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1. EUROPEES HOF VOOR DE 

RECHTEN VAN DE MENS: RECHT OP 

PENSIOEN VALT ONDER HET 

EIGENDOMSRECHT 
 

Een ex-ambtenaar, die een overheidspensioen 

genoot, werd strafrechtelijk veroordeeld omwille van 

zijn betrokkenheid bij een vervalsing terwijl hij nog 

in dienst was. Ten gevolge daarvan werd hem het 

recht op pensioen ontnomen, en werd dit pensioen 

gedeeltelijk overgedragen op zijn echtgenote en zijn 

dochter. 

 

Omwille van de verbintenis van de Staat om, op 

basis van voorwaarden die geacht worden een 

onderdeel van de arbeidsverhouding te zijn, een 

pensioen uit te betalen, is het desbetreffende 

pensioen een eigendom in de zin van artikel 1 van 

het Eerste aanvullend protocol van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

 

Het automatische verval van het pensioenrecht 

omwille van de strafrechtelijke veroordeling leidt 

ertoe dat de eiser gelet op zijn leeftijd, van elk 

middel van bestaan wordt beroofd en hij niet langer 

beschermd wordt door de sociale zekerheid. 

Hierdoor wordt hij tweemaal gestraft en gaat men 

voorbij aan het principe van de sociale reclassering. 

Aangezien de gezinstoestand steeds aan 

veranderingen onderhevig is, wordt dit gevolg niet 

gecompenseerd door de gedeeltelijke overdracht 

van het pensioen op de familieleden van betrokkene 

zoals bij diens overlijden het geval zou zijn. De 

verzoeker blijkt dan ook een buitensporige en 

bovenmatige last te moeten dragen. 

 

EHRM 22 oktober 2009, nr. 39574/07, Apostolakis v 
Grèce, Soc. Kron. 2009, 546, met noot J. Jacqmain. 
 

2. HOF VAN JUSTITIE: VERPLICHTE 

AANSLUITING VERENIGBAAR MET 

EUROPESE REGELGEVING? 
 

In een principezaak besliste het Hof van Justitie op 

4 maart 1996 dat het EG-Verdrag niet verbiedt dat 

de overheid een pensioenfonds een uitsluitend recht 

verleent om in een bepaalde bedrijfstak een 
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aanvullende pensioenregeling te beheren (HvJ, 4 

maart 1996, C-67/96, Albany International).  

 

Dit standpunt wordt nu opnieuw in vraag gesteld 

door het Tribunal de Grande Instance de Périgueux 

(Frankrijk), die een verzoek om een prejudiciële 

beslissing dienaangaande indiende bij het Hof van 

Justitie. De vraag luidt als volgt: “Zijn de invoering 

van een regeling van verplichte aansluiting bij een 

aanvullend stelsel van gezondheidszorg als bedoeld 

in artikel L 912-1 van de Code de la sécurité sociale, 

en, het op verzoek van de representatieve 

werkgevers- en werknemersorganisaties van een 

bepaalde bedrijfstak door de overheid verbindend 

verklaarde avenant, dat voorziet in de aansluiting bij 

één enkel orgaan dat wordt aangewezen voor het 

beheer van een aanvullend stelsel van 

gezondheidszorg, zonder enige mogelijkheid voor de 

ondernemingen binnen die bedrijfstak om van 

aansluiting te worden vrijgesteld, in 

overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 

81 EG en 82 EG, of kan als gevolg daarvan het 

aangewezen orgaan een machtspositie gaan 

innemen die misbruik oplevert? Het antwoord op 

deze vraag is ook van belang voor de aanvullende 

pensioenen.” 

 

HvJ, prejudiciële vraag, C-437/09. 
 

3. HOF VAN CASSATIE: 
INFORMATIEVERPLICHTINGEN 

VOOR DE INSTELLINGEN VAN 

SOCIALE ZEKERHEID 
 

De verplichting van de sociale zekerheidsinstelling 

om uit eigen initiatief aan de sociaal verzekerde 

bijkomende informatie te verschaffen die 

noodzakelijk is voor het onderzoek van zijn verzoek 

of het behoud van zijn rechten is niet onderworpen 

aan de voorwaarde dat de verzekerde haar 

voorafgaandelijk schriftelijk een informatie met 

betrekking tot zijn rechten en verplichtingen heeft 

gevraagd. 

 

Cass. 23 november 2009, J.T.T. 2010, 68-71. 
 

4. LAGERE RECHTSPRAAK 
 

4.1. Veroordeling pensioeninstelling voor 

discriminatie in de aansluiting  

 

Il est interdit à l'employeur de procéder à une 

discrimination quelconque, sans qu'il faille 

rechercher si celle-ci est raisonnable ou non, dans 

l'attribution d'avantages complémentaires de 

sécurité sociale, y compris en matière de régime 

complémentaire de pension, aux travailleurs de 

l'entreprise qui appartiennent à une même catégorie.  

 

La notion de catégorie n'est pas définie par la loi. 

Elle s'identifie à un groupe homogène de travailleurs, 

auxquels il est justifié d'accorder les mêmes 

avantages complémentaires de sécurité sociale, 

déterminé en fonction de la nature de leur travail, 

ou du niveau de leurs responsabilités, ou encore 

d'autres critères plus stricts comme un régime 

spécifique de rémunération.  

 

L'assureur qui manque à son devoir professionnel 

de vigilance en négligeant d'attirer l'attention de 

l'employeur, avec lequel il contracte une assurance 

de groupe, sur l'existence d'une discrimination 

illégale dans le régime de pension complémentaire 

convenu, peut engager sa responsabilité extra-

contractuelle envers les travailleurs préjudiciés par 

cette discrimination.  

 

Le dommage subi par ces derniers en suite de la 

faute de l'assureur consiste dans la perte de la 

chance de recevoir de l'employeur, si celui-ci avait 

été averti, l'avantage dû en l'absence de 

discrimination. La réparation est proportionnée à la 

part de responsabilité de l'assureur dans la violation 

de la loi par l'employeur. 

 

Arbh. Luik 8 februari 2010, A.R. nr. 35557/08 en 
35569/08, ongepubl. 
 

4.2. Gelijkstelling van studieperiode en 

militaire dienst 

 

Naar aanleiding van een ingediende aanvraag tot 

rustpensioen registreerde de RSVZ de ambtshalve 

aanvraag tot gelijkstelling van een studieperiode en 
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een periode van militaire dienst met een periode 

van activiteit als zelfstandige. Bij administratieve 

beslissingen van 26 januari 2006 werd zowel de 

gelijkstelling van de studieperiode als de periode 

van militaire dienst geweigerd, omdat de 

betrokkene de hoedanigheid van zelfstandige niet 

verwierf binnen de 180 dagen na het einde van de 

studieperiode respectievelijk periode van militaire 

dienst (art. 34 respectievelijk 31, §2 KB van 22 

december 1967). 

 

In het stelsel van de loontrekkenden telt de militaire 

dienst mee als de persoon in kwestie binnen de drie 

jaar na het einde van de legerdienst werknemer is 

geworden. Deze ongelijke behandeling is volgens 

eiser strijdig met de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

Het Arbeidshof antwoordt dat de wetgever niet 

verplicht is de werknemers en de zelfstandigen 

onder dezelfde voorwaarden een pensioen te 

verlenen. De verscheidenheid aan beroepssituaties 

rechtvaardigt de verschillende wettelijke opvatting 

en organisatie van de beide pensioenverzekeringen 

(zie ook het arrest van het Arbitragehof nr. 54/92, 9 

juli 1992). 

 

Arbh. Antwerpen 6 november 2009, A.R. nr. 
2060737, ongepubl. 
 

