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1. HOF VAN JUSTITIE 
 
1.1. Onderscheid op grond van leeftijd in 
bedrijfspensioenregelingen 
 
Mevrouw Bartsch is gehuwd met de heer Bartsch, 
die in mei 2004 is overleden. De heer Bartsch had 
een arbeidsovereenkomst de vennootschap BSH. 
BSH Altersfürsorge, dat door BSH was opgericht, 
heeft jegens mevrouw Bartsch de verplichting op 
zich genomen om de mogelijke verbintenissen ter 
zake van bedrijfspensioen die deze vennootschap 
ten gunste van de overleden heer Bartsch was 
aangegaan, gestand te doen. Aangezien mevrouw 
Bartsch meer dan vijftien jaar jonger was dan haar 
overleden echtgenoot, weigert BSH Altersfürsorge 
evenwel een aanvullend pensioen uit te betalen, 
overeenkomstig de “richtsnoeren” van de 
pensioentoezegging. 
 
Zulke richtsnoeren vormen geen maatregel ter 
uitvoering van richtlijn 2000/78. De heer Bartsch is 
bovendien overleden vóór het verstrijken van de 
voor de betrokken lidstaat geldende termijn voor de 
uitvoering van die richtlijn. 
 
Het Hof oordeelt dat het gemeenschapsrecht geen 
verbod bevat van discriminatie op grond van leeftijd 
waarvan de rechters van de lidstaten de naleving 
dienen te waarborgen wanneer de mogelijk 
discriminerende behandeling geen band met het 
gemeenschapsrecht heeft. Een dergelijke band 
wordt niet bewerkstelligd door artikel 13 EG en 
evenmin door richtlijn 2000/78/EG, wanneer de 
feiten plaatsvinden vóór het verstrijken van de aan 

de betrokken lidstaat voor de uitvoering daarvan 
gestelde termijn. 
 
HvJ 23 september 2008, C-427/06, Bartsch/Bosch. 
 
1.2. Gedwongen pensionering 
 
The High Court of Justice (England and Wales) 
stelde onder meer volgende prejudiciële vraag aan 
het Europees Hof van Justitie: 
- Strekt de werkingssfeer van de richtlijn 

2000/78/EG zich uit tot nationale bepalingen die 
werkgevers toestaan werknemers van 65 jaar of 
ouder wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd te ontslaan, wanneer 
zij zijn ingevoerd na de vaststelling van de 
richtlijn? 

- Staat artikel 6, lid 1, van de richtlijn de lidstaten 
toe wettelijke bepalingen in te voeren volgens 
welke een verschil in behandeling op grond van 
leeftijd geen discriminatie is, indien zij evenredig 
zijn aan een legitiem doel, of vereist artikel 6, lid 
1, van de lidstaten dat zij op basis van een lijst of 
een andere formeel en materieel op artikel 6, lid 1, 
gelijkende maatregel de verschillen in 
behandeling definiëren die gerechtvaardigd 
kunnen zijn? 

 

De advocaat-generaal stelt in zijn conclusie dat een 
bepaling die werkgevers toestaat werknemers van 
65 jaar of ouder te ontslaan indien de reden voor 
het ontslag pensionering is, in beginsel o.g.v. 
artikel 6 lid 1 richtlijn 2000/78 kan worden 
gerechtvaardigd. 
 

HvJ, C-399/07, conclusie advocaat-generaal van 23 
september 2008. 
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2. GRONDWETTELIJK HOF: 
OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR UIT 
DE ECHT GESCHEIDEN VROUW 
 
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel stelde 
volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof: “Schendt artikel 7 van het decreet van 28 juni 
1957 houdende statuut van de Koloniale 
verzekeringskas de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre het bepaalt dat de uit de echt 
gescheiden vrouw enkel recht heeft op een 
overlevingsrente, berekend overeenkomstig artikel 
13 van het voormelde decreet, op voorwaarde dat 
het gaat om :  
- hetzij een vrouw die uitsluitend ten nadele van de 
man uit de echt gescheiden is;  
- hetzij een vrouw die oorspronkelijk verweerster 
was in de vordering die heeft geleid tot de 
echtscheiding uitsluitend op grond van artikel 232 
van het Burgerlijk Wetboek en ten laste van wie de 
rechtbank niet de verantwoordelijkheid voor de 
feitelijke scheiding heeft gelegd;  
en zulks terwijl artikel 6 van de wet houdende 
maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen het overlevingspensioen van de 
weduwen van ambtenaren die tot het moederland 
behoren niet laat afhangen van de inhoud van het 
vonnis waarbij de echtscheiding wordt 
uitgesproken ?” 
 
Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat artikel 7, § 2, 
tweede lid, 1°, van het decreet van 28 juni 1957 
houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in 
zoverre het de door onderlinge toestemming uit de 
echt gescheiden vrouw het recht op het 
overlevingspensioen waarin het voorziet, ontzegt. 
 
GH 20 november 2008, nr. 160/2008. 
 

3. HOF VAN CASSATIE: 
BEPAALBAARHEID VAN HET 
VOORWERP VAN EEN 
OVEREENKOMST 
 
Voor de geldigheid van een overeenkomst is, onder 
meer, een bepaald voorwerp vereist (art. 1108 BW). 

Het voorwerp moet bepaald of bepaalbaar zijn (art. 
1129 BW). Het voorwerp is bepaalbaar als de 
overeenkomst objectieve elementen bevat waardoor 
het kan worden bepaald zonder dat een nieuw 
akkoord tussen de partijen nodig is. In een 
arbeidsovereenkomst tussen de partijen werd 
voorzien dat de werkgever een groepsverzekering 
afsluit ten voordele van de werknemer, “zoals 
voorzien in bijlage”. Er was echter geen bijlage bij 
de arbeidsovereenkomst gevoegd en de werkgever 
liet na een groepsverzekering af te sluiten. 
 
