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1. HOF VAN JUSTITIE: OPENBARE 
AANBESTEDING VOOR 
PENSIOENUITVOERDERS 
 
In deze zaak rees de vraag of enkele Duitse 
gemeenten bij de sluiting van raamovereenkomsten 
inzake de bedrijfspensioenvoorziening voor hun 
personeel de bepalingen van de zogenaamde 
aanbestedingsrichtlijnen (92/50 en 2004/18) in acht 
moesten nemen. 
 
Het bewijs dat deze aanbestedingsrichtlijnen van 
toepassing zijn, moet worden geleverd door de 
Commissie, zonder dat zij zich daarbij op 
vermoedens mag baseren. De vraag is belangrijk 
omdat de toepassing van de richtlijnen afhankelijk is 
van het al dan niet bereiken van een bepaalde 
drempel. 
 
Voor de beoordeling van deze zaak is 
doorslaggevend dat de Commissie haar 
berekeningen van de waarde van de opdracht van 
de afzonderlijke raamovereenkomsten heeft 
gebaseerd op het vermoeden dat elke stad van een 
bepaalde omvang enkel één raamovereenkomst is 
aangegaan. De Duitse regering had dit vermoeden 
reeds in de precontentieuze procedure als onjuist 
gekwalificeerd. Het beroep van de Commissie moet 
dan ook als onvoldoende gesubstantieerd te worden 
geacht en derhalve ongegrond te worden verklaard. 
 
HvJ, C-271/08, EC vs Duitsland, Conclusie van de 
advocaat-generaal van 14 april 2010. 
 

2. GRONDWETTELIJK HOF 
 
2.1. Voorwaarden overlevingspensioen 
 

Bij vonnis van 11 maart 2010 heeft de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële 
vraag gesteld: « Schendt artikel 2, § 1, van de wet 
van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet in zoverre het het 
voordeel van het definitieve overlevingspensioen 
beperkt wordt tot enkel de langstlevende 
echtgenoot die meer dan één jaar gehuwd was en 
het de langstlevende echtgenoot die minder dan 
één jaar gehuwd was van het voordeel ervan uitsluit, 
hoewel de echtgenoten voordien verbonden waren 
door een contract van wettelijke samenwoning? ». 
De zaak is ingeschreven onder nummer 4901 van 
de rol van het Hof. 
 
G.H., prejudiciële vraag van 11 maart 2010, B.S. 12 
mei 2010. 
 
2.1. Onderscheid tussen vastbenoemden en 
niet-vastbenoemden 
 
Bij vonnis van 21 december 2009 heeft de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de 
volgende prejudiciële vraag gesteld: « Schendt 
artikel 8, § 1, tweede lid, van de algemene wet van 
21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
nu dit artikel een onderscheid maakt voor de 
pensioenberekening tussen een vastbenoemde in 
een ambt en diegene die tijdelijk een ander ambt 
uitgeoefend heeft waarin hij niet vast is benoemd 
en waarbij alleen de wedde verbonden aan het 
ambt waarin hij vast is benoemd in aanmerking 
wordt genomen? » De zaak is ingeschreven onder 
nummer 4907 van de rol van het Hof. 
 
G.H., prejudiciële vraag van 21 december 2009, B.S. 
12 mei 2010. 
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3. HOF VAN CASSATIE 
 
3.1. Constitution de la pension individuelle et 
définitivement acquise 
 
La constitution d'une pension individuelle et 
définitivement acquise en exécution d'un contrat 
d'assurance-vie, signifie notamment que les 
cotisations patronales versées par l'employeur à un 
fonds de pension sont irrévocablement sorties du 
patrimoine de l'employeur et qu'elles font naître 
dans le chef de l'employé des droits à la retraite 
fixes irrévocablement acquis au moment du 
paiement des cotisations.  
 
La circonstance que la pension constituée est en 
principe payable à partir du moment où est atteint 
l'âge de la retraite, n'est qu'une modalité de 
l'obligation de payer une pension, mais ne constitue 
pas, en soi, un élément déterminant pour 
l'appréciation de la question de savoir si la 
constitution de la pension est définitivement et 
individuellement acquise. 
 
Pour bénéficier conformément à l'article 39, § 2, 2°, 
du Code des impôts sur les revenus 1992 d'une 
exonération d'impôt pour la pension résultant d'un 
contrat d'assurance-vie conclu individuellement, la 
loi exige seulement qu'il soit satisfait aux conditions 
de cet article, mais pas que les paiements des 
primes étaient susceptibles d'une réduction d'impôt 
conformément à l'article 145/1, 2° de ce Code. 
 
Cass. 12 november 2009, R.G. nr. F.08.0019.N, 
Larcier Cassation 2010, afl. 2, 27, zie ook 
www.belgielex.be. 
 
3.2. Kwalificatie van de Nederlandse AOW 
uitkering 
 
Des allocations accordées en vertu de la loi générale 
sur la vieillesse néerlandaise ne peuvent pas être 
qualifiées de mesure sociale qui ne se rattache pas 
à une activité professionnelle au sens de l'article 34, 
§ 1 er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, 
dès lors que tout citoyen néerlandais n'a pas droit à 
des allocations en vertu de cette loi, qu'il ait exercé 
une activité professionnelle ou non. 
 

