen onder 
"beloningen" in de zin van artikel 19 DBV. Voor de 
invulling van dit begrip dient immers te worden 
gekeken naar het interne recht van de Staat die de 
overeenkomst toepast, in casu België, en meer 
bepaald artikel 31 WIB92. Volgens dit artikel zijn de 
vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk 
herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen 
volgens het Hof te beschouwen als beloningen die 
voor de werknemer de opbrengst zijn van arbeid in 
dienst van de werkgever. De vergoedingen in 
kwestie vallen dus onder artikel 19 DBV, waardoor 
zij in Nederland belastbaar zijn, aldus het Hof.  
 
Antwerpen 4 november 2008, A.R. nr. 2007/3109, 
Fiscalnet 27 mei 2009. 
 

5. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK: 
GEWÄHRUNG VON BEIHILFEN AN 
EHEMALIGE BESCHÄFTIGTE 
 
Sieht eine Betriebsvereinbarung für aktive 
Arbeitnehmer und Betriebsrentner gleiche 
Beihilfeleistungen im Krankheitsfall vor, so können 
die begünstigten Arbeitnehmer nach ihrem 
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Ausscheiden nicht damit rechnen, besser als die 
Aktiven gestellt zu werden; sie können aber darauf 
vertrauen, auch nicht schlechter gestellt zu werden. 
 
Beihilfen in Krankheits- und Todesfällen zahlen nicht 
zur betrieblichen Altersversorgung i.S. des 
Betriebsrentengesetzes. Der Senat hat 
offengelassen, ob die Betriebspartner eine 
Regelungskompetenz für die Betriebsrentner haben. 
 
BAG-Urteil vom 10 Februar 2009, 3 AZR 653/07, Der 
Betrieb 2009, Heft 24, 1303-1304. 
 

6. RECHTSLEER 
 
6.1. Contrôle de proportionnalité des 
discriminations et politique sociale des Etats 
membres 
 
Tout juriste qui se frotte au droit communautaire 
est très rapidement amené à se rendre compte de 
l’importance du principe de proportionnalité dans la 
jurisprudence de la Cour de justice. Denis Martin 
nous présente une analyse remarquable de ce 
principe, constitué de cinq parties : (1) principe de 
proportionnalité : de l’émergence à la généralisation, 
(2) variation dans la rigueur du contrôle selon le 
domaine communautaire, (3) contrôle de 
proportionnalité et politique sociale, sexe et 
nationalité, (4) l’arrêt Age Concern : qui exerce quel 
contrôle de proportionnalité ? et (5) Age Concern : 
premier pas vers un système cohérent et 
transparant ? 
 
D. Martin, « Contrôle de proportionnalité des 
discriminations et politique sociale des Etats 
membres », J.T.T. 2009, 241-247. 
 
6.2. Assurance vie des particuliers 
 
Un nouveau livre sur l’assurance vie des particuliers 
est apparu. Le livre contient trois grandes parties : 
(1) l'assurance sur la vie et ses aspects fonctionnels, 
techniques, contractuelles et fiscaux, (2) l'assurance 
vie et le patrimoine et (3) un très bon lexique de 
diverses notions techniques. 
 
J.-ch. Andre-dumont, m.m.v. G. Rasson, Assurance 
vie des particuliers - Aspects techniques, juridiques, 

fiscaux et de planification successorale, Waterloo, 
Kluwer, 2009, 548p. 
 
6.3. Handboek consolidatie 
 
Dit handboek dat aan zijn vijfde editie toe is, licht 
de consolidatieproblematiek en -techniek toe 
vertrekkende van de IAS/IFRS standaarden. Het 
handboek is opgebouwd uit vijf delen. In deel 1 
wordt de regelgeving toegelicht. De IFRS 
standaarden zijn het vertrekpunt. De Belgische 
regelgeving komt eveneens aan bod. In deel 2 
wordt de regelgeving toegepast (vijf onderdelen: 
integrale consolidatie, Proportionele of evenredige 
methode, equity-methode, latente belastingen en 
omrekeningen van vreemde valuta). Alle in deel l 
behandelde aspecten worden boekhoudtechnisch 
uitgediept. Deel 3 bevat een gevallenstudie waarbij 
jaarrekeningen van een moedervennootschap en 
haar twee dochterondernemingen worden 
geconsolideerd. Deel 4 is een verzameling van de 
relevante regelgeving. Het boek bevat ten slotte een 
gedetailleerde bibliografie en een trefwoordenlijst. 
 
S. Plateau en G. Van Herck, Handboek consolidatie 
– IFRS en BGAAP, Leuven / Den Haag, Acco, 2009, 
613 p. 
 
6.4. Groeps- en bedrijfsleidersverzekeringen 
niet langer geherkwalificeerd in beleggingen 
 
Twee jaar geleden liet de fiscus in een interne nota 
weten dat hij afstapte van de alea-vereiste voor een 
levensverzekering en dus om die reden de aftrek 
van de premies niet langer zou weigeren. De inhoud 
van die nota wordt nu gepubliceerd in de vorm van 
een circulaire (Circ. AOIF nr. 20/2009, 
CLRH.421/586.810, 22 april 2009). Zelfs voor 
gevallen van vóór 2004 lijkt de discussie nu 
gesloten, want ondertussen begint ook de 
rechtspraak bij te draaien (Antwerpen 3 maart 2009, 
090110337). K. Janssens bespreekt de evolutie. 
 
K. Janssens, “Groeps- en 
bedrijfsleidersverzekeringen niet langer 
geherkwalificeerd in beleggingen”, Fiscale actualiteit 
2009, afl. 18, 9-10. 
 
6.5. Wat met de aanvullende pensioenen bij 
ontslag? 
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De Vreeze gaat na in welke mate de 
pensioentoezegging een impact kan hebben op de 
kost waarmee de beëindiging van een arbeidsrelatie 
gepaard gaat. Hij bespreekt de specifieke 
informatieverplichtingen van de werkgever en geeft 
aan welke problemen zich na het einde van de 
arbeidsovereenkomst kunnen stellen. Een duidelijk 
overzicht van de huidige stand van zaken. 
 
