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1. EUROPEES HOF RECHTEN VAN 
DE MENS: EEN PENSIOENSCHULD 
VORMT EEN “BEZIT” 
 

Een pensioenschuld, bevestigd door een bindende 

en afdwingbare uitspraak, vormt voor de 

begunstigde een “bezit” in de zin van artikel 1, 1e 

Protocol EVRM. Het gebrek aan uitvoering binnen 

een redelijke termijn en een latere vernietiging van 

de uitvoerbare rechterlijke beslissing vormt een 

inmenging in het eigendomsrecht die, zelfs in de 

veronderstelling dat de inmenging geoorloofd was 

en een legitiem doel nastreefde, een buitensporige 

last vormt en aldus onverenigbaar is met artikel 1, 

Protocol nr. 1 EVRM. 

 
EHRM 29 juli 2010, nr. 8549/06 e.v., Streltsov e.a. 
„Novocherkassk Military Pensioners“ v. Russia. 
 
 

2. HOF VAN JUSTITIE: GELIJKE 
BEHANDELING IN ARBEID EN 

BEROEP 
 

Op 2 september 2010 heeft de advocaat-generaal 

zijn conclusie neergelegd in de gevoegde zaken 

Georgiev C250/06 en C268/09. Deze zaak kadert in 

de gelijke behandeling in arbeid en beroep. 

 

Zijn conclusie luidt als volgt: „De artikelen 2, lid 2, 

sub a, en 6, lid 1, van richtlijn 2000/78/EG van de 

Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 

algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid 

en beroep, moeten aldus worden uitgelegd dat zij 

niet in de weg staan aan een nationale regeling die 

een werkgever de mogelijkheid biedt de 

arbeidsovereenkomst van een hoogleraar van 65 

jaar of ouder te beëindigen en die bepaalt dat de 

arbeidsrelatie na deze leeftijd uitsluitend in de vorm 

van overeenkomsten voor bepaalde duur van een 

jaar kunnen worden verlengd met maximum drie 

jaar, voor zover deze regeling beoogt de 

werkgelegenheidskansen tussen de generaties te 

verdelen binnen deze beroepsgroep; het staat aan 

de nationale rechter te onderzoeken of dit het geval 

is.” 

 

HvJ 2 september 2010, C250/06 en C268/09, 
conclusie advocaat-generaal. 
 

 

3. HOF VAN CASSATIE: CUMULATIE 
INVALIDITEITSPENSIOEN 

AMBTENAAR MET 

SCHADEVERGOEDING 
 

Het pensioen dat krachtens de artikelen 1, 2 en 3 

van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en 
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kerkelijke pensioenen wordt toegekend aan de tot 

het pensioen toegelaten persoon, ook al blijkt hij 

niet in staat te zijn zijn ambt te blijven uitoefenen, 

is verschuldigd wegens zijn dienstprestaties als bij 

de overheid benoemde ambtenaar en vormt geen 

herstel van schade; wanneer een dergelijke persoon 

aldus het slachtoffer is van een door een derde 

veroorzaakt ongeval, hebben zijn recht op de 

vergoeding van de geleden schade en zijn recht op 

het pensioen noch dezelfde oorzaak, noch hetzelfde 

voorwerp en is de cumulatie ervan bijgevolg 

geoorloofd. 

 
Cass. 19 maart 2010, R.G. nr. C.08.0113.F, 
Larcier Cassation 2010, afl. 6, 133, zie ook 
www.belgielex.be. 
 
 

4. LAGERE RECHTSPRAAK 
 

4.1. Niet erkende buitenlandse echtscheiding 

 

Een man genoot van een rustpensioen als 

gezinshoofd. Toen hij 5 jaar later aan de Rijksdienst 

voor Pensioenen verklaarde dat hij in Marokko uit 

de echt gescheiden was door verstoting, onderzocht 

de Rijksdienst de rechten van de echtgenoten en 

besloot om elk de helft van het rustpensioen als 

gezinshoofd toe te kennen, aangezien de Rijksdienst 

de verstoting niet aanvaardde. De man tekende 

tegen deze beslissing beroep aan. Het arbeidshof 

oordeelde dat als een buitenlandse echtscheiding op 

grond van het Wetboek IPR niet erkend wordt, de 

echtgenoten nog steeds als gehuwd beschouwd 

moeten worden. De administratieve beslissing, 

waarbij aan beide echtgenoten elk de helft van het 

gezinspensioen wordt toegekend overeenkomstig 

artikel 74 van het KB  van 21 oktober 1967 tot 

vaststelling van het algemeen reglement 

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 

werknemers, moet bevestigd worden. 

 
Arbh. Antwerpen 1 maart 2010, Socialweb 10 
augustus 2010. 
 