Cass. 12 november 2009, R.G. n° F.08.0040.N, 
www.belgielex.be. 
 

4. LAGERE RECHTSPRAAK: 
KWALIFICATIE VAN DE 
LEVENSVERZEKERING 
 
Een vennootschap sluit een contract ‘opti-plan 
groep’ dat, naast een tijdelijke 
overlijdensverzekering, ook een onderdeel bevat dat 
als levensverzekering wordt voorgesteld. De 
administratie voerde aan dat er geen sprake was 
van een levensverzekering maar van een 
beleggingsovereenkomst en werd daarin door de 
eerste rechter gevolgd. Het hof beslist tot 
hervorming.  
 
Het hof stelt vast dat aan alle voorwaarden van 
artikel 1 (begrip ‘verzekering’) en artikel 97 (begrip 
‘levensverzekering’) wet 
landverzekeringsovereenkomst voldaan is. In het 
bijzonder (1) betaalt de vennootschap een premie, 
(2) verbindt de verzekeraar zich tot het leveren van 
een prestatie bestaande uit het betalen van een 
vast bedrag (zijnde een bedrag dat niet afhangt van 
de omvang van een schade), (3) wordt die prestatie 
geleverd indien zich een onzekere gebeurtenis 
voordoet afhankelijk van de menselijke levensduur, 
met name het overlijden van de verzekerde, de 
afgevaardigd bestuurder en (4) hebben zowel de 
afgevaardigd bestuurder als de begunstigden bij 
overlijden (in hoofdzaak familieleden) er (minstens 
moreel) belang bij dat deze onzekere gebeurtenis 
zich niet voordoet, waarbij trouwens geldt dat het 
belang vermoed wordt aanwezig te zijn zodra de 
verzekerde met de overeenkomst heeft ingestemd.  
 
Het hof voegt er aan toe dat de betreffende 
overeenkomst zelfs een kanscontract is in de zin 
van artikel 1964 BW omdat bij het aangaan van de 
overeenkomst minstens  onzekerheid bestond 
omtrent de persoon van de begunstigde en één van 
de door de verzekeraar te leveren prestaties 
afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis. 
 
Antwerpen 3 maart 2009, T.F.R. 2010, afl. 379, 
374-381, met noot Ch. Hendrickx. 
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5. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK: 
INSOLVENZSICHERUNG KEIN 
VERSTOß GEGEN DEN 
GLEICHHEITSSATZ 
 
Bei der betrieblichen Altersversorgung über einen 
Pensionsfonds bezieht sieh die Insolvenzsicherung 
darauf, dass Ansprüche der Begünstigten gegen den 
Versorgungsträger durch die Insolvenz eines 
Arbeitgebers gefährdet werden. Dies stellt das 
System der Insolvenzsicherung nicht grundlegend in 
Frage. Es stellt keinen Verstoß gegen den 
Gleichheitssatz dar, dass für diesen 
Durchführungsweg geringere Beiträge zur 
Insolvenzsicherung erhoben werden als für den 
Durchführungsweg derkongruent rückgedeckten 
Unterstützungskassenzusage. 
 
Hamburgisches OVG, Urteil vom 14 Januar 2010, 4 
Bf 22/08. 
 

6. BELGISCHE RECHTSLEER 
 
6.1. Pensions complémentaires pour 
travailleurs salariés 
 
Depuis la loi sur les pensions complémentaires du 
28 avril 2003, les aspects légaux, fiscaux et 
prudentiels des pensions complémentaires ont 
continué à connaître une évolution très importante. 
Un nouveau livre de Merla, Laeremans et Delogne, 
avocates spécialisées, et de Thiry, actuaire, analyse 
de manière critique les aspects sociaux, fiscaux et 
prudentiels de la LPC, applicables aux engagements 
de pension pour travailleurs salariés, tout en faisant 
écho aux évolutions survenues depuis 2003. Ce 
guide pratique permet au lecteur d’avoir une vision 
globale de la matière des pensions complémentaires 
pour salariés, telle qu’elle existe en 2010. 
 
C. Merla, A. Thiry, E. Laeremans, F. Delogne, 
Pensions complémentaires pour travailleurs 
salariés : aspects sociaux, fiscaux et actuariels, 
Waterloo, Kluwer, 2010, 469p. 
 
6.2. De fiscale behandeling van het 
pensioensparen 
 

Puncher bespreekt de fiscale behandeling van het 
pensioensparen zoals we dat terugvinden in de 
derde pijler, vanuit het oogpunt van de particulier. 
De bijdrage bestaat uit drie delen. In een eerste 
deel wordt het pensioensparen sensu stricto of het 
"zuivere” pensioensparen besproken. In een tweede 
deel wordt de individuele levensverzekeringen met 
fiscaal voordeel besproken en in een derde deel 
worden de grensoverschrijdende aspecten van het 
pensioensparen behandeld. De auteur geeft een 
uitgebreide en overzichtelijke bespreking van de 
materie. 
 
