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1. GENEARATIEPACT: 
PENSIOENMAATREGELEN 
DEELTIJDSEN GOEDGEKEURD 
 
In uitvoering van de pensioenmaatregelen voorzien 
in het Generatiepact heeft de ministerraad twee 
KB’s goedgekeurd waardoor de deeltijds werkenden 
een hoger pensioen krijgen.  
  
Het gaat om de versoepeling van de toegang tot het 
minimumpensioen en het verhogen van het 
minimumrecht per loopbaanjaar. De KB's treden op 
1 oktober in werking. Minister Tobback benadrukt 
dat met de twee maatregelen een achterstand op 
pensioenvlak ten aanzien van deeltijdse arbeid 
wordt ongedaan gemaakt. 
  
De kb's geven uitvoering aan volgende maatregelen: 
1. Minimumpensioen voor deeltijds werkenden 
2. Een verhoogd minimumrecht 
  
Met de twee maatregelen wordt een achterstand op 
pensioenvlak ten aanzien van deeltijdse arbeid 
ongedaan gemaakt. Door de flexibele arbeidsmarkt 
werken jonge generaties vrouwen en ook – maar in 
mindere mate  mannen –  steeds meer deeltijds. De 

pensioenregeling was tot nog toe niet zo soepel. 
Met name op het vlak van het minimumpensioen 
werd deze deeltijdse arbeid stiefmoederlijk 
behandeld. Dat wordt nu ongedaan gemaakt door 
deze maatregelen. 
  
Om toegang te krijgen tot het gewaarborgd 
minimumpensioen vereist de huidige regeling een 
loopbaan die ten minste gelijk is aan twee derden 
van een volledige loopbaan. Bovendien worden 
enkel de jaren in aanmerking genomen die 285 
dagen van 6 uur of 1710 uur omvatten. Hieruit volgt 
dat degenen die deeltijdse arbeid verricht hebben, 
veelal uitgesloten worden van dit mechanisme. 
Daarom werd het begrip twee derden van een 
volledige loopbaan opnieuw gedefinieerd. Nu 
worden die loopbaanjaren met ten minste 156 
gewerkte en gelijkgestelde dagen omvatten in 
aanmerking genomen. Wat met andere woorden 
voor het pensioen overeenstemt met een halftijdse 
tewerkstelling. De voorwaarde om het gewaarborgd 
minimumpensioen te bekomen wordt dus in ruime 
mate versoepeld, omdat ze uitgebreid wordt tot 
personen die er, omwille van hun arbeidsregime, 
van uitgesloten waren."  
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De generaties vrouwen die hun carrière reeds achter 
de rug hebben en die in de komende jaren op 
pensioen zullen gaan, kunnen ook op een 
aanzienlijke verbetering van hun pensioen rekenen. 
Het minimumrecht dat zij per loopbaanjaar krijgen 
voor hun pensioen, wordt met 17% opgetrokken. 
Dit minimumrecht per loopbaanjaar is de regeling 
die er voor zorgt dat de berekeningsbasis voor de 
pensioenopbrengst van een welbepaald 
loopbaanjaar nooit lager is dan een bepaald 
minimumniveau. Concreet betekent dat, dat indien 
je echte loon dat je tijdens dat jaar hebt ontvangen, 
minder is dan het minimumrecht, je pensioen voor 
dat jaar niet zal berekend worden op je loon, maar 
op het (hogere) minimumrecht. 

De pensioendienst van de overheidssector (PDOS)  
organiseert workshops voor professionals die met 
pensioenen van de overheidsdienst te maken krijgen.  
 
De slides van deze workshops staan vanaf 27 
september 2006 op hun website. Voor elke 
professional van overheidspensioenen een must. De 
slides behandelen volgende thema’s 
- Samenstelling pensioendossier 
- Wetgeving rustpensioen + leeftijdscomplement 
- Wetgeving overlevingspensioen 
- Wetgeving cumulatie 
- Wetgeving tijdskrediet (voor vastbenoemde 

ambtenaren) 
 

  De slides zelf kan u vinden op onderstaande link: 
Dit werkt vanzelfsprekend naar verhouding tot de 
gewerkte duur: wie in een jaar voltijds werkte, krijgt 
het volledige minimumrecht, wie halftijds werkte, 
krijgt de helft van het minimumrecht. 

http://www.pdos.fgov.be/pdos/professionals/profess
ionals_1719.htm 

 
 

 4. EUROPEES HOF VAN JUSTITIE 
2. NIEUWE PENSION LETTER   
 Advocaat-generaal Geelhoed heeft in de zaak 

Hartmann C-212/05 zijn conclusie neergelegd op 28 
september 2006. De zaak past in het vrij verkeer 
van personen. 