Het Hof van Cassatie bevestigt het standpunt van 
het Arbeidshof te Antwerpen dat de overeenkomst 
zelf onvoldoende objectieve elementen bevat om 
het voorwerp van de verbintenis van de werkgever 
te bepalen zodat zij nietig. 
 
Cass. 13 juni 2005, R.W. 2008-09, oktober 2008, 
300. 
 

4. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
4.1. Geen rendement op toegekende premie 
 
Een werkgever laat na de premies te betalen voor 
de groepsverzekering (een vastebijdragenplan) van 
een werknemer gedurende twee jaren (2005-2006). 
Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst volgt 
er een juridische procedure. 
 
Het Arbeidshof veroordeelt de werkgever tot het 
betalen van de achterstallige premies. Maar het 
Arbeidshof kent geen rendement toe op de premies 
voor de jaren dat er geen premie betaald werd. 
Voor bedenkingen bij dit arrest, zie de rubriek 
Pensioenopinies hieronder.  
 
Arbh. Antwerpen 18 november 2008, A.R. 2070253, 
ongepubl.  
 
4.2. Fiscale vrijstelling 
levensverzekeringscontract 
 
Uit artikel 2I, 9°, b van het WIB 1992 vloeit voort 
dat de inkomsten die zijn begrepen in kapitalen en 
afkoopwaarden betreffende levensverzekerings-
contracten gesloten door een natuurlijke persoon, 
zijn uitgesloten van de categorie van inkomsten van 
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roerende goederen en kapitalen in de hypothese 
waarin zij voortvloeien uit een contract dat werd 
afgesloten voor een duur die langer is dan 8 jaar en 
dat de kapitalen of afkoopwaarden effectief worden 
betaald meer dan 8 jaar na het sluiten van het 
contract. 
 
Wanneer de specifieke bepalingen van het contract 
voorzien dat de datum waarop het contract een 
aanvang neemt I december 1993 is en de datum 
waarop het contract eindigt 1 december 2001 is, 
dient men te besluiten dat de overeenkomst een 
duur heeft van 8 jaar en 1 dag en dat het bijgevolg 
gaat over een contract met een duur die langer is 
dan 8 jaar. 
 
Namen 21 november 2007, F.J.F. 2008, 853-855. 
 
4.3. Une prime d’assurance 
groupe déraisonnable 
 
Une société conclut en 1995, un contrat 
d’assurance-groupe en faveur de ses deux 
associés/gérants. La convention prévoit le 
versement d’une prime annuelle de 7.123,37 EUR 
par assuré. Après quelques années, la société verse 
une prime unique de 487.738,86 EUR. En raison de 
ce paiement, la société réalise une importante perte. 
Un an après, la société est mise en liquidation. 
 
L'administration refuse la déduction, à titre de frais 
professionnels, de la prime unique payée par la 
société durant l’année précédant sa liquidation. 
D'après l’Administration, la prime versée dépasse de 
manière déraisonnable les besoins professionnels de 
la société. II ne peut être admis que, à la veille de 
sa liquidation, la société verse une prime unique 
dans le cadre du contrat d’assurance groupe en 
cours, de manière telle que le résultat de la société 
présente une lourde perte.  
 
Namur 16 avril 2008, Le Courrier Fiscal 2008, afl. 13, 
583 ; zie ook voor een bespreking C. Devoet, « Une 
pension complémentaire déraisonnable ? », 
Actualité fiscale, nr. 38, 1-4. 
 
4.4. Kwalificatie als 
verzekeringsovereenkomst 
 

Het Hof van Beroep van Bergen oordeelt dat een 
contract dat tegen de storting van een unieke 
premie van 5.500.000 BEF afgesloten is voor een 
duurtijd van vijf jaar en dat voorziet in de 
kapitalisatie van het resterend bedrag tegen een 
jaarlijkse minimale rentevoet van 4,35 % en in de 
storting van een periodiek inkomen, een 
verzekeringsovereenkomst is. 
 
Bergen 4 december 2007, De Verz., afl. 364, 312-
320, met noot van C. Devoet. 
 

5. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK 
 
5.1. Differenzierung nach der Flexibilität des 
Arbeitseinsatzes 
 
Der Arbeitgeber darf Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung davon abhängig machen, dass 
eine Betriebsvereinbarung über Regelungen zur 
flexibleren Gestaltung der Arbeitszeit zustande 
kommt.  
 
BAG, Urteil vom 18 September 2007 (3 AZR 639/06), 
VersR 2008, Heft 32, 1516-1518 
 
5.2. Übertragung von 
Versorgungsverbindlichkeiten 
 
Versorgungsverbindlichkeiten können durch 
umwandlungsrechtliche Ausgliederung auch auf eine 
Rentnergesellschaft übertragen werden. Einer 
Zustimmung der Versorgungsempfänger bedarf es 
nicht. Ihnen steht auch kein Widerspruchsrecht zu. 
 
Eine unzureichende Ausstattung der 
Rentnergesellschaft führt zwar nicht zur 
Unwirksamkeit der partiellen Gesamtrechtsnachfolge, 
kann aber Schadenersatzansprüche auslösen. Den 
versorgungspflichtigen Arbeitgeber trifft grund-
sätzlich die arbeitsvertragliche Nebenpflicht, die 
Gesellschaft, auf die Versorgungsverbindlichkeiten 
ausgegliedert werden, so auszustatten, dass sie 
nicht nur die laufenden Betriebsrenten zahlen kann, 
sondern auch zu den gesetzlich vorgesehenen 
Anpassungen in der Lage ist. 
 