E. Puncher, De fiscale behandeling van het 
pensioensparen, A.F.T. 2010, afl. 4, 6-42. 
 
6.3. Pensioenen: beter laat dan nooit! 
 
Vanistendael geeft zijn visie op de 
pensioenproblematiek in het editoriaal van het T.F.R. 
Hij stelt een aantal concrete maatregelen voor en 
besluit met de overweging dat hervormingen niet 
zonder overgangsmaatregelen kunnen. De 
pensioenboot is zoals een oceaanstomer: 
koerscorrecties werken slechts zeer langzaam door. 
In dit domein is het meer dan ooit: "Besturen is 
vooruitzien". Hoe minder er wordt vooruitgezien hoe 
meer de oceaanstomer bochten zal moeten maken 
als een raceboot. Het zal alle passagiers alleen maar 
zeeziek maken. 
 
F. Vanistendael, Pensioenen: Beter laat dan nooit, 
T.F.R. 2010, afl. 4, 1-3. 
 
6.4. De kogel is door de kerk: vanaf 1 april 
2010 DecavaA in werking 
 
Naar aloude Belgische tradiditie werd geprobeerd 
het dossier dat de werkgeversbijdragen bij 
brugpensioen, werkloosheid en tijds krediet een 
naam te geven die zowel door Franstaligen als 
Nederlandstaligen gebruikt kon worden, in de aard 
van dimona (déclaration immédiate onmiddellijke 
aangifte). Dat is niet gelukt: men is blijven steken 
bij DecavaA. Het is ook een lang verhaal geworden: 
zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen 
voor brugpensioen, voor de aanvullende vergoeding 
bij werkloosheid en aanvullende vergoedingen bij 
tijdskrediet zouden wijzigen. De intentie is al 
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gekend met het generatiepact van oktober 2005 en 
de regeling moest in werking treden vanaf 1 januari 
2007. 
 
Dit was toch de bedoeling toen de wet houdende 
diverse bepalingen van 27 december 2006 (I), op 
28 december 2006 in het Belgisch Staatsblad 
verscheen. De uitvoering van deze idee is veel 
moeilijker gebleken dan oorspronkelijk gedacht en 
het in voege treden van deze wet werd dan ook 
diverse keren uitgesteld. Maar toch, de bijdragen 
zijn er wel gekomen, zij het pas vanaf 1 april 2010. 
Beelen geeft een uitgebreid overzicht van de nieuwe 
regeling, met verhelderende praktische voorbeelden. 
 
M. Beelen, De kogel is door de kerk: vanaf 1 april 
2010 DecavaA in werking!, Sociale Wegwijzen 2010, 
afl. 8, 2-17. 
 
6.5. Brugpensioen en Canady Dry: nieuwe 
regeling sinds 1 april 2010 
 
De parafiscale regeling voor brugpensioenen en 
pseudo-brugpensioenen (ook Canada Dry-
regelingen genoemd) is met ingang van 1 april 2010 
geharmoniseerd en vereenvoudigd. Verhelst geeft 
een duidelijk overzicht van de nieuwe regeling. 
 
I. Verhelst, Brugpensioen en Canady Dry: nieuwe 
regeling sinds 1 april 2010, Balans 2010, afl. 628, 2-
5. 
 

7. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 
7.1. La retraite entre passé et avenir 
 
Bichot analyse la retraite en France entre passé et 
avenir. Après avoir exploré les ornières qui ont été 
creusées au fil des décennies et dans lesquelles les 
retraites françaises s'enlisent aujourd'hui, il indique 
les principales transformations institutionnelles que 
les recherches menées depuis une trentaine 
d'années semblent désigner comme nécessaires et 
suffisantes pour doter la France d'une branche 
vieillesse digne de lui et de ses enfants. 
 
J. Bichot, La retraite entre passé et avenir, Droit 
social 2010, 424-436. 
 

7.2. Quelles informations et quels conseils les 
organismes de retraite doivent-ils aux 
assurés? 
 
La loi du 21 août 2003, portant réforme des 
retraites, consacre et étend le droit à l'information. 
Cette loi a créé un groupement d'intérêt public, le 
GIP Info Retraite, et largement redéfini les 
obligations - beaucoup plus nombreuses et très 
encadrées - des régimes de retraite, pris isolément, 
mais aussi tous ensemble. La loi crée ainsi une 
situation nouvelle qui conduit à se demander, d'une 
part, quelle est désormais l'étendue des obligations 
des organismes de retraite et d'autre part, quelle 
est leur responsabilité quand il y a défaut 
d’information. Moreau, secrétaire général du GIP 
Info Retraite, donne une première réponse à ces 
deux questions. 
 
Ch. MOREAU, Quelles informations et quels conseils 
les organismes de retraite doivent-ils aux assurés 
sur leur future retraite?, Droit social 2010,  437-442. 
 