4.2. Afscheidspremies: aanvulling op 

pensioen 

 

Een onderneming betaalde aan haar werknemers 

een afscheidspremie bij pensionering. De BVBA is 

niet verplicht om deze vergoeding te betalen. In die 

zin moeten de uitbetaalde afscheidspremies worden 

beschouwd als een aanvulling van het pensioen van 

deze werknemers. 

 

Krachtens artikel 2, lid 3 van de 

loonbeschermingswet worden vergoedingen “die 

moeten worden beschouwd als een aanvulling van 

de voordelen toegekend voor de verschillende 

takken van de sociale zekerheid” niet als loon 

beschouwd. Het heeft geen belang of deze premie 

eenmalig is, welke omvang de premie heeft, welke 

parameters zijn gebruikt om de premie samen te 

stellen, en of deze parameters al dan niet zijn geput 

uit de voorheen bestaande tewerkstelling. Enkel de 

intentie van de werkgever telt. De RSZ beschouwde 

de premie dus onterecht als loon. 

 
Arbh. Antwerpen 23 april 2010, Socialweb 16 
augustus 2010. 
 
4.3. Verjaringstermijn niet-betaalde 

pensioenprestaties 

 

De verjaringstermijn van niet-betaalde 

pensioenprestaties bedraagt 30 jaar in toepassing 

van art. 2262 B.W. Wanneer de vordering tot het 

bekomen van deze pensioenprestaties wordt 

ingesteld op grond van art. 1382 B.W., is het 

vertrekpunt van de verjaringstermijn het ogenblik 

waarop de fout, de schade en het oorzakelijk 

verband vaststaan. In casu is de schade pas 

ontstaan wanneer de rechthebbende geen 

aanpassingsvergoeding meer ontving. 

 

Arbh. Gent 5 juni 2009, Socialweb 25 augustus 
2010. 
 
4.4. Overeenkomst van aanvullende 

pensioentoezegging ten voordele van de 

zaakvoerder 

 

De Administratie telt bij de bezoldigingen van de 

bestuurder van een vennootschap, de door die 

vennootschap aan een verzekeringsmaatschappij 

betaalde premies in het kader van een 

bedrijfsleidersverzekering. De Administratie acht 
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immers dat het voordeel van het 

verzekeringscontract rechtstreeks toekomt aan de 

bestuurder, op basis van een overeenkomst 

houdende bijkomende pensioentoezegging gesloten 

tussen de vennootschap en haar bestuurder. Ten 

onrechte volgens het hof, daar de Administratie niet 

aantoont dat de betwiste premies definitief werden 

betaald in het exclusieve en individuele voordeel 

van de bestuurder en dat de Administratie zelfs niet 

voorstelt om te bewijzen dat er sprake is van 

veinzing. 

 
Brussel 17 februari 2010, Fiscalnet 6 juli 2010. 
 
4.5. Berekeningsbasis werkgeversbijdrage bij 

loopbaanonderbreking 

 

Het bedrag van de aanvullende vergoeding die ten 

laste is van de ex-werkgever is gelijk aan de helft 

van het verschil tussen het netto-referteloon en de 

werkloosheidsuitkering (artikel 5, 6 en 7 CAO nr. 17 

van 19 december 1974). 

 

Als een werknemer gedurende de ganse 

refertemaand niet heeft gewerkt, wordt het 

brutoloon berekend alsof hij aanwezig was geweest 

op alle arbeidsdagen die in de beschouwde maand 

vallen. Als de werknemer, krachtens de bepalingen 

van zijn arbeidsovereenkomst slechts gedurende 

een gedeelte van de refertemaand moet werken en 

hij al die tijd niet heeft gewerkt, wordt zijn 

brutoloon berekend op grond van het aantal 

arbeidsdagen dat in zijn arbeidsovereenkomst is 

vastgesteld. (artikel 7 CAO nr. 17 van 19 december 

1974) 

 

Als er een deeltijdse arbeidsovereenkomst werd 

opgesteld omwille van loopbaanonderbreking of 

vermindering van prestaties, geldt de eerdere 

arbeidsovereenkomst, volgens het Hof, slechts als 

geschorst en moet het daarin bepaalde loon als 

uitgangspunt genomen worden voor de berekening 

van de aanvullende vergoeding. 

 
Arbrb. Turnhout 7 juni 2010, onuitgegeven. 
 

4.6. Uitkeringen wettelijk pensioen 

opgebouwd in het buitenland in België 

belastbaar 

 

De bijdragen die eisers aan de pensioenkas in 

Oostenrijk betaalden, toen ze daar woonden en 

werkten, kaderden in een verplichte wettelijke 

verzekering en zijn belastbaar. De bijdragen die 

eisers na hun verhuis naar België nog vrijwillig 

betaalden aan de pensioenkas in Oostenrijk zijn ook 

belastbaar. Het gaat immers om bijdragen die 

‘betrekking hebben op’ een beroepswerkzaamheid in 

de zin van artikel 34 WIB92, §1, 1° WIB92 omdat 

de, weliswaar vrijwillige, bijdragen in verband 

stonden met de voorheen uitgeoefende 

werkzaamheid in Zwitserland die toen geleid heeft 

tot de aansluiting bij de pensioenkas in het kader 

van de sociale zekerheid in Oostenrijk. België is 

heffingsbevoegd met betrekking tot de latere 

uitkeringen bij pensionering. 