4.3. Overlevingspensioen bij een huwelijk dat 

minder dan één jaar duurt 

 

Om recht te hebben op een overlevingspensioen 

moet de langstlevende echtgenoot aantonen dat hij 

minstens één jaar met de zelfstandige was gehuwd. 

Er is sprake van een uitzondering in geval van een 

overlijden ingevolge een ongeval dat zich na het 

huwelijk heeft voorgedaan. Het begrip «ongeval», 

dat de langstlevende echtgenoot toelaat zich aan de 

minimumvoorwaarde van één jaar huwelijk te 

onttrekken, dient, zoals met iedere uitzondering het 

geval is, in beperkende zin te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Een ongeval is van nature een externe gebeurtenis. 

Een hersen- of een hartinfarct is geen ongeval in de 

zin van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit nr. 72. 

 

Arbh. Luik 17 juni 2008, A.R. nr. 8322/2007, Soc. 
Kron. 2009, 500-501. 
 

4.4. Overlevingspensioen bij bigamie 

 

Aan twee huwelijken naar Marokkaans recht van 

een man is naar Belgisch recht nooit een einde 

gekomen. Daardoor kunnen enkel (afgeleide) 

pensioenrechten toegekend worden aan de vrouw 

uit het eerste huwelijk en niet aan de vrouw uit het 

tweede huwelijk, nu de conventie tussen België en 

Marokko desbetreffend daarover niets voorziet. De 

Belgische regelgeving voorziet immers niet in een 

uitzonderingsregel met betrekking tot een in het 

buitenland volledig wettig ontstane toestand van 

bigamie. 

 

Arbh. Antwerpen (afdeling Hasselt) 11 juni 2009, 
A.R. nr. 2040-383, Soc. Kron. 2009, 503-505. 
 

4.5. Overlevingspensioen voor de uit de echt 

gescheiden echtgenoot 

 

De uit de echt gescheiden echtgenoot die hertrouwt 

heeft geen recht op een overlevingspensioen, zelfs 

wanneer het nieuwe huwelijk ontbonden werd, 

tenzij er na de ontbinding van dit tweede huwelijk 

geen rechten op een overlevingspensioen kunnen 

vastgesteld worden. 

 

Arbh. Antwerpen 5 september 2008, Soc. Kron. 
2009, 548. 
 

4.6. Gehoudenheid van werkgever en 

pensioeninstelling t.a.v. de aangesloten 

werknemer (1) 

 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

de pensioentoezegging en de pensioenuitvoering. 

De pensioentoezegging behoort tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de werkgever en is gericht aan de 

werknemer in het kader van de 

arbeidsovereenkomst. 

 

De pensioenuitvoering door de pensioeninstelling 

gebeurt op basis van de verbintenissen vastgelegd 

in het pensioenreglement. De 

groepsverzekeringsovereenkomst is een beding ten 

behoeve van een derde in de zin van artikel 1121 
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BW. Het verschaft aan de werknemer een 

rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar. 

 

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. 

 

Wanneer een werkgever zijn verplichtingen in 

verband met de pensioentoezegging nakomt door 

het afsluiten van een groepsverzekering en het 

nakomen van zijn verbintenissen dienaangaande, 

bevrijdt hij zich van zijn pensioenverbintenis ten 

aanzien van de werknemers. 

 
Arbh. Brussel 10 april 2009, Soc. Kron. 2009, 548.  
 
4.7. Gehoudenheid van werkgever en 

pensioeninstelling t.a.v. de aangesloten 

werknemer (2) 

 

En raison de l'existence du contrat de travail, 

l'intimée dispose d'un droit d'action contre son 

employeur pour exiger de celui-ci l'exécution de son 

obligation, à savoir lui octroyer le bénéfice d'une 

assurance de pension complémentaire ainsi que 

d'une assurance collective maladie et tous accidents. 

 

Les parties sont d'accord pour invoquer l'existence 

d'une stipulation pour autrui. Ce mécanisme 

juridique donne naissance à un double contrat : (1) 

le contrat principal entre l'employeur (stipulant) et 

la compagnie d'assurance (le promettant) et (2) un 

contrat accessoire entre l'intimée (tiers bénéficiaire) 

et la compagnie d'assurance (le promettant). 

 

En principe, l'intimée n'a aucun droit d'action vis-à-

vis de l’employeur, puisque celle-ci n'a contracté 

aucune obligation à son égard. En cas d'inexécution 

de la prestation promise par la compagnie 

d'assurance, l'intimée ne dispose d'aucun recours 

contre l'employeur même si l'avantage provient de 

l'employeur seul et s'il existe manifestement un 

échange de richesses ou de valeurs par personne 

interposée, l'intimée ne peut se fonder sur les 

clauses du contrat principal pour en tirer un 

quelconque avantage en agissant directement 

contre l'employeur. 

 

Le contrat de travail comprend l'obligation de 

l'employeur de souscrire un contrat d'assurance 

groupe de pension complémentaire mais les 

dispositions contractuelles de l'assurance ne font 

pas en elles-mêmes partie du contrat de travail 

puisque celui-ci lie l'employeur et le travailleur alors 

que celui là est un contrat conclu entre un preneur 

d'assurance et un assureur au bénéfice d'un assuré. 

L'employeur n'est donc pas responsable de la bonne 

exécution du contrat d'assurance à moins qu'il n'ait 

commis lui-même une faute distincte en ne payant 

pas les primes contractuellement prévues, quod non, 

en l'espèce. 

 

Les modalités, conditions et types de couverture 

étaient soumis à la discrétion de l'employeur qui 

pouvait donc en changer sans recueillir le 

consentement individuel des travailleurs. 

 

Arbh. Luik 18 december 2009, A.R. nr. 36.245/2009, 
ongepubl. 
 

4.8. Het niet betalen van aanvullende 

pensioenbijdragen is een voortgezet misdrijf  

 

La retenue faite par l'employeur relative aux primes 

d'assurance collective est de la rémunération. La 

Cour de cassation considère que le non-paiement de 

la rémunération constitue une infraction continuée. 

La prescription tirée de l'article 15 de la loi du 3 

juillet 1978 ne peut pas être invoquée (sur la 

prescription, voyez aussi Cass. 7 februari 2008, 

C.06.0175.N). 

 

Arbh. Luik 18 december 2008, A.R. nr. 36.245/2009, 
ongepubl. 
 

4.9. Politiek mandaat als gemeenteraadslid of 

schepen cumuleerbaar met rustpensioen 

 

Een politiek mandaat als gemeenteraadslid of 

schepen, dat vóór de ingangsdatum van het 

pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand 

van de 65ste verjaardag ingaat kan met het 

rustpensioen gecumuleerd worden tot het verstrijkt, 
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nl. tot het einde van de periode waarvoor 

betrokkene verkozen werd. 

 

Het mandaat wordt telkens hernieuwd, en loopt niet 

steeds door bij herverkiezing. Het neemt een 

aanvang bij de eedaflegging. Het kan niet meer 

gecumuleerd worden met het pensioen wanneer de 

eed na de laatste dag van de maand van de 65ste 

verjaardag afgelegd werd. 

 

Arbh. Antwerpen 5 januari 2009, A.R. nr. 2080-229, 
Soc. Kron. 2009, 507-509. 
 

4.10. Bewijs van de samenwoning voor het 

recht op een gezinspensioen 

 

De bepalingen inzake feitelijke scheiding waarbij de 

splitsing van het rustpensioen alleen kan worden 

bekomen middels het bewijs van afzonderlijk 

ingeschreven hoofdverblijfplaatsen, zijn bij gebreke 

aan duidelijke wetteksten niet van toepassing op de 

bepalingen inzake gezinspensioen van twee 

echtgenoten. Hier bestaat dan ook de mogelijkheid 

om door alle middelen van recht te bewijzen dat zij 

eigenlijk steeds hebben samengewoond en een 

gezin vormen. 