7.3. Discriminatory Taxation of Foreign 
Pension Funds 
 
The cross-border taxation of dividends and interest 
paid to foreign pension funds has been over close 
analysis by the EU Commission. On 7 May 2007, the 
kick-off was given when the EU Commission 
announced that it would initiate infringement 
procedures against nine EU Member States based 
on their discriminatory domestic taxation on 
dividends and interest paid to foreign pension funds. 
Following this, more recently on 27 November 2008, 
the EU Commission decided to refer Portugal and 
Spain to the European Court of Justice. 
 
Ramos analyses the potential discrimination 
provided by the Portuguese domestic tax law 
regarding the taxation of dividends and Interest 
paid to foreign pension funds from their investments 
made within the Portuguese territory. According to 
Ramos, there seem to be good arguments for the 
ECJ to consider that the Portuguese domestic law is 
in breach with EU Law. 
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D. O. Ramos, Portuguese Legislation: Discriminatory 
Taxation of Foreign Pension Funds, EC Tax Review 
2010, afl. 2, 97-99. 
 
7.4. Der privatrechtliche Insolvenzschutz in 
der betrieblichen Altersversorgung 
 
Die Wirtschaftskrise hat auch im Rahmen der 
gesetzlichen Insolvenzsicherung für die betriebliche 
Altersversorgung ihre Spuren hinterlassen. So haben 
zahlreiche Insolvenzen dazu geführt, dass der 
Beitragssatz für 2009 für die Finanzierung der 
gesetzlichen Insolvenzsicherung mit 14,2 Promille 
auf einen historischen Höchststand gestiegen ist. 
Dennoch hat sieh das deutsche System der 
gesetzlichen Insolvenzsicherung insgesamt bewährt. 
 
Die Notwendigkeit einer effektiven 
Insolvenzsicherung für Anwartschaften und 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ergibt 
sich einerseits aus dem Grundgedanken, den 
Arbeitnehmer vor dem möglichen Insolvenzrisiko 
seines Arbeitgebers zu schützen, andererseits auch 
aus der Tatsache, dass sich der Aufbau einer 
betrieblichen Altersversorgung und die 
anschließende Gewährung der 
Versorgungsleistungen naturgemäß über einen sehr 
langen Zeitraum erstrecken. 
 
Der Gesetzgeber hat in den §§ 7-15 BetrAVG einen 
effektiven und weit reichenden Schutz für die 
Versorgungsansprüche und -anwartschaften vor 
dem Insolvenzrisiko des Arbeitgebers geschaffen. 
Der gesetzliche Insolvenzschutz ist jedoch nicht 
lückenlos, sondern stößt in vielen Fällen auf seine 
Grenzen. Hier muss der Insolvenzschutz anderweitig 
- nämlich privatrechtlich - eingerichtet werden, um 
den Arbeitnehmer vor dem Insolvenzrisiko des 
Arbeitgebers zu bewahren. 
 
V. Riewe, Der privatrechtliche Insolvenzschutz in 
der betrieblichen Altersversorgung, Der Betrieb 
2010, afl. 14, 784-88. 
 

8. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 

8.1. Pensioenrechtelijke normen in de wet 
houdende diverse bepalingen 
 
De wet van 28 april 2010 houdende diverse 
bepalingen (B.S. 10 mei 2010) bevat een aantal 
pensioenrechtelijke normen. 
 
VAPZ 
sinds 1 januari 2008 kan elke zelfstandige die 
sociale bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan 
deze van een zelfstandige in hoofdberoep, bijdragen 
storten voor het vrij aanvullend pensioen voor 
zelfstandigen (VAPZ). Met een aanpassing van de 
definitie van het begrip 'zelfstandige', wou de 
wetgever vermijden dat beginnende zelfstandigen 
niet zouden kunnen bijdragen aan het VAPZ omwille 
van een wijziging van de barema's voor de 
berekening van de sociale bijdragen. Deze ingreep 
heeft echter als ongewenst gevolg dat zelfstandigen 
ouder dan 65 worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de WAPZ.  Dit was uiteraard 
niet de bedoeling. De artikelen 89 en 90 van de wet 
van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen 
voeren de nodige aanpassing door, met retroactief 
effect vanaf 1 januari 2008. 
 
IGO 
voor de toekenning van een inkomensgarantie voor 
ouderen (IGO) worden de bestaansmiddelen van de 
aanvrager onderzocht. De bestaansmiddelen 
werden geschat op grond van de aangifte van de 
aanvrager. De wet van 28 april 2010 houdende 
diverse bepalingen voorziet dat, met ingang op 10 
mei 2010, ook rekening wordt gehouden met de 
aangiften van de personen waarmee de aanvrager 
de hoofdverblijfplaats deelt (art. 136 en 137 wet 
van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen). 
 