Een nieuw nummer van de “Pension Letter” van 
Akkermans, Stroobants & Partners is uit. Het gaat 
om Jaargang 2, editie 7 2006.  
  
De inhoud van dit nummer:   Zijn conclusie op pensioenvlak luidt als volgt:  Een 

Oostenrijks onderdaan die geen gebruik heeft 
gemaakt van haar vrijheid om naar een andere 
lidstaat te reizen en aldaar te verblijven, kan in de 
situatie dat haar echtgenoot naar haar lidstaat is 
verhuisd met behoud van zijn dienstverband in zijn 
lidstaat van herkomst, geen beroep doen op artikel 
18 EG om een woonplaatsvoorwaarde aan te 
vechten die wordt gesteld als voorwaarde voor het 
recht op ouderschapsuitkering in laatstgenoemde 
lidstaat. 

- België als vestigingsplaats voor Europese 
pensioenfondsen, wij zijn in de laatste rechte 
lijn ... 

- Pension Pooling: een werkbare oplossing voor 
internationale vennootschappen 

- Een eerste pensioenpijler bis 
- Arbitragehof, 1 maart 2006: Pensioenfonds als 

VZW wordt onderworpen aan de taks tot 
vergoeding van de successierechten en 
pensioenfonds als OVV niet: discriminatie of 
niet?  

 Het is afwachten of het EHJ deze redenering zal 
volgen. Link voor de volledige artikelen:  

http://www.akkermansstroobants.be/UploadedPDFFi
les/2006PL7NL.pdf 

 
Voor heel de conclusie: 

 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl 
Zoekterm : Hartmann 3. NIEUWS VOOR PROFESSIONALS 

VAN DE PDOS 
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5. STATISTIEKEN PDOS 2004-
2005 ZIJN BESCHIKBAAR 
 
De pensioenstatistieken 2004 en 2005 zijn 
beschikbaar. De beschikbare informatie is het 1ste 
deel, dat bestaat uit kruistabellen die de statische 
toestand van de overheidspensioenen op 1 juli 2004 
en op 1 juli 2005 weergeven. Het tweede deel 
(dynamiek van de evolutie van het aantal en van de 
last van de rust- en overlevingspensioenen van de 
overheid) zal pas later worden gepubliceerd. 
 
Voor meer info: 
http://www.pdos.fgov.be/pdos/statistics/statistics_1
040.htm 
 
 

6. GELEZEN IN HET STAATSBLAD 
29/9 
 
Koninklijk besluit van 15 SEPTEMBER 2006 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 
1967 tot vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers. 
 
Artikel 21quater van het koninklijk besluit van 21 
december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, ingevoegd 
bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 en 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 maart 
2002, wordt aangevuld met het volgende lid : 
 
« De pensioengerechtigde is er evenwel van 
vrijgesteld de Rijksdienst voor pensioenen op de 
hoogte te brengen van elke wijziging van de 
informatiegegevens bedoeld bij artikel 3, eerste lid, 
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 
een Rijksregister van de natuurlijke personen, en 
toegankelijk voor de Rijksdienst, voor zover hij deze 
wijziging heeft medegedeeld aan de bevoegde 
gemeentelijke administratie. ». 
 
Koninklijk besluit van 15 SEPTEMBER 2006 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 

1991 betreffende de betaling per overschrijving van 
de uitkeringen betaald door de Rijksdienst voor 
pensioenen. 
 
In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 17 
oktober 1991 betreffende de betaling per 
overschrijving van de uitkeringen betaald door de 
Rijksdienst voor Pensioenen, vervangen bij het 
koninklijk besluit van 9 maart 2004, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
1° in het vierde lid, worden de woorden 
"vijfjaarlijkse verjaring" vervangen door de woorden 
"driejaarlijkse verjaring"; 
2° § 2 wordt aangevuld met het volgende lid : 
"De pensioengerechtigde is er evenwel van 
vrijgesteld de Rijksdienst voor pensioenen op de 
hoogte te brengen van elke wijziging van de 
informatiegegevens bedoeld bij artikel 3, eerste lid, 
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 
een Rijksregister van de natuurlijke personen, en 
toegankelijk voor de Rijksdienst, voorzover hij deze 
wijziging heeft medegedeeld aan de bevoegde 
gemeentelijke administratie.". 
  