 

Het bewijs van de feitelijke scheiding door op een 

afzonderlijke woonplaats ingeschreven te zijn in het 

bevolkingsregister beoogt enkel de situatie van de 

echtgeno(o)t(e) die aanspraak maakt op een 

gedeelte van het rustpensioen van deze laatste.  

 

Het kan bezwaarlijk de bedoeling geweest zijn van 

de wetgever de bepalingen inzake feitelijke 

scheiding aan te wenden om pensioengerechtigden 

die om een of andere reden op een afzonderlijke 

woonplaats ingeschreven zijn in het 

bevolkingsregister, maar in werkelijkheid steeds 

samenwonen, wat de betaling betreft van het 

pensioen, als feitelijk gescheiden echtgenoten te 

behandelen. Zij hebben wel degelijk recht op een 

gezinspensioen. 

 

Arbh. Brussel 6 april 2009, A.R. nr. 43.471, Soc. 
Kron. 2009, 512-514. 
 

4.11. Toegelaten activiteit als gepensioneerde 

en aanrekening vakantiegeld 

 

Voor de toegelaten activiteit als gepensioneerde 

moet het vakantiegeld worden aangerekend op het 

ogenblik dat het betaald wordt (vakantiejaar) en 

niet tijdens het vakantiedienstjaar dat tot basis 

dient voor de vaststelling ervan. 

 

Arbh. Brussel 4 december 2008, A.R. nr. 35.133/07, 
Soc. Kron. 2009, 505-506. 
 

4.12. Uitoefening van een beroepsbezigheid 

als zelfstandige binnen de toegelaten 

beperkingen 

 

Aangezien de bijdragen in het begin van het jaar 

onherroepelijk bepaald zijn, miskent het KB van 14 

november 2002, dat het bedrag verhoogt van de 

bijdragen die voor de vier kwartalen van het jaar 

2002 verschuldigd zijn, het algemeen rechtsbeginsel 

dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende 

kracht hebben. Het mag derhalve niet toegepast 

worden. 

 

Arbh. Brussel 2 november 2009, J.T.T. 2010, 34-35. 
 

5. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK 
 

5.1. Assurance sur la vie : primes 

manifestement exagérées 

 

Une cour d'appel, qui estime que le recel 

successoral n'est pas démontré, le fait par le de 

cujus d'avoir souscrit des assurances-vie au profit 

de certains de ses héritiers étant inopérant, car les 

indemnités résultant des contrats d'assurance vie 

n'entrent pas dans la masse successorale, alors que 

la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des 

libéralités qui lui ont été consenties est constitutive 

d'un recel, a violé l'article 792 du Code civil dans sa 

rédaction antérieure à la loi nr. 2006-728 du 23 juin 

2006. 

 

Une cour d'appel, qui n'a pas recherché si les 

primes payées par le de cujus n'étaient pas 

manifestement exagérées eu égard à ses facultés, 

alors que, lorsqu'elles présentent ce caractère, les 

sommes versées à titre de primes d'un contrat 
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d'assurance constituent des libéralités dont il doit 

être tenu compte dans la liquidation de la 

succession et qui peuvent influer sur la 

détermination des droits des héritiers, n'a pas 

donné de base légale à sa décision. 

 

Cass. (France) 4 juin 2009, pourvoi nr. 08-15093, 
R.G.D.A. 2009, 1213-1236. 
 

5.2. Voraussetzungen für die Korrektur einer 

Anpassungsentscheidung 

 

Wenn der Versorgungsempfänger eine 

ausdrückliche Anpassungsentscheidung des 

Arbeitgebers für unrichtig hält, muss er dies 

grundsätzlich vor dem nächsten Anpassungsstichtag 

wenigstens außergerichtlich geltend machen. Mit 

dem nächsten Anpassungsstichtag erlischt der 

Anspruch auf Korrektur einer früheren 

Anpassungsentscheidung. Dies beruht nicht auf dem 

allgemeinen Grundsatz der Verwirkung (§ 242 BGB), 

sondern auf der dem Betriebsrentengesetz zu 

entnehmenden Befriedungsfunktion. 

 

BAG-Urteil, 10 Februar 2009, AZR 610/07, Der 
Betrieb 2010, 176. 
 

5.3. Voraussetzungen für eine 

Hinterbliebenversorgung eines 

Lebenspartners 

 

Ansprüche auf Gleichbehandlung für hinterbliebene 

eingetragene Lebenspartner in der betrieblichen 

Altersversorgung können nicht darauf gestützt 

werden, dass vor Erlass des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes es in 

gleichgeschlechtlichen Beziehungen lebenden 

Menschen nicht möglich war, eine eingetragene 

Lebenspartnerschaft zu begründen oder die Ehe 

einzugehen. 

 

BAG-Urteil, 15 September 2009, AZR 797/08, Der 
Betrieb 2010, 231-232. 
 

6. BELGISCHE RECHTSLEER 
 

6.1. De verdeling van de pensioenrechten bij 

scheiding 

 

Wat gebeurt er met het aanvullend pensioen 

wanneer de verstandhouding tussen de partners 

volledig zoek is en ze uiteindelijk gaan scheiden? Er 

is geen wettelijke regeling voor de verdeling van de 

pensioenreserves. In dit boek  wordt een voorstel 

van regeling voorgesteld. 

 

Y. Stevens en K. De Witte, De verdelinge van de 
pensioenrechten bij scheiding, Instituut Sociaal 
Recht, Leuven, 2010, 82 p. 
 

6.2. De wet van 16 februari 2009 op het 

herverzekeringsbedrijf: titel die de lading niet 

dekt 

 

De Wet Herverzekeringsbedrijf heeft niet enkel een 

prudentieel toezicht ingevoerd op 

herverzekeringsondernemingen, maar heeft ook een 

uniforme regeling ingelast van goed bestuur, zoals 

die reeds van toepassing was op kredietinstellingen 

(wet van 15 mei 2007), niet alleen voor 

herverzekeringsondernemingen, maar ook voor 

verzekeringsondernemingen. De titel van de wet is 

dan ook misleidend. De hervorming van de wet van 

9 juli 1975 is bijna even belangrijk als het invoeren 

van een prudentieel toezicht op 

herverzekeringsondernemingen. 

 

B. Van Itterbeek, “De wet van 16 februari 2009 op 
het herverzekeringsbedrijf: een titel die de volledige 
lading niet dekt”, R.W. 2009-10, 1074-1081. 
 

6.3. Ruling over levensverzekering op naam 

overlevende echtgenoot 

 

In een circulaire van 2006 heeft de Administratie 

zich ontfermd over de toepassing van de 

successierechten op levensverzekeringcontracten 

gesloten door echtgenoten die gehuwd zijn onder 

een stelsel van gemeenschap van goederen (Circ. nr. 

16/2006 van 31 juli 2006; Fisc. nr. 1037, 5). De 

circulaire stond onder meer stil bij het lot van 

polissen gesloten door en op het hoofd van de 

overlevende echtgenoot, gehuwd onder het stelsel 

van gemeenschap van goederen. Die circulaire was 

niet alleen voor interpretatie vatbaar; ze was ook 

omstreden. Een recente ruling brengt enige 

verduidelijking (voorafgaande beslissing nr. 800.279 

van 26 mei 2009, Fisconetplus). 
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P. Van Eesbeeck en L. Vereycken, “Ruling over 
levensverzekering op naam overlevende 
echtgenoot”, Fiscoloog 2010, afl. 1197, 7-10. 
 