BAG, Urteil vom 2 März 2008 (3 AZR 358/06), Der 
Betrieb 2008, Heft 43, 2369-2372. 
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6. BELGISCHE RECHTSLEER 
 
6.1. Belastingregime van OFP’s 
 
Sinds 1 januari 2007 kunnen pensioenfondsen de 
vorm aannemen van een organisme voor de 
financiering van pensioenen (OFP). Een OFP is aan 
de vennootschapsbelasting onderworpen, zij het op 
een heel beperkte belastbare basis. Daarnaast zijn 
OFP's vrijgesteld van de zogenaamde 
patrimoniumtaks en geldt er een BTW-vrijstelling 
voor beheersdiensten verstrekt aan een OFP. 
 
Het nieuwe vennootschapsbelastingregime riep 
meteen een aantal toepassingsvragen op. Ook over 
de precieze draagwijdte van de btw-vrijstelling 
rezen vragen, die inmiddels grotendeels via een 
administratieve circulaire zijn beantwoord. Van 
Robbroeck zet alles op een rijtje. 
 
N. Van Robbroeck, “Het belastingregime van een 
OFP: het plaatje raakt ingevuld”, Fiscale Actualiteit 
2008, nr. 36, 6-13. 
 
6.2. De huidige stand van zaken in het 
brugpensioen 
 
In het B.S. van 28 augustus 2008 verschenen twee 
KB’s betreffende brugpensioen. Deze besluiten 
raken niet zozeer aan de grondvoorwaarden van het 
brugpensioen, dan wel aan de randbepalingen 
ervan. Zo wordt de maatregel waarbij 
bruggepensioneerden verplicht worden zich 
beschikbaar te houden van de arbeidsmarkt 
afgeschaft, behoudens enkele uitzonderingen. De 
loopbaanberekening wordt daarentegen in 
welbepaalde gevallen versoepeld. Tot slot krijgen de 
bruggepensioneerden recht op seniorvakantie en de 
mogelijkheid om tijdens de periode van 
werkloosheid een bijkomende activiteit aan te 
vatten. Beelen geeft een overzichtelijke weergave 
van de laatste stand van zaken. 
 
M. Beelen, “Brugpensioen: na de grote 
reglementeringsgolf”, Sociale Wegwijzer 2008, afl. 
18, 2-5. 
 
6.3. Overlijdensrisicodekking niet langer 
vereist 
 

In antwoord op een parlementaire vraag bevestigt 
de minister van Financiën dat wat al eerder in een 
(niet gepubliceerde en niet gedateerde) interne 
instructie van 2007 te lezen stond: inzake 
groepsverzekeringen en 'individuele pensioen-
toezeggingsverzekeringen' (IPT-verzekeringen) is 
niet langer een 'alea' vereist onder vorm van een 
overlijdensrisicokapitaal (vraag nr. 115 van 29 april 
2008 van Kamerlid CLAES, V. & A. 2007-2008 
Kamer, nr. 52-028, p. 7175). Althans voor zover de 
premies gestort zijn vanaf 2004. Want voor premies 
gestort vóór 2004 in het kader van een 
groepsverzekering wordt de strijdbijl niet begraven 
en wordt de discussie blijkbaar verder uitgevochten 
voor de rechtbanken. Van Eesbeeck en Vereycken 
geven een gevatte toelichting bij de deze 
aanslepende discussie. 
 
P. Van Eesbeeck en L. Vereycken, 
“Overlijdensrisicodekking: sinds 2004 niet langer 
vereist”, Fiscoloog, afl. 1134, 22 oktober 2008, 4-6. 
 
6.4. Duidelijkheid over belastingtarief bij 
uitkering aanvullend pensioen betaalde 
sporters 
 
Het fiscaal statuut van de betaalde 
sportbeoefenaars heeft meer duidelijkheid gekregen 
met de Wet van 04/05/2007 (BS 15/05/2007). De 
fiscale discriminatie tussen rijksinwoners en niet-
inwoners is daarmee voor een groot stuk de wereld 
uitgeholpen. Er bleef wel nog altijd onduidelijkheid 
over de uitkering van pensioenkapitalen voor de 
betaalde sportbeoefenaars. In een nieuwe circulaire 
licht de fiscus nu het belastingregime van 
pensioenkapitalen voor betaalde sportbeoefenaars 
toe. Als de sporter een aanvullend pensioen 
ontvangt vóór 65 jaar, komt dat pensioen niet in 
aanmerking voor het tarief van 10 %. Het 
aanvullend pensioen kan wel belast worden aan 
16,5 % (Circ. AOIF nr. 26/2008, Ci.RH.241/592.546, 
13/08/2008).  
 
B. Ameye, Fiscale Actualiteit 2008, afl. 31, 10. 
 
6.5. Wettelijke regeling voor de slapende 
verzekeringsovereenkomsten 
 
De wet van 24 juli 2008 houdende diverse 
bepalingen (I) regelt de slapende 
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verzekeringsovereenkomsten, slapende safes en 
slapende rekeningen (de tweede pensioenpijler valt 
niet onder het nieuwe systeem, omdat deze een 
aparte wette1ijke regeling kent, waardoor de kans 
op slapende contracten hier als zeer klein wordt 
ingeschat). Delaunoy bespreekt de nieuwe regeling 
aangaande de slapende verzekerings-
overeenkomsten. Zij staat stil bij (1) de 
verplichtingen van de verzekeringsonderneming, (2) 
de rol van de Deposito- en Consignatiekas en (3) de 
straf- en overgangsbepalingen van de nieuwe 
regeling. 
 