 

Rb. Antwerpen 6 november 2009, Fiscalnet 3 

september 2010. 

 

 

5. BELGISCHE RECHTSLEER: DE 
RIZIV-, DE 
SOLIDARITEITSBIJDRAGE BINNEN 

DE EUROPESE UNIE 
 

Lieven Monserez bespreekt hoe de nieuwe Europese 

coördinatieverordening op de sociale zekerheid, 

verordening nr. 883/2004, zekerheid gebracht heeft 

omtrent de vraag of de Riziv- en solidariteitsbijdrage 

nog ingehouden moet worden op een aanvullend 

pensioenkapitaal dat Belgische verzekeraars en 

pensioenfondsen betalen aan een gepensioneerde 

die in een andere lidstaat van de Europese Unie 

woont. 

 
L. Monserez, “De Riziv-bijdrage, de 
solidariteitsbijdrage en aanvullende pensioenen 
binnen de Europese Unie”, Expat News 2010, nr. 7, 
3-5. De tekst is ook beschikbaar in het Engels: L. 
Monserez, “Employee social security contributions, 
solidarity contributions and supplementary pensions 
within the European Union”, Expat News 2010, nr. 7, 
1-3. 
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6. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 

6.1. Bilanzierung von 

Pensionsverpflichtungen im DAX 30 

 

Für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

gröβten deutschen börsennotierten Industrie- und 

Handelsunternehmen hat die betriebliche 

Altersversorgung eine hohe Bedeutung. Zur 

Deckung der Pensionsverpflichtungen haben 

Unternehmen in der Vergangenheit zunehmend 

Vermögen (sog. Planvermögen) ausgelagert. Nach 

IFRS hat die Bewertung der Pensionsverpflichtungen 

sowie des Planvermögens zum Fair Value zu 

erfolgen. Die Bilanzierung der u.a. daraus 

resultierenden versicherungsmathematischen 

Gewinne und Verluste ist für den 

Jahresabschlussadressaten allerdings nur schwer 

verständlich. Obwohl die internationalen 

Vorschriften zur Bilanzierung der betrieblichen 

Altersversorgung selbst in der Kritik stehen und 

aktuell überarbeitet werden, hat der deutsche 

Gesetzgeber mit dem BilMoG nun Vorschriften 

normiert, die im Ergebnis dem internationalen 

Vorbild ähneln. Der Artikel stellt die wesentlichen 

Unterschiede beider 

Rechnungslegungsnormensysteme heraus und zeigt 

anhand einer empirischen Untersuchung von DAX 

30-Unternehmen die Auswirkungen der 

betrieblichen Altersversorgung auf, die sich mit dem 

BilMoG auf den Jahresabschluss ergeben. 

 

K. Küting, M. Keβler en Ch. Seel, „Bilanzierung von 
Pensionsverpflichtungen im DAX 30 – Sind die IFRS 
ein geeignetes Vorbild für das HGB?“, Betriebs-
Berater 2010, afl. 32, 1907-1912. 
 
6.2. Die Werthaltigkeit der Pensionszusage 

 

Die Auslagerung von Pensionsrückstellungen ist 

besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten im 

Hinblick auf den Überschuldungsstatus des 

Unternehmens von existenzieller Bedeutung. Auch 

die bevorstehende Bewertung der Rückstellung 

nach den Regeln des BilMoG (Gesetz zur 

Modernisierung des Bilanzrechts – 

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.5.2009, 

BGBI. I 2009, 1102) zum 31.12.2009 und die damit 

verbundene deutliche Erhöhung des Passivpostens 

muss zwangsläufig dazu führen, Wege zu suchen, 

die Rückstellung aus der Bilanz eliminieren zu 

können. Hier stellt sich der Verzicht auf die 

Pensionszusage neben der Abfindung als einzige 

Lösung mit schuldbefreiender Wirkung dar. Um 

negative steuerliche Konsequenzen infolge des 

Verzichts zu vermelden, ist es unerlässlich, die 

Frage der Werthaltigkeit des Anspruchs zu 

überprüfen, da in dieser Höhe der Gesellschafter 

eine verdeckte Einlage tätigt und damit einen 

Zufluss von Einkünften aus nichtselbständiger 

Tätigkeit i.5.d.§ 19 EStG zu versteuern hat. 

 
G. Harle, „Die Werthaltigkeit der Pensionszusage im 
Falle eines Verzichts durch den GmbH-
Gesellschafter“, Betriebs-Berater 2010, afl. 33, 
1963-1965. 
 