J. De Vreeze, “Wat met de aanvullende pensioenen 
bij ontslag?”, Oriëntatie 2009, afl. 5, 113-125. 
 

7. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
Volgende maatregelen werden getroffen op het 
niveau van de sectorpensioenen: 
 
KB van 6 februari 2009 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 18 juni 2008, gesloten in 
het Paritair Subcomité voor de diensten voor 
gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse 
Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 31 maart 2008 tot 
oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid 
genaamd "sociaal fonds 318.02 tot aanvullende 
financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling 
van zijn statuten, B.S. 5 juni 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 27 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité 
voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 
tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid 
genaamd « sociaal fonds 319.01 tot aanvullende 
financiering tweede pensioenpijler » en vaststelling 
van zijn statuten, B.S. 3 juni 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 van de 
vlasbereiding, B.S. 3 juni 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 schoonmaak- 
en ontsmettingsondernemingen, B.S. 3 juni 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 
ondernemingen van technische land- en 
tuinbouwwerken, B.S. 3 juni 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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. 3 juni 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 het 
tuinbouwbedrijf, B.S. 3 juni 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 
elektriciens : installatie en distributie, B.S. 3 juni 
2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 van het 
koetswerk, B.S. 3 juni 2009. 
 
KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 
metaalhandel, B.S. 3 juni 2009. 
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KB van 9 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 van de 
bedienden der metaalfabrikatennijverheid, 
B.S. 3 juni 2009. 
 
KB van 17 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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 
terugwinning van metalen, B.S. 10 juni 2009. 
 
KB van 17 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 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. 10 juni 2009. 
 
KB van 26 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 31 maart 2008, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de diensten voor gezins- en 
bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, 
tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid 
genaamd "sociaal fonds 318.02 tot aanvullende 
financiering tweede pensioenpijler" en tot 
vaststelling van zijn statuten, B.S. 5 juni 2009. 
 
KB van 26 maart 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 9 december 2008, gesloten in het Paritair 
Comité voor de uitzendarbeid en de erkende 
ondernemingen die buurtwerken of -diensten 
leveren, betreffende de pensioenpremie voor de 
uitzendkrachten, B.S. 10 juni 2009. 
 

8. ADMINISTRATIEVE CIRCULAIRE: 
WERKGEVERSBIJDRAGE VOOR 
GROEPSVERZEKERING OF VOOR EEN 
PENSIOENFONDS 
 
De administratie publiceerde een circulaire 
betreffende de werkgeversbijdragen voor 
groepsverzekering of voor een pensioenfonds. 
 
Circulaire nr. Ci.RH.243/597.430 (AOIF Nr. 30/2009) 
van 2 juni 2009. 

 

9. PARLEMENTAIRE VRAGEN 
 
9.1. Belasting pensioenen grensarbeiders 
 
De Frans-Belgische gepensioneerden zijn 
uitgesloten van de toepassingsvoorwaarden van het 
avenant van 12 december 2008 met betrekking tot 
de bilaterale overeenkomst tussen België en 
Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting. De 
gepensioneerde grensarbeiders die inwoner zijn van 
België blijven in België belasting betalen, in 
tegenstelling tot de andere grensarbeiders die uit 
Duitsland, Nederland of het Groothertogdom 
Luxemburg afkomstig zijn. In dit geval is er volgens 
E. Thiébaut sprake van discriminatie binnen een en 
hetzelfde land, en wel tussen de grensarbeiders die 
onder de Frans-Belgische overeenkomst vallen 
enerzijds, en de grensarbeiders uit andere 
buurlanden anderzijds. 
 
De minister van Financiën antwoordt dat het feit dat 
de Belgische en Franse gepensioneerden door de 
Frans-Belgische Overeenkomst van 10 maart 1964 
in hun woonstaat aan de belasting onderworpen 
worden, terwijl andere door België afgesloten 
overeenkomsten sommige pensioenen belastbaar 
maken in de Staat waaruit die afkomstig zijn, geen 
discriminatie inhoudt. In het arrest nr. 20/2004 van 
4 februari 2004 heeft het Grondwettelijk Hof zich 
over dit probleem uitgesproken. 
 
België is voorstander van een belastingheffing in de 
bronstaat voor alle pensioenen en probeert het dat 
standpunt te verdedigen tijdens de 
onderhandelingen voor het afsluiten van nieuwe 
verdragen of voor het herzien van bestaande 
overeenkomsten. Het afsluiten of het herzien van 
een overeenkomst vereist evenwel het akkoord van 
beide partnerstaten. Vele landen, waaronder 
Frankrijk, delen het standpunt van België niet en 
houden sterk vast aan het beginsel van de 
belastingheffing van de pensioenen in de woonstaat.  
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0063 van 
2 juni 2009, vraag nr. 418 van 21 april 2009, 125. 
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9.2. Uitbreiding pensioenloopbaan voor 
meewerkende echtgenoten 
 
Meewerkende echtgenoten kunnen vóór 2010 en 
tegen betaling hun pensioenloopbaan uitbreiden 
met extra jaren. Vrouwen die jarenlang hun man 
geholpen hebben, maar die bijvoorbeeld omwille 
van een echtscheiding geen meewerkende 
echtgenoot meer kunnen zijn en die bewust op 
latere leeftijd nog als werkneemster beginnen, 
kunnen geen zulke jaren inkopen. Hetzelfde kan 
zich voordoen bij een koppel zelfstandigen dat niet 
uit de echt scheidt, maar dat voor een 
herstructurering kiest in de vorm van een 
vennootschap waarmee de voorheen niet 
onderworpen echtgenote- helpster (want vóór 2003 
geen verplicht statuut) thans wel een 
arbeidsovereenkomst sluit. Haar vorige jaren arbeid 
als echtgenote-helpster blijven verloren, terwijl ze 
voor zichzelf wel een langere pensioencarrière zou 
kunnen aanleggen door jaren in te kopen in de 
veronderstelling dat ze meewerkende echtgenoot 
gebleven zou zijn. L. Goutry vraagt zich af of dit 
rechtvaardig is? 
 
