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1. HOF VAN JUSTITIE 
 
1.1. Aanvullend pensioen en openbare 
aanbesteding 
  
En Allemagne, les salariés peuvent exiger de leurs 
employeurs qu'un montant de leurs futures 
rémunérations soit versé à une caisse de pension 
privée. Selon la convention collective applicable à la 
conversion de leur rémunération en plan d'épargne 
retraite pour les travailleurs du service public 
communal, c'est aux autorités ou entreprises 
communales qu'il incombe de procéder à une telle 
conversion. 
 
Selon les informations dont dispose la Commission, 
ces contrats de prestations de service portant sur 
un régime de pension complémentaire d'entreprise 
ont été attribues directement aux différentes 
institutions et entreprises mentionnées dans les 
conventions collectives par les administrations 
communales ou les entreprises municipales sans 
qu'i1 soit procédé à la publication d'un appel 
d'offres. Selon la Commission Européenne la 
Republique federale d'AIlemagne a, jusgu'au 31 
janvier 2006, violé la directive 92/50/CEE et depuis 
le 1 février 2006, la directive 2004/18/CE. 
 

Recours introduit le 24 juin 2008 par la Commission 
Européenne contre la République fédérale 
d'Allemagne, C-271/08. 
 
1.2. Vrijstelling BTW makelaar bij met 
verzekering samenhangende diensten 
 
Artikel 13, B, sub a, van de Zesde richtlijn 
(77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen 
der lidstaten inzake omzetbelasting moet aldus 
worden uitgelegd dat de omstandigheid dat een 
assurantiemakelaar of een verzekeringsagent met 
de partijen bij de verzekerings- of 
herverzekeringsovereenkomst tot de sluiting 
waarvan hij bijdraagt geen rechtstreekse 
betrekkingen onderhoudt, maar enkel indirecte 
betrekkingen, door bemiddeling van een andere 
belastingplichtige, die zelf rechtstreekse 
betrekkingen met één van die partijen onderhoudt 
en met wie die assurantiemakelaar of die 
verzekeringsagent contractueel is verbonden, zich 
er niet tegen verzet dat de door deze laatste 
verrichte dienst uit hoofde van voormelde bepaling 
wordt vrijgesteld van BTW. 
 

HvJ 3 april 2008, C‑ 124/07. 
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2. GRONDWETTELIJK HOF: 
FINANCIERING VAN DE PENSIOENEN 
VAN DE OPENBARE SECTOR 
 
Wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen 
van de openbare sector (art. 23, 25, 1°, en 74, 
achtste streepje). 
 
De stad Brussel sloot zich als eerste aan bij het 
stelsel van de nieuwe aangeslotenen van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 
(RSZPPO) geregeld bij de wet van 6 augustus 1993 
betreffende de pensioenen van het benoemd 
personeel van de plaatselijke besturen (pool 2). De 
stad Brussel stelt vast dat bij haar aansluiting in 
1997 het percentage voor de overname van de 
pensioenen van haar personeel is vastgesteld op 
27,5 pct., dat is evenveel als de 
pensioenbijdragevoet, zodat tussen de door de 
betaling van de pensioenen voortgebrachte lasten 
en de inkomsten als gevolg van de inning van de 
bijdragen een evenwicht tot stand werd gebracht. 
Voor de aansluiting van de steden Luik en Oostende 
in 2003 is het percentage voor de overname van de 
pensioenen daarentegen vastgesteld op 35 pct., 
terwijl de pensioenbijdragevoet 27,5 pct. bedroeg, 
en voor de aansluiting van de steden Antwerpen en 
Gent is het percentage voor de overname van de 
pensioenen vastgesteld op 37 pct., terwijl de 
pensioenbijdragevoet 29,5 pct. bedroeg: dat 
verschil van 7,5 pct. tussen het 
overnamepercentage en de bijdragevoet creëert een 
inkomstendeficit voor pool 2. De stad Brussel is 
bijgevolg van mening dat zij, via de verhoging van 
de bijdragevoet voor de nieuwe aangeslotenen, de 
financiële gevolgen dragen van een overname van 
de lopende pensioenen van de andere plaatselijke 
besturen tegen een hoger percentage dan dat van 
de pensioenbijdragen. Die financiële last als gevolg 
van de verplichting om de pensioenbijdragevoet te 
betalen, weegt zwaarder op de verzoekende partij 
dan op de andere plaatselijke besturen en vormt 
eveneens een inmenging in haar recht op het 
ongestoord genot van eigendom, gewaarborgd bij 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  
 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat, in tegenstelling 
tot wat de stad Brussel beweert, de last van de 
pensioenen van het personeel van de lokale politie 
van vóór 1 april 2001 wordt gecompenseerd door 
een ristorno uitgaande van het Fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie, die 
evenredig is met het overgenomen deel en het deel 
dat ten laste van het plaatselijke bestuur blijft. De 
wetgever heeft dus geen situatie gecreëerd die het 
financieel evenwicht van het stelsel verstoort en 
evenmin een financiële last tot stand gebracht die 
discriminerend zou zijn ten koste van de besturen 
die onder het stelsel van de nieuwe aangeslotenen 
ressorteren, waarbij de besturen overigens vrij 
ervoor hebben gekozen om zich bij dat stelsel aan 
te sluiten en bijgevolg onder de toepassing van de 
regels te vallen en de structuur ervan te 
aanvaarden. 
 
GH 1 september 2008, nr. 128/2008 
 

3. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
3.1. (Geen) verjaring van het aanvullend 
pensioen uitbetaald in renten 
 
Bij de uitbetaling van een pensioen in maandelijkse 
renten is de aanvangsdatum van de 
verjaringstermijn van één jaar (artikel 15 van de 
arbeidsovereenkomstenwet) telkens de dag waarop 
elke verschuldigde maand termijn eisbaar werd 
(artikel 2279 BW). De vordering tot betaling van 
ouderdomspensioenen voor de maanden na de 
inleidende dagvaarding is dan ook niet verjaard. 
 
Arbh. Antwerpen 28 mei 2008, A.R. nr. 2070414, 
ongepubl. 
 