E. Delaunoy, Bank- en Financieel recht 2008, V, 
320-323. 
 
6.6. IASB versoepelt 'fair value' regels 
 
De International Accounting Standards Board (IASB) 
pastte op 13 oktober 2008 haar boekhoudregels aan. 
Voortaan hoeven bedrijven in uitzonderlijke 
omstandigheden hun beleggingen niet meer aan 
marktwaarde te boeken, en dit retroactief vanaf 1 
juli 2008. De wijzigingen aan IAS 39 en IFRS 7 zijn 
inmiddels ook door de Europese Commissie 
goedgekeurd voor toepassing binnen de Europese 
Unie. Breesch geeft een duidelijk overzicht van de 
nieuwe standards. 
 
D. Breesch, “Kredietcrisis dwingt IASB tot 
versoepeling 'fair value' regels”, Balans 2008, afl. 
595, 1-4. 
 
6.7. Assurances vie et réserve héréditaire 
 
Plusieurs auteurs donnent leurs commentaires sur 
l’arrêt du 26 juin 2008 de la Cour Constitutionnelle, 
qui annonce la fin du traitement privilégié des 
donations par contrat d'assurance vie au regard de 
la réserve héréditaire (inconstitutionnalité de l’article 
124 de la loi du 26 juin 1992 sur le contrat 
d'assurance terrestre).  
 
Leleu et Renchon insistent sur la nouvelle cohérence, 
longtemps attendue, du traitement des produits de 
bancassurance en droit patrimonial de la famille. Ils 
détaillent plus particulièrement la portée de l’arrêt 
en droit des libéralités et des successions. 
 

André-Dumont regrette que l'arrêt estime dans son 
final que la réserve devrait pouvoir être invoquée 
par rapport au capital lui-même qui n'a pourtant 
jamais fait partie du patrimoine du de cujus. La 
Cour ignore ainsi le mécanisme de la stipulation 
pour autrui pourtant rappelé par la Commission des 
Assurances dans les extraits de son avis cites. De 
plus, la Cour n'a pas tenu compte du pouvoir 
d'appréciation du juge. L'article 124 ne prive pas les 
Tribunaux de leur droit de considérer qu'il y a 
exagération dans le versement des primes. 
 
Y.-H. Leleu et J.-L. Renchon, « Assurances vie et 
réserve héréditaire : égalité et solidarité ? », J.T. 
2008, 597-601 ; J. C. André-Dumont, De Verz. 2008, 
nr. 364, noot bij het arrest van het GH van 26 juni 
2008, 305-311. 
 

7. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 
7.1. Auswirkungen Betriebsübergang 
 
Die Auswirkungen eines Betriebsübergangs auf 
betriebsverfassungsrechtliehe Ansprüche des 
Arbeitnehmers sind in der Praxis trotz diverser 
Entscheidungen des BAG aus den letzten Jahren 
nach wie vor mit erheblichen Fragen verbunden. 
Schließlieh werden die meisten Arbeitsbedingungen 
durch kollektivrechtliche Regelungen - insbes. durch 
Betriebsvereinbarungen - bestimmt. Niklas und 
Muckl versuchen die genannte Rechtsprechung zu 
erläutern und Lösungen für die in diesem 
Zusammenhang noch offenen Fragestellungen 
aufzuzeigen. 
 
Th. Niklas und P. Muckl, “Auswirkungen eines 
Betriebsübergangs auf betriebsverfassungsrechtliche 
Ansprüche”, Der Betrieb 2008, Heft 41, 2250-2254. 
 
7.2. Betrieblichen Altersversorgung bei der 
übertragenden Sanierung 
 
Wenn der Insolvenzverwalter den von ihm zunächst 
fortgeführten Betrieb im Rahmen einer 
übertragenden Sanierung veräußert, ist die Haftung 
des Betriebserwerbers in der Insolvenz gegenüber 
den im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern jedoch 
insoweit ausgeschlossen, wie deren Ansprüche 
gegenüber dem Betriebsveräußerer vor der 
Insolvenzeröffnung entstanden sind. 
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Der Betriebserwerber haftet nunmehr für die vom 
Arbeitnehmer zwischen Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens und Betriebsübergang 
erdienten Versorgungsanwartschaften. Daneben 
haftet der Betriebserwerber nach allgemeinen 
Grundsätzen des Betriebsrentenrechts für den Teil 
der späteren Versorgungsleistung, die Arbeitnehmer 
nach dem Betriebsübergang bei ihm erdienen. 
Neufeld erklärt wie der Pensions-Sicherungs-Verein 
(PSV)haftet für die bis zur Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens erdienten unverfallbaren 
Versorgungsanwartschaften. 
 
T. Neufeld, “Besonderheiten der betrieblichen 
Altersversorgung bei der übertragenden Sanierung”, 
Betriebs-Berater 2008, II, heft  43,  2346-2351. 
 
7.3. Gedwongen pensionering 
 
Twee artikels bespreken het arrest Palacios van 16 
oktober 2007 van het Hof van Justitie (C-411/05) en 
vergelijken de motivering van het Hof met deze in 
het arrest Mangold van 22 november 2005 (C-
144/04). 
 
H. Voogsgeerd, « Felix Palacios de la Villa t. 
Cortefiel Servicios », SEW, nr. 10, oktober 2008, 
404-407 ; S. Bredt, “Compulsory retirement as an 
instrument to strengthen labour market 
opportunities for young employment seekers? », 
European Journal of Social Security, Volume 10 
(2008). No.2, 190-199. 
 

