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1. HOF VAN JUSTITIE: REDUCTIE 
BIJ VERVROEGDE PENSIONERING 
 
Mr. Pappas a été recruté le 1er décembre 1995 par 
la Commission Européenne en qualité de directeur 
général, de grade A 1, du service « Politique des 
consommateurs ». Par décision du 17 janvier 2001, 
prenant effet au 1er février 2001, Mr. Pappas s’est 
vu retirer son emploi dans l’intérêt du service, en 
application de l’article 50 du statut. N’ayant pas été 
affecté à un autre emploi correspondant à son 
grade, il a été admis au bénéfice des droits 
pécuniaires prévus à l’article 50, troisième alinéa, du 
statut. Il ressort clairement de l’article 50 du statut, 
que le bénéfice du droit à pension est acquis au 
fonctionnaire concerné sans qu’il lui soit fait 
application de la réduction prévue à l’article 9 de 
l’annexe VIII du nouveau statut, sous réserve que, 
à l’issue de la période pendant laquelle le droit à 
l’indemnité visée à l’article 50 a été ouvert, le 
fonctionnaire ait atteint l’âge de 55 ans. 
 
A l’expiration de la période de versement de 
l’indemnité de retrait d’emploi, Mr. Pappas était 
encore éloigné de l’âge de la retraite et se trouvait, 
sur le marché de l’emploi, dans une situation 
objectivement différente de celle des fonctionnaires 
visés par l’article 50, dernier alinéa, du statut, 
lesquels, âgés d’au moins 55 ans, ont des 
perspectives professionnelles plus restreintes. 
 
Il résulte que c’est à bon droit que la Commission 
s’est fondée sur la circonstance que le requérant 
n’avait pas atteint l’âge de 55 ans à la date à 
laquelle il a cessé de percevoir l’indemnité visée à 
l’article 50 du statut pour refuser de lui reconnaître 
le bénéfice de la dérogation prévue au dernier 
alinéa dudit article et, en conséquence, lui appliquer 

le coefficient de réduction prévu à l’article 9 de 
l’annexe VIII du nouveau statut. 
 
HvJ, 7 oktober 2009, F-101/08, Pappas. 
 

2. HOF VAN CASSATIE 
 
2.1. Rustpensioen aan gezinstarief of aan 
tarief als alleenstaande  
 
Sinds 1997 geniet de echtgenote van de heer H.A. 
op grond van de Nederlandse Algemene 
Ouderdomswet (AOW) een pensioen van 10.579,63 
EUR per jaar, bestaande uit een eigen AOW 
pensioen aangevuld met een toeslag, omdat haar 
partner op dat ogenblik jonger dan 65 jaar was. 
 
Sinds april 1998 geniet de heer H.A. een Nederlands 
AOW pensioen van 4.702,07 EUR per jaar en is de 
toeslag op het AOW pensioen van zijn echtgenote 
vervallen, zodat zij nog gerechtigd was op een AOW 
pensioen van 5.877,56 EUR per jaar. Aangezien de 
heer H.A. gewerkt heeft in België, heeft hij tevens 
sinds april 1998 recht op een rustpensioen vanwege 
de RVP. De RVP kende hem een rustpensioen toe 
als alleenstaande. Bij deze beslissing werd het recht 
van de echtgenote op een AOW-pensioen in 
aanmerking genomen. 
 
Het Arbeidshof te Antwerpen stelt dat de heer H.A. 
aanspraak kan maken op het Belgisch 
gezinspensioen indien de Nederlandse wetgeving 
voorzag, zoals voorheen, dat het AOW-pensioen 
voor 100 % betaalbaar was aan de man. Het Hof 
geeft hiermee te kennen dat verweerders 
echtgenote geen beroepsactiviteit heeft uitgeoefend 
die in België aanleiding geven tot de toekenning van 
een rustpensioen. Het Hof oordeelt dat artikel 5, §1 
en §8, van het KB van 23 december 1996 buiten 



 
 

- 3/14 - 
Leergang Pensioenrecht 2009-2010 

toepassing moet worden gelaten omdat de 
toepassing ervan in dezen een schending van het 
Europese gemeenschapsrecht (vrij verkeer van 
werknemers) zou inhouden. 
 
Het Hof van Cassatie bevestigt de beslissing van het 
Arbeidshof en oordeelt dat de heer H.A. met ingang 
van 1 april 1998 gerechtigd is op een 
gezinsrustpensioen en geen rustpensioen als 
alleenstaande. 
 
Cass. 19 oktober 2009, S.08.0055.N, 
www.belgielex.be. 
 
 
2.2. De gelding van de wet in de tijd bij de 
berekening van het rustpensioen als 
mijnwerker 
 
De heer B.M. werkte als mijnwerker van 1 augustus 
1978 tot en met 21 juni 1987, datum waarop aan 
de arbeidsovereenkomst een einde kwam ingevolge 
de sluiting van de mijn. Van 1987 tot 1993 kan hij 
gelijkgestelde dagen inroepen en van 1993 tot 2002 
leverde hij terug arbeidsprestaties. 
 
Indien de heer B.M. ten minste tien jaar 
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de 
steenkoolmijnen kan bewijzen, heeft hij recht op 
een voordelige pensioenregeling (art. 35 van het KB 
van 21 december 1967 juncto art. 2 KB van 23 
december 1996). Uit het geheel van de bepalingen 
en uit de aard van de regeling volgt dat deze 
voorwaarde van tien jaar tewerkstelling 
onherroepelijk wordt vastgesteld uiterlijk 3 
maanden na de stopzetting van het werk. 
 
Volgens art. 29 van het KB van 21 december 1967 
is er slechts sprake van een "gewoonlijke en 
hoofdzakelijke tewerkstelling" indien tenminste 185 
dagen van minstens 4 uur per kalenderjaar 
gepresteerd zijn (of 1480 uur per kalenderjaar). 
Deze voorwaarde werd later versoepeld tot 104 
werkdagen per kalenderjaar (art. 50 van KB van 10 
juni 2001 met inwerkingtreding op 1 januari 2005). 
 
Het Arbeidshof deed beroep op de versoepelde 
regeling om vast te stellen dat de heer B.M. voldeed 
aan de voorwaarde van 10 jaar tewerkstelling. 

Volgens het Hof van Cassatie dient rekening te 
worden gehouden met de regeling zoals van kracht 
vóór zijn wijziging bij art. 50 van het KB van 10 juni 
2001. Het arrest van het Arbeidshof wordt 
verbroken. 
 