De Minister van Zelfstandigen antwoordt dat ook 
degene die geen meewerkende echtgenoot meer is 
op het ogenblik van de aanvraag (omdat er 
bijvoorbeeld een echtscheiding is tussengekomen) 
een aanvraag kan indienen. In die zin is er dus geen 
sprake van een onrechtvaardige situatie. Ook het 
feit dat een persoon die vroeger de zelfstandige 
echtgenoot hielp, nu arbeid verricht (met een 
arbeidsovereenkomst) voor de vennootschap van 
het koppel en niet meer in de hoedanigheid van 
meewerkende echtgenoot, vormt geen beletsel voor 
het indienen van een aanvraag tot gelijkstelling. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0063 van 
2 juni 2009, vraag nr. 94 van 16 april 2009, 348. 
 
9.3. Aanvullend pensioen niet-vastbenoemde 
personeelsleden plaatselijke en provinciale 
overheden 
 
In De Standaard van 9 september 2008 stond te 
lezen dat er op 8 september 2008 in het 
beheerscomité van de sociale zekerheidsdienst van 
de gemeenten en provincies (RSZPPO) een akkoord 

werd bereikt over het pensioenstelsel van niet-
vastbenoemde ambtenaren. S. Vercamer vraagt hoe 
het hiermee staat. 
 
De Minister van Pensioenen antwoordt dat, in 
tegenstelling tot wat de pers heeft laten 
doorschemeren, door het beheerscomité van de 
RSZPPO geen definitieve beslissing werd genomen 
met betrekking tot de opbouw van een aanvullende 
pensioentoezegging voor de contractuele 
personeelsleden van de plaatselijke en provinciale 
overheden: “Zoals aangekondigd in mijn algemene 
beleidsnota (Parl. Doc. Kamer, 52 1529/002 van 31 
oktober 2008, 13), zal ik in de loop van de eerste 
maanden van dit jaar een voorontwerp van wet 
indienen. Het gaat voor mij om een prioritair dossier 
voor alle overheidsdiensten en niet alleen voor de 
plaatselijke en provinciale overheden. Het principe 
van de invoering van een tweede pensioenpijler 
voor contractueel overheidspersoneel staat in het 
intersectorieel sociale programmatie-akkoord 2007-
2008 afgesloten in het Comité A en waarvan het 
protocol n°163/ 4 op 17 december 2008 werd 
gesloten en waarvan de Ministerraad op 19 
december 2008 akte heeft genomen. Het 
voorontwerp van wet zal aan een 
vakbondsonderhandeling en aan het Overlegcomité 
voorgelegd worden, rekening houdende met de 
gevolgen van het ontwerp voor de deelstaten. 
 
Ik ben van plan een algemeen wetgevend kader te 
creëren om een geharmoniseerde ontwikkeling van 
aanvullende pensioentoezeggingen van de tweede 
pijler voor de contractuele personeelsleden te 
bevorderen, rekening houdende met de kenmerken 
die eigen zijn aan de overheidssector. Het kader dat 
zal worden gedefinieerd zal veel ruimte laten voor 
sociaal overleg binnen het bevoegde 
onderhandelingscomité (dat zal moeten worden 
gepreciseerd). Het zal rekening houden met de 
specifieke kenmerken van de overheidssector en zal 
tot doel hebben om op termijn het verschil tussen 
het pensioen van een werknemer en het pensioen 
van een vastbenoemde ambtenaar die dezelfde 
functie bij deze werkgever uitoefent, geheel of 
gedeeltelijk weg te werken”. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0063 van 
2 juni 2009, vraag nr. 39 van 16 januari 2009, 305. 
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9.4. Polyvalentie van pensioenaanvragen 
 
L. Dierick vraagt naar de stand van zaken in de 
polyvalentie van pensioenaanvragen? De Minister 
van Pensioenen antwoordt dat de syndicale 
onderhandelingen lopende zijn. Er werd een positief 
advies bekomen van de Commissie 
overheidsbedrijven op 24 februari 2009. Het 
protocolakkoord van het onderhandelingscomité van 
het militair personeel dateert van 22 april 2009. 
Tijdens het Comité A van 14 mei 2009 werd een 
werkgroep gevormd. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0064 van 
8 juni 2009, vraag nr. 177 van 27 april 2009, 238. 
 
9.5. De kosten van de overnames van 
pensioenfondsen 
 
Het Rekenhof heeft op blz. 49 van zijn verslag over 
de begroting 2009 berekend dat de door de 
overheid overgenomen pensioenfondsen in 2009 
zullen leiden tot 1,4 miljard euro (bijkomende) 
pensioenuitbetalingen, in vergelijking met 1,2 
miljard euro in 2007 en 1,3 miljard euro in 2008. 
Het Rekenhof belicht hierdoor slechts drie 
begrotingsjaren, terwijl pensioenlasten 
verplichtingen zijn die zich over decennia 
uitstrekken. "Gouverner, c'est prévoir." Het 
Rekenhof wijst voor de periode 2007-2009 op de 
toename van de pensioenlasten wat betreft De Post. 
Maar de pensioenkosten stijgen voor alle 
overgenomen fondsen, behalve voor het 
Havenbedrijf van Antwerpen. J. De Potter vraagt (1) 
wat de verwachting is van de uit te betalen 
pensioenen voor de volgende tien jaar ten gevolge 
van de pensioenfondsen die sinds 1999 werden 
overgenomen en (2) wat zijn de respectieve 
redenen voor de toename van de bedragen 
doorheen de tijd per overgenomen pensioenfonds? 
 
De Minister van Pensioenen antwoordt dat (1) de 
berekeningen van het Rekenhof 
extrapolatieoefeningen zijn op basis van uitgaven 
van vastgestelde pensioenen. Deze aanpak is, 
niettegenstaande het belang ervan, echter te 
beperkt om te kunnen worden toegepast op 
perspectieven op lange termijn. Om een preciezer 

beeld te geven van de pensioenuitgaven op langere 
termijn, is het immers noodzakelijk om een 
gedetailleerde actuariële oefening te maken die 
rekening houdt met de evolutie van de actieve en 
gepensioneerde bevolking en dus met het 
sterftecijfer en het benoemingsbeleid. Deze punten 
werden onderzocht tijdens de overname van de 
verschillende fondsen en het zijn zulke 
berekeningen die hebben toegelaten de 
overnamewaarde ervan vast te stellen. (2) De 
verhoging van de pensioenuitgaven is voornamelijk 
het gevolg van de leeftijdstructuur van het 
personeelskader. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0064 van 
8 juni 2009, vraag nr. 99 van 20 januari 2009, 235. 
 