6.4. Aanvullend pensioenplan: voortzetting 

voor tijdelijke werklozen 

 

In een onlangs gepubliceerde ruling aanvaardt de 

Rulingcommissie dat een aanvullend pensioenplan 

van de tweede pijler (groepsverzekering, 

pensioenfonds, …) in een aantal situaties van 

arbeidsduurvermindering of zelfs van volledige 

schorsing van de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst mag voortgezet worden alsof 

de betrokkene nog voltijds aan de slag was 

(voorafgaande beslissing nr. 900.290 van 13 

oktober 2009, te raadplegen op Fisconetplus). 

 

Normaal worden werkgeversbijdragen voor een 

tweedepijlerpensioenplan (groepsverzekering, 

pensioenfonds, ... ) slechts betaald en zijn ze ook 

fiscaal aftrekbaar als de betrokken werknemers 

effectief aan de slag zijn. De zogeheten 80%-grens 

(cf art. 59 WIB 1992 en art. 34 en 35 KB/WIB 1992) 

wordt normaal eveneens getoetst op basis van de 

effectief genoten brutojaarwedde. Deze principes 

kennen nochtans enkele uitzonderingen. P. Van 

Eesbeeck en L. Vereycken belichten de twee 

belangrijkste uitzonderingen. 

 

P. Van Eesbeeck en L. Vereycken, “Aanvullend 
pensioenplan: voortzetting voor tijdelijke werklozen”, 
Fiscoloog 2010, afl. 1194, 5-8. 
 

6.5. Gepensioneerden met bescheiden 

pensioen krijgen voorstel van aanslag 

 

Dit jaar zullen ongeveer 5 000 gepensioneerden niet 

verplicht zijn om een aangifte in te dienen. De fiscus 

zal hen een voorstel van aanslag bezorgen. Alleen 

als ze daarmee niet akkoord gaan, moeten ze 

reageren. Eind april zullen die voorstellen al 

verstuurd worden (aj. 2010, inkomsten van 2009). 

Het gaat om een pilootproject, dat later eventueel 

(er komt eerst nog een evaluatie) uitgebreid zal 

worden tot alle belastingplichtigen waarvan de 

fiscus al alle nodige gegevens in zijn bezit heeft. 

Een en ander wordt verder toegelicht in Fiscale 

actualiteit. 

 

X., “Gepensioneerden met alleen bescheiden 
pensioen krijgen voorstel van aanslag”, Fiscale 
actualiteit 2010, afl. 11, 9-10. 
 

6.6. België wil pensioenen van niet-inwoners 

kunnen belasten 

 

België kan voortaan pensioenen voor niet-inwoners 

effectief belasten als die een link met België hebben, 

zelfs indien ze worden uitbetaald door een niet-

Belgische schuldenaar. Een nieuwe bepaling moet 

met ingang van 1 januari 2009 verduidelijken wat er 

onder pensioenen van Belgische bron wordt 

verstaan (art. 228 § 2 7°bis WIB 92, ingevoerd door 

wet van 22 december 2009 houdende fiscale en 

diverse bepalingen - zie al Fisc. Act. 2009, 34/6). 

 

A. Tack en Jan Pattyn, “België wil pensioenen van 
niet-inwoners kunnen belasten”, Fiscale actualiteit 
2010, afl. 11, 6-9. 
 

7. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
  

7.1. Teuerungsanpassung der Betriebsrenten 

2010 

 

Wie schon im vergangenen Jahr geht die auf 

Grundlage des Verbraucherpreisindexes für 

Deutschland gemessene dreijährige Teuerungsrate 

in Folge der Wirtschaftskrise weiter zurück und 

beträgt aktuell 5,3%. Sofern die jährliche 

Preissteigerungsrate nicht die langfristigen 

Zielvorstellungen der EZB übersteigt, wird die 

dreijährige Teuerungsrate im Jahresverlauf 2010 im 

Wesentlichen hinter der aktuellen Teuerungsrate 

van 5,3% zurückbleiben. 

 

Für einen Rentenbeginn zum 1.1.2007 kommt eine 

Beschränkung der Anpassung in Folge der 

reallohnbezogenen Obergrenze zum 1. 1. 2010 nur 

dann in Betracht, wenn die Bruttolohn-Steigerungen 

im Vergleichszeitraum mit insges. 2,5% oder 

weniger (alte. Bundesländer) bzw. 6,5% oder 

weniger (neue Bundesländer) ausgefallen sind. 

Grundsätzlich reicht der Prüfungszeitraum zur 

Bestimmung der Teuerungsrate und der 
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Nettolohnentwicklung bis zum Rentenbeginn zurück, 

eine Einschränkung der Betrachtung auf den 

vergangenen 3-Jahres-Zeitraurn ist nur in den unter 

III. 3. beschriebenen Fällen möglich. 

 

O. Petersen, M. Bechtoldt, K. Krozeisen, 
Teuerungsanpassung der Betriebsrenten 2010, Der 
Betrieb 2010, 278-283. 
 

7.2. L’arrêt Age Concern : radioscopie 

flou(té)e de l’article 6 de la directive 

2000/78  

 

Saisie par l’association Age Concern England, la 

High Court of Justice est appelée à statuer sur la 

compatibilité de l’Employment Equality (Age) 

Regulations 2006 (ci-après : «le règlement de 

2006») avec le droit communautaire et, plus 

particulièrement, avec la directive 2000/78 « 

portant création d’un cadre général en faveur de 

l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 

travail». C’est dans ce contexte que la haute 

juridiction britannique décide de poser à la Cour de 

justice cinq questions préjudicielles en interprétation 

de ladite directive. Le juge communautaire y répond 

par un arrêt Age Concern du 5 mars 2009. Th. 

Bombois analyse cet arrêt. 

 

Th. Bombois, « L’arrêt age concern : radioscopie 

flou(té)e de l’article 6 de la directive 2000/78 », 

CDH 2009, 560-616. 

 

8. GELEZEN IN HET BELGISCH 

STAATSBLAD 
 

8.1. Handvest van de sociaal verzekerde 

 

Met het KB van 20 januari 2010 werd uitvoering 

gegeven aan sommige bepalingen van de wet van 

11 april 1995 tot invoering van het handvest van de 

sociaal verzekerde. Het besluit groepeert de 

wijzigingen die aangebracht worden aan de 

pensioenregelingen voor werknemers, zelfstandigen 

en openbare sector.  

 

Meer en meer gepensioneerden hebben een 

gemengde loopbaan. In een dergelijk geval dient, 

tenzij de sociaal verzekerde het uitdrukkelijk anders 

vraagt, op hetzelfde moment en met uitwerking op 

eenzelfde datum beslist te worden over de 

pensioenrechten in de verschillende regelingen 

waarin de openingsvoorwaarden voor het recht op 

pensioen vervuld zijn. Dit voorkomt dat 

pensioenrechten voor bepaalde prestaties niet 

verjaren wanneer de pensioenaanvraag ingediend 

bij een pensioeninstelling, diensten omvat waarvoor 

een andere pensioeninstelling bevoegd is. 

 

Drie verschillende situaties van gelijktijdig 

onderzoek van pensioenrechten kunnen zich 

voordoen: (1) de polyvalentie van de aanvragen, (2) 

de validatie van een aanvraag en (3) de ambtshalve 

onderzoeken. In de drie gevallen dient vermeden te 

worden dat de sociaal verzekerde enig recht 

verliest. Momenteel legt het handvest van de sociaal 

verzekerde aan een pensioeninstelling de 

verplichting op om de aanvraag die zij ontvangt, 

door te zenden indien deze aanvraag rechten kan 

openen in een andere pensioenregeling.  