3.2. Exceptie van onbevoegdheid: 
bevoegdheid van arbeidsgerechten over 
aanvullende pensioenen 
 
In een betwisting omtrent het aanvullend pensioen 
wordt een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBP) voor de rechtbank 
van eerste aanleg te Hasselt gedaagd. De IBP werpt 
de exceptie van onbevoegdheid op en vraagt de 
verwijzing naar de arbeidsrechtbank. De rechtbank 
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wijst deze exceptie af omdat er tussen de 
gedingpartijen geen arbeidsrelatie bestaat. 
 
De zaak komt voor het Hof van Beroep te 
Antwerpen, dat oordeelt dat inzake de bevoegdheid 
het voorwerp van het geschil relevant is en niet het 
feit of de gedingpartijen ex-werkgever en ex-
werknemer zijn: “De eerste rechter voegt aan artikel 
578, 1° Gerechtelijk Wetboek iets toe, te weten dat 
de gedingpartijen ex-werkgever en ex-werknemer 
moeten zijn. Het is voldoende dat het om een 
geschil gaat uit een arbeidsovereenkomst. Dit is hier 
volgens de bewoordingen van de inleidende 
dagvaarding het geval.” Het Hof van Beroep 
verklaart de exceptie van onbevoegdheid gegrond 
en verwijst de zaak naar het Arbeidshof. 
 
Antwerpen 19 december 2007, A.R. nr. 1474/06, 
ongepubl. 
 
3.3. Belastbaarheid in België van 
pensioenreserves opgebouwd in Nederland 
(1) 
 
Een zelfstandig dokter heeft een aanvullend 
pensioen opgebouwd in bij een pensioenfonds in 
Nederland. De aansluiting en de premiestortingen 
hielden een wettelijke verplichting in naar 
Nederlands recht. Volgens het pensioenreglement is 
er voorafgaandelijk aan de pensionering geen 
mogelijkheid om te beschikken over de 
pensioenreserves.  
 
De pensioenreserves vormden een uitgesteld 
inkomen waarover de betrokkene slechts heeft 
kunnen beschikken bij en door ingang van zijn 
pensioenleeftijd. Uitgesteld bedrijfsinkomen is, bij 
wijze van pensioen, belastbaar onder art. 34 WIB92. 
Volgens de rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen is niet naar behoren bewezen dat de 
betrokkene in Nederland belast dan wel minstens 
belastbaar was op de reserves die voor hem 
toentertijd niet definitief verworven waren. De 
belastbaarheid als pensioen in België blijft daardoor 
overeind. 
 
Rb. Antwerpen 26 oktober 2007, Fiscalnet 10 juli 
2008. 
 

3.4. Belastbaarheid in België van aanvullend 
pensioen opgebouwd in het buitenland (2) 
 
Wanneer de werkgeversbijdragen voor een 
levensverzekeringscontract op het ogenblik dat zij 
worden gestort, in hoofde van de werknemer 
moeten beschouwd worden als bezoldigingen omdat 
de pensioenopbouw wordt verricht in zijn definitief 
en uitsluitend voordeel, kunnen de latere 
uitkeringen niet als een uitgesteld beroepsinkomen 
belast worden op grond van artikel 34 §1, 2° WIB92. 
Indien bijgevolg niet wettelijk of contractueel is 
bepaald dat het pensioen op elk moment door de 
begunstigde opvraagbaar is, is de 
pensioenvoorziening ten tijde van de aanleg niet ter 
beschikking van de begunstigde en behoort het 
pensioen alsdan tot op het ogenblik van de 
effectieve opeisbaarheid (zijnde in principe de 
datum van de pensionering) tot het vermogen van 
de verzekeringsmaatschappij of van de werkgever 
als beheerder van een eigen pensioenfonds. 
 
In deze zaak konden de betrokkenen volgens het 
Hof niet beschikken over de aangelegde 
pensioenreserves, aangezien zij de uitkering ervan 
niet konden opeisen op een tijdstip dat zij vrijelijk 
en naar eigen goeddunken konden kiezen. Volgens 
het Hof wijst het gebrek aan mogelijkheid tot 
vervroegde afkoop of onmiddellijke opeisbaarheid 
erop dat de aanleg van een pensioenvoorziening 
niet in het uitsluitend en definitief voordeel van 
appellanten is gebeurd: “De creatie van een 
boekhoudkundige voorziening deed geen definitief 
recht ontstaan in hoofde van appellanten ten 
aanzien van wie de voorziening werd geboekt, en 
bracht evenmin een schuld tot stand.” 
  
Slechts bij de overdracht naar België, toen de 
éénmalige premies werden betaald aan de Belgische 
verzekeraar, zijn de opgebouwde pensioenreserves 
in het vermogen van de betrokkenen gekomen en 
konden zij hierover definitief beschikken zodat deze 
pensioenkapitalen volgens het Hof van Beroep te 
Antwerpen op dat ogenblik terecht werden belast. 
 
Antwerpen 24 december 2007, Fiscalnet 2 juli 2008. 
 



 
 

- 5/14 - 
Leergang Pensioenrecht 2008-2009 

3.5. Aftrek als beroepskosten van 
inhaalbijdragen pensioen 
 
Inzake de inhaalbijdragen voor buiten de 
onderneming gepresteerde jaren wordt het 
volgende onderscheid gemaakt: 
1) i.v.m. de vroeger buiten de onderneming 
gepresteerde jaren heeft de werknemer geen extra-
wettelijk pensioen gevormd;  
2) i.v.m. die jaren is een extra-wettelijk pensioen 
gevormd dat echter lager is dan de regeling die van 
toepassing is bij de huidige werkgever omdat o.m. 
de bezoldigingen op een lager peil stonden. 
 
In het eerst bedoelde geval moet de regel van 
maximum 10 jaar steeds strikt worden toegepast, 
zelfs wanneer het ondernemingen van dezelfde 
groep betreft. In het tweede geval hiervoor bedoeld 
mogen eveneens inhaalbijdragen worden 
afgetrokken, in de mate dat die ertoe strekken de 
buiten de onderneming gevormde pensioenrechten 
op te trekken tot het peil van die welke binnen de 
onderneming worden gevormd. Hier aanvaardt de 
administratie dat de maximumtermijn van 10 jaar 
niet zou gelden voor verbonden ondernemingen. In 
casu doet zich hier geen van beide gevallen voor. 
 