9.6. De hoogte van de wettelijke pensioenen 
 
Volgens een studie van het interuniversitair 
Consortium Vergrijzing in Vlaanderen en Europa 
(Convive) heeft België Europees gezien de laagste 
pesioenen. Een gemiddeld pensioen bedraagt bij 
ons maar goed de helft van een gemiddeld inkomen, 
terwijl dat in de ons omringende landen minstens 
twee derde tot zelfs ruim vier vijfde is. Gelukkig zijn 
veel landsgenoten zo vooruitziend geweest om 
bijkomend te sparen, beseffend dat het wettelijk 
pensioen niet al te groot zou zijn. De welvaart en de 
bestedingen van ouderen behoren bij ons tot het 
hoogste in Europa. Wie door ziekte, echtscheiding 
of een onvrijwillig vervroegd einde aan zijn of haar 
loopbaan geen kans kreeg om extra middelen opzij 
te zetten, belandt zowat fataal in armoede.  In 
Vlaanderen gaat het om bijna een derde van de 
ouderen, dubbel zoveel als het Europese 
gemiddelde. In Vlaanderen is meer dan 11% van de 
gepensioneerden "consistent arm". In Wallonië 16%. 
De onderzoekers vrezen dat de situatie de komende 
jaren nog erger wordt en stellen dat het 
noodzakelijk is dat de overheid het vertrouwen in 
het wettelijk pensioen en de opbouw van 
bijkomende pensioenen stimuleert. L. Van Daele 
vraagt zich af (1) Welke initiatieven worden 
uitgewerkt om deze Europese achterstand weg te 
werken? (2) Bestaat de bereidheid om hier prioriteit 
aan te geven met de budgetaire consequenties in 
deze moeilijke tijden?  
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De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding 
antwoordt dat de Europese gegevens gebaseerd zijn 
op de jaren 2005-2006 en dat de maatregelen die 
de regering de afgelopen periode genomen heeft, 
zowel wat betreft de verhoging van de 
minimumpensioenen als wat betreft de 
inkomensgarantie voor ouderen, deze toestand 
verbeterd hebben. Het past inderdaad om na te 
denken over de toekomst van onze pensioenen. Dat 
is juist de reden waarom ik de Nationale 
pensioenconferentie heb opgericht. Daar komen 
verschillende thema's aan bod, gaande van de 
samenstelling en de opbouw van het pensioen tot 
het armoederisico bij bejaarden. Op basis van de 
resultaten van deze conferentie zullen de nodige 
maatregelen voorgesteld worden. Vanzelfsprekend 
zal ik, waar mogelijk binnen de huidige moeilijke 
budgettaire context, maatregelen nemen om de 
pensioenen te verbeteren. In dat verband wil ik 
graag wijzen op de beslissingen die werden 
genomen in het kader van het relanceplan, waarbij: 
- de inkomensgarantie voor ouderen met 0,8 % (= 
nul komma acht procent) wordt verhoogd op 1 juni 
2009 en met 0,6 % (=nul komma zes procent) 
wordt verhoogd op 1 januari 2010. Dit binnen het 
strikte kader van de armoedebestrijding, en ik wil 
ook nog vermelden dat: het minimumpensioen 
wordt verhoogd met 3 % vanaf 1 juni 2009; de 
oudste pensioenen worden verhoogd met 2 %; alle 
andere pensioenen worden verhoogd met 1,5 %. 
Zonder de maatregelen te vergeten om de 
pensioenen van de zelfstandigen te verhogen van 
mei en augustus van dit jaar. Sinds ik mijn functie 
heb opgenomen, zijn bepaalde pensioenen 
toegenomen met meer dan 7 % boven de inflatie. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0065 van 
15 juni 2009, vraag nr. 39 van 7 mei 2009, 330. 
 
9.7. De perequatie van de pensioenen van 
bepaalde ambtenaren 
 
De pensioenen van het overheidspersoneel worden 
geperequateerd op basis van de wet van 9 juli 1969 
tot wijziging en aanvulling van de wetgeving 
betreffende de rust- en overlevingspensioenen van 
het personeel van de openbare sector. Dit houdt in 
dat de pensioenen aangepast worden aan de 
weddenverhogingen toegekend aan de actieve 

personeelsleden. De perequatie is automatisch 
zodat elke verhoging van de maximumwedde 
verbonden aan de laatste graad van de 
gepensioneerde of van het overleden personeelslid 
automatisch in dezelfde mate een verhoging van het 
pensioen tot gevolg heeft. Verschillende overheden 
ontwikkelen de jongste jaren echter een 
personeelsbeleid dat de perequatie van de 
pensioenen kan ondergraven. Zo kunnen onder 
andere personeelsleden die ambtshalve werden 
overgedragen aan een ander overheidsniveau het 
slachtoffer zijn van andere en lagere weddenschalen 
die hun latere pensioenen zullen bepalen. Een 
andere mogelijke uitholling kan ontstaan door het 
toekennen van premies die niet opgenomen zijn in 
de perequatiebasis. De loonflexibilisering kan ertoe 
leiden of heeft er reeds toe geleid dat een stijgend 
aantal loonelementen niet is opgenomen in de 
vaststelling van het pensioenbedrag. M. De 
Schamphelaere vraagt in welke mate de pensioenen 
van het overheidspersoneel daadwerkelijk de 
stijgingen in de verloning van het 
overheidspersoneel volgen en wat de verschillen zijn 
tussen de verschillende overheidsdiensten met een 
apart nummer van de "Thesaurierekening" die de 
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 
hanteert? 
 