 

Het KB van 20 januari 2010 bepaalt dat, in de 

verschillende hypothesen van polyvalentie, validatie 

en ambtshalve onderzoek, alle regelingen waarin 

rechten kunnen geopend worden, over die rechten 

beslissen. 

 

KB van 20 januari 2010 tot uitvoering van sommige 
bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot 
invoering van het « handvest » van de sociaal 
verzekerde, B.S. 5 februari 2010, err. 26 februari 
2010. 
 

8.2. Harmonisatie sociale bijdragen en 

inhoudingen brugpensioen 

 

In het Generatiepact van oktober 2005 werd een 

hervorming aangekondigd op parafiscaal vlak, die 

van toepassing is op de inkomsten uit conventionele 

brugpensioenen, halftijdse brugpensioenen, maar 

ook op de inkomsten uit Canada Dry-

brugpensioenen en de aanvullingen bij 

tijdskredietuitkeringen. Deze hervorming streeft drie 

doelstellingen na: (1) de bepalingen uit 

verschillende regelgevingen onderbrengen in één 

enkele wettekst, (2) één werkgeversbijdrage 

invoeren en (3) de administratieve formaliteiten 

voor de werkgevers vereenvoudigen.  
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Met het KB van 29 maart 2010 wordt werk gemaakt 

van deze hervormingen. De werkgeversbijdragen en 

persoonlijke inhoudingen zullen worden geïnd door 

één enkele instelling: de RSZ.  

 

De bedragen van de werkgeversbijdragen zijn 

momenteel forfaitair. Vanaf 1 april 2010 zullen die 

forfaitaire werkgeversbijdragen vervangen worden 

door een (bijzondere) werkgeversbijdrage die 

verschuldigd is op het bedrag van de aanvullende 

(wettelijke en buitenwettelijke) brugpensioen-

vergoeding. Die werkgeversbijdrage zal verschuldigd 

zijn voor elke maand waarvoor een aanvullende 

vergoeding wordt uitbetaald. Ze wordt uitgedrukt in 

een percentage dat berekend moet worden op het 

brutomaandbedrag van de aanvullende vergoeding. 

Het percentage van de bijdrage zal variëren 

naargelang het ‘nieuwe’ of ‘oude’ 

bruggepensioneerden betreft, of brug-

gepensioneerden uit de non-profitsector. 

 

Nu gebeuren er twee inhoudingen voor de 

bruggepensioneerde: een inhouding van 3,5% ten 

gunste van de RVP door de debiteur van de 

aanvullende vergoeding en een bijdrage van 3% 

door de RVA op de werkloosheidsuitkering. Met 

ingang op 1 april 2010 zullen die twee inhoudingen 

worden samengevoegd in één enkel percentage. De 

RVA komt er dan niet meer aan te pas. Die 

inhouding voor de sociale zekerheid zal worden 

ingevoerd op het totaalbedrag van het 

brugpensioen, ten laste van de bruggepensioneerde. 

Ze zal berekend worden op de som van de 

werkloosheidsuitkering en de (wettelijke en 

eventueel buitenwettelijke) brugpensioenvergoeding. 

De inhouding wordt uitgedrukt in een percentage. 

 

KB van 29 maart 2010 tot uitvoering van het 
hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 
december 2006 houdende diverse bepalingen, 
betreffende sociale zekerheidsbijdragen en 
inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op 
aanvullende vergoedingen bij sommige sociale 
zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, 
B.S. 31 maart 2010. 
 

8.3. Fictieve bezoldiging grens- en 

seizoenwerknemers 

 

De dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging, in 

aanmerking te nemen voor de arbeidsdagen en voor 

de met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen met het 

oog op de berekening van het rustpensioen van de 

grens- en seizoenwerknemers en van het 

overlevingspensioen van hun langstlevende 

echtgenoot is voor het jaar 2008 vastgesteld op 

115,82 euro (zowel voor mannen als voor vrouwen). 

 

KB van 27 oktober 2009 tot vaststelling van het 
bedrag van de dagelijkse forfaitaire en fictieve 
bezoldiging met betrekking tot het jaar 2008 in 
aanmerking te nemen voor de berekening van het 
rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers 
en van het overlevingspensioen van hun 
langstlevende echtgenoot, B.S. 28 januari 2010. 
 

8.4. Varia 

 
KB van 12 januari 2010 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in 
het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, 
betreffende de toekenning van een aanvullende 
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde 
werklieden met nachtprestaties indien zij worden 
ontslagen, B.S. 26 februari 2010. 
 
KB van 30 september 2009 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 7 april 2009, gesloten in 
het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en 
huisvestingsinrichtingen en -diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het 
percentage van de bijdragen voor het jaar 2009 
voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 
"sociaal fonds 319.01 tot aanvullende financiering 
tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de 
datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen 
voor het jaar 2009, B.S.  16 april 2010. 
   

9. JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 

PENSIOENEN 
 

Het College van de Ombudsmannen voor de 

Pensioenen heeft het Jaarverslag 2009 van de 

Ombudsdienst Pensioenen voorgesteld. Het 

Jaarverslag 2009 behandelt de periode van 1 maart 

2009 tot 31 december 2009.  

 

Het verslag bevat zoals de vorige jaren een 

overzicht van (1) de activiteiten van de 

Ombudsdienst, (2) de relevante statistische 
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gegevens en (3) een analyse van de meest 

opmerkelijke dossiers. Daarnaast zijn er ook de 

aanbevelingen en de voorstellen die geformuleerd 

worden naar aanleiding of als gevolg van de 

klachtenbehandeling. 

 

Opmerkelijke items zijn het onder de aandacht 

brengen van de praktijk dat de IGO op 65 jaar niet 

ambtshalve onderzocht wordt voor gepensioneerden 

die vervroegd met pensioen zijn gegaan en de 

aanbeveling aan de RVP betreffende de opening van 

pensioenrechten voor de periode van uitoefening 

van een niet-toegelaten activiteit door een 

gepensioneerde. 

 

Voor meer info, zie www.ombudsmanpensioenen.be. 
 

10. RVP DIENSTNOTA’S 
 

De RVP vaardigde volgende dienstnota’s uit: 

− Dienstnota 2010/3: Betalen van een bijzondere 

verwarmingstoelage aan de gerechtigden op 

een gewaarborgd inkomen voor bejaarden in 

februari 2010 

− Dienstnota 2010/4: Aanpassing van het charter 

van de interne audit 

− Dienstnota 2010/5: Implementering van een 

geïntegreerd klachtenbeheer door de dienst 

Kwaliteitscontrole 

− Dienstnota 2010/6: Tabellen voor de berekening 

van de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 

2011 ingaan 

− Dienstnota 2010/7: Berekening van de 

bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld 2010 

 

11. HET REKENHOF OVER DE 

PENSIONERING WEGENS 

GEZONDHEIDSREDENEN IN DE 

OPENBARE SECTOR 
 

Het Rekenhof heeft aan het federale parlement een 

verslag toegestuurd over de pensionering wegens 

gezondheidsredenen van statutaire personeelsleden 

in de openbare sector. Het rustpensioen wegens 

lichamelijke ongeschiktheid is een pensioenstelsel 

eigen aan de openbare sector. Het houdt in dat het 

pensioen van een personeelslid ingaat van zodra 

een Dienst voor Medische Expertise zijn invaliditeit 

heeft vastgesteld. In de privésector ontvangt een 

loontrekkende in dat geval tot de normale 

pensioenleeftijd een uitkering die ten laste valt van 

de tak ziekte en invaliditeit van de sociale zekerheid. 