Antwerpen 24 december 2007, Fiscalnet 2 juli 2008. 
 
3.6. Overlijdenskapitaal en echtscheiding 
 
Een werknemer geniet een overlijdensdekking in het 
kader van zijn aanvullend pensioen. Het 
pensioenreglement bepaalt dat er geen procedure 
tot echtscheiding hangende mag zijn op de datum 
van het overlijden, teneinde in aanmerking te 
kunnen komen als “overlevende echtgenoot”. 
 
In deze zaak is de werknemer overleden tijdens een 
procedure tot echtscheiding. De rechtbank 
oordeelde dan ook dat de echtgenote geen recht 
had op het overlijdenskapitaal. Het feit dat de 
procedure inzake echtscheiding was weggelaten van 
de algemene rol overeenkomstig het artikel 730, §2 
Ger.W. is niet relevant.  
 
Rb. Antwerpen 15 januari 2008, A.R. 2357/06, 
ongepubl. 

  
3.7. Onderscheid tussen arbeiders en 
bedienden in aanvullende pensioenen 
 
Een werknemer heeft van 1964 tot 1966 gewerkt 
als tester van televisietoestellen en 1966 tot 1978 
als tester van transmissiesystemen. Hij had het 
statuut van arbeider. Vanaf 1978 is hij overgegaan 
naar een andere functie en werd hij bediende. Als 
bediende genoot hij een aanvullend pensioen. 
 
De werknemer meent echter dat hij recht heeft op 
een aanvullend pensioen berekend vanaf 1964 en 
baseert zich hiervoor op twee argumenten: (1) ten 
eerste meent de betrokkene dat hij hoofdzakelijk 
intellectuele arbeid verrichtte in de periode 1964-
1977, waardoor de arbeidsovereenkomst moet 
worden geherkwalificeerd en (2) ten tweede meent 
de betrokkene dat er meer algemeen een 
ongeoorloofde discriminatie is tussen arbeiders en 
bedienden. 
 
Het Arbeidshof stelt dat de werknemer als tester 
van transmissiesystemen inderdaad bediende was, 
aangezien hij hier in hoofdzaak intellectuele arbeid 
verrichtte. Met betrekking tot het onderscheid 
tussen arbeiders en bedienden, stelt het Arbeidshof 
dat dit is toegelaten in een aanvullend 
pensioenreglement. 
 
Arbh. Antwerpen 4 juni 2008, A.R. 2070347, 
ongepubl. 
 

4. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK 
 
4.1. Verdeling van pensioenrechten na 
echtscheiding in Nederland 
 
Het feit dat partijen in 1990 vrijwel alle 
boedelbestanddelen hebben verdeeld, staat niet in 
de weg aan het alsnog verdelen van de destijds niet 
in de verdeling betrokken pensioenrechten. Een 
deelgenoot in een gemeenschap kan op ieder 
moment nadere verdeling vorderen van goederen 
die niet eerder in de verdeling zijn betrokken (artikel 
3:179 lid 2 BW).  
 
De vordering tot verdeling van pensioenrechten 
verjaart niet, omdat pensioenrechten een 
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vermogensbestanddeel vormen en geen periodieke 
uitkeringen betreffen.  
 
Rechtbank Breda 19 december 2007, 
BD6818, 174494. 
 
4.2. Anspruch auf Einhaltung des zugesagten 
Durchführungswegs 
 
Soweit sich das aus der Versorgungszusage ergibt, 
hat der Arbeitnehmer auch einen Anspruch auf 
Einhaltung des (externen) Durchführungswegs der 
betrieblichen Altersversorgung. Tarifliche 
Ausschlussfristen erfassen den Anspruch auf 
Einhaltung des Durchführungswegs, z. B. durch 
Abführung von Beiträgen, in aller Regel nicht. 
 
§ 18a BetrAVG regelt die Verjährung 
betriebsrentenrechtlicher Ansprüche umfassend: 
Soweit keine regelmässig wiederkehrenden 
Leistungen nach Satz 2 vorliegen, verjahren 
Ansprüche nach Satz 1 in dreissig Jahren. 
Ansprüche auf Einhaltung eines 
betriebsrentenrechtlichen Durchführungswegs fallen 
nicht unter Satz 2 der Bestimmung. 
 
BAG-Urteil vom 12 Juni 2007, Der Betrieb, Heft 37, 
2034-2036. 
 

5. BELGISCHE RECHTSLEER: 
ONROERENDE FINANCIERING VIA 
TWEEDE PENSIOENPIJLER 
 
De tweede pensioenpijler zijn in de eerste plaats 
gekend als opbouw van een ouderdomspensioen 
met fiscale en parafiscale voordelen. De 
“onroerende dimensie” ervan is echter veel minder 
gekend. Daarom neemt B. Lambotte dit onder de 
loep. Hij neemt het wettelijk kader als uitgangspunt 
en bespreekt de voordelen en beperkingen van de 
verschillende technieken. 
 
B. Lambotte, Onroerende financiering via tweede 
pensioenpijler, Pacioli 2008, nr. 257, 1-4. 
 
 
 

6. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 
6.1. De premiepensioeninstelling 
 
De Directie Financiële Markten van het ministerie 
van Financiën publiceerde in mei 2008 het 
conceptwetsvoorstel (in de vorm van een 
consultatiedocument) voor de 
Premiepensioeninstelling (PPI). Hiermee wordt een 
begin van uitvoering gegeven aan de eerste fase 
voor implementatie van de Algemene Pensioen 
Instelling (API) in de Nederlandse wetgeving. Prof. 
dr. E. Lutjens geeft een eerste commentaar bij de 
inhoud van het conceptswetsvoorstel. 
 
E. Lutjens, De Premiepensioeninstelling, Tijdschrift 
voor Pensioenvraagstukken 2008, nr. 3, 62-70. 
 
6.2. Niet-belastbaarheid van AOW-pensioen 
in België 
 
Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft recent 
geoordeeld dat een AOW-uitkering vanuit Belgisch 
fiscaalrechtelijk standpunt niet als een pensioen 
beschouwd kan worden omdat ieder die in 
Nederland woont of werkt er recht op heeft. Om die 
reden zou het oorzakelijk verband met een vroegere 
beroepswerkzaamheid irrelevant zijn hetgeen nu net 
een conditio sine qua non is voor taxeerbaarheid 
van een pensioen in België. Aangezien noch 
Nederland noch België belasting heffen, is volledige 
onbelastbaarheid ontstaan. A. Cools zet 
kanttekeningen bij dit arrest. 
 