De Minister van Pensioenen antwoordt dat de wet 
van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de 
openbare sector (B.S. 11 mei 2007) vanaf 1 januari 
2007 een nieuwe perequatiesysteem voor de 
gepensioneerden van de overheidssector heeft 
ingevoerd. Het vroegere perequatiemechanisme 
voor de pensioenen van de overheidssector was 
gebaseerd op de evolutie van het maximum van de 
weddenschaal verbonden aan de graad waarvan de 
betrokkene titularis was op het ogenblik van zijn 
opruststelling. Het betrof een individuele perequatie. 
Dit perequatiemechanisme, dat op het einde van de 
jaren zestig in werking werd gesteld, had blijk 
gegeven van een aantal zwakheden of ongepaste 
gevolgen. Aldus werden extreme situaties gecreëerd 
waarin bepaalde gepensioneerden zeer belangrijke 
perequaties genoten, terwijl anderen zich zo goed 
als uitgesloten wisten van dit mechanisme en was 
er een gebrek aan transparantie: de 
gepensioneerde kon onmogelijk voor zichzelf 
uitmaken of zijn pensioen al dan niet 
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geperequateerd zou worden. De wet van 25 april 
2007 heeft dan ook als bedoeling een nieuw, 
transparanter en operationeler 
perequatiemechanisme in te stellen dat niet langer 
gekoppeld is aan de individuele graad van het 
personeelslid en dat bovendien toelaat om een meer 
solidaire perequatie te bereiken. Elk rust- of 
overlevingspensioen wordt voortaan verbonden aan 
een bepaalde korf die grotendeels overeenstemt 
met een grote sector in de overheidssector 
(bijvoorbeeld : onderwijs, lokale besturen, federale 
overheid enz.).  Alle pensioenen van een zelfde korf 
zullen, vanaf 1 januari 2009, telkens na een 
referentieperiode van twee jaar automatisch 
verhoogd worden met een bepaald percentage. Dit 
perequatiepercentage wordt niet per 
thesaurierekening maar per korf vastgesteld en dit 
op basis van de evolutie van de weddenschalen, 
bepaalde weddenbijslagen, het vakantiegeld - met 
inbegrip van de eraan verbonden premies - en de 
eindejaarstoelage en eigen aan de sector die de korf 
uitmaakt. Aldus ontstaat een méér solidair 
perequatiesysteem en worden de principes van het 
uitgesteld loon en van de automatische koppeling 
van de pensioenen aan de verhogingen van de 
wedden van de actieven niet in vraag gesteld. 
Integendeel, zij zijn erop gericht de ontwikkeling te 
beletten van mechanismen die de perequatie 
uitsluiten. De 15 korven waarvan sprake zijn 15 
sectoren zoals de Federale Overheid, de lokale 
besturen per gewest, enz… . Op deze wijze volgt de 
gepensioneerde het pensioen de loonevolutie van 
de sector waarin de gepensioneerde heeft gewerkt. 
Op 1 januari 2009 werden voor het eerst de 
pensioenen beheerd door de Pensioendienst voor de 
overheidssector (PDOS) geperequateerd op basis 
van de wet van 25 april 2007. Uit een vergelijkende 
berekening met de toepassing van de oude 
wetgeving bleek dat de vastgestelde 
perequatiepercentages voor de verschillende korven 
wel degelijk een goede weerspiegeling waren van 
de evolutie van de globale bezoldiging in de diverse 
overheidssectoren en dat een effectieve verbetering 
voor de gepensioneerden is bereikt. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0065 van 
15 juni 2009, vraag nr. 168 van 30 maart 2009, 218. 
 

9.8. Responsabiliseringsbijdrage pensioenen 
ambtenaren Gemeenschappen en Gewesten 
 
Door de staatshervorming financiert de federale 
overheid de pensioenen van ambtenaren van de 
Gemeenschappen en de Gewesten. Met de 
bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van 
een responsabiliseringsbijdrage ten laste van 
sommige werkgevers van de openbare sector, werd 
voor het eerst een soort responsabilisering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten ingevoerd door 
hen een bijdrage op te leggen. M. De Block vraagt 
wat de budgettaire kost van de pensioenen van 
ambtenaren van Gemeenschappen en Gewesten op 
het federaal budget voor ambtenarenpensioenen 
geweest is in 2005, 2006, 2007 en 2008, 
onderverdeeld per Gemeenschap/Gewest? 
 
De Minister van Pensioenen geeft een overzicht van 
de kosten in absolute cijfers. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0065 van 
15 juni 2009, vraag nr. 161 van 24 maart 2009, 213. 
 
9.9. Aandeel pensioenuitgaven Vlaams, Waals 
en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
G. D’haeseleer vraagt wat het totaal bedrag is aan 
uitkeringen en tegemoetkomingen voor de sector 
pensioenen binnen de sociale zekerheid aan 
inwoners van het Vlaams Gewest, het Waals Gewest 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit voor 
de jongste drie jaar waarvoor er gegevens 
beschikbaar zijn? b) Wat is het percentage van deze 
uitgaven ten opzicht van de totale uitgaven over het 
hele land? 
 
De Minister van Pensioenen geeft een overzicht van 
de cijfers. In 2005, 2006 en 2007 ging ongeveer 1% 
van de totale pensioenuitgaven naar het buitenland, 
8,5 % naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
33,5% naar het Waals Gewest en 57% naar het 
Vlaams Gewest. De uitgaven voor het Brussels 
Gewest nemen af, voor het Waals Gewest en voor 
het buitenland blijven stabiel en voor het Vlaams 
Gewest nemen toe. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0065 van 
15 juni 2009, vraag nr. 75 van 16 januari 2009, 207. 
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9.10. De pensioenen van geestelijken 
 