Cass. 21 september 2009, S.08.0005.N, 
www.cass.be. 
 

3. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
3.1. Verjaring vordering aanvullende 
pensioenen 
 
Op de vordering tot uitvoering van een verbintenis 
die ontstaan is uit een arbeidsovereenkomst maar 
met vervaldag na het beëindigen van die 
overeenkomst — in casu een vordering tot 
herberekening van een aanvullend pensioenkapitaal 
— is de in artikel 15 A.O.W bepaalde 
verjaringstermijn toepasselijk. Die verjaringstermijn 
vangt slechts aan op het ogenblik dat het recht 
opeisbaar wordt.  
 
Een betwisting die betrekking heeft op de 
interpretatie en toepassing van een pensioenplan is 
een betwisting die uitsluitend de uitvoering van de 
verbintenissen opgenomen in het kader van de 
arbeidsovereenkomst en het daarin geïntegreerde 
pensioenplan tot voorwerp heeft en kan enkel 
ingesteld worden tegen de werkgever. 
 
Arbh. Brussel 5 mei 2009, J.T.T. 2009, 393-394. 
 
 
3.2. Brugpensioen: berekeningswijze van de 
aanvullende vergoeding ten laste van de 
werkgever 
 
De aanvullende vergoeding lastens de werkgever op 
grond van artikel 7 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 
wordt berekend op basis van het loon gederfd 
gedurende de referentiemaand, namelijk de 
burgerlijke maand voorafgaand aan de datum van 
het ontslag, ongeacht het stelsel van arbeidstijd dat 
toepasselijk was op dat moment. 
 
Arbh. Luik, 22 april 2009, J.T.T. 2009, 380-381. 
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3.3. Levensverzekering: schijnmandaat 
verzekeringsmakelaar 
 
Wanneer in duidelijke bewoordingen op het 
intekenformulier van een 
levensverzekeringsovereenkomst staat vermeld dat 
de premies uitsluitend mogen gestort worden op het 
rekeningnummer aangeduid op het intekenformulier, 
mag de cliënt-verzekeringnemer geen rechtmatig 
vertrouwen hebben in de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
verzekeringsmakelaar voor het contant ontvangen 
van gelden. 
 
Dat de verzekeringsmakelaar beschikt over door de 
verzekeraar voorgetekende intekenformulieren met 
betrekking tot verzekeringsproducten, schept op 
zichzelf geen schijn van 
vertegenwoordigingsbevoegdheid in hoofde van de 
makelaar. Alleszins zou dergelijke schijn niet 
toerekenbaar zijn aan de verzekeraar, wanneer in 
duidelijke bewoordingen op het intekenformulier 
was vermeld dat de gelden rechtstreeks aan haar 
moeten gestort worden. 
 
Kh. Tongeren, 1 april 2009, Droit bancaire et 
financier 2009/IV, 243-245. 
 
 
3.4. In het buitenland opgebouwde 
pensioenrechten belastbaar in België? 
 
De heer H.C. ging over tot de afkoop van zijn 
pensioenverplichtingen bij een Nederlands 
pensioenfonds. De administratie oordeelde dat die 
afkoopsom belastbaar is als pensioen in de zin van 
art. 34 §1 1° WIB92. Overeenkomstig art. 39 §2 2° 
WIB92 zijn pensioenuitkeringen vrijgesteld indien de 
belastingplichtige of de persoon wiens 
rechtverkrijgende hij is, het 
levensverzekeringscontract individueel heeft 
gesloten en er geen vrijstelling van belasting of 
belastingvermindering op de betaalde premies werd 
verkregen. 
 
Het Hof stelt dat er sprake is van een individueel 
levensverzekeringscontract indien de 
werkgeversbijdragen voor de pensioenopbouw in 
Nederland in het definitief en uitsluitend voordeel 

van de belastingplichtigen zijn gebeurd op het 
ogenblik dat ze werden gestort (Cass. 11 april 2002, 
www.cass.be). Wanneer de pensioenopbouw wordt 
verricht in het definitief en uitsluitend voordeel van 
de betrokkene, dienen zij immers als bezoldigingen 
te worden beschouwd in hoofde van de werknemer 
en konden zij op dat moment reeds worden belast. 
Anders dan de belastingadministratie meent, doen 
noch de bestaande wettelijke, noch de in de 
pensioenbrief vastgelegde beschikkingsbeperkingen 
op de opgebouwde rechten afbreuk aan het 
definitief verworven karakter van de 
pensioenrechten in hoofde van de heer H.C. 
 
Antwerpen 7 april 2009, A.R. nr. 1223/2008, 
FiscalNet 14 september 2009. 
 
 
3.5. Belastbaarheid uitkering 
levensverzekering 
 
Mevrouw M.P., van Nederlandse nationaliteit maar 
woonachtig in België sedert 1991, was werkzaam bij 
een Nederlandse vennootschap waar er 
pensioenrechten voor haar werden opgebouwd. In 
december 1994 worden deze pensioenrechten 
overgedragen aan een verzekeringsmaatschappij. 
Daartoe werd door appellante een polis afgesloten 
met storting van een eenmalige premie, die 
overeenkwam met de in eigen beheer opgebouwde 
reserves bij haar werkgever. De contractuele 
vervaldag is voorzien op 1 december 2000 en in 
december 2000 ging mevrouw M.P. met pensioen. 
Daarna sluit ze een polis waarin in de bijzondere 
voorwaarden bepaald wordt dat het een 
voortzetting is van de eerder vermelde polis. In 
2001 koopt ze deze polis af. Volgens haar is de 
uitkering vrijgesteld overeenkomstig art. 39, §2, 2° 
WIB92, maar de administratie belast de uitkering 
tegen een tarief van 16,5% als pensioen in de zin 
van art. 34, §1 WIB92.  
 
Het Hof stelt dat het aan de belastingplichtige is om 
te bewijzen dat aan de voorwaarden van art. 39 
WIB92 voldaan is of m.a.w. (1) dat het gaat om een 
individueel afgesloten levensverzekeringscontract, 
(2) dat er geen vrijstelling werd genoten voor wat 
de werknemersbijdragen betreft en (3) dat de 
premies werden gestort in het definitief en 
uitsluitend voordeel van de verzekerde(n). Het Hof 
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oordeelt (en motiveert uitvoerig) dat is voldaan aan 
de vereiste dat het wel degelijk een 
levensverzekering betreft die de belastingplichtige 
individueel heeft afgesloten. Het Hof oordeelt dat 
niet bewezen is dat de rechten in het uitsluitend en 
definitief voordeel van de betrokkene werden 
aangelegd zodat niet genoten kan worden van de 
vrijstelling voorzien in art. 39 WIB92. 
 