8. INTERNATIONAL ACCOUNTING 
STANDARDS 
 
Tegen de achtergrond van de thans heersende 
financiële beroering en gezien het feit dat sommige 
financiële instrumenten niet meer verhandeld 
worden of dat de desbetreffende markten inactief 
zijn geworden of ingezakt, acht de Europese 
Commissie het noodzakelijk enkele wijzigingen 
inzake boekhoudkundige herclassificatie van 
sommige financiële instrumenten door te voeren, 
meer bepaald in IAS 39 (Financiële instrumenten: 
opname en waardering) en in IFRS 7 (Financiële 
instrumenten: informatieverschaffing). 
 

Verordening (EG) nr. 1004/2008 van de Commissie 
van 15 oktober 2008 houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring 
van bepaalde internationale standaarden voor 
jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad 
wat International Accounting Standard (IAS) 39 en 
International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 
betreft. 
 

9. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
9.1. Pensioenbonus: tegenbewijs kan 
vermoeden omverwerpen 
 
Wie na zijn 62ste of na een loopbaan van 44 jaar 
blijft werken, kan sinds 1 januari 2007 rekenen op 
een bonus van 2 euro per voltijds gewerkte dag 
bovenop zijn wettelijk pensioen. Het basisbesluit 
van 1 februari 2007 stelt, bij wijze van 
overgangsmaatregel, een vermoeden in om het 
bonusbedrag te berekenen van het kalenderjaar dat 
voorafgaat aan het effectieve pensioneringsjaar en 
voor het jaar waarin het pensioen ingaat. De 
werknemer kan dit vermoeden nu weerleggen door 
een tegenbewijs in de vorm van een attest van de 
werkgever. Dit tegenbewijs geldt alleen wanneer 
het binnen de 3 maanden na de pensioensdatum is 
aangebracht. Voor de pensioenen die op dit 
moment al zijn ingegaan, kan het tegenbewijs nog 
tot 12 februari 2009, 3 maanden na de 
bekendmaking van het besluit van 22 oktober 2008 
in het Belgisch Staatsblad, worden geleverd.  
 
KB van 22 oktober 2008 tot wijziging van het KB 
van 1 februari 2007 tot instelling van een 
pensioenbonus, B.S. 12 november 2008. 
 
9.2. Slapende rekeningen, safes en 
verzekeringsovereenkomsten 
 
Met de KB’s van 14 november 2008 wordt 
uitvoering gegeven aan hoofdstuk 5 van de wet van 
24 juli 2008, dat handelt over de slapende 
rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten.  
 
De KB’s regelen onder meer op welke manier de 
gegevens uit het Rijksregister en de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid kunnen worden 
geraadpleegd, die verzekeringsondernemingen en 
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andere instellingen nodig hebben voor de 
opsporingen naar de houders, huurders en 
begunstigden van de slapende rekeningen, safes en 
verzekeringsovereenkomsten. 
 
KB van 14 november 2008 tot uitvoering van de 
artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet 
van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), 
B.S. 19 november 2008; KB van 14 november 2008 
tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van 
de wet van 24 juli 2008 houdende diverse 
bepalingen (I), B.S. 19 november 2008. 
 
9.3. Verhoging grensbedragen van de 
toegelaten beroepsinkomsten voor bepaalde 
gepensioneerden 
 
De grensbedragen van de toegelaten 
beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten voor de 
pensioenen van de openbare sector worden 
aanzienlijk verhoogd. Ook de grenzen van de 
beroepsinkomsten voor een persoon die één of 
meerdere overlevingspensioenen geniet worden 
verhoogd. 
 
KB van 1 september 2008 waarbij de 
grensbedragen van de toegelaten beroepsinkomsten 
voor bepaalde gepensioneerden verhoogd worden, 
B.S. 6 oktober 2008 
 
9.4. Sectorpensioenen 
 
Een uitgebreid aantal maatregelen werd getroffen 
op het niveau van de sectorpensioenen: 
 
KB van 1 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 19 juli 2007, gesloten 
in het Paritair Comité voor de ondernemingen van 
technische land- en tuinbouwwerken, 
betreffende de vaststelling van de aanvullende 
werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal 
Fonds voor de ondernemingen van technische land- 
en tuinbouwwerken" tot financiering van het 
pensioenfonds - tweede pijler, B.S. 17 oktober 2008. 
 
KB van 2 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 9 oktober 2007, 
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 uit de internationale 
handel, het vervoer en de aanverwante 
bedrijfstakken, B.S. 8 oktober 2008. 
 

KB van 2 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 9 oktober 2007, 
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 notarisbedienden, B.S. 8 oktober 
2008. 
 
KB van 24 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 9 oktober 2007, 
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 vermakelijkheidsbedrijf, B.S. 8 
oktober 2008. 
 
KB van 24 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 9 oktober 2007, 
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. 8 oktober 2008. 
 
KB van 30 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 8 maart 2004, gesloten 
in het Paritair Comité voor de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de 
CAO van 21 maart 2002 houdende uitvoering van 
hoofdstuk II, artikel 4, par. par. 1 en 5, van de CAO 
van 11 juni 2001 betreffende het Nationaal Akkoord 
2001-2002 (extra legaal pensioen), B.S. 2 oktober 
2008. 
 
KB van 30 juli 2008 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO 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. 2 oktober 2008 
 
KB van 9 september 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 6 juli 2007, 
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. 8 
oktober 2008. 
 
KB van 9 september 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 6 juli 2007, 
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 
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sector van de metaal-, machine- en elektrische 
bouw, B.S. 8 oktober 2008. 
 