Het pensioen van geestelijken wordt vastgesteld 
door de (algemene) wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Tal van 
geestelijken oefenen ook functies uit als 
godsdienstleraar of godsdienstinspecteur. Daarom 
biedt artikel 22 van die wet de mogelijkheid om die 
periodes als leraar te laten meetellen als dienstjaren 
in de pensioenberekening van die geestelijken. 
Volgens artikel 21 van de wet van 21 juli 1844 
hangt het pensioenbedrag bovendien af van de 
wedde tijdens de vijf laatste jaren. Maar dat 
berekeningssysteem op grond van de vijf laatste 
jaren is niet altijd voordelig voor de begunstigden 
van een pensioen van de openbare sector die 
verschillende ambten uitgeoefend hebben. Vanuit 
die vaststelling heeft de wetgever in artikel 2 van de 
wet van 20 maart 1958 betreffende de cumulatie 
van pensioenen en wedden, en de regeling inzake 
rustpensioenen voor verschillende ambten, een 
berekeningswijze ingevoerd die slechts wordt 
toegepast indien ze gunstig uitvalt voor de 
belanghebbende doordat de jaren die in 
verschillende opeenvolgende functies werden 
gepresteerd, beter in aanmerking worden genomen. 
Zo'n alternatieve berekeningswijze bestaat niet voor 
de geestelijken die als leraar godsdienst gewerkt 
hebben, waardoor ze in sommige gevallen een lager 
pensioen krijgen dan mocht men rekening hebben 
gehouden met de twee functies. Ch. Brotcorne 
vraagt of er gevallen bestaan waar het pensioen 
van een geestelijke hoger zou zijn mocht men 
gebruik maken van een soortgelijke 
berekeningswijze als die van artikel 2 van 
voormelde wet van 20 maart 1958 en of men een 
wijziging van de genoemde wet van 21 juli 1844 
overweegt, om de gepresteerde jaren als leraar 
godsdienst in aanmerking te nemen? 
 
De Minister van Pensioenen antwoordt dat de wet 
van 20 maart 1958 betreffende de cumulatie van 
pensioenen en wedden, en de regeling inzake 
rustpensioenen voor verschillende ambten is, van 
toepassing op de kerkelijke pensioenen en dit 
krachtens zijn artikel 1, 1°. Indien een geestelijke, 
voorafgaand aan zijn ambt, diensten in het 
onderwijs heeft gepresteerd die op zichzelf rechten 
op een afzonderlijk rustpensioen kunnen openen, 

dan wordt bijgevolg in een dergelijk geval artikel 2 
van voormelde wet toegepast. Dit artikel voorziet 
sinds 1 januari 2003 in de mogelijkheid om een 
pensioen toe te kennen dat berekend wordt op 
basis van de gemiddelde wedde verbonden aan de 
loopbaan van leraar indien deze hoger is dan deze 
verbonden aan het ambt van geestelijke. In dit 
geval wordt de duur van de diensten gepresteerd in 
het ambt van geestelijke dan verminderd in 
evenredigheid met de verhouding tussen enerzijds 
de gemiddelde wedde verbonden aan de laatste vijf 
jaar van de loopbaan van geestelijke, en anderzijds 
de gemiddelde wedde van leraar. Wat meer bepaald 
artikel 22, derde lid van de wet van 21 juli 1844 op 
de burgerlijke en kerkelijke pensioenen betreft, zou 
ik het geachte Lid er willen aan herinneren dat deze 
bepaling enkel betrekking heeft op ambten die 
bezoldigd worden door de Staatskas in de 
hoedanigheid van godsdienstleraar of 
godsdienstinspecteur en die op zichzelf geen recht 
op een pensioen ten laste van de Staatskas doen 
ontstaan. In deze hypothese kunnen de in die 
hoedanigheid gepresteerde diensten meetellen als 
kerkelijke diensten om de minimale duur van 30 
jaren kerkelijke diensten te bereiken die nodig zijn 
om, vanaf 65 jaar, het volle rustpensioen voorzien 
in artikel 21 van dezelfde wet te bekomen. Gelet op 
de hierboven verstrekte verduidelijkingen dringt een 
wijziging van de aangehaalde wettelijke bepalingen 
zich niet op. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2008-2009, QRVA 52 0065 van 
15 juni 2009, vraag nr. 163 van 25 maart 2009, 216. 
 

10. RVP DIENSTNOTA’S 
 
De RVP vaardigde volgende dienstnota’s uit: 
- Dienstnota 2009/9: Verhoging van bepaalde 

pensioenen werknemer en verhoging van de 
inkomensgarantie voor ouderen op 1 juni 2009; 

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

 

11. CEIOPS 
 
On the CEIOPS website the following reports and 
papers were published: 
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- A feedback statement on the issue Paper on 
System of Governance. Generally stakeholders 
welcomed the publication of an Issues Paper 
setting out CEIOPS’ views on the Level 1 text 
requirements on the system of governance. 

- Annual Report 2008 and Work Programme 2009. 
The 2008 Annual Report, in addition to focusing 
on the CEIOPS’ Work Programme for 2008, 
takes into account the Conclusions endorsed by 
the EU Council of Ministers (ECOFIN) during 
2008 and the various EU and G20 political 
recommendations in response to the intensifying 
financial crisis. In addition to constituting the 
framework for CEIOPS’ reporting on 2008, these 
Conclusions/Recommendations are also 
reflected in the CEIOPS Work Programme for 
2009 

- The list of implementing measures CEIOPS will 
consult upon in a second and third set 
throughout 2009. This list reflects the 
implementing measures contained in the 
Solvency II Directive on which CEIOPS will 
provide advice in the coming months; the 
number of papers can however vary following 
potential regrouping of issues in the final drafts. 

 
For further information see www.ceiops.org. 
 

12. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 
In Life & Benefits 2009/6 lezen we: 
- Werknemersbijdragen: het kneusje? Zowel 

collectieve als individuele pensioentoezeggingen 
(pensioenfonds, groepsverzekering, IPT-
verzekering) kunnen door werkgevers- en/of 
door werknemersbijdragen worden gefinancierd. 
In bestaande pensioenplannen komt men 
werknemersbijdragen nog heel geregeld tegen, 
in nieuw ingevoerde pensioenplannen minder en 
minder. Bij zelfstandigen zijn ze zelfs een heus 
curiosum. P. Van Eesbeeck gaat op zoek naar de  
verklaring voor de tanende interesse voor 
werknemersbijdragen. 