6.3. Auβerordentlicher Erhöhung der 

Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 

Rentenversicherung 

 

In der betrieblichen Altersversorgung ist die 

endgehaltsbezogene Direktzusage mit gespaltener 

Rentenformel ein Klassiker, der im vergangenen 

Jahr eine vielbeachtete Entwicklung genommen hat. 

Für zwei Streitfälle hatte das BAG am 21.4.2009 zu 

entscheiden, wie betriebliche Altersrenten, deren 

Höhe abhängig von der Beitragsbemessungsgrenze 

(BBG) in der  gesetzlichen Rentenversicherung 

waren, zu berechnen seien, nachdem die BBG im 

Jahr 2003 auβerplanmäβig erhöht wurde. Das BAG 

verwendete im Weg der ergänzenden 

Vertragsauslegung eine fiktive, herabgesetzte 

Beitragsbemessungsgrenze und zog dann den Teil 

der gesetzlichen Rente wieder ab, den der 

Begünstigte tatsächlich wegen der höheren Beiträge 

zur gesetzlichen Rentenversicherung erworben hatte. 

 
N. Weber, „ Versorgungszusagen nach 
auβerordentlicher Erhöhung der 
Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung“, Der Betrieb 2010, afl. 30, 
1642-1646. 
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7. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 

7.1. Uitstel structurele verhoging pensioenen 

van 15 jaar 

 

De structurele verhoging van de pensioenen die 

vóór 15 jaar ingingen, die sinds 2008 elk jaar op 1 

september plaatsvindt, wordt met één jaar 

uitgesteld. Die pensioenen die zijn ingegaan in 1995 

worden op 1 september 2010 niet met 2% 

verhoogd. Voortaan zullen de werknemers- en 

zelfstandigenpensioenen dus op 1 september met 

2% worden verhoogd indien het pensioen 

daadwerkelijk en voor de eerste maal: 

- Vóór 15 jaar en ten vroegste na 31 december 

1995 (voorheen na 31 december 1994) is 

ingegaan; 

- Vóór 5 jaar en ten vroegste na 31 december 

2001 is ingegaan. 

Het uitstel van de structurele verhoging komt er op 

vraag van de sociale partners. 

 
KB van 18 augustus 2010 tot wijziging van artikel 7 
van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot 
verhoging van sommige pensioenen en tot 
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige 
pensioengerechtigden, BS 25 augustus 2010. 
 
7.2. Ambtenarenpensioenen 

 

Als het plaatselijk bestuur beslist om zijn, niet bij 

het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de 

lokale overheden aangesloten, personeel aan te 

sluiten bij het stelsel van de nieuwe bij de 

Rijksdienst voor Pensioenen aangeslotenen, moet 

het plaatselijk bestuur een aansluitingsaanvraag 

met een ter post aangetekende zending richten tot 

de Rijksdienst voor Pensioenen. 

Aansluitingsaanvragen ingediend voor 28 februari 

2010 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 

2010. Dit KB verlengt deze termijn. Vanaf nu 

hebben aansluitingsaanvragen ingediend voor 30 

april 2010 uitwerking met ingang van 1 januari 2010. 

 
KB van 17 juni 2010 tot wijziging van het KB van 8 
december 1993 tot uitvoering van sommige 
bepalingen van de wet van 6 augustus 1993 
betreffende de pensioenen van het benoemde 

personeel van de plaatselijke besturen, BS 14 juli 
2010. 
 
7.3. Belgisch-Amerikaans verdrag tot 

vermijding van dubbele belasting. 

 

Deze overeenkomst bepaalt de soorten 

pensioenplannen die in België en de Verenigde 

Staten bestaan en die geacht worden om over het 

algemeen overeen te stemmen met een 

pensioenplan dat voor belastingdoeleinden erkend 

wordt in de andere overeenkomstsluitende staat 

zoals vereist in artikel 17, §7 en 9, van de 

Overeenkomst tussen de Regeringen van het 

Koninkrijk België en de Verenigde Staten van 

Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en 

van het ontgaan van belasting inzake belasting naar 

het inkomen, ondertekend in Brussel op 27 

november 2006. De in deze overeenkomst 

opgenomen lijst is niet limitatief. Er kan altijd aan 

de bevoegde autoriteit van de andere 

overeenkomstsluitende staat gevraagd worden of 

een plan overeenstemt met een pensioenplan dat 

erkend wordt voor belastingdoeleinden in de andere 

staat. 

 
Algemene administratie van de Fiscaliteit. - 
Overeenkomst tussen de Belgische en Amerikaanse 
autoriteiten over de toepassing van artikel 17 van 
het Belgisch-Amerikaans Verdrag tot vermijding van 
dubbele belasting van 27 november 2006, BS 5 
augustus 2010. 
 