A. Cools, Antwerps Hof van Beroep oordeelt tot 
niet-belastbaarheid van een AOW-pensioen in België. 
Maakt één zwaluw de lente?, Tijdschrift voor 
Pensioenvraagstukken 2008, nr. 4, 107-110. 
 
6.3. Het “indexatielabel” 
 
Op grond van de Pensioenwet moeten deelnemers, 
gewezen deelnemers, gewezen partners en 
pensioengerechtigden periodiek geïnformeerd 
worden door de pensioenuitvoerder over de 
toeslagverlening in de pensioenregeling waaraan zij 
verbonden zijn. De informatieverstrekking zou 
moeten worden uitgedrukt in een beeldende en 
kwalitatieve maatstaf (het zgn. “indexatielabel”). 
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Het voorgestelde label kreeg zware kritiek. M. 
Grashoff bespreekt een aantal aspecten die aan dit 
label verbonden zijn. 
 
M. Grashoff, Het indexatielabel ‘vaart’ zijn doel 
voorbij, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2008, 
nr. 4, 114-117. 
 
6.4. Pensioenfondsen in 
mededingingsrechtelijk perspectief 
 
Drs. B. Reuder bespreekt de toepasselijkheid van 
het mededingingsrecht op pensioenfondsen. Hij 
gaat na hoe dit moet worden beoordeeld en wat dit 
in de praktijk betekent voor de 
mededingingsrechtelijke positie van de 
pensioenfondsen. 
 
B. Reuder, Pensioenfondsen in 
mededingingsrechtelijk perspectief, Tijdschrift voor 
Pensioenvraagstukken 2008, nr. 4, 124-127. 
 

7. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
7.1. Vrij aanvullend pensioen voor 
zelfstandigen (VAPZ) 
 
Artikel 42 van de Programmawet van 24 december 
2002 bepaalt welke zelfstandigen een VAPZ kunnen 
afsluiten, nl. zelfstandigen die minstens de 
minimumbijdrage betalen zoals bedoeld in artikel 12, 
§1 van het KB nr. 38. Vanaf 2008 betalen startende 
zelfstandigen een lagere bijdrage dan de 
minimumbijdrage bedoeld in artikel 12, §1. Hierdoor 
zouden startende zelfstandigen strikt genomen geen 
VAPZ meer kunnen afsluiten. Dat was uiteraard niet 
de bedoeling. Met de wet houdende diverse 
bepalingen van 24 juli 2008 wordt dit rechtgezet 
met uitwerking op 1 januari 2008. 
 
Wet houdende diverse bepalingen (I) van 24 juli 
2008, B.S. 7 augustus 2008. 
 
7.2. Bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld 
 
Door de indexering van de pensioenen en het 
jaarlijks vakantiegeld dat de gepensioneerden in mei 
uitbetaald krijgen, kwamen heel wat pensioenen in 
een hogere belastingschaal voor de 

bedrijfsvoorheffing terecht. Het bedrag aan 
bedrijfsvoorheffing dat van hun bruto pensioen af 
ging, lag daarmee hoger dan de verhoging van hun 
pensioen. Dit probleem zal in de toekomst opgelost 
worden via een automatische correctie bij de 
definitieve afrekening van de belastingen. In de 
tussentijd zorgt het KB van 18 juni 2008 ervoor dat 
de gepensioneerden met een laag pensioen sneller 
een stukje van de bedrijfsvoorheffing kunnen 
recupereren. 
 
KB van 18 juni 2008 tot wijziging van het KB/WIB92 
op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 23 juni 
2008. 
 
7.3. Solidariteitsbijdrage 
 
Het KB van 1 juli 2008 tot uitvoering van artikel 68, 
§ 10, van de wet van 30 maart 1994 houdende 
sociale bepalingen (B.S. 24 juli 2008) wijzigt de 
formules die het bedrag van de solidariteitsbijdrage 
op pensioenen bepalen. 
 
7.4. Verklaring beroepsbezigheid niet langer 
verplicht voor zelfstandige 65-plussers 
 
Gepensioneerde zelfstandigen en hun echtgenoten 
kunnen onder specifieke voorwaarden een 
beroepsactiviteit blijven uitoefenen tijdens hun 
pensioen. Vooraleer ze hun pensioen uitbetaald 
krijgen, moeten ze een 'verklaring van uitoefening 
van een beroepsbezigheid' indienen bij het RSVZ. 
Dit is, uitgezonderd voor elke eerste uitbetaling, niet 
langer verplicht voor 65-plussers.  
 
KB van 2 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 22 december 1967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S. 22 juli 
2008. 
 
7.5. Toegelaten beroepsactiviteit 
 
De grensbedragen van de toegelaten 
beroepsactiviteit van de gepensioneerden zullen 
naar boven worden bijgesteld. Deze nieuwe 
bedragen zullen van toepassing zijn, met 
terugwerkende kracht, vanaf 01/01/2008. Een 
verhoging van 25% van het grensbedrag wordt 
toegekend aan personen die een rust- en/of 
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overlevingspensioen genieten en die de wettelijke 
pensioenleeftijd hebben bereikt. Een verhoging van 
8% van het plafond wordt toegekend aan personen 
die uitsluitend een overlevingspensioen genieten en 
die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben 
bereikt. De grensbedragen voor personen met een 
rustpensioen of een combinatie van rust- en 
overlevingspensioen die de wettelijke 
pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben, worden 
niet verhoogd. 
 
KB van 18 juli 2008 tot wijziging van artikel 107 van 
het koninklijk besluit van 22 december 1967 
houdende algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S. 
5 augustus 2008. 
 
7.6. Verhoging minimumuitkeringen 
 
Met ingang op 1 juli 2008 zijn de volgende drie 
minimumuitkeringen verhoogd met 2%: 
- het minimumpensioen voor werknemers; 
- het minimumpensioen voor zelfstandigen; 
- de inkomensgarantie voor ouderen. 
 