Antwerpen 2 juni 2009, A.R. nr 1446/2008, 
FiscalNet 28 oktober 2009. 
 
 
3.6. Aftrekbaarheid als beroepskosten van 
werkgeversbijdragen 
 
Artikel 53, 12 ° van het WIB92 moet strikt 
geïnterpreteerd worden. Het heeft enkel betrekking 
op de bezoldigingen die door de belastingplichtige 
werden toegekend aan zijn echtgenoot die met hem 
samenwerkt, met uitsluiting van de samenhangende 
kosten die aftrekbaar zijn uit hun aard. Het bedrag 
van de werkgeversbijdragen, betaald door de 
belastingplichtige voor zijn echtgenoot, die met hem 
samenwerkt, zijn aftrekbaar op grond van artikel 49 
van het WIB92. Immers, de verwerping van deze 
uitgaven zou niet leiden tot het belasten in hoofde 
van de belastingplichtige van de brutobezoldigingen 
die hij heeft toegekend aan zijn echtgenoot, maar 
van een hoger bedrag. 
 
Brussel 30 maart 2009, F.J.F. 2009, 960-963. 
 
 
3.7. Taks ter vergoeding van successierechten 
verschuldigd door een pensioenfonds 
 
De provincie Oost-Vlaanderen stort jaarlijks een 
dotatie aan de VZW pensioenfonds Oost-Vlaanderen. 
Volgens de VZW is op deze storting geen taks ter 
vergoeding van successierechten verschuldigd, en 
dit om 3 redenen: (1) de VZW zou een openbare 
instelling zijn, (2) de VZW zou geen eigenaar zijn 
van het geld die haar door de provincie ter 
beschikking wordt gesteld; zij zou het geld slechts 
beheren en (3) het vermogen van de VZW zou 
beschouwd moeten worden als een “voorraad, 
bestemd voor gewoon gebruik” in de zin van art. 
150, 3° W.Succ. en daardoor niet aan de taks 
onderworpen zijn. De VZW zou het geld hoe dan 

ook gebruiken om aan de provincie terug uit te 
keren. 
 
De administratie antwoordt hierop als volgt: (1) de 
VZW is geen openbare instelling vermits ze niet 
door een wet, decreet of ordonnantie werd 
opgericht, (2) in art. 9 van een 
beheersovereenkomst tussen de VZW en de 
provincie zou uitdrukkelijk staan dat alleen de VZW 
eigenaar is van het geld dat ze beheert en (3) onder 
het begrip “voorraden en voorwerpen bestemd voor 
gewoon gebruik (rollend kapitaal)” vermeld in art. 
150, 3° W.Succ. zouden de liquiditeiten of het 
bedrijfskapitaal begrepen moeten worden die 
normaal bestemd zijn om gedurende het boekjaar 
verbruikt te worden voor de activiteit van de 
vereniging.  
 
Hoewel het een feitenkwestie is, zouden 
beleggingen nooit onder het rollend kapitaal vallen. 
Alleen een gedeelte van geld op de lopende 
rekening zou eventueel van de taks vrijgesteld 
kunnen worden, namelijk in de mate waarin het kan 
beschouwd worden als werkingsmiddelen.  
 
Het Hof van beroep oordeelt als volgt: (1) daar de 
VZW niet door een materiële wet is opgericht maar 
daarentegen op basis van een gewone 
overeenkomst, kan ze niet beschouwd worden als 
een openbare instelling, (2) de VZW toont volgens 
het Hof van beroep voldoende aan dat de 
vermelding van de term ’eigendom’ in de 
beheersovereenkomst een ongelukkige keuze is die 
niet verzoenbaar is met talrijke andere bepalingen 
in zowel die beheersovereenkomst als de 
oprichtingsakte van de VZW. De VZW heeft het geld 
weliswaar in handen, maar bezit het geld niet “voor 
zichzelf en als eigenaar”; en (3) om als “bezittingen” 
in de zin van art. 150 lid 1 W.Succ. te worden 
beschouwd, moet het gaan om bezittingen die de 
vereniging voor zichzelf en als eigenaar bezit. De in 
de bestreden aanslag belaste 
vermogensbestanddelen kunnen dus niet 
beschouwd worden als “bezittingen” in de zin van 
art. 150 lid 1 W.Succ. 
 
Gent 17 februari 2009, A.R. nr. 1437/2005, Fiscalnet 
9 oktober 2009. 
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3.8. Belastbaarheid van in Nederland 
opgebouwd aanvullend pensioen 
 
De werkgever bouwde in eigen onderneming een 
van belasting vrijgestelde pensioenreserve op 
teneinde aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 
De Nederlandse belastingplichtige emigreerde naar 
België op 16 juni 1993 en ontving drie jaar later een 
bedrag van 27.721.932 BEF (687.208,74 EUR) 
waarop bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. In 
eerste aanleg werd geoordeeld dat de uitkering van 
het kapitaal op de eindvervaldag terecht werd belast 
als pensioen in de zin van artikel 34 § 1 WIB 1992.  
 
Het hof aanvaardde de toepasselijkheid van de 
circulaire van 31 maart 1969 nopens de 
belastbaarheid van de uitkeringen die werden 
samengesteld door stortingen verricht op een 
tijdstip dat de genieter niet de hoedanigheid had 
van een Belgische rijksinwoner. In deze hypothese 
gebeurt de fiscale behandeling van de 
pensioenrechten vanuit de veronderstelling dat zij in 
België zouden zijn opgebouwd wanneer de genieter 
kan aantonen dat de stortingen voor de 
pensioenopbouw in het buitenland in zijn definitief 
en uitsluitend voordeel werden gestort. Uit de 
analyse van het hof blijkt dat dit bewijs niet wordt 
geleverd. 
 