7.4. Overzicht sectorpensioenen 

 
KB van 13 juni 2010 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 12 november 2009, gesloten in het Paritair 
Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging 
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 5 
november 2003 tot bepaling van de bijdragen voor 
het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel 
voor de arbeiders van de voedingsindustrie, BS 17 
augustus 2010. 
 
KB van 13 juni 2010 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 3 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor 
het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 
tot invoering van een sociaal sectoraal 
pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in 
de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen 
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van geregeld en ongeregeld vervoer, BS 26 
augustus 2010. 
 
KB van 13 juni 2010 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 7 september 2009, gesloten in het Paritair 
Comité voor de bedienden uit de internationale 
handel, het vervoer en de logistiek, tot 
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 4 april 2006 tot invoering van een sectoraal 
aanvullend pensioenstelsel, BS 8 september 2010. 
 
KB van 9 juli 2010 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de elektriciens: installatie en 
distributie, tot instelling van een sectoraal 
pensioenstelsel - pensioen, BS 2 september 2010. 
 
 
7.5. Wijziging reglement Commissie voor 

Bank-, Financie- en Assurantiewezen 

 

Dit KB keurt het reglement van de Commissie voor 

Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 

2010 tot wijziging van het reglement van 17 oktober 

2006 goed. Het treedt in werking op 31 december 

2010. 

  

KB van 3 september 2010 tot goedkeuring van het 
reglement van de commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 tot 
wijziging van het reglement van 17 oktober 2006 op 
het eigen vermogen van de kredietinstellingen en 
de beleggingsondernemingen, BS 14 september 
2010. 
 
 

8. WETSVOORSTEL 
 

Zowel voor werknemers als voor zelfstandigen 

bestaat er de mogelijkheid om vervroegd, ten 

vroegste vanaf 60 jaar, op pensioen te gaan, als ze 

een loopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen. Het 

pensioen wordt dan wel in 45sten berekend. Het 

grote verschil tussen werknemers en zelfstandigen 

bestaat erin dat het pensioen niet alleen in 45sten 

berekend wordt, maar dat het rustpensioen 

daarenboven wordt verminderd met een welbepaald 

percentage per jaar dat zij eerder met pensioen 

gaan. Deze vermindering is definitief en blijft 

gevolgen hebben na de wettelijke pensioenleeftijd. 

 

Dit wetsvoorstel beoogt de afschaffing van deze 

vermindering, waardoor de mogelijkheid tot 

vervroegd pensioen voor werknemers en 

zelfstandigen hetzelfde wordt. 

 
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden 
waaronder het vervroegd rustpensioen voor 
zelfstandigen kan ingaan, Parl.St. Kamer, 2010-
2011, nr. 66. 
 
 

9. ADMINISTRATIEVE CIRCULAIRES 
EN VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 
 

9.1. Berekening van de vermindering voor 

vervangingsinkomsten en voor pensioenen 

 

Deze circulaire bespreekt de artikelen 64 en 65 van 

de Programmawet van 8 juni 2008. Die bepalingen 

voorzien enerzijds een verhoging van het 

basisbedrag van de belastingvrije som voor de lage 

en middeninkomens (wijziging van artikel 131, 

eerste lid WIB 92) en anderzijds een terugname van 

de verminderingen voor pensioenen en 

vervangingsinkomsten voor de belastingplichtigen 

aan wie die verhoging van het basisbedrag van de 

belastingvrije som wordt verleend (invoering van 

artikel 152bis WIB 92). Die bepalingen zijn van 

toepassing met ingang van aanslagjaar 2009 (cf. 

artikel 67 Programmawet 8 juni 2008). 

 
Circulaire nr. Ci.RH.331/604.675 (AIOF Nr. 53/2010) 
van 2 augustus 2010, Fiscalnet 10 augustus 2010. 
 
9.2. Berekening belastingvermindering 

pensioenen en vervangingsinkomsten 

 

Deze circulaire bepaald hoe de 

belastingvermindering voor pensioenen en 

vervangingsinkomsten berekend moeten worden 

voor het aanslagjaar 2009. 

 
Circulaire nr. Ci.RH.331/604.953 (AOIF Nr. 54/2010) 
van 2 augustus 2010, Fiscalnet 10 augustus 2010. 
 
9.3. Regel 80% en pensioentoezeggingen 

 

Als een zelfstandig zaakvoerder bezoldigd wordt 

door twee vennootschappen en bij beide geniet van 

pensioentoezeggingen, kan de 
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verzekeringsonderneming, die optreedt als 

“pensioeninstelling”, bij de berekening van de 80%-

begrenzing ex artikel 59, §1, 2° WIB92 ten behoeve 

van het attest af te leveren voor één van de 

vennootschappen, diens wettelijk pensioen omdelen 

in functie van de verhouding tussen de bruto 

jaarbezoldiging in vennootschap A over de totale 

bruto jaarbezoldiging in beide ondernemingen. 