- Leeftijdsdiscriminatie: stand van zaken. In een 
recent arrest geeft het Europees Hof van Justitie 
duiding bij een van de uitzonderingen op het 
discriminatieverbod op grond van de leeftijd 
(Arrest van 5 maart 2009, C-322/07, Age 
Concern England). L. Sommerijns bespreekt de 

huidige stand van zaken en geeft enkele 
concrete tips. 

- Nieuw begrip: "beroepsgebonden 
ziekteverzekeringen". De wet-Verwilghen voerde 
vanaf 1 juli 2007 een nieuw wettelijk kader in 
voor ziekteverzekeringen (medische kosten, 
arbeidsongeschiktheid, zorgbehoevendheid, ... ). 
Er is een overgangsperiode tot 1 juli 2009. Een 
nieuwe reparatiewet komt op de valreep nog 
met wat wijzigingen op de proppen. Tegen 1 juli 
2009 moet de eventuele formele aanpassing van 
de bestaande ziektepolissen doorgevoerd zijn. L. 
Vereycken licht één en ander toe. 

 

13. GERMANY 
 
The German parliament approved an increase in 
public pensions effective July 1, which overrides, for 
the second consecutive year, legislation 
implemented in 2005 to control future pension 
expenditures. The 2005 law set up a "sustainability 
index"—an automatic adjustment mechanism that 
aims to achieve long-term solvency of the pension 
system by limiting the growth rate of benefits and 
contributions to changes over time in the system 
dependency ratio (the ratio of contributors to 
pensioners) and wages. In announcing the increase, 
the Cabinet cited the economic stimulus effect as 
well as the healthier assessment of social security 
reserves, which reached an amount equal to about 
one year of benefit payments at the end of 2008. 
 
Bron: SSA, International Update, June 2009. 
 

14. HUNGARY 
 
The Hungarian parliament on May 11 passed a 
public pension reform package that includes 
measures increasing the retirement age, changing 
the calculation of pension bonuses, and changing 
the way retirement benefits are indexed. The 
measures are intended to reduce the financial 
burden of the state-run pay-as-you-go (PAYG) pillar 
of the pension system in the face of a deep 
recession. According to recent government 
estimates, the Hungarian economy may contract as 
much as 6 percent this year, with modest growth 
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not expected until 2011. Specifically, the key 
measures included in the reform package are: 
- Increase the retirement age from 62 to 65, by 

6 months each year, from 2012 through 2017. 
The change affects workers born in 1957 or 
later. 

- Eliminate the so-called "13th month pension"—
equal to a full month's pension—and replace it 
with a pension bonus linked to economic growth. 
The bonus, which ranges from 20,000 forints 
(US$101.13) to 80,000 forints (US$404.66) 
depending on the level of economic growth, will 
be paid after gross domestic product (GDP) 
growth reaches 3.5 percent. 

- Change the way PAYG retirement benefits are 
indexed. When GDP growth is 3 percent or less, 
indexation will reflect increases in prices. When 
GDP growth exceeds 3 percent, indexation will 
be based on increases in both prices and wages, 
respectively, in the following proportions: 
80 percent to 20 percent for growth between 3 
and 4 percent; 60 percent to 40 percent for 
growth between 4 and 5 percent; and equal 
proportions of 50 percent for growth exceeding 
5 percent. Previously, indexation was based on 
increases in prices and wages in equal 
proportions, irrespective of GDP growth. 

  
Bron: SSA, International Update, June 2009. 
 

15. IRELAND 
 
Several measures in the Social Welfare and 
Pensions Act of 2009, enacted in April, provide 
increased protection for workers covered by defined 
benefit (DB) pension plans. The Irish government 
forecasts that more than 90 percent of DB plans 
may be insolvent by the end of 2009 because of the 
recent turmoil in financial markets. Official estimates 
of the accumulated deficit of these plans range from 
€20 billion (US$28 billion) to €30 billion 
(US$42 billion). 
 
The new law changes the way funds are distributed 
if a DB plan is terminated with a deficit. Pensioners 
will continue to get first priority for their pensions, 
but future pension increases (such as adjustments 
for inflation) will not be granted until the pension 
entitlements of workers and former employees not 

yet retired, who have contributed to the plan, are 
satisfied. Formerly, if an insolvent DB plan was 
terminated, pensioners were entitled to scheduled 
pension increases before current and former 
employees received consideration for benefits under 
the plan. Under the new law, the distribution of plan 
assets for postretirement increases may be applied 
only after the basic pension entitlements of all plan 
members are addressed. 
 
In addition, the law establishes a Pensions 
Insolvency Payment Scheme (PIPS) to assist current 
and former employees of companies where the 
employer becomes insolvent and the DB plan is in 
deficit. Under PIPS, plan trustees will be able to 
purchase annuities from the government rather 
than from an insurance company in the private 
sector. PIPS will offer government annuities, which 
could be 20 percent less expensive than private-
sector annuities, leaving more assets for pensions of 
those yet to retire and reducing the potential for 
future pension shortfalls. The National Treasury 
Management Agency is authorized to actuarially 
assess each DB plan under PIPS. The cost of the 
annuity will vary according to the age profile of the 
plan and other relevant factors. The Department of 
Finance is currently developing detailed regulations 
to enable PIPS to begin operating on a pilot basis 
for 3 years. 
 
Finally, new government regulations make it easier 
to penalize employers who do not pass on 
employees' pension contributions to the pension 
plan. Employers are now required to remit all 
deductions from employees' salaries to a pension 
plan within 21 days following the end of the month 
in which the deduction is made. In Ireland, most DB 
plans require employees to contribute. 
 
Bron: SSA, International Update, June 2009. 
 

16. AUSTRALIA 
 
In a May 12 budget speech, Australia's Treasurer 
introduced the government's plans to reform the 
public pension system, which address the rapid 
aging of the population and fiscal sustainability of 
the system. "Secure and Sustainable Pension 
Reform" raises the retirement age, improves 
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benefits especially for single pensioners, tightens 
the income-test rules for the noncontributory age 
pension, and changes the disability assessment 
process. 
 