KB van 9 september 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 6 juli 2007, 
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 voedingsnijverheid, B.S. 8 oktober 
2008. 
 
KB van 18 september 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 18 maart 
2008, gesloten in het Paritair Comité voor de 
uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de 
pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de 
sector voor het tuinbouwbedrijf, B.S. 17 
november 2008 
 
KB van 18 september 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 10 oktober 
2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de 
elektriciens : installatie en distributie, betreffende 
het sociaal sectoraal pensioenstelsel - Solidariteit, 
B.S. 1 december 2008 
 
KB van 18 september 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 4 
september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité 
voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en 
de coördinatie van het sociaal sectoraal 
pensioenstelsel, B.S. 7 november 2008 
 
KB van 1 oktober 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 18 maart 
2008, gesloten in het Paritair Comité voor de 
uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de 
pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de 
sector voor de ondernemingen van technische 
land- en tuinbouwwerken, B.S. 17 november 
2008 
 
KB van 8 oktober 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 11 
september 2007, 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. 17 
november 2008. 
 
KB van 8 oktober 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 11 
september 2007, 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 betonindustrie, 
B.S. 17 november 2008. 
 
KB van 8 oktober 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 11 
september 2007, 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. 17 november 2008. 
 
KB van 8 oktober 2008 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de CAO van 19 
september 2007, gesloten in het Paritair Comité 
voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van 
CAO van 5 november 2003 tot invoering van een 
sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de 
arbeiders van de voedingsindustrie (CAO nr. 2), B.S. 
28 november 2008 
 

10. MINISTERRAAD 
 
10.1. Verhoging van de eerste loongrens voor 
de berekening van de pensioenen van 
zelfstandigen 
 
De ministerraad heeft beslist om de 
eerste loongrens voor de berekening van de 
pensioenen van zelfstandigen voor de jaren na 2006 
met 0,3% te verhogen. Het voorstel van minister 
Arena en minister Laruelle past de eerste 
loongrens aan waarboven een lagere coëfficiënt 
wordt toegepast voor de berekening van het 
pensioen. Het geïndexeerde bedrag stijgt dus van 
39.333 euro tot 39.451 €, wat neerkomt op plus 
118 euro. Een gelijkaardige maatregel werd voor 
het stelsel van de werknemerspensioenen 
genomen met het koninklijk besluit van 3 juni 
2007.  
 
Ministerraad van 3 oktober 2008 
 
10.2. Oprichting van een task force voor de 
organisatie van de Nationale conferentie voor 
de pensioenen 
 
De ministerraad nam kennis van een oriëntatienota 
die minister Arena en minister Laruelle voorstelden 
over de organisatie van de Nationale conferentie 
voor de pensioenen. Een task force zal de 
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conferentie, die in januari 2009 
doorgaat, organiseren. De task force zal de 
werkwijze voor de organisatie van de conferentie en 
de thema's vastleggen, die er aan bod zullen komen. 
De nationale conferentie zal de modernisering en 
vereenvoudiging van de pensioenstelsels analyseren, 
zowel het wettelijke pensioen als het aanvullende 
pensioen. Speciale aandacht gaat naar de ouderen 
en de samenleving. Van elk domein wordt een stand 
van zaken en een vergelijking met de stelsels in de 
landen van de Europese Unie opgemaakt.  
 
Ministerraad van 3 oktober 2008 
 

11. RVP 
 
11.1. Dienstnota’s  
 
De RVP vaardigde volgende dienstnota’s uit: 
- 2008/15 van 19 september 2008: “Verhoging op 

1.10.2008 van de minimumpensioenen 
zelfstandige en van het basisbedrag van de 
inkomensgarantie”. 

- 2007/6 van 21 november 2008: “Uitvoering van 
artikel 7 van de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact – pensioenbonus”; 

 
11.2. Praktische gids voor de gepensioneerde 
 
Op de website van de RVP is de praktische gids voor 
de gepensioneerde 2008-2009 ter beschikking 
gesteld (www.rvponp.fgov.be). 
 

12. COMMISSIE AANVULLENDE 
PENSIOENEN: TWEE ADVIEZEN 
 
De commissie Aanvullende Pensioenen heeft 2 
adviezen uitgebracht: 
- advies nr. 27 van 3 november 2008 over de 

ontwerpnota van de CBFA inzake Sociale 
Pensioenstelsels; 

- advies nr. 28 van 3 november 2008 over het 
ontwerp van circulaire van de CBFA inzake het 
actuele financieringsniveau van de verworven 
reserves en de waarborg. 

 
Beide adviezen zijn terug te vinden op de website 
van de CBFA (www.cbfa.be). 

 

13. CEIOPS: REPORTS ON 
OUTSOURCING IORPS, MARKET 
DEVELOPMENT AND RISK 
MANANGEMENT 
 
Op de CEIOPS website zijn volgende nieuwe 
documenten verschenen: 
 
- Report on outsourcing by IORPs (30 October 

2008): this document provides a close 
examination of specific national rules regarding 
outsourcing by the Institutions for Occupational 
Retirement Provisions (“IORPs”). 

- Report on Market Developments (11 November 
2008): this document provides a general 
overview on the cross-border developments for 
‘institutions for occupational retirement provision’ 
following the implementation by Member States 
of Directive 2003/41/EC on the Activities and 
Supervision of Institutions for Occupational 
Retirement Provision (“the Directive”). 