 

De reglementaire bepalingen betreffende de 

vaststelling van de lichamelijke ongeschiktheid van 

de statutaire ambtenaren van de overheidssector 

leggen regels op die verschillen naargelang van de 

sectoren. Bovendien worden de regels ter zake in de 

feiten niet steeds strikt nageleefd. Deze 

vaststellingen verklaren de grote verschillen die het 

Rekenhof heeft vastgesteld wat betreft de duur van 

de periode van ziekte of invaliditeit die voorafging 

aan de pensionering wegens lichamelijke 

ongeschiktheid. Het Rekenhof geeft een aantal 

aanbevelingen om die verschillen te verminderen. 

 

Rekenhof, Pensionering wegens gezondheids-
redenen in de openbare sector, Verslag aan het 
federale Parlement, 2009. 
 

12. CBFA 
 

Op de website van de CBFA zijn volgende nieuwe 

documenten verschenen: 

− Circulaire CBFA_2010_03 over de kennisgeving 

door een instelling voor bedrijfspensioen-

voorziening naar Belgische recht van een 

grensoverschrijdende activiteit of van een 

activiteit in een staat die geen lid is van de 

Europese Economische Ruimte 

− Mededeling CBFA_2010_07 aan de verzekerings- 

en herverzekeringsondernemingen over de 

sensibilisering voor Solvency II 

− Circulaire CBFA_2010_05 aan de instellingen 

voor bedrijfspensioenvoorziening over de 

jaarrekening, statistieken en erbij te voegen 

documenten voor het boekjaar eindigend in 

2009 

 

Voor meer info, zie www.cbfa.be. 
 

13. CAP: STATISTISCHE 

INFORMATIE OVER AANVULLENDE 

PENSIOENEN 
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In haar advies nummer 31 stelt de Commissie voor 

Aanvullende Pensioenen vast dat er nu al tal van 

statistische gegevens beschikbaar zijn die verwijzen 

naar of betrekking hebben op aanvullende 

pensioenen, maar niet op elkaar zijn afgestemd. De 

Commissie meent daarom dat het nuttig zou zijn 

mocht de CBFA op haar website een overzicht 

publiceren van alle bestaande websites rond 

aanvullende pensioenen. 

 

Zij vraagt tevens de CBFA te onderzoeken of op 

basis van de bestaande en op die manier reeds ter 

hare beschikking gestelde gegevens een verslag, 

eventueel in vereenvoudigde vorm, voor de 

ondernemingspensioenplannen gepubliceerd kan 

worden zoals dit reeds bestaat voor de sectorale 

pensioenplannen, zodat de betrokkenen en het 

publiek de evolutie van de gegevens inzake 

aanvullende pensioenen kunnen opvolgen. 

 

De Commissie doet tevens een oproep tot de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Hoge Raad 

voor Financiën en de Vergrijzingscommissie, opdat 

zij het initiatief zouden nemen om door de 

bevoegde diensten te laten onderzoeken hoe de 

bestaande statistische gegevens inzake pensioenen 

en aanvullende pensioenen beter op elkaar kunnen 

worden afgestemd en vergelijkbaar kunnen worden 

gemaakt. 

 

Voor meer info, zie advies nr. 31 CAP op de website 
van de CBFA, www.cbfa.be. 
 

14. CEIOPS 
 

Op de CEIOPS website zijn volgende nieuwe 

documenten verschenen: 

− 5th Quantitative Impact Study (QIS5) 

− Level 3 guidance on the pre-application process 

for internal models  

− Report on Convergence 2009  

− Roadmap on Convergence for 2010  

− Third and final set of Advice on Solvency II 

Level 2 Implementing Measures  

− First Level 3 guidance for Solvency II: Guidance 

on the pre-application process for internal 

models  

− Report on the Liquidity Premium and its 

application 

 

Voor meer info, zie www.ceiops.org. 
 

15. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 

In Life & Benefits 2010/1 lezen we: 

− Gunstige eindbelasting: de hemel klaart op. In 

dit artikel geeft P. Van Eesbeeck een overzicht 

van de voorwaarden waaronder 

tweedepijlerpensioenuitkeringen in aanmerking 

komen voor de fiscale gunsttarieven. Nu de 

verschillende tijdelijke overgangsregimes per 1 

januari 2010 zijn uitgedoofd, ziet het plaatje er 

iets eenvoudiger uit. 

− Kapitalisatieverrichting verbonden aan 

beleggingsfonds kan geen tak 26-contract zijn. 

Volgens de Dienst Voorafgaande beslissingen in 

fiscale zaken - beter bekend onder de benaming 

rulingdienst - moeten 'kapitalisatieverzekerings-

contracten' gedekt door investeringsfondsen 

worden aangemerkt als vastrentende effecten in 

de zin van artikel 2, §1, 8°, 2de lid WIB '92 

(Beslissing nr. 600.520 van 26 juni 2009). Het 

gevolg laat zich raden: de inkomsten van 

dergelijke polissen ontsnappen niet aan de 

inhouding van roerende voorheffing. M. Mohr 

licht één en ander toe. 

− IPT voor werknemers – Maximale premie: 2.110 

euro, inclusief 4,4 %-premietaks. Werkgevers-

premies voor een individuele pensioentoezeg-

ging ten gunste van een werknemer zijn voor de 

werkgever fiscaal aftrekbaar ten belope van 

maximaal 2.110 euro per jaar (= inkomsten jaar 

2009). In de praktijk rees de vraag of dit 

maximumbedrag inclusief of exclusief de 4,4%-

premietaks is. In een recent gepubliceerde 

circulaire neemt de belastingadministratie 

hierover positie in. L. Vereycken legt uit dat 

volgens de fiscus die taks deel uitmaakt van de 

2.110 euro-grens en beantwoordt een andere 

belangrijke vraag. 

− Aandachtspunten bij overname van 

onderneming. Wanneer onderneming A, waarin 

de personeelsleden een aanvullende 

pensioenregeling genieten, bedrijf B wil 

overnemen, dat een andere pensioenregeling 
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heeft, komen er heel wat vragen over dat 

pensioen naar boven. P. Roels bespreekt een 

aantal aandachtspunten. 

 

In Life & Benefits 2010/2 lezen we: 

− IPT-verzekering versus verhoging bezoldiging en 

dividend. Vooral in kmo's zijn zaakvoerders en 

bestuurders vaak ook (meerderheids)-

aandeelhouder van 'hun' vennootschap en 

hebben zij een grote zeggenschap over de wijze 

waarop zij de winsten van de vennootschap 

ventileren. P. Van Eesbeeck vergelijkt de 

aanwending van (een gedeelte van de) 

vennootschapswinst als premie voor een IPT-

verzekering met respectievelijk de uitkering van 

een extra bezoldiging en de uitkering van een 

dividend.  

− Wat met sectorpensioenplan als paritair comité 

wijzigt? Het gebeurt wel eens dat een 

ondememing of werknemer van paritair 

(sub)comité verandert. Wat moet de werkgever 

in zo'n geval ondernemen als er binnen de 

vroegere sector voor zijn werknemers een 

sectorale pensioentoezegging bestond, terwijl de 

nieuwe sector er een ander sectoraal 

pensioenstelsel op nahoudt of zelfs helemaal 

geen? J. Van Gysegem en J. Beernaert gaan op 

zoek naar een antwoord. 