Door het hof van beroep werd verder onderzocht of 
de belastingplichtige recht heeft op 
schadevergoeding wanneer de plaatselijke 
belastingdienst foutieve inlichtingen geeft m.b.t. het 
fiscale regime van de voorgenomen 
kapitaalsuitkering. Onder verwijzing van het 
cassatiearrest van 15 december 2006 zet het hof de 
krijtlijnen van eisuitbreiding en –wijziging uiteen. 
Zowel de fout van de overheid, het causale verband 
en de schade komen bewezen voor. 
 
Brussel 18 december 2008, T.F.R. 2009, afl. 368, 
784-795, met noot C. Hendrickx. 
 

4. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK: 
AUßERPLANMÄßIGE ERHÖHUNG 
DER BEITRAGSBEMESSUNGSGRENZE  
 

Versorgungsordnungen mit einer "gespaltenen 
Rentenformel" sind durch die Außerplanmäßige 
Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze um 500 € 
im Jahr 2003 nach § 275c SGB VI regelmäßig 
lückenhaft geworden und entsprechend dem 
ursprünglichen Regelungsplan zu ergänzen. 
 
Danach berechnet sich die Betriebsrente ohne 
Berücksichtigung der Außerplanmäßige Anhebung 
der Beitragsbemessungsgrenze. Von dieser Rente ist 
sodann der Betrag in Abzug zu bringen, um den sich 
die gesetzliche Rente infolge höherer 
Beitragszahlungen erhöht hat. 
 
BAG-Urteil vom 21 April 2009, 3 AZR 695/08, Der 
Betrieb, Heft 40, 2162-2164. 
 

5. RECHTSLEER 
 
5.1. Verschil in kwalificatie tussen groeps- en 
bedrijfsleidersverzekering? 
 
De problematiek rond de kwalificatie van 
levensverzekeringen geeft nog steeds aanleiding tot 
discussie in het kader van de inkomstenbelastingen. 
Hierbij is de centrale vraag of een levensverzekering 
noodzakelijk in de uitkering van een gegarandeerd 
minimumkapitaal bij het overlijden van de 
verzekerde moet voorzien.  Bielen en Isenbaert 
becommentariëren twee recente arresten van het 
Gentse Hof van Beroep in deze materie. 
 
Ph. Bielen en M. Isenbaert, “Verschil in kwalificatie 
tussen groeps- en bedrijfsleidersverzekering?”, 
Fiscoloog 2009, afl. 1172, 9. 
 
 
5.2. Libéralités, épargne par assurance-vie et 
fiscalité 
 
En réponse à une question préjudicielle posée à 
propos de la constitutionnalité de l'article 124 de la 
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance 
terrestre (LCAT), au regard des principes d'égalité 
et de non-discrimination, la Cour constitutionnelle 
affirme clairement dans son arrêt n° 96/2008 du 26 
juin 2008 qu'en matière de droit civil des libéralités 
et des successions, il ne peut être fait de différence 
entre l'épargne par l'assurance-vie et les autres 
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formes d'épargne. Elle écrit ainsi que l’article 124 de 
la LCAT viole les articles 10 et 11 de la Constitution 
en ce que cette disposition a pour effet que la 
réserve (successorale) ne peut être invoquée à 
l'égard du capital en cas d'opération d'épargne par 
le de cujus sous la forme d'une assurance-vie 
mixte»  
 
Partant de cette décision importante déjà 
abondamment commentée, Devoet analyse le rôle 
que peut jouer l'assurance-vie dans le domaine des 
libéralités, tant indirectes (stipulation du bénéfice à 
titre gratuit pour un tiers) que directes (cession du 
contrat d'assurance-vie à titre gratuit), en relation 
avec la protection des intérêts des héritiers du 
donateur, en considérant bien entendu à chaque les 
répercussions fiscales possibles. 
 
C. Devoet, « Libéralités, épargne par assurance-vie 
et fiscalité », Revue Générale de Fiscalité, afl. 7, 15-
24 (deel 1) en afl. 8, 25-36 (deel 2). 
 
 
5.3. Le secteur des assurances sera-t-il 
«mifidisé»? 
 
Cousy traite la question de la spécificité des 
assurances par rapport aux autres secteurs 
financiers (essentiellement les institutions de crédit 
et plus récemment les entreprises d'investissement) 
et plus spécialement la question de la spécificité du 
droit des assurances. 
 
H. Cousy, « Le secteur des assurances sera-t-il 
‘mifidisé’? », De Verz. 2008, afl. 368, 245-254. 
 
 
5.4. Hoe beschermd zijn uw pensioenrechten 
in tijden van crisis? 
 
Voor de bescherming van pensioenrechten 
opgebouwd via een aanvullende 
pensioentoezegging (tweede pijler pensioenen) 
heeft de wetgever gekozen voor verschillende 
technieken of mechanismen. Van Damme en De 
Somviele geven een duidelijk overzicht van de 
huidige stand van zaken. 
 
A. Van Damme en I. De Somviele, “Externalisatie 
van het aanvullend pensioen: hoe beschermd zijn 

uw pensioenrechten in tijden van crisis?”, Oriëntatie 
2009, afl. 7, 173-188. 
 
 
5.5. Optimalisation fiscale et sociale des 
rémunérations de dirigeants  
 
Le dirigeant d'entreprise soucieux d'organiser son 
travail de la manière la plus efficace possible, 
songera nécessairement à diminuer la pression 
fiscale qui pèse sur les revenus qu'il perçoit de son 
activité de dirigeant. Parallèlement, la société qui lui 
confère un mandat de gestion aura tendance à 
rechercher le moyen le plus efficace de rémunérer 
ses dirigeants, au moindre coût pour elle, tant 
économique que fiscal. 
 
L'intérêt bien compris des deux parties conduit en 
effet à tenter de diminuer la pression fiscale, afin de 
rendre plus efficaces les modes de rémunération 
des dirigeants. Pour ce faire, il faut envisager les 
différentes possibilités de « convertir » les revenus 
professionnels qui sont normalement perçus par le 
dirigeant d'entreprise, en d'autres types de revenus, 
dont la taxation est moins lourde. 
 
Dans cet article l’auteur expose un certain nombre 
de solutions pratiques qui permettent d'atteindre ce 
but. 
 
S. Segier, « Optimalisation fiscale et sociale des 
rémunérations de dirigeants », Comptabilité et 
fiscalité pratique 2009, afl. 9, 227-251. 
 