According to current population projections, by 2047, 
the ratio of workers to retirees will decrease from 
5.0:1 to 2.4:1, and the proportion of Australians 
aged 65 or older will increase from 13 percent of 
the population to 25 percent. As a result, the 
government plans to gradually raise the retirement 
age from 65 to 67, by 6 months every 2 years 
between July 1, 2017, and July 1, 2024. Currently 
the retirement age is 65 for men; it is 63 for women, 
but is rising gradually to age 65 by July 1, 2013. 
 
The reform also includes a number of changes to 
the age pension, the country's noncontributory 
income-tested benefit, funded by general revenues. 
 
Bron: SSA, International Update, June 2009. 
 

17. NEW ZEALAND 
 
To help stem the country's rising budget deficit, 
New Zealand's Finance Minister announced on 
May 28 that the government would suspend its 
regular annual payments to the New Zealand 
Superannuation Fund (NZSF, or the Fund) until 
there is a budget surplus to fund the contribution. 
NZSF is an investment fund created in 2001 to 
partially finance the projected rise in the cost of 

public retirement (called superannuation) benefits 
as the country's population ages. The ratio of 
workers to retirees is expected to decrease from 5:1 
today to 2:1 by 2050. At the same time, the number 
of retirees is projected to double to more than one 
million. The cost of benefits is also expected to 
double. 
 
According to government projections, the 
suspension of full payments to the NZSF of close to 
NZ$2 billion (US$1.3 billion) per year could last up 
to 11 years. A partial payment of NZ $250 million 
(US$163 million) will be made for the current fiscal 
year and any future partial payments will be 
determined annually according to the country's 
finances. The budget deficit forecast for the current 
fiscal year is NZ$12 billion (US$7.8 billion) or 
6.8 percent of gross domestic product. 
 
New Zealand Superannuation is the country's flat-
rate public pension system funded by general 
revenues. Benefit amounts depend on marital status 
and living arrangements and are taxed as income. 
NZSF assets under management at the end of 
April 2009 were NZ$12.5 billion (US$8.1 billion). 
 
Bron: SSA, International Update, June 2009. 
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Wat is een aanvullend pensioenrecht? 
 

In deze nieuwsbrief kan u op pagina 5 
een kort verslag vinden van een uitspraak van 
het Brussels Arbeidshof van 10 april 2009. De 
vraag die voorligt, is eenvoudig: zijn de 
werkgever en de verzekeraar samen 
aansprakelijk voor het aanvullend pensioen 
van de werknemer? Waar houdt de 
aansprakelijkheid voor de ene op en waar 
begint de aansprakelijkheid van de andere? 

Op zich is het arrest van het 
Arbeidshof weinig verassend. Het Arbeidshof 
meent namelijk dat er geen solidaire 
aansprakelijkheid is tussen verzekeraar en 
werkgever. Dit bevestigt het merendeel van de 
rechtspraak die handelt over de 
groepsverzekering als een zogenaamd beding 
ten behoeve van een derde. Het Hof stelt dat 
er een duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de toezegging en de 
uitvoering. Voor de uitvoering is de 
pensioeninstelling verantwoordelijk. Voor de 
toezegging is de werkgever-inrichter 
verantwoordelijk. Niets nieuws onder de zon. 

Tussen de regels door kan men in dit 
arrest echter zien het Arbeidshof worstelt met 
de kwalificatie van het aanvullend 
pensioenrecht. En niet ten onrechte! 

Wat voor recht heeft een aangeslotene 
eigenlijk op het aanvullend pensioen? Hoe gaat 
de rechtspraak om met dit zogenaamd 
“verworven recht”? Zelden tot nooit waagt de 
rechtspraak zich tot een duidelijke uitspraak. 
Het aanvullend pensioen houdt dan ook ergens 
het midden tussen een eigensoortig 
eigendomsrecht en een vorderingsrecht. Ook is 
het verschil tussen de verworven reserve en de 
verworven prestatie niet juridisch loepzuiver te 
noemen. Het is een bevreemdende 
vaststelling: de aanspraak op het aanvullend 
pensioen zit in een juridisch vacuüm voor de 
aangeslotene. 

De rechtspraak worstelt duidelijk met 
de kwalificatie van het recht. Het Brussels 
Arbeidshof is zeker niet alleen. 

Als we bijvoorbeeld het arrest van het 
Europees Hof van Justitie (EHvJ) lezen (zie pg. 
2 van deze nieuwsbrief) dan zien we dat het 
Hof het begrip “belangen” hanteert. Het Hof 
spreekt niet over rechten. Het Hof meent dat 
er een soort van legitiem belang van de 
werknemer op zijn aanvullend pensioen rust. 
Maar wat is “een legitiem belang”? 

Nog een ander voorbeeld in deze 
nieuwsbrief is het vonnis van de 
arbeidsrechtbank van Gent van 19 maart (pg. 
5). In deze zaak vordert een werknemer de 
betaling van bijkomende werkgeversbijdragen 
in de groepsverzekering, omdat hij vindt dat 
zijn aanvullend pensioen moet berekend 
worden op een PBO-basis (projected benefit 
obligation) en niet op basis van een ABO-basis 
(accured benefit obligation). Het verschil 
tussen beide berekeningen is zeer groot. De 
wijze waarop het recht berekend wordt heeft 
inderdaad een belangrijke impact op de 
uiteindelijke prestatie. De vraag is natuurlijk in 
welke mate de berekeningswijze een recht kan 
uitdrukken. Gaat het immers niet steeds over 
een bijzonder complexe actuariële berekening 
die quasi onvatbaar is voor de gemiddelde 
aangeslotene? 

Ook de wetgever creëert geen 
duidelijkheid. Als we bijvoorbeeld de 
loonbeschermingswet nemen, dan zien we dat 
de bijdragen wel als loon worden 
gekwalificeerd maar het uiteindelijke pensioen 
niet. Tijdens de opbouw verandert de reserve 
met andere woorden van juridisch karakter. 

Een duidelijkere juridische kwalificatie 
van het aanvullend pensioenrecht zou niet 
slecht zijn.  YS 