 

7. VEREFFENAAR PENSIOENFONDS 
BIAC AANGESTELD 
 
Bij KB werd de vereffenaar van het Pensioenfonds 
voor de wettelijke pensioenen van Brussels 
International Airport Company aangesteld. 
Zie: Belgisch Staatsblad 29 september 2006 
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl) 
 
 

8. DIRECTEUR EUROPESE 
CENTRALE BANK PLEIT VOOR 
EUROPESE PENSIOENBEVOEGDHEID  
 

The European Central Bank has suggested a 
Maastricht Treaty-style pact to help solve Europe’s 
pensions problems. The comments came from ECB 
executive board member Lorenzo Bini Smaghi at a 
conference in Italy. 
 
He noted that the “ageing of population and 
demographic trends in advanced countries are 
putting a new challenge to the democratic 
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representation of institutions responsible for 
economic policies”.  
 
“The solution is not simple, but may require new 
constitutional rules that limit discretion in decision-
making. To be sure, never has it been more 
important for those that have the responsibility to 
represent public interest to ensure that these 
interests are represented not only at a given 
moment in time but consistently, across 
generations.” 
 
He concluded: “Yet in view of the financial and 
political turmoil we will be facing a few years from 
now, we may in fact have to resort in the future to 
some kind of legal constraint à la Maastricht Treaty 
in order to resolve the pension problem.”  
 
There was a “time inconsistency problem” whereby 
young people today have an unexpectedly large 
burden in paying for the their parents’ pensions due 
to demographic changes. Population ageing 
axacerbates the problem because it increases the 
cost offloaded onto future generations,” Bini Smaghi 
explained. “The concept of ‘no taxation without 
representation’ which is at the origin of liberal 
democracies risks being violated.” 
 
He added: “In most countries there are still no 
constitutional constraints which would link in a quasi 
automatic way benefits and the retirement age to 
contributions and to the average life expectancy, so 
as to prevent one generation from being paid its 
pension by the next generation, with benefits that 
the latter generation could not itself hope to enjoy.” 
 
www.IPE.com 29 September 2006  
Author: Daniel Brooksbank 

 
9. VERGRIJZING, 
GEZONDHEIDSZORG EN 
OUDERENZORG IN BELGIE  
 
Een thema dat ruimer gaat dan het loutere 
pensioenrecht maar dat er toch sterk mee verwant 
is, is de evolutie van de gezondheidskost in relatie 
tot de vergrijzing. In het BTSZ nummer 2 van 2006 
gaan JOZEF PACOLET, DENISE DELIEGE 

(coördinatoren), CAROLINE ARTOISENET, GRIET 
CATTAERT, VERONIQUE COUDRON, XAVIER LEROY, 
ANNICK PEETERMANS en CHRISTIAN SWINE dieper 
in op de problematiek. 
 
In uitvoering van de Ministerraad van 16 en 17 
januari 2004 belastte de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid met het opmaken van een 
studierapport over de impact van de vergrijzing op 
de gezondheidszorg en meer specifiek de 
ouderenzorg.  
 
Gevraagd werd om na te gaan welke informatie men 
nodig heeft in België, verwijzend ook naar de 
gehanteerde informatie in het buitenland, om op 
een objectieve manier dat debat te kunnen voeren, 
en in welke mate deze informatie in België reeds 
beschikbaar was en hoe België zich dan verhoudt 
met buitenlandse referentiepunten terzake.  
 
In deze bijdrage vatten de auteurs de voornaamste 
vaststellingen en stellingen samen omtrent de 
impact van de vergrijzing op de afhankelijkheid en 
zorgbehoefte, het gebruik van voorzieningen, het 
aanbod van voorzieningen, de toekomstige vraag 
naar zorg, het zorgbeleid dat gevoerd dient te 
worden, de financiering van de zorg en de 
financierbaarheid van de zorg in de toekomst. Met 
de klemtoon op gezondheidszorg én ouderenzorg is 
het duidelijk dat zowel federale als 
gemeenschapsmateries aan bod komen, en niet in 
het minst wordt er geïllustreerd dat de 
gezondheidszorg meer en meer ook zorg voor 
ouderen wordt. 
 
