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1. BEDRIJFSVOORHEFFINGSCHALEN 
VOOR PENSIOENEN VANAF 2007  
1. BEDRIJFSVOORHEFFINGSCHALEN 
VOOR PENSIOENEN VANAF 2007  
  
De nieuwe bedrijfsvoorheffingschalen voor 
pensioenen (van toepassing vanaf 01-01-2007) 
vindt u terug op de website van de CDVU-
Pensioenen.  

De nieuwe bedrijfsvoorheffingschalen voor 
pensioenen (van toepassing vanaf 01-01-2007) 
vindt u terug op de website van de CDVU-
Pensioenen.  
  
http://treasury.fgov.be/intercdvupnl/publications/dehttp://treasury.fgov.be/intercdvupnl/publications/de
fault.htm 
 

2. NIEUWE DIENSTNOTA RVP: 
TABELLEN PENSIOENBEREKENING 
2007 
 
Dienstnota 2007/1 geeft de tabellen voor de 
berekening van de pensioenen die ten vroegste 
ingaan op 1 januari 2007. 
 

3. WETTELIJKE PENSIOENEN 
 
3.1. Cumulatie overlevingspensioen met een 
beroepsactiviteit of vervangingsinkomen 
 
Algemeen. Na onderzoek van de maatregelen uit 
het generatiepact over de cumulatie van het 
overlevingspensioen met een beroepsbezigheid, 
blijkt dat ze hun doel - de activiteitsgraad van 
mensen met een overlevingspensioen te verhogen - 
niet bereiken. Daarom beslist de ministerraad om bij 
wijze van overgangsmaatregel tegemoet te komen 
aan de verwachtingen van de geïnteresseerden, 
door de cumulgrenzen te verhogen tot 16.000 euro 
voor een persoon zonder kinderen ten laste en 
20.000 euro voor een persoon met kinderen ten 

laste (12.800 euro en 16.000 euro in het stelsel van 
zelfstandigen).  
De beslissing staat de cumulatie toe van een 
overlevingspensioen gedurende een periode van 12 
maanden met een vergoeding wegens ziekte, 
invaliditeit of vergoeding wegens onvrijwillige 
volledige werkloosheid. De vergoeding moet 
betrekking hebben op een volledige maand. Na 
verloop van 12 maanden heeft de persoon de keuze 
tussen het overlevingspensioen of het 
vervangingskomen.  
 
Technisch. Artikel 25 van het Koninklijk Besluit nr. 
50 van 24 oktober 1967 houdende de algemene 
regeling van het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers stipuleert het principe van het verbod 
van het gezamenlijk genot van een pensioen en een 
arbeidsinkomen enerzijds, en een pensioen en 
andere uitkeringen van de sociale zekerheid 
anderzijds. Artikel 64 van het Koninklijk Besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen van werknemers wijkt van dit 
principe af en bepaalt de limieten en de 
voorwaarden voor de uitoefening van een 
toegestane beroepsbezigheid. In dit kader mag de 
persoon die uitsluitend van één of meerdere 
overlevingspensioenen geniet en die de leeftijd van 
65 nog niet heeft bereikt, een beroepsbezigheid 
uitoefenen voor zover het beroepsinkomen per 
kalenderjaar niet meer bedraagt dan: 16 000 EUR 
voor een bezigheid in het kader van een 
arbeidscontract (dit bedrag wordt verhoogd met 4 
000 EUR voor een persoon die minstens één kind 
ten laste heeft); 12 800 EUR voor een zelfstandige 
bezigheid of een bezigheid van meehelpende 
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echtgenoot (dit bedrag wordt vermeerderd met 3 
200 EUR voor een persoon die minstens één kind 
ten laste heeft); en 16 000 EUR voor alle andere 
bezigheden, mandaten, ambten of posten (dit 
bedrag wordt vermeerderd met 4 000 EUR voor een 
persoon die minstens één kind ten laste heeft). Voor 
de toepassing van deze bepaling worden de leeftijd 
en de pensioenrechten van de gerechtigde 
beoordeeld in de maand die volgt op zijn 
geboortemaand of, in voorkomend geval, op de 
ingangsdatum van het overlevingspensioen. De 
hierboven vermelde bedragen vervangen de 
vroegere drempels die respectievelijk 14 843,13 - 
11 874,50 en nogmaals 14 843,13 EUR bedroegen. 
De vroegere vermeerderingen waren gelijk aan 3 
710,80 en 2 968,63 EUR. 

Bron: KB 15 december 2006 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, B.S. 22 december 2006; KB 20 
DECEMBER 2006 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van 
het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, B.S., 3 
januari 2007. 
 
3.2. Verhoging van het bedrag van de 
toegelaten arbeid voor bepaalde 
overlevingpensioenen  
 
Sinds 01.01.2007 zijn de jaarlijkse grenzen 
verhoogd van de beroepsinkomsten voor 
begunstigden die uitsluitend één of meer 
overlevingpensioenen genieten en die de leeftijd 
van 65 jaar niet hebben bereikt.  