- Report on issues regarding the Risk Management 
Standards on Assets (13 November 2008): The 
level of risk management standards applied is 
therefore crucial when dealing with the causes 
and consequences of a crisis. Hence, CEIOPS 
conducted a survey to assess the current level of 
Risk Management Standards on Assets applicable 
to insurance and reinsurance undertakings within 
the European Economic Area (EEA), under the 
current regulatory framework and in the future 
Solvency II framework, and to institutions for 
occupational retirement provision (IORP) under 
current legislation. The results from this survey, 
to which 27 jurisdictions have answered, are 
presented in this report. 

- CEIOPS Fourth Quantitative Impact Study (QIS4): 
One of the main objectives of QIS4 was to collect 
detailed information on the impact of the testing 
proposals on the insurance industry’s balance 
sheet, in order to help develop Level 2 
implementing measures in line with the Level 1 
Framework Directive Proposal. 
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14. EU  
 
14.1. Social protection committee: Growing 
role of private pensions 
 
A report of the European Social Protection 
Committee confirms the trend towards an increased 
role for privately funded pension provision in EU 
countries and the importance of analysing its impact 
on future pension levels. Depending on their role 
within the overall system, low coverage in 
supplementary pensions (together with breaks in 
contributions) can become a cause of concern for 
future pension levels, in particular for those most at 
risk (women, the young, lower educated, low-paid).  
 
Other key findings highlighted in the study include: 
the increasing shift of risks (employment, longevity 
and financial risks) from the pension provider 
(employer or state) to the individual means there is 
a need for better financial education; the greater 
link between a person's actual pension contributions 
and eventual pension benefits means that the 
impact of career breaks on pension levels needs 
careful consideration; management charges for 
private provision make a big difference to eventual 
pension benefits (for instance a 1% annual charge 
over 40 years of contributions would represent 18% 
of total contributions by the time of retirement), … . 
 
Source: Social Protection Committee, “Privately 
managed funded pension provision and their 
contribution to adequate and sustainable pensions”, 
October 2008. 
 
14.2. Pension crisis 
 
Eurostat reported that the EU’s rapidly aging 
population could lead to a pension crisis and an 
increased financial burden on the member states. 
Eurostat projects that deaths will outnumber births 
beginning in 2015. As a result, almost one-third of 
the population will be aged 65 or older by 2060, 
nearly double the current figure of about 17 
percent. In 2060, the countries with the largest 
populations (the United Kingdom, France, Germany, 
Italy, and Spain) will have about 65 percent of the 
EU population. In these countries, the share of the 
population aged 65 and older is projected to range 

from 24.7 percent in the United Kingdom to 32.7 
percent in Italy. Eurostat projects the average 
dependency ratio for the EU will increase from 
about 25 percent in 2008 to about 53 percent in 
2060. Based on this projection, there would be 
fewer than two workers for every person receiving a 
pension benefit in 2060. The EU noted that while 
this projection does not account for possible 
immigration and fertility changes, it is nevertheless 
cause for alarm for the future provision of public 
pensions in the EU. 
 
Source: SSA, International Update, October 
2008. 
 

15. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 
In Life & Benefits 2008/8 lezen we: 
- Als een arbeider plots een bediende blijkt te zijn. 

I. Van Hiel bespreekt het arrest van het 
Arbeidshof van Antwerpen, dat naar aanleiding 
van een geschil over de uitbetaling van een 
aanvullend pensioen, een oordeel diende te 
vellen over de kwalificatie van een 
arbeidsovereenkomst van een technicus als 
arbeidsovereenkomst voor arbeiders of voor 
bedienden. 

- Het nieuwe BTW-regime van een IBP/OFP nader 
toegelicht. Sinds 1 januari 2007 is het beheer van 
een OFP vrijgesteld van de BTW. M. Van Gils en F. 
Vandenberghe zoomen in op de nieuwe regeling, 
maar staan ook stil bij de IBP’s die nog niet de 
rechtsvorm van een OFP hebben aangenomen. 

- Beroepssportlui: 35 jaar is geen wettelijke 
pensioenleeftijd. P. Van Eesbeeck bespreekt de 
administratieve circulaire waarin de fiscus 
aangeeft dat sportlui wel fictief geacht worden 
‘gepensioneerd’ te zijn op 35 jaar, maar daarom 
nog niet geacht worden de ‘wettelijke 
pensioenleeftijd’ te hebben bereikt. Dit heeft zo 
zijn belang voor de al dan niet toepassing van het 
10%-tarief inkomstenbelasting. 

 
In Life & Benefits 2008/9 lezen we: 
- Let op met mee ontlenen van schuldsaldopremie 

en leningkosten. Bij de bouw, aankoop of 
renovatie van een woning en de bijhorende 
hypotheeklening komen nogal wat perifere kosten 
om de hoek kijken. De belangrijkste zijn de 
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registratierechten of de btw, de notariskosten, de 
leningkosten en de schuldsaldoverzekering. Soms 
worden die kosten geheel of gedeeltelijk mee 
ontleend. P. Van Eesbeeck bespreekt de fiscale 
gevolgen daarvan. 

- Grondwettelijk Hof beschermt reservataire 
erfgenamen. C. Schildermans bespreekt de 
impact van het arrest van 26 juni 2008 van het 
Grondwettelijk Hof. 

- Vijf voor twaalf voor beheersovereenkomst. J. 
Van Gysegem en C. De Ridder brengen de 
deadline van 31 december 2008 voor het 
opstellen van een beheersovereenkomst in 
herinnering en overlopen de belangrijkste 
eigenschappen van deze overeenkomst. 