De verhoging van het minimumpensioen voor 
zelfstandigen is geregeld in de Programmawet van 8 
juni 2008. Dat van de werknemers en de IGO is 
geregeld bij KB. 
 
KB van 17 juni 2008 tot verhoging van het bedrag 
bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 
2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 
ouderen, B.S. 10 juli 2008; KB van 12 juni 2008 tot 
verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag 
van het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, B.S. 9 juli 2008; KB van 12 juni 2008 
tot wijziging van het KB van 9 april 2007 tot 
verhoging van sommige pensioenen en tot 
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige 
pensioengerechtigden, B.S. 9 juli 2008. 
 
7.7. Brugpensioen 
 
De brugpensioenregeling tot stand gekomen in het 
kader van het generatiepact wordt gewijzigd door 
twee KB’s. 
 
KB van 12 augustus 2008 tot wijziging van de 
artikelen 2, 2bis, 2ter en 12bis van het koninklijk 
besluit van 7 december 1992 betreffende de 
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval 
van conventioneel brugpensioen en tot invoeging 

van een artikel 14bis in hetzelfde besluit, B.S. 28 
augustus 2008 ; KB van 12 augustus 2008 tot 
wijziging van de artikelen 4 en 22 van het koninklijk 
besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het 
conventioneel brugpensioen in het kader van het 
generatiepact en tot invoeging van een artikel 4bis 
in hetzelfde besluit, B.S. 28 augustus 2008. 
 
7.8. Sectorale pensioenstelsels 
 
KB van 18 mei 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 13 september 2007, gesloten in het Paritair 
Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 
2006 tot oprichting van een "Fonds voor 
bestaanszekerheid voor de aanvullende pensioenen 
van de werklieden uit het bouwbedrijf", B.S. 3 juli 
2008.  
 
KB van 2 juni 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 16 november 2006, 
gesloten in het Paritair Comité voor het 
bouwbedrijf, tot invoering van een 
overgangsregeling inzake pensioen ten voordele van 
de arbeiders van de bouwnijverheid, BS 13 
augustus 2008. 
 
KB van 1 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 4 september 2007, 
gesloten in het PSC voor de metaalhandel, 
betreffende de wijziging en coördinatie van de 
uitsluitingsvoorwaarden van de CAO van 4 
september 2007 tot wijziging en coördinatie van het 
sociaal sectoraal pensioenstelsel, B.S. 5 september 
2008. 
 
KB van 2 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 12 juli 2007, gesloten 
in het Paritair Comité voor de scheikundige 
nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige 
arbeidsvoorwaarden voor de kunststof-
verwerkende nijverheid van de provincie 
West-Vlaanderen, B.S. 24 juli 2008.  Artikel 17 
van deze CAO bepaalt dat er een werkgroep wordt 
opgericht met als doelstelling het onderzoek naar 
een mogelijke invoering van een pensioenfonds 
voor de arbeiders en arbeidsters van de 
ondernemingen die gelegen zijn in de provincie 
West-Vlaanderen en ressorteren onder het PC van 
de scheikundige nijverheid. Een eventuele invoering 
van een pensioenfonds zal een onderdeel vormen 
van de besprekingen in het kader van de 
hernieuwing van de collectieve arbeids-
overeenkomst tot vaststelling van sommige 
arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende 
nijverheid van de provincie West-Vlaanderen voor 
de periode 2009-2010 en zal op de dan geldende 
onderhandelingsmarge aangerekend worden. 
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KB van 2 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 4 september 2007, gesloten in het Paritair 
Comité voor het garagebedrijf, betreffende de 
wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal 
pensioenstelsel, B.S. 2 september 2008. 
 
KB van 2 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor het stads- en streekvervoer van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 
betrekking tot het nieuwe reglement van het 
extrawettelijke rustpensioen van het type "vaste 
bijdragen", B.S. 23 september 2008. 
 
KB van 25 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité 
voor de gezondheidsdiensten, tot oprichting van 
een fonds voor bestaanszekerheid genaamd: 
"Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en 
vaststelling van zijn statuten, B.S. 8 september 
2008. 
 
KB van 30 juli waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 
oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité 
voor het koetswerk, betreffende de wijziging en 
de coördinatie van het sociaal sectoraal 
pensioenstelsel, B.S. 25 september 2008. 
 

8. PRIVACYCOMMISSIE: PRIVACY 
EN AANVULLENDE PENSIOENEN 
 
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 
van de gezondheid geeft toelating om de nodige 
persoonsgegevens uit de DIMONA en de DMFA 
databank mee te delen aan de inrichter, de 
pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling van de 
sector van het vervoer en de logistiek, met het oog 
op het uitvoeren van hun opdrachten in het kader 
van de WAP en de betrokken sectorale pensioen- en 
solidariteitsreglementen. 
 
Beraadslaging nr. 08/034 van 1 juli 2008, 
www.privacycommission.be. 
 

9. FISCALE CIRCULAIRE INZAKE 
TAXATIEVOET PENSIOENKAPITAAL 
BEROEPSSPORTERS 
  

Het ogenblik van pensionering van beroepssporters 
als bedoeld in art. 27 van de WAP, aangevuld door 
art. 85 van de Programmawet van 22 december 
2003 heeft geen enkele invloed op het moment 
waarop de beroepssporter aanspraak kan maken op 
het wettelijk pensioen (wettelijke pensioenleeftijd). 
Derhalve kan, behoudens de toepassing van een 
andere specifieke regeling en in de huidige stand 
van de belasting- en pensioenwetgeving, het 
gedeelte van het kapitaal dat door 
werkgeversbijdragen of bijdragen van de 
onderneming is gevormd slechts tegen 10 % 
worden belast krachtens art. 171, 2°, b, of art. 
515quater, § 1, b, WIB 92, indien het ten vroegste 
bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd 
(65 jaar, met uitzondering van de vrouwen waarbij 
de wettelijke pensioenleeftijd tot 31 december 2008, 
64 jaar is) aan de begunstigde wordt uitgekeerd die 
minstens tot aan die leeftijd effectief actief is 
gebleven. 
 
Fiscale circulaire van 13 augustus 2008, AOIF Nr. 
26/2008, www.fisconet.be. 
 