− Actuariële aspecten van de waardebepaling van 

aanvullende pensioenplannen. Aanvullende 

pensioenplannen kunnen een substantiële 

verplichting en kost vertegenwoordigen voor 

een onderneming. Een potentiële koper van een 

onderneming wenst zich dan ook een goed 

beeld te vormen van de pensioenschuld die hij 

overneemt, van de impact van de 

pensioenplannen op de toekomstige resultaten 

en van de risico's die deze aanvullende 

pensioenplannen inhouden. Een 'pension due 

dilligence' biedt hier de oplossing. S. Molders en 

P. Marien lichten één en ander toe. 

 

16. NEDERLAND 
 

Op woensdag 27 januari 2010 heeft de Commissie 

Toekomstbestendigheid Aanvullende 

Pensioenregelingen (de Commissie 

Goudswaard) haar rapport 'Een sterke tweede pijler’ 

gepresenteerd aan minister Donner van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. De commissie 

Goudswaard kreeg volgende taken: (1) analyseren 

of en in hoeverre het huidige stelsel van 

aanvullende pensioenen toekomstbestendig is en 

(2) oplossingsrichtingen schetsen die het stelsel 

beter bestand maken tegen financiële schokken in 

het licht van de vergrijzing.  

 

De commissie Goudswaard concludeert dat het 

Nederlandse pensioenstelsel met de bestaande 

ambities en veronderstelde zekerheid onvoldoende 

toekomstbestendig is vanwege de vergrijzing, de 

stijgende levensverwachting en de toenemende 

kwetsbaarheid voor financiële risico's. 

 

Voor het behoud van de wezenskenmerken van het 

stelsel - een collectieve, solidaire 

pensioenvoorziening - moeten volgens de 

commissie keuzes worden gemaakt. Het stelsel 

dient verder te worden ontwikkeld naar een nieuw 

evenwicht tussen de ambitie, de zekerheid en de 

kosten van het pensioen. De commissie is van 

oordeel dat er nauwelijks rek meer zit in de 

pensioenpremies. De oplossingen moeten volgens 

de commissie daarom worden gezocht in een 

beperking van de pensioenambitie of in het anders 

omgaan met risico's, of een combinatie van beide.  

 

Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende 
Pensioenregelingen,Een sterke tweede pijler – Naar 
een toekomstbestendig stelsel van aanvullende 
pensioenen, 2010. 
 

17. ICELAND 
 

On December 8, 2009, 16 pension funds established 

the Icelandic Investment Fund (IIF) to aid Iceland's 

economic recovery from the recent international 

financial crisis. The move to use pension fund 

money to help stabilize the economy was 

recommended by the International Monetary Fund 

following the October 2008 collapse of the country's 

financial system. This brought the financial markets 

to a standstill and led to dramatic currency 

depreciation, higher interest rates, and a decline in 

asset prices. Government projections suggest that a 

further decline in real gross domestic product (GDP), 
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which fell by 8.4 percent in 2009, is expected until 

2011. 

 

Pension funds participating in the IIF, which control 

roughly 34 percent of the 1.8 trillion kronur 

(US$14.4 billion) in total assets managed by 

Icelandic funds, have pledged to contribute 

approximately 30 billion kronur (US$236 million). IIF 

investments will target viable domestic companies. 

Details of the investment policy, including criteria 

for setting the minimum size of businesses that 

might receive investment, will be determined by the 

fund advisory board. Eventually, investors other 

than pension funds may be allowed to participate in 

the IIF. The investment fund is expected to invest 

its capital over the next 3 years and operate for no 

more than 10 years. 

 

The Icelandic pension system includes three pillars: 

(1) a tax-financed and means-tested public pension 

program, (2) mandatory occupational pension funds, 

and (3) voluntary tax-advantaged savings. 

According to the Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), assets held by 

Iceland's mandatory occupational pension funds in 

December 2008 amounted to more than 

100 percent of GDP, ranking them among the 

highest in OECD countries. 

 

Bron: SSA, International Update, February 
2010. 
 

18. ARGENTINA 
 

On January 14, the Argentine government issued a 

resolution that allows pension fund management 

companies (AFJPs) to administer the voluntary 

retirement accounts that were part of the former 

individual account system. According to the new 

rules, AFJPs have until February 19 to apply to the 

National Social Security Administration (ANSES)—

the agency in charge of the social insurance 

system—for permission to administer the voluntary 

accounts. 

 

Under the old system of individual accounts, any 

contribution above the worker's mandatory 

11 percent of earnings was considered voluntary. 

When the Argentine government eliminated the 

system of individual retirement accounts in 

November 2008, it transferred the assets from the 

mandatory accounts to the new pay-as-you-go 

(PAYG) social insurance system. A judge ruled that 

the voluntary funds belonged to the individual 

account holders and required ANSES to place them 

in escrow until a decision was made on how to 

distribute these funds. 

 

Account holders have until March to decide whether 

to transfer their voluntary accounts from ANSES to 

an authorized AFJP.  

 

Bron: SSA, International Update, February 
2010. 
 

19. FINLAND 
 

The Finnish government presented a bill that would 

extend existing emergency solvency measures for 

private pension providers through the end of 2012. 

In 2008, in response to the international financial 

crisis, the government relaxed the rules on solvency 

ratios (pension obligations to pension assets) for 

pension insurance companies and pension funds for 

a 2-year period; the higher the ratio, the more 

leeway providers have to invest in riskier asset 

classes. The 2008 measures allow pension providers 

to access certain reserve buffer funds in order to 

improve their solvency levels. This change has 

taken some of the pressure off of the investment 

process for many providers, by allowing them to 

continue to hold onto riskier assets (with higher 

potential return), rather than being forced to sell 

them in an unfavorable market. Two new working 

groups will consider more permanent changes to 

the solvency rules. 

 

The retirement system in Finland includes two tiers: 

(1) a universal pension with means-tested, 

subsistence level benefits for residents, financed on 

a pay-as-you-go basis (from employer and 

government contributions); and (2) a defined 

benefit system of compulsory occupational earnings-

related pensions. The universal pension is reduced 

by the amount of the earnings-related pension. 

Occupational pensions are partially funded and 
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provide most retirement benefits. The number of 

individuals receiving first-tier benefits has declined 

with the development of the occupational system; 

approximately 50 percent of retirees in recent years 

have received the universal pension. Pension 

providers managed roughly 72 billion euros 

(US$100 billion) in assets for occupational pensions 

at the end of 2008. Because of the importance of 

the two-tiered pension system, voluntary 

occupational and personal pensions provide 

relatively less retirement income in Finland. 

 

Bron: SSA, International Update, March 2010. 

 

20. IRELAND 
 

On February 1, the Irish government implemented 

the Pensions Insolvency Payment Scheme (PIPS) for 

a 3-year trial period. PIPS is designed to safeguard 

benefits of defined benefit pension plan members 

(those employed and retired) when both the 

pension plan and plan sponsor have become 

insolvent. PIPS is administered by the Ministry of 

Finance and is expected to be cost-neutral. 

 

PIPS allows eligible pension plans to purchase 

annuities from the government below the cost of 

annuities on the open market. This permits more 

money to be available for eventual disbursement to 

plan members. Each plan's cost of purchasing PIPS 

annuities is calculated based on standard mortality 

assumptions and the interest rate for 10-year Irish 

government bonds, including the cost to the 

government for administering the program. 

 

Bron: SSA, International Update, March 2010. 
 

21. CHILE 
 

On February 1, the Superintendent of Pensions 

announced that Modelo was selected as the pension 

fund management company (AFP) to cover all new 

entrants to the labor force for 2 years beginning in 

August. Modelo, a new AFP not yet operational, 

offered the lowest monthly administrative fee in the 

bidding process that began last November. The 

winning bid was 1.14 percent of an account holder's 

taxable earnings, 24 percent lower than the average 

fee charged by the five current AFPs of 1.51 percent. 