Enigszins lapidair kan men zeggen dat de 
gezondheidszorg in belangrijke mate en de 
ouderenzorg zelfs per definitie bedoeld is om een 
kost op te vangen die vooral naar boven komt bij de 
ouder wordende bevolking, maar anderzijds is het 
niveau van de kost helemaal niet de resultante van 
de vergrijzing maar resultante van economische en 
maatschappelijke vooruitgang en motor van 
vooruitgang van levensverwachting en kwaliteit van 
het leven. Een sector waarin wij vandaag ongeveer 
10% van de bestedingen in onze economie 
terugvinden, en die de komende halve eeuw 
waarschijnlijk kan verdubbelen tot bijna 20%, is 
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daarmee een grote opportuniteit voor verdere 
vooruitgang, creatie van welvaart en welzijn, 
jobcreatie, maar evenzeer een uitdaging voor meer 
effectiviteit, efficiëntie en een afweging tussen wat 
publieke en privaat gefinancierd kan worden.  
 
De auteurs valt de ‘stille kracht’ op van de 
vooruitgang die in de voorbije kwarteeuw werkelijk 
gerealiseerd is en vaak miskend wordt, en de ‘hoorn 
des overvloeds’ die ceteris paribus (o.m. wat de 
groei betreft) op ons kan afkomen. Maar evenzeer 
de uitdaging van toegenomen afhankelijkheid, 
toegenomen zorgvraag, zorginnovatie en 
zorgkwaliteit die zal moeten worden ingewilligd voor 
de hele bevolking.  
 
Voor het volledige artikel zie: BTSZ, 2006/2 
http://socialsecurity.fgov.be/bib/frames/nl/2_2006_
nl.pdf 
 

10. HOE OMGAAN MET DE 
BELANGERLIJKSTE ACTUARIËLE 
IMPLICATIES VAN DE WAP ? 
 
In het laatste cahier van Life&Benefits gaat Anne 
Thiry in op enkele belangrijke thema’s die verband 
houden met het actuariaat en de WAP. Het boekje 
geeft een zeer verhelderende blik op sommige 
bepalingen van de WAP. Komen aan bod: 

- Verworven reserves en prestaties 
- Deeltijds werk 
- Rente-uitkeringen 
- Dynamisch beheer 

 
Telkens wordt er met een actuariële bril gekeken 
naar deze begrippen en de (problematische) 
invulling ervan door de WAP. Het boekje mag een 
aanrader zijn voor elkeen die de eerste stappen in 
de wondere wereld van de pensioenberekening wil 
zetten.  
 
Bron: Life&Benefits cahier, 2006/2, Kluwer. 
 

11. HET FINANCIEEL GEDRAG VAN 
NEDERLANDSE PENSIOENFONDSEN 
 
Jan Kakes van de Nederlandsche Bank (Financial 
Stability Division) heeft een Engelstalig rapport 

geschreven over het financieel gedrag van 
Nederlandse pensioenfondsen. Omdat er vanuit 
België nogal vaak naar het Nederlands 
pensioengebeuren wordt verwezen, volgt hierbij de 
abstract en de  conclusie  
 
The paper examines the financial behaviour of 77 
Dutch pension funds during 2002-2005. Using micro 
data, the author investigates differences across 
various types of funds. Both the asset mix and the 
degree of home bias are related to the size of 
pension funds: large institutions invest more in 
equity and hold more foreign assets than smaller 
ones. Especially for industry-wide funds, bonds and 
equity transactions are consistent with rebalancing a 
strategically fixed asset mix. Finally, in the case of 
company-linked funds, deterioration in the funding 
ratio is counteracted by a rapid increase in pension 
contributions. This response cannot be observed for 
industry-wide funds. 
 
Pension funds show rebalancing behaviour, which is 
most pronounced for the largest institutions. More 
generally, large pension funds are more active on 
financial markets to manage their financial position, 
whereas smaller institutions and company-linked 
funds are more prone to adjust the level of pension 
contributions.  Many industry-wide funds have made 
DB schemes more sustainable by moving from final-
pay to career average systems, while several 
company-linked pension funds are shifting financial 
risks to their participants by introducing more DC 
elements. Altogether, pension funds are dealing 
differently with their exposures to financial risks.  
 