 
5.6. A Matthew Effect in the Pension Policy in 
Belgium 
 
This chapter examines individual voluntary pension 
provision (IVPP) in Belgium. Various forms of 
individual pension provision are compared with one 
another. IVPP is popular in Belgium because of tax 
incentives. Due to the Belgian tax regime, the exact 
size of the tax incentive is not transparent for most 
people. Only tax specialists are in a position to 
estimate the size of the incentives available. This 
article tries to clarify the issue of the size and hence 
the cost of tax incentives for personal pension 
provision. 
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K. DE WITTE, Y. STEVENS en P. ROELS, “The 
Matthew Effect: Why Current Pension Policy Helps 
the Rich Get Richer”, in J. STEWART en G. HUGHES 
(ed.), Personal Provision of Retirement Income, 
Meeting the Needs of Older People?, Cheltenham - 
Northampton, Edward Elgar, 2009, 151-175. 
 
 
5.7. Herausforderungen des neuen 
Versorgungsausgleichs für 
Betriebsrentensysteme in Deutschland 
 
Das Gesetz über den Versorgungsausgleich 
(VersAusglG) ist zum 1.9.2009 in Kraft getreten 
(BGBI. 2009 I, S. 700). Es führt den Grundsatz der 
internen Realteilung ein, wonach jedes 
Versorgungsanrecht separat, innerhalb seines 
Versorgungssystems, zwischen den Ehegatten 
aufzuteilen ist (als Ausnahme zu dem Prinzip der 
internen Teilung ist in den §§ 14ft. VersAusglG die 
externe Teilung vorgesehen; hierbei wird der 
Ausgleichswert an einen anderen als den 
gegenwärtigen, also einen externen 
unternehmensfremden Versorgungsträger 
übertragen, der hieraus eine angemessene 
Versorgung zu gewähren hat). Für die Träger 
betrieblicher Versorgungswerke kann dieser 
Grundsatz zu einer Vielzahl neuer Verpflichtungen 
führen. Unter anderem sind bei einer Scheidung der 
Ehezeitanteil des auszugleichenden 
Versorgungsanrechts und der hieraus resultierende 
Ausgleichswert zu ermitteln.  
 
Die Autoren untersuchen nachfolgend am Beispiel 
des Durchführungswegs Direktzusage einige in der 
Praxis vorherrschende Gestaltungsformen 
betrieblicher Alterversorgung und zeigen 
Lösungsansätze auf. 
 
B. Huber und F. Burg, „Herausforderungen des 
neuen Versorgungsausgleichs für 
Betriebsrentensysteme“, Betriebs-Berater 2009, afl. 
47, 2534-2539. 
 
 

6. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
6.1. Pensioenopbouw zelfstandigen tijdens 
gelijkgestelde periodes 
 
Voor de berekening van het pensioen dat betrekking 
heeft op gelijkgestelde kwartalen die gelegen zijn 
na 31 december 1983 wordt een fictief inkomen in 
aanmerking genomen. De berekening van het 
gemiddeld indexcijfer van de consumptieprijzen van 
het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het 
rustpensioen ingaat, wordt gewijzigd door het KB 
van 31 mei 2009. Dit KB is van toepassing op de 
pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste 
maal ten vroegste op 1 januari 2010 ingaan. 
 
KB van 31 mei 2009 tot wijziging van het KB van 22 
december 1967 houdende algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, B.S. 29 oktober 2009. 
 
 
6.2. Verhoging vakantiegeld gepensioneerden 
openbare diensten 
 
Aan artikel 1 van het KB van 1 april 1992 houdende 
toekenning van een vakantiegeld en van een 
aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de 
gepensioneerden van de openbare diensten, 
gewijzigd bij het KB van 14 maart 2005, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : in 1°, b) en c) 
wordt het bedrag van « 1.300,00 EUR » telkens 
vervangen door het bedrag van « 1.350,00 EUR » 
en in 2°, c) en d) wordt het bedrag van « 1.040,00 
EUR » telkens vervangen door het bedrag van « 
1.080,00 EUR ». Dit besluit heeft uitwerking met 
ingang van 1 januari 2009. 
 
KB van 27 september 2009 tot wijziging van het KB 
van 1 april 1992 houdende toekenning van een 
vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het 
vakantiegeld aan de gepensioneerden van de 
openbare diensten, B.S. 22 oktober 2009. 
 
 
6.3. Pensioenstelsel personeelsleden 
Commissariaat-generaal voor Toerisme 
 
Bij Besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2008 
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werd het Commissariaat-generaal voor Toerisme 
ertoe gemachtigd om deel te nemen aan de 
ingestelde pensioenregeling bij de wet van 28 april 
1958 betreffende het pensioen van het personeel 
van zekere organismen van openbaar nut alsmede 
van hun rechthebbenden. Om redenen van 
rechtszekerheid dient het Commissariaat-generaal 
voor Toerisme onmiddellijk de toelating te krijgen 
om deel te nemen aan het pensioenstelsel dat 
ingesteld is door de wet van 28 april 1958 met 
uitwerking vanaf 1 juli 2008, datum waarop deze 
instelling werd opgericht en waarop de 
personeelsleden van de Afdeling « Commissariaat-
generaal voor Toerisme » van de Algemene Directie 
Economie en Werk van het Ministerie van het 
Waalse Gewest ernaar werden overgeheveld.  
 
KB van 10 september 2009 dat het pensioenstelsel 
ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk 
maakt op de personeelsleden van het 
Commissariaat-generaal voor Toerisme, B.S. 13 
november 2009. 
 
 
6.4. 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 2007 vastgesteld op 
108,97 euro (zowel voor mannen als voor vrouwen). 
 
KB van 27 september 2009 tot vaststelling van het 
bedrag van de dagelijkse forfaitaire en fictieve 
bezoldiging met betrekking tot het jaar 2007 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. 6 november 2009. 
 
 
6.5. Officieuze coördinatie in het Duits 
 
Volgende wetten zijn nu ook beschikbaar in het 
Duits: 
- Wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en 

overlevingspensioen voor arbeiders, B.S. 20 
oktober 2009. 

- Wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor bedienden, B.S. 20 
oktober 2009. 

- Wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, 
bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, B.S. 20 
oktober 2009. 

 
 
6.6. Varia 
 
KB van 27 september 2009 op de geconsolideerde 
jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en 
de herverzekeringsondernemingen, B.S. 7 oktober 
2009.  
 
KB van 27 september 2009 tot gelijkstelling van de 
mandaten, toegekend aan bepaalde ambtenaren-
generaal van de Franse Gemeenschap, met een 
vaste benoeming inzake pensioenen en in 
aanmerkingneming van de aan deze mandatarissen 
toegekende premie voor de pensioenberekening, 
B.S. 22 oktober 2009. 
 