(The other AFPs that participated in the competition 

also offered fees below the current average). The 

bidding process is part of the 2008 pension reform 

provisions to improve competition among the AFPs. 

Modelo is the first AFP to enter the market in 

15 years. The government estimates some 700,000 

new workers will enter the labor force during the 2-

year period. 

 

According to the pension reform law, the bidding 

process is to be held every 24 months. The AFP 

selected must maintain the lowest fee among all 

AFPs for 2 years, with all of its account holders 

being charged the same fee. New workers must 

remain with the winning AFP for 2 years unless: 

(1) another AFP offers a lower fee for at least 

2 consecutive months; (2) another AFP provides a 

higher rate of return sufficient to make up for a 

higher administrative fee; or (3) the winning AFP 

does not maintain the required minimum rate of 

return, is declared insolvent, or must liquidate its 

assets. Workers already in the system may switch to 

the winning AFP. 

 

Workers are required to contribute 10 percent of 

earnings each month to an individual account, and 

employer's contributions are voluntary. Effective 

January 1, 2010, the limit on mandatory 

contributions is adjusted annually according to 

changes in the real wage index for the previous 

year. For 2010, the ceiling is 64.7 unidades de 

fomento (UF). The UF is a monetary unit adjusted 

daily to reflect changes in the consumer price index. 

(For March 1, 2010, the UF was 20,924 pesos, or 

US$39.) From the inception of the program in 1981 

until 2010, the ceiling was set at 60 UFs. 

 

Bron: SSA, International Update, March 2010. 
 

22. AUSTRALIA 
 

The Treasury recently released its Intergenerational 

Report 2010, which assesses the expected impact of 

population aging on fiscal and other federal 

government policies during the next four decades. 

According to the report, government spending on 

health, age-related pensions, and long-term care 
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services will almost double by 2050, from 

approximately 25 percent of total government 

spending at present (rising health costs are by far 

the largest contributor to this increased spending, 

accounting for approximately two-thirds of the 

overall increase). 

  

With regard to pensions, in 2009 the government 

announced a gradual increase in the retirement age 

for the Age Pension to 67 (men and women), 

beginning in 2017. (Currently, the retirement age 

for the Age Pension is 65 for men and 63 for 

women, rising gradually for women to age 65 by 

2013). Taking this reform into account, the report 

projects that total spending on pensions will 

increase from 6.5 percent of GDP in 2015 to 

6.9 percent of GDP in 2050. The report's 

assessment—based on the fact that the Age Pension 

is means-tested and targets poverty alleviation—is 

that Australia is somewhat better positioned to cope 

with rising pension costs as compared with other 

countries in the Organisation for Economic Co-

operation and Development. In addition to the 

announced increase in the retirement age, it is also 

anticipated that a lower proportion of persons will 

be eligible for the Age Pension, as they will have 

increased resources from other retirement saving 

vehicles, especially from the mandatory 

occupational pension program (Superannuation).   

 

Bron: SSA, International Update, March 2010 and 

Intergenerational Report 2010, Treasury of the 

Commonwealth of Australia, January 2010. 
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Aanvullend pensioen: een derdenbeding? 
 

Heel wat elementen van het zogenaamde 

aanvullende pensioenrecht staan nog in hun 

kinderschoenen. Het is duidelijk dat nog niet alle 

verhoudingen juridisch zijn uitgeklaard. Dit blijkt 

ook uit enkele recente uitspraken die opgenomen 

zijn in deze nieuwsbrief. De onduidelijkheid komt 

hoofdzakelijk voort uit de onderlinge verhoudingen 

tussen de wet, de arbeidsovereenkomst en het 

pensioenreglement. 

Twee arresten in deze nieuwsbrief spreken 

zich uit over de natuur van de aanvullende 

pensioenverbintenis (4.6 en 4.7). Tweemaal rijst de 

vraag in welke mate de werkgever gehouden is ten 

aanzien van de aangesloten werknemer voor wat 

betreft de uitbetaling van het aanvullend pensioen.  

Het arrest van het arbeidshof van Brussel 

(4.6) laat de deur nog op een kier: de aangeslotene 

kan de werkgever aanspreken voor de uitbetaling, 

mocht hij geen voldoening krijgen van de 

pensioeninstelling. Het arrest van het arbeidshof 

van Luik doet de deur echter volledig dicht: de 

werkgever is bevrijd van zijn verplichtingen door het 

afsluiten van een groepsverzekering en het 

nakomen van zijn verbintenissen dienaangaande 

(4.7).  

Beide arresten baseren zich op het 

zogenaamde derdenbeding. In een derdenbeding 

ontstaat er een recht voor de derde uit een 

overeenkomst tussen de bedinger en de belover 

(artikel 1121 BW). De derde (de aangesloten 

werknemer in het kader van de aanvullende 

pensioenen) kan enkel de belover (de 

pensioeninstelling) aanspreken en niet de bedinger 

(de inrichter). Concreet betekent dit voor de 

aanvullende pensioenen dat de werkgever door het 

afsluiten van een groepsverzekering en het 

nakomen van zijn verbintenissen, bevrijd is van zijn 

pensioenverbintenis. Dit roept enkele vragen op. 

Ten eerste rijst de vraag of het wel echt 

om een beding ten behoeve van een derde gaat. Dit 

wordt vaak genoegzaam geponeerd. Dit is echter 

niet zo evident Enkele constitutieve kenmerken en 

rechtsgevolgen van het derdenbeding lijken immers 

haaks te staan op een aanvullend pensioen. Bij een 

derdenbeding kan de derde (de werknemer) het 

recht immers altijd weigeren. Bij een derdenbeding 

kan de bedinger (de inrichter) het recht ook steeds 

herroepen zolang de derde niet heeft aanvaard. 

Deze twee elementen zijn niet in overeenstemming 

met wat bepaald wordt in het arbeidsrecht en de 

WAP over aanvullende pensioenen. Het 

civielrechtelijk derdenbeding zomaar overnemen bij 

de groepsverzekering is juridisch zeker niet evident. 

Ten tweede rijst de vraag hoe de 

kwalificatie als een derdenbeding rijmt met de de 

arbeidsovereenkomst. De derde in het 

derdenbeding is immers helemaal geen derde maar 

de werknemer. Het aanvullend pensioen is een 

tegenprestatie voor arbeid die rechtstreeks wordt 

toegezegd door de werkgever. Hierover bestaat 

geen discussie in de rechtsleer en de rechtspraak. 

Naast het derdenbeding is er dus ook een andere 

rechtsverhouding in het spel. Hoe verhouden de 

arbeidsovereenkomst en het derdenbeding zich ten 

opzichte van elkaar?  

Ten derde rijst de vraag hoe de kwalificatie 

van een “bevrijdend” derdenbeding in hoofde van 

de werkgever te rijmen valt met de WAP. Zo bepaalt 

artikel 30 van de WAP dat de inrichter ertoe 

gehouden is de tekorten van de verworven reserves 

aan te zuiveren bij de uittreding van de 

aangeslotene. Of deze tekorten veroorzaakt zijn 

door een gebrek aan premiebetalingen vanwege de 

inrichter, door het wanbeheer of faillissement van 

de pensioeninstelling, door een algemene financieel-

economische crisis, … doet niet terzake. De inrichter 

staat in voor de dekking van de pensioentoezegging 

op datum van uittreding van de aangeslotene en is 

dus niet bevrijd van zijn pensioenverbintenis ten 

opzichte van de werknemers. 

Wordt de arbeidsovereenkomst en de WAP 

dan overtroffen door de constructie van het 

derdenbeding?  

Al deze vragen blijven onbeantwoord. Des 

te meer omdat de twee arresten geen identieke 

redenering opbouwen.  

 KDW-YS 