10. UIT DE MINISTERRAAD: 
OPTREKKING VAN DE ZIV-
DREMPELBEDRAGEN MET 2 % 
 
Pensioenen moeten vanaf een bepaald 
drempelbedrag een ZIV-bijdrage van 3,55 % (voor 
geneeskundige verzorging) betalen. Deze bijdrage is 
echter niet verschuldigd als men daardoor onder 
een drempel zakt (1.206,65 euro voor 
alleenstaanden, 1.430,06 euro voor gezinnen). 
 
De pensioenen ingegaan tussen 01/01/1988 en 
31/12/2003 krijgen in september 2008 2%-
welvaartsaanpassing. Om te vermijden dat de 
herwaardering van de pensioenen niet geheel of 
gedeeltelijk opgeslorpt zou worden door de heffing 
van de ZIV-bijdrage op het pensioen, zullen de 
drempelbedragen gelijktijdig met 2 % verhogen, 
dus met ingang vanaf 1 september 2008 (retro-
actief). 
 
Ministerraad van 5 september 2008. 
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11. PARLEMENTAIRE VRAGEN EN 
HANDELINGEN 
 
11.1. Nieuwe echtscheidingswet en de 
effecten op de levensverzekeringen 
 
De wijziging van artikel 299 BW in het kader van de 
nieuwe echtscheidingswet leidt tot een aantal 
vragen inzake levensverzekeringen waarin een 
echtgenoot bij naam als begunstigde werd 
aangeduid. De vraagsteller stelt drie vragen:  
- Kan bij echtscheiding door onderlinge 

toestemming en indien de 
echtscheidingsconvenant niets voorschrijft, nog 
rechtsgeldig betaald worden aan de uit de echt 
gescheiden echtgenoot die bij naam als 
begunstigde is aangeduid, of verliest deze het 
voordeel van de begunstiging door de 
echtscheiding? 

- Wat is de situatie bij echtscheidingen die 
werden uitgesproken voor 1 september 2007 
maar waarbij de levensverzekering tot uitkering 
komt na deze datum? 

- Wat is de situatie bij echtscheidingen 
uitgesproken na 1 september 2007? 

 
Het antwoord van de minister is zeer omstandig. We 
verwijzen dan ook rechtstreeks naar de link: 
www.dekamer.be/QRVA/pdf/52/52K0020.pdf 
 
Vraag van J. De Potter van 29 april 2008 en 
antwoord van Minister Van Deurzen, QRVA 52 020 
Kamer, 2 juni 2008, nr. 160, p. 4271. 
 
11.2. Loonplafonds 2007 
 
De minister van Pensioenen maakte in een 
antwoord op een parlementaire vraag de bedragen 
bekend van de loonplafonds in de pensioenvorming 
voor werknemers voor het jaar 2007, die werden 
ingesteld door het Generatiepact. Het loonplafond 
dat van toepassing is op het fictief loon dat 
voortvloeit uit tijdvakken van volledige werkloosheid, 
voltijds brugpensioen, volledige 
beroepsloopbaanonderbreking en volledig 
tijdskrediet voor het jaar 2007 bedraagt 44 860,30 
euro. Wanneer het fictieve loon niet op een volledig 
jaar betrekking heeft, wordt voormeld bedrag 
vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller 

bestaat uit het aantal gelijkgestelde dagen, en de 
noemer uit het getal 312. 
 
Het volledige loonplafond voor de andere tijdvakken 
bedraagt voor het jaar 2007 44 994,88 euro. De 
minister beschikt nog niet over de bedragen voor 
2008, vermits die maar worden berekend nadat het 
gemiddelde van de maandelijkse indexcijfers der 
consumptieprijzen van 2008 is vastgesteld. 
 
Vraag van M. De Clercq van 9 mei 2008 en 
antwoord van Minister Arena QRVA 52 020, Kamer, 
2 juni 2008, nr. 48, p. 4309 
 
11.3. Reglementering in verband met de 
pensioenbonus 
 
In artikel 5 van het KB van 1 februari 2007 wordt 
als overgangsmaatregel bepaald dat wanneer het 
laatste kalenderjaar dat voorafgaat aan de 
pensioenaanvraag nog niet gekend is, men zich kan 
baseren op het jaar daarvoor, twee jaar vóór de 
aanvraag dus. De berekening van de pensioenbonus 
gebeurt dus op basis van een vermoeden dat later 
bijgestuurd kan worden. 
 
De Minister antwoordt dat het huidige systeem 
sommigen benadeelt en anderen bevoordeelt. De 
mogelijke aanpassing van de wet wordt momenteel 
bestudeerd.  
 
Vraag van L. Goutry aan Minister Arena, CRABV 52 
COM 293, 8 juli 2008, nr. 6246. 
 
11.4. Omzetting in Belgisch recht van de 
Europese richtlijn betreffende herverzekering  
 
Waarom werd de Europese richtlijn betreffende 
herverzekering nog altijd niet omgezet in Belgisch 
nationaal recht? Ons land heeft in dat verband op 5 
juni jongstleden een waarschuwing gekregen, en 
zou een veroordeling kunnen oplopen. 
 
De vertraging bij de omzetting in nationaal recht is 
toe te schrijven aan de complexiteit van de 
procedure. Er moet immers rekening worden 
gehouden met het Solvency II-project. Op 23 mei 
werd de ministerraad officieel kennisgegeven van 
het voorontwerp van wet. De ministerraad besliste 
daarop de tekst voor te leggen aan de Raad van 
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State en ook het staatshoofd ter ondertekening voor 
te leggen, met het oog op de indiening in de Kamer. 
 
Vraag van Ch. Brotcorne aan Minister Reynders, 
CRABV 52 COM 292, 8 juli 2008, nr. 6632.  
 
11.5. Algemene beleidsnota inzake 
pensioenen en maatschappelijke integratie 
 
Tijdens haar vergadering van 7 mei 2008 heeft de 
commissie voor de Sociale Aangelegenheden de 
minister van Maatschappelijke Integratie, 
Pensioenen en Grote Steden, de gelegenheid 
gegeven om een uiteenzetting te houden over haar 
algemene beleidsnota inzake pensioenen en 
maatschappelijke integratie. Deze uiteenzetting 
vindt men terug in het verslag van de commissie. 
 