PDOS 
De pensioendienst voor overheidssector (PDOS) 
wordt gemachtigd om zelf de pensioenen, de renten 
toegekend tot vergoeding van de schade 
voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op 
de weg naar en van het werk en beroepsziekten ten 
laste van de Staatskas, uit te betalen. Bij KB dient 
de inwerking van bovenstaande bepalingen te 
worden vastgesteld en kan aan de Rijksdienst voor 
Pensioenen de praktische uitvoering van 
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bovenstaande betalingen worden toevertrouwd (art. 
138-142 wet van 28 april 2010 houdende diverse 
bepalingen). 
 
Pensioenen ten laste van de pool der 
parastatalen.  
De rust, weduwen- en wezenpensioenen van het 
statutair personeel van een aantal organismen van 
openbaar nut worden door de wet van 28 april 1958 
geregeld en uitbetaald door de Staat. De betrokken 
organismen dienen aan de Pensioendienst voor de 
overheidssector een bijdrage te storten, die 
overeenstemt met een percentage van de 
maandwedden uitbetaald aan hun personeelsleden 
die bekleed zijn met een vaste of daarmee 
gelijkgestelde benoeming. Dit percentage is gelijk 
aan de verhouding die het geraamde bedrag van de 
uitgaven van het lopende jaar vertegenwoordigt ten 
opzichte van het voor hetzelfde jaar geraamde 
bedrag van de weddemassa van het geheel van de 
bij het stelsel aangesloten organismen. De wet van 
28 april 2010 houdende diverse bepalingen voorziet 
nu dat de betaling van deze bijdragen door het 
organisme van openbaar nut kan worden 
toevertrouwd aan een voorzorgsinstelling. De 
voorzorgsinstelling neemt ten opzichte van de 
Pensioendienst voor de overheidssector de 
verplichtingen die inherent zijn aan deze betaling 
over (art. 143-148 wet van 28 april 2010 houdende 
diverse bepalingen). 
 
8.2. Uitbreiding gelijkgestelde periodes met 
de periode van verminderde arbeidsduur 
tijdens de crisis  
 
Voor de berekening van het wettelijk pensioen 
wordt de periode in de loop van een kalenderjaar 
tijdens welke de werknemer geen activiteit heeft 
uitgeoefend omdat hij zijn prestaties heeft 
verminderd in het raam van de tijdelijke 
crisisaanpassing van de arbeidsduur (zoals voorzien 
in de programmawet (I) van 24 december 2002), 
met de arbeidsperiode gelijkgesteld. 
 
KB van 6 december 2009 tot wijziging van artikel 34 
van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling 
van het algemeen reglement betreffende het rust- 
en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 17 
mei 2010. 

 
8.3. Sectorpensioenen 
 
Koninklijk besluit 22 december 2009waarbij 
algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, 
gesloten in het Paritair Comité voor de 
uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de 
pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de 
sector van de bedienden uit de internationale 
handel, het vervoer en de aanverwante 
bedrijfstakken, B.S., 1 juni 2010, 32815.  
 
Koninklijk besluit 22 december 2009waarbij 
algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 17 december 2008, 
gesloten in het Paritair Comité voor de 
uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de 
pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de 
sector van de betonindustrie, B.S., 1 juni 2010, 
32816. 
 
Koninklijk besluit 22 december 2009 waarbij 
algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 17 december 2008, 
gesloten in het Paritair Comité voor de 
uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de 
pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de 
sector voor het garagebedrijf, B.S., 1 juni 2010, 
32818. 
 
Koninklijk besluit 30 december 2009 waarbij 
algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, 
gesloten in het Paritair Comité voor de 
uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de 
pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de 
sector van de notarisbedienden, B.S., 1 juni 2010, 
32820. 
 
8.4. Officieuze coördinaties in het Duits  
 
KB 72 - zelfstandigen 
In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2010 
verscheen een officieuze coördinatie in het Duits 
van het KB nr. 72 van 10 november 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen. 
 
Zilverfondswet 
Wet 5 september 2001tot waarborging van een 
voortdurende vermindering van de overheidsschuld 
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en tot oprichting van een Zilverfonds. Officieuze 
coördinatie in het Duits, B.S., 1 juni 2010, 32783. 
 

9. PARLEMENTAIRE VRAAG: 
TWEEDE PENSIOENPIJLER VOOR 
CONTRACTUELE WERKNEMERS VAN 
LOKALE BESTUREN 
 
De wet van 28 april 2003 betreffende de 
aanvullende pensioenen en het fiscaal stelsel van 
deze pensioenen en van bepaalde aanvullende 
voordelen op het vlak van sociale zekerheid (WAP) 
is momenteel niet aangepast aan de openbare 
sector. De huidige wetgeving leidt in geval van 
benoeming van een contractuele werknemer tot het 
verschaffen van een dubbel voordeel aan de 
benoemde contractuele werknemer wat betreft het 
pensioen. Hij zal namelijk, tijdens zijn pensionering, 
genieten van:  
- enerzijds, zijn pensioen van de openbare sector 

voor de gehele loopbaan, de contractuele 
diensten hierbij inbegrepen; 

- anderzijds, krachtens de WAP, de verworven 
aanvullende prestatie opgebouwd tijdens de 
contactuele diensten. 