 

Het VAPZ, in de zin van artikel 45 van de 

Programmawet (I) van 24 december 2002, moet 

voor deze berekening als extrawettelijk pensioen in 

rekening worden gebracht. Ook hier kan de 

verzekeringsmaatschappij het VAPZ omdelen in 

functie van de verhouding tussen de bruto 

jaarbezoldiging in de vennootschap A over de totale 

bruto jaarbezoldigingen in beide ondernemingen. 

 

Bij de berekening van de 80%-regel met betrekking 

tot het attest dat hij ingevolge artikel 35, § 5, eerste 

lid, KB/WIB 92 aflevert bij de onderschrijving van 

een individuele pensioentoezegging voor één van de 

vennootschappen, mag rekening gehouden worden 

met het wettelijk pensioen en het VAPZ van de 

begunstigde, beperkt tot  het  proportioneel deel 

van de door deze vennootschap aan de begunstigde 

uitgekeerde bruto jaarbezoldigingen in de totale 

bruto jaarbezoldigingen van beide vennootschappen. 

 
Voorafgaande beslissing nr. 2010.032 van 27 april 
2010, Fiscalnet 3 september 2010. 
 

10. RVP DIENSTNOTA’S 
 

De RVP vaardigde dienstnota 2010/14 uit: 

Koppeling van de pensioenen aan het algemeen 

indexcijfer der consumptieprijzen. Aanpassing op 1 

september 2010. 

 

11. RVP: JAARVERSLAG 2009 
 

Uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor 

pensioenen blijkt dat het aantal gemengde 

loopbanen en zuivere loopbanen als werknemer 

toeneemt. Het aantal zuivere loopbanen als 

zelfstandige blijft daarentegen dalen. Er wordt een 

toename van de pensioenen als alleenstaande en 

een afname van het aantal gezins- en 

overlevingspensioenen geconstateerd. In 2009 

werden verschillende projecten geconcretiseerd om 

personen met een gemengde loopbaan beter te 

informeren. 

 
Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de 
website van de RVP (www.onprvp.fgov.be). 
 

12. CEIOPS 
 

Op de CEIOPS-website (www.ceiops.eu) zijn 

volgende rapporten verschenen: 

- 2010 Report on Market Developments; 

- Ring-fencing in Stress Situations; 

- Advice to the European Commission 

 Equivalence assessments to be undertaken 

 in relation to Articles 172, 227 and 260 of 

 the Solvency II Directive. 

 

13. SOCIAL SECURITY PROGRAMS 
THROUGHOUT THE WORLD  
 

SSA's Office of Retirement and Disability Policy has 

released the following document on its Web site: 

Social Security Programs Throughout the World: 

Europe, 2010. 

 

This report, which is part of a four-volume series, 

provides a cross-national comparison of the social 

security systems in 44 countries in Europe. It 

summarizes the five main social insurance programs 

in those countries: old-age, disability, and survivors; 

sickness and maternity; work injury; 

unemployment; and family allowances. The other 

regional volumes in the series focus on the social 

security systems of countries in Asia and the Pacific, 

Africa, and the Americas. Together, the reports 

provide important information for researchers and 

policymakers who are reviewing different ways of 

approaching social security challenges and adapting 

the systems to the evolving needs of individuals, 

households, and families. 

 
Bron: SSA, 17 augustus 2010, 
www.socialsecurity.gov. 
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14. EUROPESE COMMISSIE: 
INTERIM EPC/SPC JOINT REPORT 
ON PENSIONS (2010) 
 

There has been considerable progress in reforming 

pension arrangements in the last decade. While 

system designs differ markedly between Member 

States, a majority have adapted their pension 

systems so as to better withstand the demographic 

change that will start taking hold already next 

decade.  

 

Despite this progress, in many EU Member States 

the challenge of transforming systems of pension 

provision to better cope with an ageing population 

is still very real. According to the most recent 

Eurostat projections, the size of the working-age 

population (15-64) will start shrinking from 2012. 

Potential economic growth will have to rely less on 

an increase in labour supply and more on 

productivity-enhancing measures. This will have far-

reaching consequences for economic and budgetary 

developments.  

 

On top of these prospects, the financial and 

economic crisis has led to a sharp deterioration in 

the public finances; public deficits and debt levels 

have increased sharply, which is putting stress also 

on social protection-related public spending 

programmes. Moreover, in the field of pensions, 

many private pension funds have seen their 

investments fall in value, and there is uncertainty as 

to when and to what extent these investments will 

be recovered.  

 

As a result, there is a need to carefully review 

pension policy in the context of the aftermath of the 

crisis and the overall Europe 2020 vision, taking a 

holistic approach in view of delivering sustainable 

and adequate retirement incomes. This call for 

policy that builds on the many interlinkages 

between labour markets, social protection systems, 

financial market policies, and migration policies and 

develops the synergies necessary to deliver pension 

that are adequate and sustainable. 

 

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden op 
www.ec.europa.eu. 
 