Verslag namens de commissie, Senaat, 
wetgevingsstuk nr. 4-720/1. 
 

12. NAR 
 
De nationale arbeidsraad nam volgende adviezen 
aan : 
- ADVIES Nr. 1650 inzake het KB tot opheffing 

van de artikelen 21 en 22 van de wet van 21 
december 2007 betreffende de uitvoering van 
het interprofessioneel akkoord 2007-2008 en tot 
wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 3 mei 2007 tot regeling van het 
conventioneel brugpensioen in het kader 
van het generatiepact. 

- ADVIES Nr. 1649 inzake de toegelaten arbeid 
voor gepensioneerden – grensbedragen – 
artikel 64, § 5 van het koninklijk besluit van 21 
december 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers en artikel 
107, § 5 van het koninklijk besluit van 22 
december 1967 houdende algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen. 

- ADVIES Nr. 1644 inzake het ontwerp van KB tot 
uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel  XI van 
de wet van 27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen (1), betreffende 
socialezekerheidsbijdragen en 
inhoudingen verschuldigd op 

brugpensioenen, op aanvullende 
vergoedingen bij sommige 
socialezekerheidsuitkeringen en op 
invaliditeitsuitkeringen - Terugbetaling van de 
teveel betaalde werkgeversbijdragen en 
inhoudingen. 

 

13. RVP  
 
13.1. Jaarverslag 
 
Het jaarverslag van de RVP biedt een overzicht van 
de statistieken aangaande de 
werknemerspensioenen alsook de andere 
uitkeringen waarvan de RVP de uitbetaling beheert. 
Het verslag bespreekt tevens: 
- de verwezenlijking van de hoofdopdrachten van 

de RVP (informeren en communiceren, 
pensioenen toekennen en uitbetalen); 

- de begroting en de boekhouding van de RVP; 
- het EMAS-project (Eco-Management and Audit 

Scheme); 
- de organisatie en interne structuur van de RVP. 
 
13.2. Dienstnota’s 
 
De RVP vaardigde volgende dienstnota’s uit: 
- Dienstnota 2008/13: Welvaartsaanpassingen 

voor bepaalde pensioenen op 1 september 2008 
- Dienstnota 2008/14: Koppeling van de 

pensioenen aan het algemeen indexcijfer der 
consumptieprijzen. Aanpassing op 1 september 
2008. 

 

14. CBFA 
 
Op de website van de CBFA verschenen volgende 
nieuwigheden: 
- De vragenlijst voor het opstellen van het 

tweejaarlijkse verslag voor het jaar 2007 
krachtens artikels 44 en 46 van de 
programmawet (I) van 24 september 2002 
(WAPZ); 

- De circulaire van de CBFA (2008/15) over de 
jaarrekening van de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening; 

- Het advies van de Commissie voor 
Verzekeringen (C/2007/4) inzake het 
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wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 
teneinde het recht van de verzekerden te 
waarborgen om binnen welbepaalde termijnen 
een beroep te kunnen doen op een advocaat; 

- De circulaire van de CBFA (2008/17) inzake de 
beheers- en werkingsregels als bedoeld in artikel 
79 van de wet van  27 oktober 2006 betreffende 
het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening; 

- Advies van de Commissie voor Aanvullende 
Pensioenen (advies nr. 26) inzake de 
draagwijdte van het begrip "andere sociale 
bestemming", voorzien in artikel 14-4 van het 
KB WAP. 

 

15. CEIOPS 
 
CEIOPS published the Report on proxies (CEIOPS 
CP 23). This report has been written under the joint 
Coordination of the Groupe Consultatif and CEIOPS 
by the Coordination Group on Proxies, which acts as 
an umbrella group for national working groups on 
proxies, composed of supervisors, national actuarial 
and insurance associations.  
 
The report gives a comparative description of 
national proxy methods for the evaluation of 
technical provisions in Solvency II. On the basis of 
this work, harmonised proxy proposals are being 
tested in the fourth quantitative impact study 
(QIS4).  
 

16. EU 
 
16.1. Directive concerning taxation of savings 
income 
 
On 15 September 2008 the European Commission 
adopted its first implementation report on directive 
2003/48/EC concerning taxation of savings income. 
The report presents an evaluation of the sums 
transferred between Member States and between 
EU countries and third countries which apply 
equivalent measures. It also proposes possibilities 
for improving European legislation. These legislative 
modifications concern the concepts of “beneficial 
owner” and “paying agent”, the treatment of 

financial instruments equivalent to those explicitly 
covered as well as procedural aspects. 
 
16.2. Advies inzake Solvency II 
 
Het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de 
toegang tot en uitoefening van het verzekerings en 
het herverzekeringsbedrijf SOLVABILITEIT II is 
beschikbaar. 
 
Publicatieblad van de Europese Unie, 30 augustus 
2008, C 224, p. 11.  
 

17. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 
In Life & Benefits 2008/7 lezen we: 
- Evenwichtig kanscontract is geen 

nattevingerwerk. Sinds enkele jaren bieden 
vooral Luxemburgse verzekeraars op onze markt 
beleggingsverzekeringen aan met twee 
verzekeringnemers en twee verzekerden. 
Dergelijke polissen zouden ontsnappen aan de 
Belgische successierechten. De argumentatie 
daarvoor stoelt op het concept van het 
gelijkwaardige kanscontract. L. Vereycken licht 
toe waarom en hoe die gelijkwaardigheid steeds 
preciezer berekend zal moeten worden. 

- Waarom niet meteen de kinderen mee 
betrekken in de begunstigingsclausule? De 
begunstigingsclausule bij overlijden van het type 
‘de echtgenoot van de verzekeringnemer, bij 
gebreke de kinderen van de verzekeringnemer, 
…’ is zowat de klassieker. P. Van Eesbeeck stelt 
zich de vraag of dit wel altijd de meest 
aangewezen begunstigingsclausule is. 

- In juni verscheen het jaarverslag van de 
Studiecommissie voor de Vergrijzing. P. Roels 
focust op wat gezegd werd over het gemiddeld 
pensioen. 