KB van 19 mei 2009 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de CAO van 10 februari 2009, 
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden 
uit de scheikundige nijverheid, betreffende de 
verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 26 juni 2007 tot verlenging van het stelsel van 
conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar, B.S. 3 
september 2009. 
 

7. WETSONTWERPEN EN -
VOORSTELLEN 
 
Wetsontwerp van 16 juli 2009  houdende 
instemming met de Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk België en de Republiek Chili tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het 
voorkomen van het ontgaan van belasting inzake 
belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel 
op 6 december 2007. 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2, van het 
decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de 
koloniale verzekeringskas, inzake de 
overlevingspensioenen van de uit de echt 
gescheiden weduwen van oud-kolonialen (DOC 52-
0866). 
 
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de 
wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende 
pensioenen en het belastingstelsel van die 
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid (DOC 52-0976). 
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Wetsvoorstel betreffende de verdeling van de 
pensioenrechten tussen echtgenoten 
en tussen wettelijk samenwonenden (DOC 52-1053). 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering 
voor de gelijkgestelde periodes bij de 
pensioenberekening in het kader van de opvoeding 
van de kinderen (DOC 52-1505) 
 
Voorstel van kaderwet betreffende de toekenning 
van het overlevingspensioen aan de langstlevende 
wettelijk samenwonende (DOC 52-1771) 
 

8. MINISTERRAAD: HERVORMING 
FINANCIERING LOKALE PENSIOENEN 
 
Op de ministerraad van 16 oktober 2009 werd de 
Minister van Pensioenen ermee belast om tegen de 
Begrotingscontrole van 2010 een voorontwerp van 
wet tot hervorming van de financiering van de 
lokale pensioenen, op te stellen, met als doel de 
inwerkingtreding op 1 januari 2011. 
 
Dit voorontwerp zal uitgaan van de basisprincipes, 
waarover binnen de RSZPPO met alle sociale 
partners een overeenkomst werd bereikt, met name 
het geformuleerde evenwicht tussen solidariteit 
(veralgemeende aansluiting - uniform 
basisbijdragepercentage), enerzijds, en een 
verhoogde responsabilisering per bestuur, 
anderzijds. 
 
Bij de uitwerking van het voorontwerp zal in het 
bijzonder een oplossing worden gezocht om 
bepaalde negatieve effecten van de 
politiehervorming op de pensioenstelsels te 
corrigeren.  
 

9. PARLEMENTAIRE VRAGEN 
 
9.1. Tweede pensioenpijler voor contractueel 
personeel gemeenten 
 
De wet op de aanvullende pensioenen laat toe dat 
er een aanvullend pensioen wordt uitgebouwd, ook 
in de publieke sector. De wet maakt geen enkel 
onderscheid tussen het soort werkgever. Hij heeft 
het over mensen die gebonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst en laat voor de rest in het 
midden of het een publieke of privéwerkgever is. De 

wet voorziet zelfs in instellingen en comités die de 
rol van de ondernemingsraden moeten opnemen in 
de publieke sector. 
 
Tijdens de vorige legislatuur hebben de Vlaamse 
Regering, de werkgevers en de werknemers een 
akkoord gesloten. Het akkoord zegt dat er met de 
tweede pijler wordt gestart. De streefdatum is 1 
januari 2010.  
 
Parl. Doc., Vlaams Parlement, Beknopt verslag 
plenum vergadering 14 oktober 2009.  
 
 
9.2. Aantal gepensioneerden die 
beroepsactiviteiten verrichten 
 
Het aantal gepensioneerden die in de volgende 
periodes aangifte deden van een beroepsactiviteit is 
als volgt: 28.189 in 2004, 25.268 in 2005, 26.259 in 
2006, 29.100 in 2007 en 35.027 in 2008. In het 
antwoord van de minister worden tevens een aantal 
andere interessante gegevens meegedeeld. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2009-2010, QRVA 52 8, 30 
september 2009, vragen nr. 21, 593-599. 
 
 
9.3. Regularisatie studieperiodes 
 
De studieperioden gedekt door vrijwillige bijdragen 
worden, in principe, altijd in de berekening van het 
pensioen voor de werknemers en de zelfstandigen 
opgenomen. Dit gebeurt echter niet, in het 
bijzonder wanneer de loopbaan van de betrokkene 
de eenheid van loopbaan overschrijdt. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2009-2010, QRVA 52 81, 15 
oktober 2009, vragen nr. 26, 157-161. 
 
 
9.4. Deelname aan en budgettaire kost van 
pensioensparen en individuele 
levensverzekeringen 
 
Tijdens het aanslagjaar 2005 deden ongeveer 1,72 
miljoen belastingbetalers in België aan 
pensioensparen, voor een totaal bedrag van 953 
miljoen €. Tijdens het aanslagjaar 2006 steeg het 
aantal naar ongeveer 1,87 miljoen belastingbetalers 
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en het totaal bedrag naar 1,22 miljard €. Tijdens 
het aanslagjaar 2007 steeg het aantal spaarders 
verder tot 1,98 miljoen en het totaal bedrag naar 
1,36 miljard €. Tijdens het aanslagjaar 2008 ten 
slotte steeg het aantal spaarders nog verder naar 
2,16 miljoen en het totaal bedrag naar 1,5 miljard €. 
Telkens deden ongeveer evenveel mannen als 
vrouwen aan pensioensparen (iets meer mannen 
dan vrouwen).  
 
Tijdens het aanslagjaar 2008 storten ongeveer 1,44 
miljoen belastingbetalers in België premies in een 
individuele levensverzekering (aanzienlijk meer 
mannen dan vrouwen), voor een totaal bedrag van 
954 miljoen €. 
 
Voor het aanslagjaar 2008 bedraagt de budgettaire 
kost van de belastingvermindering voor het 
pensioensparen 471,4 miljoen €. De budgettaire 
kost van de belastingvermindering voor het lange 
termijnsparen met betrekking tot individuele 
levensverzekeringen bedraagt 224,5 miljoen €. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2009-2010, QRVA 52 82, 23 
oktober 2009, vragen nr. 146 en 184, 85-88. 
 