 
Het ontwerp dat minister Daerden heeft voorgelegd 
aan de regering zal voorziet dat het recht op de 
reserves, die exclusief zijn opgebouwd door de 
werkgever, verdwijnen in geval van vaste 
benoeming, zodat de ambtenaar voor zijn periode 
als contractuele werknemer in de publieke sector 
enkel zijn overheidspensioen (rekening houdend 
met de contractuele diensten) zou krijgen. 
 
Voor de overheidsstelsels van de lokale besturen die 
gefinancierd worden door patronale 
pensioenbijdragen voorziet het ontwerp eveneens in 
een regularisatie van de pensioenbijdragen in geval 
van 'verlate' benoeming van een contractuele 
werknemer. 
 
Parl. Doc., Kamer, QRVA 52 97, vraag nr. 62 van 9 
februari 2010, 233-235. 
 

10. ADMINISTRATIEVE 
CIRCULAIRE: LOONGRENS 2009 
VOOR DE 80%-REGEL PENSIOENEN 
 
De bijdragen die de werkgever stort in een 
groepsverzekeringscontract of aan een 
pensioenfonds om voor zijn personeel een 
aanvullend pensioen op te bouwen, zijn aftrekbaar, 
zij het binnen een bepaalde grens en onder 
bepaalde voorwaarden. Die grens, bekend als de 
80 %-grens, houdt in dat de extra-wettelijke 
pensioenen die door werkgeversbijdragen worden 
gevonnd, tezamen met het wettelijk pensioen, niet 
méér mogen bedragen dan 80 % van de laatste 
normale brutojaarbezoldiging. Om de 80 %-grens te 
bepalen, telt dus ook het wettelijk pensioen mee. 
Volgens de fiscus kan het wettelijk pensioen 
forfaitair worden bepaald. Voor werknemers kan het 
wettelijk pensioen forfaitair worden vastgesteld op 
50 % van de brutojaarbezoldiging die voor de 
berekening van het wettelijk pensioen in 
aanmerking wordt genomen (Com. IB 1992 nr. 
59/40 en 59/bijlage/I). De brutojaarbezoldiging is 
wel begrensd. Die loongrens wordt per kalenderjaar 
vastgesteld De circulaire van 12 maart 2010 (Circ_ 
AOIF 24/2010, Ci.RH.243/603.437) legt die 
loongrens voor inkomstenjaar 2009 vast op € 
47171,84. 
 
Bron: Fiscale actualiteit 2010, afl. 13, 9-10. 
 

11. RVP DIENSTNOTA’S 
 
De RVP vaardigde dienstnota 2010/08 uit: 
overdracht naar de RSZ van de bijdragen en 
inhoudingen op het brugpensioen. 
 

12. CBFA 
 
De CBFA publiceerde een circulaire (CBFA_2010_08) 
met betrekking tot haar communicatieplatform 'e-
Corporate', gericht aan de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening. Om snel en beveiligd 
gevoelige informatie te kunnen uitwisselen, werd er 
een eCorporate platform opgericht, dat toegankelijk 
moet zijn vanaf 1 mei 2010. Enkel instellingen onder 
toezicht van de CBFA krijgen toegang tot dit 
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platform. Volgende documenten kunnen onder meer 
worden uitgewisseld via dit platform:  
- financiële rapporteringen die jaarlijks worden 

uitgevoerd en betrekking hebben op 
jaarrekeningen, dekkingswaarden en statistieken; 

- kwalitatieve rapporteringen die ook jaarlijks aan 
de CBFA moeten worden overgelegd, en 
waarmee vooral niet-gestandaardiseerde 
informatie wordt bedoeld, zoals verslagen van de 
raad van bestuur, verslagen van de erkende 
commissaris, notulen van de algemene 
vergadering; 

- verplichte documenten zoals statuten, 
beheersovereenkomsten, de verklaring inzake 
beleggingsbeginselen; 

- facultatieve documenten, zoals het verslag van de 
compliance officer, het verslag van de interne 
auditor. 

 
Voor meer info, zie www.cbfa.be. 
 

13. CAP 
 
Artikel 26, §9 van de WAP verleent aan de CBFA de 
bevoegdheid om een gestandaardiseerde 
presentatiewijze te bepalen voor, onder meer, de 
jaarlijkse pensioenfiche. Binnen het kader van deze 
bevoegdheid hebben de diensten van de CBFA, in 
samenspraak met vertegenwoordigers van de 
sociale partners, een ontwerp van uniforme 
pensioenfiche uitgewerkt. 
 
Op vraag van het Directiecomité van de CBFA d.d. 1 
maart 2010 heeft de Commissie voor Aanvullende 
Pensioenen (CAP) kennis genomen van dit ontwerp 
en formuleert ze een aantal bemerkingen. 
 
Voor meer info, zie advies nr. 32 CAP op de website 
van de CBFA, www.cbfa.be. 
 

14. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 
In Life & Benefits 2010/3 lezen we: 
- Geen RV verschuldigd op de inkomsten die 

verzekeraar betaalt aan pensioenfonds. Een 
pensioenfonds kan voor zijn beleggingen een 
beroep doen op een gespecialiseerde 
vermogensbeheerder. Het kan daarvoor ook een 

verzekeraar onder de arm nemen en met hem 
een overeenkomst van ‘beheer voor eigen 
rekening in tak 21’ sluiten. Verzekeraars hoeven 
geen roerende voorheffing in te houden op de 
inkomsten die ze aan een pensioenfonds betalen. 
Voorwaarde is wel dat de overeenkomst tussen 
het pensioenfonds en de verzekeraar duidelijk 
omschreven wordt als een 'overeenkomst van 
beheer voor eigen rekening'. I. Huyberechts licht 
de huidige regeling toe en geeft enkele concrete 
tips. 

- Kan werkgever futureservice dan toch vooraf 
financieren? De wet laat toe om bij de berekening 
van de 80%-grens rekening te houden met een 
'future service' van hooguit vijf jaar. L. Vereycken 
bespreekt de huidige regeling en besluit dat het 
nooit kwaad om een valorisatie van de future 
service expliciet op te nemen in de individuele 
pensioentoezegging van zelfstandige 
bedrijfsleiders. Vroeg of laat kan dat nuttig zijn 
om bij de fiscus een hogere 80%-grens-
berekening te bepleiten. 

- De praktische gevolgen van verandering van 
paritair comité. In het vorige nummer van Life & 
Benefits werden de gevolgen van een 
verandering van paritair comité beschreven 
vanuit eenjuridische invalshoek. Daaruit bleek dat 
de pensioentoezegging in principe voortgezet 
moet worden. Dat artikel wees al op een aantal 
toepassingsproblemen en -oplossingen. In dit 
artikel bespreekt P. Roels een aantal praktische 
en beheersmatige aspecten. 

 
In Life & Benefits 2010/4 lezen we: 
- Mikken op pensioenvermogen van 500.000 euro 

is niet overdreven. Vooral voor zelfstandigen en 
zelfs voor werknemers blijkt het wettelijk 
pensioen hooguit een vangnet te zijn, dat niet de 
ambitie heeft en wellicht ook niet kan hebben om 
de financiële noden - en nog minder de alsmaar 
groeiende verwachtingen - van gepensioneerden 
volwaardig in te lossen. Een aanvullend pensioen 
geen luxe maar een bittere noodzaak te zijn. Een 
moeilijk te beantwoorden vraag is hoeveel 
aanvullend pensioen men nodig heeft. P. Van 
Eesbeeck geeft een aantal verhelderende cijfers. 

- Voltijdse pensioenrechten bij verminderde 
arbeidsprestaties. Voor werknemers bestaan er 



 
 

- 10/11 - 
Leergang Pensioenrecht 2009-2010 

heel wat systemen van verminderde 
beroepsactiviteit. Normaal wordt dan ook de 
bezoldiging verhoudingsgewijs verminderd, en 
wordt – in functie van die venninderde 
bezoldiging - ook de voorzorgsregeling 
teruggeschroefd. Maar soms rijst de vraag om in 
bepaalde gevallen de voorzorgsregeling toch op 
het voltijdse niveau te houden. De rulingdienst 
heeft recent een aantal situaties aangegeven 
waarin dat mogelijk is. L. Vereycken licht één en 
ander toe. 

- Van verzekeraar veranderen: waarop letten? 
Misschien wil een onderneming haar huidige 
groepsverzekeraar inruilen voor een andere. P. 
Roels overloopt een aantal aandachtspunten en 
waarschuwt voor de indirecte gevolgen van een 
verandering van verzekeraar. 

 
In Life & Benefits 2010/5 lezen we: 
- Beleggingsverzekeringen: liever een levenslange 

polis dan een tijdelijke. P. Van Eesbeeck schets 
verschillende (fiscale) aspecten van 
beleggingsverzekeringen. 

- Levensverzekeringstechniek: interestvoetvastheid 
in tak 21 wordt teruggeschroefd. L. Vereycken 
schets de evolutie waarbij verzekeraars de 
garantie van een tak 21 interestvoet in de tijd 
beperken onder bepaalde voorwaarden.  

- Aanvullende pensioenen: Buitenlandse 
pensioenen blijven soms onbelast in België.  M. 
Loose en P. Roels tonen aan dat het in sommige 
gevallen fiscaal interessant kan zijn om een 

buitenlands pensioen op te nemen in België. 
Wordt België inderdaad een populaire 
eindbestemming? 

 
Er is ook een nieuw L&B cahier. Het behandelt de 
evolutie in de rechtspraak van de discriminatie in 
aanvullende pensioenen over de periode 2005-2010. 
Het werd geschreven door An Van Damme en 
Caroline De Ridder. 
 