 

18. CZECH REPUBLIC 
 
The Czech parliament approved legislation on 
July 17, 2008, that raises the retirement age and 
extends the minimum working period required to 
receive an old-age pension. The president is 
expected to sign this pension reform bill shortly. 
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Under the reform bill, changes to the public pension 
system are gradually implemented through 2030, 
including changes that:  
- Raise the normal retirement age to 65 for men, 

childless women, and mothers of one child. This 
would replace existing eligibility ages that are 
gradually increasing to age 63 by 2016 for men 
and by 2019 for women without children; and to 
ages 59 to 63 by 2019 for women with more 
than one child, depending on the number of 
children. Mothers with two or more children 
would still be able to retire 2 to 3 years earlier 
than the normal retirement age.  

- Extend the minimum working period required for 
a full old-age pension from 25 to 35 years.  

 
Bron: SSA, Internationale update August 2008 
 

19. PHILIPPINES: PRIVATE 
VOLUNTARY RETIREMENT 
ACCOUNTS 
 
On June 10, 2008, the Philippine Congress passed a 
bill creating private voluntary retirement accounts 
as a supplement to the country's public pay-as-you-
go (PAYG) system. The President is expected to sign 
the bill into law. Once the law is implemented, 
public- and private-sector employees and the self-
employed who work in the country may set up 
Personal Equity and Retirement Accounts (PERAs).  
 

Individuals working in the Philippines may 
contribute up to 100,000 pesos (US$2,255) per year 
to their accounts (married couples up to double that 
amount) while overseas workers may contribute up 
to twice these limits. All workers will receive a tax 
credit of 5 percent of their annual contributions. 
Employers may contribute to their employees' 
accounts and receive a tax deduction, provided they 
already pay the employers' PAYG contribution. All 
income from the PERAs will be tax exempt as long 
as workers do not withdraw their funds before 
age 55. At retirement, workers may choose between 
a lump sum withdrawal or an annuity. 
 
Bron: SSA, Internationale update July 2008 
 

20. EUROPE, SOCIAL SECURITY 
PROGRAMS, 2008  
 
SSA's Office of Policy has released it’s report “Social 
Security Programs Throughout the World: Europe, 
2008”. This report, which is part of a four-volume 
series, provides a cross-national comparison of the 
social security systems in 44 countries in Europe. It 
summarizes the five main social insurance programs 
in those 
countries: old-age, disability, and survivors; 
sickness and maternity; work injury; 
unemployment; and family allowances. 
 
SSA, International update, September 2008 
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De pensioenfactuur doorsturen? 
 

Eind juli kopte De Standaard op de 
voorpagina “Bom onder pensioenstelsel 
ambtenaren”. Door contractuelen 
(werknemers) net vóór hun pensioen te 
benoemen kunnen gemeenten een dubbele 
slag slaan. Ten eerste wordt hun personeel 
beloond met een zeer substantiële 
pensioenverhoging. Ten tweede wordt de 
pensioenfactuur doorgestuurd naar het 
federale niveau. Laattijdige gemeentelijke 
“statutarisering” leidt zo tot relatief 
onverwachte verhogingen van de federale 
pensioenuitgaven. Is dit inderdaad een bom ? 
 Het basisprobleem is dat er met quasi 
dezelfde arbeid een zeer verschillend pensioen 
wordt opgebouwd. Er is geen twijfel: dit voelt 
onrechtvaardig aan. Er zijn grosso modo twee 
reacties. Ofwel moet er sneller en uitgebreider 
benoemd worden. Ofwel moet er een 
aanvullend pensioen worden voorzien voor de 
contractuelen. Zo kunnen zij een gelijkaardige 
pensioenopbouw kennen als hun collega’s 
ambtenaren. Naast een aantal wetswijzigingen 
(waaronder de beruchte wet Wyninckx) moet 
er in ieder geval extra geld voor worden 
vrijgemaakt.  
 Maar wie wil er betalen ? Welke 
overheid moet de kosten op zich nemen ? Voor 
een aantal “statutariseringen” bestaat er al 
zoiets als de “responsabiliseringsbijdrage”. Het 
buitenland kent gelijkaardige systemen. Het 
gaat om een extra bijdrage die de benoemde 
overheid moet betalen aan de uiteindelijke 
betaler van het pensioen. De bijdrage is 
bedoeld om de extra pensioenkosten op te 
vangen op federaal niveau. Een verhoging en 
verruiming van de responsabiliseringsbijdrage 
is een optie, maar raakt de lokale overheden. 
Politici van verschillende niveaus hebben met 
andere woorden tegengestelde belangen te 
verdedigen.  

 Lokale en federale overheden leven al 
langer op een moeilijke pensioenvoet. Dit 
bleek ook uit het recente arrest van het 
grondwettelijk hof (nr. 74/2008). Bepaalde 
lokale besturen hebben er namelijk voor 
gekozen om met een eigen gespijsd 
pensioenfonds de pensioenen te betalen van 
hun ambtenaren.  

Bij de benoeming van contractueel bij 
zulke overheid krijgt deze benoemende 
overheid dan de tot dan toe betaalde sociale 
werknemersbijdragen terugbetaald. Dit dient 
als compensatie voor de toekomstige 
pensioenlast die de overheid zal dragen. Een 
wet van 2006 stelde die “overdracht” van de 
vroeger reeds betaalde sociale 
werknemersbijdragen uit tot op het ogenblik 
van pensionering van de benoemde 
contractueel. Voorheen gebeurde deze 
overdracht echter op het ogenblik van de 
benoeming. Het verschil is duidelijk: in de 
plaats van de lokale overheid krijgt de federale 
overheid de kapitalisatieopbrengst van de 
werknemersbijdragen. Het Grondwettelijk Hof 
vond dit niet kunnen en vernietigde het 
bewuste artikel. De lokale overheden zijn dus 
tevreden. 

De vraag is hoe lang zij tevreden 
zullen blijven. Vroeg of laat moet het geheel 
van pensioensystematiek namelijk geëvalueerd 
worden in het licht van de vergrijzing. Het 
heen en weer doorschuiven van 
pensioenfacturen lijkt daarbij symptomatisch.  

Bepaalde lokale overheden wachten 
niet langer en voeren momenteel de forcing 
met de creatie van een aanvullend pensioen 
voor hun contractueel personeel. Zonder 
gewijzigd wettelijk kader is dit echter niet 
evident. 

YS 