15. GRIEKENLAND 
 

On July 8, the Greek parliament approved major 

changes to the national pension system, a key 

element in the 110 billion euro agreement with the 

European Union (EU) and the International 

Monetary Fund (IMF) to restore the country's long-

run financial stability. The reform cuts pension 

benefits and curbs early retirement. By 2050, IMF 

staff projections indicate that the reform could 

reduce annual pension expenditures for private-

sector workers and civil servants by 8.5 percent of 

gross domestic product (GDP). The IMF also 

projects that these reforms will lower replacement 

rates from an Organisation for Economic Co-

operation and Development–leading average at 75 

percent of wages to around 60 percent. 

 

Despite past mergers of pension funds, the Greek 

retirement system remains complex and fragmented. 

Benefits are generous relative to wages and often 

claimed before age 60. Furthermore, the benefit 

structure offers little incentive for older workers to 

remain in the labor force, especially for low-income 

workers, whose minimum pensions are not reduced 

for early retirement. Without reform, the EU 

projects that pension spending in Greece will 

increase by 12.5 percent of GDP over the next four 

decades, well above the EU average rise of 2.4 

percent of GDP. 

 
Bron: SSA, International Update, August 2010. 
 

16. AUSTRALIË 
 

On July 5, the Australian government released the 

final report of the Super System Review panel, 

which was formed in May 2009 to examine the 

nearly 20-year-old superannuation system—the 

country's mandatory occupational pension system. 

The report, also called the Cooper Review, has 177 

recommendations. Two of the major areas studied 

by the panel include (1) choice of funds and 

investments, and (2) efficient administration. 
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Instead of the current "one size fits all" structure, 

the report suggests creating three different types of 

funds, depending on the level of participation. 

 

-  MySuper, a simple low-cost fund with a single 

diversified investment strategy, would replace 

the default fund. Currently, about 80 percent of 

members (anyone with a superannuation 

account) do not make active choices. 

- Choice funds would offer a range of investment 

options for those who want to play a more 

active role in the investment strategies of their 

superannuation accounts. Choice members 

would pay proportionately higher fees.  

-   Self-managed funds are for those who want to 

take full responsibility for the investment and 

administration of their superannuation accounts. 

These types of funds already exist; recently the 

number of self-managed funds has increased 

significantly.  

 

"Superstream"—the group of recommendations in 

the report to improve the administration of 

superannuation accounts—includes establishing 

industry-wide standards to improve the quality of 

data; increasing the use of technology; adopting the 

worker tax-file number as the identifier for the 

entire system; and simplifying administrative 

processes and eliminating duplication. 

 

The government estimates that MySuper and 

Superstream could lower member fees by 40 

percent and increase the lifetime retirement savings 

of an average wage worker by A$40,000 

(US$34,731). 

 
Bron: SSA, International Update, August 2010. 
 

17. VERENIGD KONINKRIJK 
 

On June 24, the Department for Work and Pensions 

(DWP) outlined the new government's agenda on 

public pension provision. As part of that agenda, the 

DWP announced new policy initiatives, including a 

review of the scheduled automatic enrollment in 

workplace pensions and the launch of a public 

consultation on the timing of an increase in the 

qualifying age for the Basic State Pension (BSP). At 

the same time, the government declared its 

intention to restore the link in April 2011 between 

the BSP and earnings, by indexing the benefit to the 

rate of increase in earnings, prices, or 2.5 percent—

whichever is highest. 

 

As a second initiative, the government invited 

interested individuals and organizations to comment 

on the timing of the scheduled increase in the state 

pension age (SPA)—the age of eligibility for the BSP. 

The consultation is scheduled to run until August 6, 

2010, and the results will be published this fall. 

Under the current timetable, the SPA is due to rise 

from age 65 (the current SPA) to 66 by 2026, to 67 

by 2036, and to 68 by 2046. With life expectancy at 

age 65 increasing at a faster rate than previously 

projected in the United Kingdom, the government 

has stated that leaving the SPA unchanged is not an 

option. According to the government, working 

longer to receive a state pension will also mean 

higher benefits and help ensure the long-term 

sustainability of the public pension system. 

 
Bron: SSA, International Update, July 2010. 
 

18. BRAZILIË 
 

On June 15, President Lula approved a 7.7 percent 

increase in public pensions that was passed by the 

legislature in May; he originally proposed 6.14 

percent. The increase is retroactive to January 1, 

2010, and affects some 8.3 million beneficiaries 

whose pensions are higher than the minimum 

monthly benefit (505 reais or US$283). The 

government estimates the cost of this higher 

increase at 1.6 billion reais (US$898 million) per 

year and plans to make budget cuts to offset the 

additional cost. 