 
9.5. Rustpensioen en beroepsinkomens 
 
Er bestaat inzake de cumulatie van een pensioen 
van de overheidssector met beroepsinkomsten geen 
specifieke of meer voordelige regeling voor de 
titularissen van een rustpensioen toegekend wegens 
lichamelijke ongeschiktheid.  In functie van hun 
leeftijd worden zij naargelang het geval 
onderworpen aan hetzij de regeling van de 
gepensioneerden van meer dan 65 jaar, hetzij aan 
deze van de gepensioneerden van minder dan 65 
jaar, hetzij aan deze van de gepensioneerden van 
minder dan 65 jaar. Wat ook de reden van 
pensionering is, het is aan de gepensioneerden die 
een beroepsactiviteit uitoefenen om erover te 
waken dat de grenzen van de toegelaten 
beroepsinkomsten gerespecteerd worden indien zij 
een vermindering of een schorsing van hun 
rustpensioen willen vermijden, en dit bijgevolg door 
hun werkvolume aan te passen. 
 

Vr. en Antw. Kamer 2009-2010, QRVA 52 82, 21 
oktober 2009, vraag nr. 10, 149-151. 
 

10. RVP DIENSTNOTA 
 
De RVP vaardigde volgende dienstnota uit: 
Dienstnota 2008/13 – Toepassing van de 
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid 
tussen België en Japan. 
 

11. RSZPPO: 
ACTIVITEITENVERSLAG 2008 
 
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten 
(RSZPPO) publiceert zijn 'Activiteitenverslag 2008'. 
Dit rapport bevat relevante regelgeving, een 
activiteitenverslag, statistische gegevens en 
financiële resultaten voor de kerntaken van de 
parastatale: kinderbijslag, aangiften en inning van 
bijdragen, pensioenfinanciering en Sociale Maribel. 
De RSZPPO vervult deze opdrachten binnen de 
lokale en provinciale overheidssector, m.n. 
gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales 
en lokale politiezones. De statistische brochure in 
bijlage bij het verslag geeft een duidelijk beeld van 
de tewerkstelling in de lokale overheidssector. 
Belangrijk in dit activiteitenverslag is de 
problematiek van de ambtenarenpensioenen van de 
lokale sector.  
 

12. CEIOPS 
 
Op de CEIOPS website zijn volgende nieuwe 
documenten verschenen: 
- CEIOPS Letter of comments on IASB's Exposure 

Draft on Financial Instruments: Classification 
and Measurement (16 September 2009); 

- Overview of legal requirements under the IORP 
Directive (2003/41/EC), with which a guest 
IORP operating a pension scheme in a host 
Member State must comply (13 October 
2009).  The overview is based on a selection of 
topics relating to the relevant national social and 
labor law provisions, investment restrictions and 
information requirements. The information is a 
snapshot of the situation as at the last quarter 
of 2009 and only covers the topics selected for 
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the overview.  Additional topics could form part 
of a host Member State’s social and labor law 
relevant to occupational pensions with which 
guest IORPs must comply. 

  

13. NIEUWE LIFE & BENEFITS 
 
In Life & Benefits 2009/8 lezen we: 
- VAPZ: de beste overlijdensdekking voor 

zelfstandigen. P. Van Eesbeeck gaat voor 
zelfstandigen op zoek naar het meest 
aangewezen fiscaaljuridisch regime om een 
overlijdensdekking in onder te brengen. De 
focus ligt daarbij op de overlijdensrisicodekking,  
zij het eventueel mee ingebed in een 
verzekering die ook in een pensioenkapitaal 
voorziet. 

- Economische crisis doet vergrijzingskost 
toenemen. L. Vereycken bespreekt het 
cijfermateriaal dat de studiecommissie voor de 
vergrijzing in juli uitbracht over de gevolgen van 
de economische en financiële crisis op de kost 
van de wettelijke pensioenen. 

 
In Life & Benefits 2009/9 lezen we: 
- In welk type verzekering brengt zelfstandige het 

best zijn arbeidsongeschiktheidsdekking onder? 
P. Van Eesbeeck gaat op naar het voor 
zelfstandigen meest aangewezen fiscaaljuridisch 
regime om een  arbeidsongeschiktheidsdekking 
in rente in onder te brengen. 

- Fiscus sluit fiscaalvriendelijke buitenlandroute 
voor pensioenuitkeringen wat verder. P. Roels 
en P. Gillemon de wijziging in de fiscale wet en 
de nieuwe verdragsteksten inzake de belasting 
van pensioenkapitalen die opgebouwd werden 
tijdens een Belgische tewerkstelling maar die 
uitgekeerd worden wanneer de begunstigde in 
het buitenland verblijft. 

 

14. JAPAN 
 
Japan's new government announced on October 8 
that it will replace the Social Insurance Agency 
(SIA) with an independent government corporation, 
the Japan Pension Agency (JPA), to improve the 
overall efficiency of public pension administration. 
The JPA, which will be supervised by the Ministry of 

Health, Labor, and Welfare (MHLW), assumes the 
pension-related responsibilities currently performed 
by the SIA beginning January 2010. 
 
The SIA has in recent years been involved in a 
public debate set off primarily by the discovery of 
more than 50 million unidentified public pension 
records, which compromised its role as the principal 
administrator for both social security pensions and 
health insurance. On October 1, 2008, SIA functions 
dealing with health insurance were transferred to a 
new National Health Insurance Association. 
Meanwhile, contribution collections, pension 
payments, and record keeping functions for social 
security pensions remained with the SIA. 
 
Establishment of the JPA will result in a 40 percent 
reduction in personnel from the current level at the 
SIA. Planned staffing of around 18,000—roughly 
11,000 permanent and 7,000 temporary workers—
will include transfers from the SIA and new recruits 
from the private sector. Agency staff will not be 
considered government employees, and those 
rehired from the SIA will lose their status as public 
servants. In addition, certain agency tasks are to be 
outsourced to the private sector, including screening 
application forms, staffing call centers, and 
conducting public awareness campaigns on social 
security. 
 
To help regain public confidence in the nation's 
pension system, the MHLW has set up an expert 
panel to discuss ways to recover lost pension 
records, and it has allocated 177.9 billion yen (US$2 
billion) for that purpose in its budgetary request for 
fiscal year 2010. 
 