 

16. GERMAN “CRISIS ACT” TO 
COVER PENSIONSFONDS 
 
The German parliament passed a Financial 
Markets Stabilisation Act designed to stabilize 
the financial market but which will see also 
Pensionsfonds able to secure funding from the 
government. The Act will not only cover 
German credit institutions and financial services 
providers, but also insurance companies and 
Pensionsfonds within the German Insurance 
Supervisory Act. 
 
The act will create a € 500 bn financial market 
stabilization fund, which can be used to finance 
targeted measures within a narrow timeframe. 
The fund will be controlled by the Federal 
Ministry of Finance and managed by the 
German Central Bank. 
 
Source: C. Bandel, IPE.com, 17 October 2008 

 

17. ROMANIA 
 
The Romanian government implemented three 
changes to its two-pillar pension system. Two of the 
changes affect the lump-sum distribution rules for 
the second pillar mandatory individual accounts and 
the third change raises first pillar public pension 
benefits. Members who become disabled can now 
request a lump-sum distribution of their contribu-
tions in the private pension system. Previously, the 
only option for disabled participants was drawing a 
pension based on their contributions. Another 
change to the second pillar allows survivors of a 
deceased participant to request a lump-sum 
distribution of the funds in the deceased person’s 
account. Previously, the funds in the deceased’s 
individual account were transferred to the individual 
accounts of eligible survivors, which excluded those 
without an individual account such as children or 
parents of the deceased. The third change increases 
the first pillar public pension by 20 percent. The 
average monthly public pension rose from 581.30 
new lei (US$230.53) to 697.50 new lei (US$276.61), 
equal to about half the average monthly wage in 
Romania. The government accelerated the increase, 
originally scheduled to go into effect on January 1, 
2009, because of favorable economic conditions in 
Romania. 
 
Source: SSA, International Update, October 
2008. 
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Zaak gewonnen maar zonder rendement !? 
In deze nieuwsbrief wordt verwezen 

naar een opmerkelijk arrest van het Arbeidshof 
van Antwerpen (4.1. - 18 november 2008, AR 
2070253). De feiten zijn bijzonder eenvoudig. 
Een werknemer heeft een conflict met de 
werkgever. De werkgever weigert daarom nog 
de premies te betalen voor de 
groepsverzekering (een vastebijdragenplan) 
gedurende twee jaren (2005-2006). Als het 
uiteindelijk tot een breuk komt, volgt er een 
juridische procedure. Niet geheel verwonderlijk 
verplicht het Arbeidshof de werkgever tot het 
betalen van de achterstallige premies. 

Maar het Arbeidshof kent geen 
rendement toe op de premies voor de jaren 
dat er geen premie betaald werd. Het is 
daarbij interessant de redenering van het Hof 
weer te geven.  

“De vordering [van de werknemer] 
inzake de betaling van de 
groepsverzekeringspremies op zich kan 
gegrond worden verklaard. Dit geldt echter 
niet voor het gedeelte van de […] eis waarbij 
[de werknemer] bijkomend een bijpassing 
vordert van de tussen de respectieve 
vervaldata en effectieve betalingsdatum 
veronderstelde winstdeelname (en het 
rendement), aangezien zulks niet kadert in de 
werkgevers-werknemersrelatie, maar 
voortvloeit uit externe marktgebonden factoren 
waaraan partijen geen inbreng hebben en die 
hen als zodanig in het kader van de 
arbeidsovereenkomst niet tegenstelbaar zijn”. 

Klassiek wordt het rendement op de 
bijdragen in een aanvullend pensioenplan niet 
als loon gekwalificeerd onder de 
loonbeschermingswet. Zover is de redenering 
van het Hof natuurlijk wel te volgen. Maar er 
rijzen toch heel wat vragen.  

In de – schaars gepubliceerde – 
rechtspraak ter zake worden immers tal van 

pistes gevolgd om toch dit rendement toe te 
kennen. Opgelijst stellen zich volgende vragen: 

Ten eerste is er het feit dat 
werkgeverstoelagen wel loon zijn onder de 
loonbeschermingswet. Daarop zijn – bij niet 
betaling – wettelijke interesten verschuldigd 
(art. 2, 10, 23 LBW).  Deze wettelijke 
interesten liggen zelfs hoger dan het 
gemiddelde rendement. Waarom zou dit hier 
niet van toepassing zijn ? 

Ten tweede is er de vraag naar 
contractuele aansprakelijkheid van de 
werkgever voor het niet (of vertraagd) 
uitvoeren van een contractuele verplichting 
(art. 1147 BW) of misschien wel de loutere 
wettelijke interest (art. 1153 BW). 

Ten derde kan gevraagd worden of er 
geen buitencontractuele aansprakelijkheid van 
de werkgever is, waarbij de opgelopen schade 
het misgelopen rendement is (art 1382 BW). 

Ten vierde rijst de vraag of er geen 
strafrechtelijke aansprakelijkheid is. En dit zelfs 
op twee vlakken: zowel de 
loonbeschermingswet als de WAP houden 
strafbepalingen in. Dat maakt dat de vordering 
ook een ex delictu karakter krijgt. Hiervoor zou 
mogelijkerwijze een compensatoire interest 
kunnen worden gevorderd ter waarde van het 
rendement. 

Ten vijfde rijst de vraag of de 
verzekeraar in deze kwestie ook geen 
aansprakelijkheid draagt. Het niet betalen van 
de premies gedurende twee jaren door een 
werkgever kan niet louter door de vingers 
worden gezien omwille van onder meer de 
meldingsplicht. 

Wat de juiste antwoorden ook mogen 
zijn in deze zaak. Er is op basis van recente 
uitspraken van het Hof van Cassatie zeker 
genoeg munitie voor handen om naar het 
hoogste gerechtshof te trekken.  YS 