What are the implications of our findings when 
future trends are taken into account ? As the 
proportion of active members falls, it will become 
more difficult to prevent underfunding by raising 
contributions. Other trends in the economy are 
increasing job mobility, mergers and acquisitions, 
and sectoral shifts. As a consequence, pension 
funds increasingly will have to accommodate 
transfers of pension rights and deal with 
discontinuity issues. Differences across pension 
funds - as established in this paper - may be a 
further complication to the portability of pensions. 
Given these challenges and the limited tools to 
adjust a funds’ financial position, a growing focus on 
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asset liability management will probably be 
important to protect the pension sectors’ resilience.   
 
Voor de volledige tekst: 
http://www.dnb.nl/dnb/bin/doc/Working%20Paper
%20No%2E%20108-2006_tcm12-78457.pdf 
 

12. REA: SOMBERHEID OVER 
VERGRIJZING NIET NODIG” 
 
DEN HAAG – De vergrijzing van de bevolking heeft 
niet alleen nadelen maar ook voordelen, waarvoor 
veel te weinig aandacht bestaat. Studies over de 
kosten van de vergrijzing van onder meer het 
Centraal Planbureau „gaan aan zwaarmoedigheid 
ten onder”. De Raad van Economische Adviseurs 
(REA) schrijft dat in een vrijdag verschenen advies. 
 
„Beleid moet zijn gebaseerd op gezond verstand en 
niet op de angstige waan van de dag”, aldus de REA. 
Problemen zitten in „een gebrek aan dynamiek” in 
instituties en regels op het gebied van arbeid, 
pensioen, zorg en onderwijs. Deze zorgen voor 
normen en gewoonten die niet meer van deze tijd 
zijn.  
 
Het vigerende debat over economisch beleid en 
vergrijzing wordt te vaak versmald tot een discussie 
over de lasten en mogelijke onbetaalbaarheid van 
publieke arrangementen. De baten worden bewust 
dan wel onbewust verwaarloosd. Het gevaar van 
een onvolledig beeld is dat de toekomst te angstig 
tegemoet wordt getreden of dat onvolledig gebruik 
wordt gemaakt van de vermogensbronnen die de 
gevolgen van vergrijzing kunnen opheffen. 
 
Vergrijzing en bevolkingskrimp herbergen twee 
zegeningen: (1) vergrijzing in heden en verleden is 
het resultaat van vooruitgang – meer innovatie, 
emancipatie en keuzevrijheid; en (2) de toekomstige 
vergrijzing en lichte krimp dwingen tot nadenken en 
actie – hoe kunnen emancipatie, innovatie en 
keuzevrijheid samengaan met de veranderende 
levensloop en bevolkingssamenstelling? De kern van 
de vergrijzingsprobleem is een gebrek aan dynamiek 
in instituties (op terrein van arbeid, pensioen, zorg 
en onderwijs) en normen die niet meer bij de tijd 
zijn. Vergrijzing en bevolkingskrimp zijn een 

verborgen zegen en zeker geen verschijnselen die 
tot wanhopen nopen. Studies, zoals de 
betaalbaarheidsanalyse van het CPB of die van de 
Studiegroep Begrotingsruimte, gaan aan 
zwaarmoedigheid ten onder.  
 
Beleid inzake vergrijzing begint met het tellen van 
de zegeningen die de Nederlandse economie 
kenmerkt. Gegeven de welvarende uitgangspositie 
van Nederland dient een evenwichtig 
vergrijzingsbeleid in te zetten op: (1) flexibiliteit en 
eenvoud in zaken als pensionering (vooral na 65), 
belastingheffing en werk/verlof; (2) investeren in 
menselijk kapitaal in (zeer) jong en oud, en vooral 
in een gezond leven; en (3) het stimuleren van 
meer openheid en dynamiek, onder andere door een 
selectief immigratiebeleid, het bevorderen van 
concurrentie en het stimuleren van 
ondernemerschap. Geboortestimulerende 
maatregelen en immigratie als instrumenten om de 
vergrijzing te stoppen zijn overmoedige en 
ongewenste beleidsinitiatieven. 
 
Bron: tweede kamer in Nederland over de 
miljoenennota van 2007: 
http://www.tweedekamer.nl/images/REA-
advies%20Miljoenennota%202007_%20advies%20(
30800_nr_)_tcm118-
108043.pdf#search=%22Adviezen%20REA%20Ned
erland%22 
 
 
 

13. CRB: GAAN LIJFRENTES DE 
BABYBOOMERS REDDEN ? 
 
In België en zelfs in meer algemene zin in Europa, is 
het stelsel van de zogenaamde "reverse mortgages" 
niet echt gekend of populair. Het gaat om een 
systeem van lijfrente op het onroerend goed.   
 