 

At the same time, the president vetoed another 

provision passed by the legislature that eliminated 

the social security factor (fator previdenciário) set 

up in 1999 to encourage workers to defer 

retirement, by calculating benefits according to the 

insured's contributions, age, and life expectancy at 

retirement. According to government projections, 

maintaining this adjustment could save the 

government from 20 billion reais to 30 billion reais 
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(US $11.2 billion to US $16.8 billion) over the next 5 

years. The social security factor is mandatory in 

benefit calculations for workers insured after 

November 1999 who qualify for the Contributory 

Pension (35 years of contributions for men and 30 

for women). 

 

Brazil's public pay-as-you-go system covers most 

private-sector workers and the self-employed. 

Workers contribute between 9 percent and 11 

percent of earnings, depending on their level of 

earnings, and employers contribute 20 percent of 

payroll for old-age, survivors, and disability 

insurance (OASDI); sickness and maternity benefits; 

and family allowances. The self-employed contribute 

20 percent of earnings for OASDI and sickness and 

maternity benefits. Earmarked taxes cover 

administrative costs and the government pays for 

any deficit. Since 2009, the social security deficit 

has grown by almost 13 percent (inflation-adjusted) 

and is currently close to 45 billion reais (US$25 

billion). 

 

Bron: SSA, International Update, July 2010.
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Brussels calling! Neemt u het woord? 
 

In de vorige nieuwsbrief pensioenrecht 

2009-10 (afl. 6, punt 18) hebt u kunnen lezen 

over het groenboek van de Europese 

Commissie. Het groenboek stelt enkele 

vragen over de toekomst van de pensioenen in 

Europa. Deze vragen zijn boeiend en moeten 

met de nodige aandacht worden onderzocht. 

De antwoorden kunnen immers een grote 

impact hebben op de Belgische 

pensioentoekomst. Wat nu al duidelijk is: de 

vragen zijn allesbehalve eenvoudig en laat 

staan, waardevrij. 

“Brussels calling”. Als het tijd is voor 

België om punten te geven in het 

Eurovisiesongfestival, dan weerklinkt “Brussels 

calling”. Nu ook. Maar dit maal gaat het niet 

over een liedjeswedstrijd. Het gaat om de 

ontwikkeling van een basisvisie over 

pensioenvorming in Europa. Iedereen mag 

antwoorden op de vragen van de Europese 

Commissie. Dus niet enkel 

geïnstitutionaliseerde lobbygroepen komen aan 

het woord.  

Is Europa (te) ver van uw bed? De 

vragen houden rechtstreeks verband met ons 

pensioensysteem. Een aantal vragen zijn 

duidelijk macro-economisch en handelen over 

de openbare financiën. Maar een aantal vragen 

situeren zich op microniveau en hebben een 

onmiddellijke impact op de Belgische 

pensioenvorming. 

Wat bijvoorbeeld te denken van de 

deze vraag: Moet de EU een 

gemeenschappelijke aanpak voor 

standaardopties voor deelname en keuze van 

beleggingen ontwikkelen [in aanvullende 

pensioenen]. Het spreekt voor zich dat deze 

vraag in een Belgische context gelezen kan 

worden als de vraag naar een versoepeling 

van het cafetariaconcept. Al lange tijd zijn 

daar voor- en tegenstanders van. Als Europa 

een kader zou ontwikkelen, dan zal België 

moeten volgen. 

Wat te denken van deze vraag: Zijn er 

redenen om de huidige minimumvoorschriften 

voor informatieverstrekking over 

pensioenproducten te moderniseren (bv. qua 

vergelijkbaarheid, standaardisering en 

duidelijkheid)? Voor de Belgen gaat deze vraag 

onder meer over een heikel punt: de invoering 

van een gestandaardiseerde 

pensioenfiche. Het blijkt ook dat de 

Europese Commissie blijft worstelen met 

minimumstandaarden voor verworven reserves. 

De vraag hierover luidt: Moet de EU de kwestie 

van de overdraagbaarheid nog eens onder de 

loep nemen of zijn minimumnormen voor 

verwerving en behoud, plus een 

opsporingsdienst voor alle typen 

pensioenrechten een betere oplossing? In 

België hangt deze vraag samen met SIGeDIS. 

Gaat er een soort van Europese databank 

worden ontwikkeld? En wat zijn de 

bevoegdheden van zo een opsporingsdienst 

waarvan sprake in de vraag? 

Eenieder weet dat Europa meer en 

meer een greep krijgt op onze 

pensioenvorming. Dit gebeurt ofwel via 

rechtspraak van het Europees Hof van Justitie 

ofwel via wetgevende initiatieven. Antwoorden 

op de vragen van de Europese Commissie mag 

dan misschien niet gemakkelijk zijn, het is wel 

een opportuniteit die niet gemist mag worden. 

In het verleden hebben de Belgen al te vaak 

afstand genomen van de Europese initiatieven. 

Van een regering in lopende zaken, moet ook 

niet veel heil worden verwacht. Vandaar een 

oproep aan eenieder om te antwoorden. Dit 

kan via de website van de Europese Commissie 

voor 15 november. 

  YS 