15. ESTONIA 
 
On April 7, the Estonian parliament passed a law 
that will gradually increase the retirement age for 
men and women beginning in 2017 until it reaches 
age 65 in 2026. Currently, men can retire at age 63 
with at least 15 years of employment and women at 
age 60 and 6 months with at least 15 years of 
employment (the retirement age for women is 
gradually increasing by 6 months each year until it 
is equalized with that of men at age 63 in 2016). 
The law also requires the government to conduct a 
study in 2019 to determine whether additional 
measures, such as a further increase in the 
retirement age, may be needed to ensure the long-
term sustainability of the pension system. 
 
Source: SSA, International Update, May 2010 
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Pensioeninstelling aansprakelijk voor discriminatie? 
 

In de vorige nieuwsbrief kon u onder 4.1. 
een opmerkelijk arrest vinden. De uitspraak stelt 
een verzekeraar namelijk aansprakelijk voor het 
onvoldoende waakzaam zijn voor mogelijke 
discriminaties in een pensioenreglement. Volgens 
het Arbeidshof had de pensioeninstelling de 
werkgever moeten wijzen op mogelijke 
discriminatiegevaren. Door dit niet te doen, wordt 
de verzekeraar aansprakelijk gesteld.  

Het kwestiseuze pensioenplan maakte 
een onderscheid tussen aangeslotenen van vóór 
of na 1988. Bijzonderheid daarbij is dat het 
nieuwe plan beter was dan het oude plan. 
Gewoonlijk is het juist andersom. Het Hof stelt 
onomwonden dat de werkgever-inrichter de 
gelijkheidsregels schendt door zo te handelen. 
Doordat de werkgever normaal verantwoordelijk is 
voor de aansluiting, is het ook hij die de gevolgen 
draagt van een mogelijke discriminatie. Ook het 
Arbeidshof sluit zich aan bij deze klassieke 
redenering. Een pensioeninstelling moet enkel de 
pensioentoezegging uitvoeren zoals deze door de 
werkgever-inrichter is opgezet. Maar, zo stelt het 
Arbeidshof, er is meer: de algemene 
aansprakelijkheidsregels blijven onverkort van 
toepassing. Dus stelt het Arbeidshof zich de vraag 
of de verzekeraar zich in deze zaak wel gedragen 
heeft zoals een bedachtzaam en zorgvuldig 
verzekeraar zou hebben moeten doen. Deze 
algemene aansprakelijkheidstoets op basis van de 
zogenaamde “goede huisvadernorm” loopt slecht 
af voor de verzekeraar. Los van elke contractuele 
verplichting stelt het Arbeidshof dat er 
buitencontractuele aansprakelijkheid is voor de 
schade die de aangeslotenen hebben opgelopen. 
De reden: de verzekeraar had als professioneel de 
werkgever moeten wijzen op het 
discriminatiegevaar. Het Arbeidshof gaat 
vervolgens over tot het vaststellen van de 
schadevergoeding naar billijkheid.  

Het arrest zet aan tot nadenken. Meer en 
meer duiken er vonnissen en arresten op die 
rekening houden met een aantal relatief nieuwe 

stromingen. Het gaat vaak over onderliggende 
gedachten die niet expliciet naar boven komen 
maar die wel duidelijk hun invloed hebben. Ik 
(h)erken er in dit arrest van het Arbeidshof drie. 
Ten eerste wordt de aangeslotene bijna aanzien 
als een soort van onvrijwillige consument van een 
pensioeninstelling. Een onderstroom van 
consumentenbescherming is duidelijk aanwezig. 
Ten tweede wordt een werkgever niet geacht op 
een zelfde contractuele hoogte te staan als de 
pensioeninstelling. De juridische initiële 
contractsgelijkheid wordt onderuit gehaald door 
een onderstroom die in de Angelsaksische 
literatuur bekend staat als “Financial illiteracy”. Bij 
vormen van financiële ongeletterdheid in hoofde 
van een consument of gebruiker (hier de 
werkgever) van financiële producten verhoogt de 
informatieverplichtingen van de leverancier van de 
financiële diensten. Recente rechtspraak in het VK 
en de USA naar aanleiding van de financiële crisis, 
duiden dit duidelijk aan. Ten derde wordt de 
gelijkheidsproblematiek meer en meer benaderd 
vanuit een moderne mensenrechtelijke hoek. Deze 
visie komt druppelsgewijs binnen via de 
rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten 
van de Mens. Centraal is daarbij het idee dat men 
niet moet kijken naar potentiële discriminatie 
tussen groepen van mensen maar naar de 
concrete situatie van een betrokkene. In dit 
verband wordt verwezen naar de individualisering 
van de mensenrechten. Het risico moet niet 
gemeten worden aan de hand van een groep 
maar aan de hand van persoonlijke kenmerken 
van een specifiek bewust individu.  

Deze drie elementen – 
consumentenbescherming, financiële 
ongeletterdheid en mensenrechten – zijn 
natuurlijk intrinsiek aan elkaar verbonden. Zij 
openen nieuwe inzichten in de wereld van de 
aanvullende sociale verzekeringen. Dat er een 
verschuiving aankomt van de aansprakelijkheid 
van de verschillende spelers is daarbij duidelijk.  

 YS 