De volgende definitie doet de ronde op het internet:  
A reverse mortgage (known as lifetime mortgage in 
the UK) is a type of loan available to seniors (62 and 
over in the US), used as a way of converting their 
home equity (the value of the home, minus the 
amount of any existing mortgages) into one or more 
cash payments while retaining ownership of the 
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property (continuing to live there) and avoiding 
monthly payments. Repayment of the loan is 
deferred until the borrower is no longer living in the 
home. 

Ten gevolge van een indexsprong stijgen vanaf 1 
oktober 2006 de pensioenen voor werknemers en 
zelfstandigen en de IGO (+2%).  
 

 De afgevlakte index van de maand september 2006 
heeft namelijk de eerstvolgende spilindex van 
104,14 bereikt.  

 
Het wereldvermaarde "Center for Retirement 
Research at Boston College" heetft onderzoek 
gedaan over deze Reverse Mortgages en komt tot 
de volgende basisbevindingen:    

 
Het indexeringsmechanisme (+ 2%) treedt in 
werking de eerstvolgende maand die onmiddellijk 
volgt op degene waar de afgevlakte index de 
spilindex heeft bereikt of overschreden. De 
afgevlakte index is het gemiddelde van de 
gezondheidsindexen van de vier laatste maanden. 
Voor de maand september, worden dus de 
gezondheidsindexen (**) van de maanden juni, juli, 
augustus en september genomen. De spilindex van 
104,14(*) is de spilindex 102,10 (waaraan de 
pensioenen sinds augustus 2005 werden betaald) 
die met 2 % wordt verhoogd (102,10 x 1,02 = 
104,14). 

- Reverse mortgages will become more 
popular as baby boomers reach 
retirement with insufficient income. 
- At current interest rates, a 65-year-old 
household with a $200,000 
house could borrow about half of its home value. 
- The amount available through a reverse 
mortgage is very sensitive to 
interest rates, so households should not 
overestimate their accessible home 
equity. 
  
De resultaten van het onderzoek hebben enkel 
betrekking op de VSA. Vraag blijft of dit systeem - 
net zoals zo vele andere Angelsaksische 
pensioenideëen - ook zal overwaaien naar Europa. 

(*) 104,14 is de spilindex in basis 2004; voor de 
pensioenen zal u echter overal verder op deze site 
118,47 terugvinden, zijnde de overeenstemmende 
spilindex in basis 1996 (basis waarin de pensioenen 
worden berekend en uitbetaald)  

 (**) De zogenaamde gezondheidsindex is het 
prijsindexcijfer waaruit de prijsstijgingen van 
producten zoals sigaretten, alcohol, benzine ... 
verwijderd zijn).  

Voor meer info en het volledige onderzoek: 
http://www.bc.edu/centers/crr/ib_54.shtml 

  
 Bron: 

14. DE INDEX SPRINGT: DE 
PENSIOENEN STIJGEN 

http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/A/A_a/A
_a_20061001_01.asp 

   
 
 

 
nummer 1 afgesloten op 2/10/06 

 
Deze niet periodieke nieuwsbrief is verbonden aan de leergang pensioenrecht en wordt in functie van recente 
ontwikkelingen opgesteld. Het doel is de studenten te informeren over de allerlaatste ontwikkelingen in het 
pensioenrecht in zijn meest ruime benadering. De nieuwsbrief is verwijzend en moet de studenten op pad zetten 
naar nieuwe bronnen. De leergang maakt deel uit van het post-academisch onderwijs van de  K.U. Leuven. Doel 
is inzicht te bieden in de systematiek, de achtergronden en de concrete toepassing van het pensioenrecht. 
Hiervoor is het nodig dat de actuele academische kennis in combinatie met de praktijkkennis van het 
pensioenrecht op een hoog niveau wordt overdragen. De nieuwsbrief is daarin slechts één medium. 
De redactie berust integraal bij Yves Stevens. Zowel studenten als docenten in de leergang pensioenrecht zijn vrij 
om suggesties te geven naar de inhoud. Reacties zijn welkom yves.stevens@law.kuleuven.be of 
leergangpensioenrecht@law.kuleuven.be.  
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