Bron: SSA, International Update, November 2009 
 

15. PORTUGAL 
 
On September 16, a new law entered into force that 
affects contributions to the pay-as-you-go social 
security system. This new law, which will be 
implemented gradually starting January 1, 2010, 
consolidates multiple laws for different groups of 
workers and changes the contribution rates for 
certain groups of workers. At the same time, the 
law expands the definition of gross earnings to 
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include commissions and fringe benefits such as 
transportation costs, profit sharing, life insurance, 
and employer contributions to pension funds and 
retirement savings plans. 
 
Under the new law, the contribution rates for many 
employees and employers will remain the same: 
11 percent of gross earnings for employees and 
23.75 percent for employers. These contributions 
finance old-age, survivors, and disability insurance 
(OASDI), sickness and maternity insurance, 
unemployment compensation, and family 
allowances. (About two-thirds of the combined total 
finances OASDI). In addition, to encourage more 
permanent jobs in the labor force, employers who 
provide indefinite contracts for their employees will 
pay 1 percentage-point less in contributions, and 
those providing fixed-term contracts will pay 
3 percentage-points more. 
 
The new law also encourages the employment of 
older and disabled workers. For workers aged 65 or 
older with at least 40 years of contributions, the 
rates are reduced to 8 percent and 17.3 percent of 
gross earnings for employees and employers, 
respectively. Additionally, for disabled workers with 

less than 80 percent of normal working capacity, 
the employer rate is decreased to 11.9 percent of 
gross earnings, and the employee's rate remains at 
11 percent. 
 
Portugal's public pension system provides a 
retirement benefit to men and women at age 65 
with at least 15 years of contributions. A new 
benefit formula introduced a sustainability factor in 
2007, which links initial benefits to average life 
expectancy. Until 2017, benefits may be calculated 
according to the "old" formula (the 10 best of the 
last 15 years of earnings), average-adjusted lifetime 
earnings, or a combination of the two, whichever is 
greater. Beginning in 2017, all new pensions will be 
based on average-adjusted lifetime earnings. Since 
2008 pensions are indexed to changes in the 
consumer price index (CPI) plus growth in the 
country's gross domestic product. Previously, the 
adjustment was based on the national minimum 
wage, which is adjusted to changes in the CPI. 
 
Bron: SSA, International Update, November 2009. 
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pensioendata: over pensioenrisico’s gesproken 
 

Als het over risico’s gaat in de 
pensioenwereld, dan gaat het vaak over het 
beleggingsrisico of het langlevenrisico. Het zijn 
vaste verzekeringstechnische thema’s.  

Er wordt veel minder heisa gemaakt  
over de zogenaamde politieke risico’s. Eén zulk 
risico is het overheidsfalen inzake pensioendata. 
In deze nieuwsbrief wordt verwezen naar zulk 
markant falen. Het gaat meer bepaald over Japan. 
Midden 2007 ontdekte men dat een groot aantal 
pensioengegevens niet of incorrect verwerkt 
waren door de overheid. De schattingen liepen 
(zeer) ver uit elkaar. Sommige bronnen 
rapporteerden dat er 50 miljoen data verdwenen 
waren. Andere bronnen verwezen naar 8,5 
miljoen niet omgezette data van papier naar de 
computer. Hoe dan ook de schade en schande 
was enorm in Japan. Het land met een efficiënt 
ogende administratie had gefaald. Zoals u in deze 
nieuwsbrief kunt lezen, werd de oude 
administratie opgedoekt in de nasleep van dit 
debacle.  

Nu mag Japan misschien de zeer ver van 
uw bed show lijken, toch zijn pensioendata 
dichter bij huis ook een hot topic. Zowel bij de 
aanvullende pensioenen als bij de wettelijke 
pensioenen.  

In het kader van de wettelijke 
pensioenen voor werknemers beseft men al zeer 
lang dat datavergaring en dataverwerking 
uitermate belangrijk zijn. Heel anders is het 
evenwel gesteld met de  ambtenarenpensioenen. 
Voor veel mensen - die niet vertrouwd zijn met 
de pensioenmaterie - klinkt het onvoorstelbaar: 
er is geen gecentraliseerde databank voor 
ambtenarenpensioenen. Nog steeds worden heel 
wat ambtenarenpensioenen beheerd via de 
papieren weg. De reden hiervoor is historisch 
duidelijk en eenvoudig. Doordat de 
ambtenarenpensioenen eindloonregelingen zijn 
(meestal op basis van de wedde van de laatste 5 
jaar), was het bijhouden van historische 

gegevens voor het gros van de ambtenaren ook 
niet zo belangrijk. Het pensioendossier werd pas 
op het einde van de carrière opgesteld. Door de 
verhoogde jobmobiliteit met meer gemengde 
carrières tot gevolg, veranderde dit plaatje. De 
op stapel staande informatisering van de 
ambtenarenpensioenen is dan ook een goede 
zaak. Hopelijk vinden er geen Japanse 
toestanden plaats bij het verwerken van de 
papieren gegevens … 

Maar het zijn niet alleen de wettelijke 
pensioenen die in het oog van de storm staan. 
Sinds het generatiepact zijn de data van 
aanvullende pensioenen immers ook een thema. 
Voor velen staat dat project gelijk met SIGeDIS 
(alhoewel SIGeDIS een veel ruimere bevoegdheid 
heeft). Net zoals bij de ambtenarenpensioenen 
worden de data van de aanvullende pensioenen 
niet georganiseerd via gecentraliseerde databank. 
SIGeDIS zal dat in wezen niet veranderen. Het 
beheer van de aanvullende pensioendata blijft 
(natuurlijk) in handen van de 
pensioeninstellingen.  

Door de centrale datavergaring zullen 
een aantal controles van overheidswege 
eenvoudiger verlopen. Denk maar aan controles 
van de CBFA of de FOD financiën. Dat de 
overheid iets in de “aanvullende pensioenpap” 
heeft te brokken roept bij sommigen een beeld 
van Big Brother op: de overheid weet en ziet 
alles. Dit moet echter zeer sterk genuanceerd 
worden. De overheid weet nu immers al bijna 
alles wat er in SIGeDIS omgaat. Er zijn immers 
niet enkel de fiscale gegevens die men al heeft 
maar er zijn ook tal van sociale gegevens die de 
overheid al kan vergaren via de kruispuntbank 
van de sociale zekerheid. Daarbij mag men niet 
uit het oog verliezen dat de overheid de 
aanvullende pensioenen in België duchtig fiscaal 
stimuleert. En past het geen goede huisvader om 
te zien of de subsidies juist worden aangewend? 
 YS 