 
Aandachtspunt. Het bedrag van het 
overlevingspensioen wordt beperkt tot het 
basisbedrag van de IGO. Vanaf 01.04.2009 moet de 
gerechtigde kiezen tussen het overlevingspensioen 
en de werkloosheidsuitkeringen indien de 
betrokkene onder die regeling valt..  

 
Zie de website van de RVP voor de concrete 
bedragen en een berekeningsmodule. 
 
3.3. Maximale loonbedrag voor 2006 
 

 Het maximale loonbedrag voor 2006 dat in 
aanmerking kan worden genomen bij de berekening 
van het werknemerspensioen, is vastgesteld op 
44.081,27 EUR.  

Aandachtspunt 2. Een gerechtigde kan sociale 
uitkeringen die onvolledige maanden dekken ook 
cumuleren met een overlevingspensioen. Ook in dat 
geval wordt het overlevingspensioen beperkt tot het 
basisbedrag van de IGO en het bedrag van de 
uitkering wordt beschouwd als een beroepsinkomen 
waarmee de RVP rekening houdt om na te gaan of 
de toegestane bedragen gerespecteerd worden. De 
bedragen van de toegelaten beroepsactiviteit 
worden op 01.01.2007 verhoogd voor de personen 
die een enkel een overlevingspensioen genieten en 
de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt.  

 
3.4. Gedifferentieerde loonplafonds 
 
Er worden in uitvoering van het genereatiepact 
gedifferentieerde loonplafonds ingevoerd voor de 
met een activiteit gelijkgestelde periode, wanneer 
de gelijkstelling voortvloeit uit tijdvakken van  

- volledige werkloosheid,  
- voltijds brugpensioen,  

 - volledige beroepsloopbaanonderbreking en  
Aandachtspunt 3. De cumulatie wordt niet meer 
toegestaan zodra de betrokkene een rustpensioen 
krijgt. Voor de gerechtigden die vóór 01.01.2007 
sociale uitkeringen genieten wordt de cumulatie niet 
toegestaan behalve als er na 01.01.2007 een 
beroepsactiviteit wordt hervat. 

- volledig tijdskrediet.  
Voortaan is dus een opsplitsing in een plafond van 
toepassing op de werkelijke lonen en een plafond, 
van toepassing is op de lonen die gelden voor de 
zonet vermelde gelijkgestelde periodes. Althans 
vanaf het burgerlijk jaar tijdens hetwelk de 
werknemer ten minste 58 jaar oud is.   

De nieuwe regeling staat in een KB van 20 
december 2006, dat in werking treedt op 1 januari 
2007. 

 
De overige types van gelijkstelling wegens 
inactiviteit, zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval 
en beroepsziekte blijven buiten het 
toepassingsgebied van deze maatregel. 
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 - de arbeidsdagen moeten gepresteerd zijn na de 
leeftijd van 62 jaar of 44 loopbaanjaren; Initieel zijn deze plafonds nog gelijk, maar enkel het 

plafond voor de werkelijke lonen en voor de fictieve 
lonen die niet door de maatregel geviseerd worden, 
zal in een eerste stadium de twee volgende 
tweejaarlijkse aanpassingen, voorzien voor de jaren 
2007 en 2009 zodat geleidelijk een verschil ontstaat 
tussen de twee plafonds. 

- de bonus kan worden toegekend vanaf 1 januari 
van het jaar waarin de gerechtigde 62 jaar 
wordt of waarin een 44ste loopbaanjaar 
aangevat wordt tot de laatste dag van de maand 
die voorafgaat aan het pensioen. 

 
 Voorwaarden voor de zelfstandigen 
Deze maatregel treft de pensioenen die 
daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan op 
01.01.2007. 

- bonus per kwartaal beroepsbezigheid als 
zelfstandige; 

- de bonus kan worden toegekend voor de 
kwartalen van beroepsbezigheid, vanaf 1 januari 
van het jaar waarin de gerechtigde 62 jaar 
wordt of waarin een 44ste loopbaanjaar 
aangevat wordt, tot de laatste dag van het 
kalenderkwartaal voorafgaand aan het pensioen; 

 
Bron: KB  13 november 2006 tot wijziging van 
artikel 24bis van het koninklijk besluit van 21 
december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, in het kader 
van het generatiepact, B.S. 30 november 2006, blz. 
66645. 

- voorwaarde is dat de wettelijk verschuldigde 
sociale bijdrage (minstens gelijk aan de 
minimumbijdrage) is betaald op de 
ingangsdatum van het pensioen. 

 
3.5. Pensioenbonus  
 

 De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk 
besluit goedgekeurd dat een pensioenbonus invoert. 
Het ontwerp van de minister van Pensioenen voert 
een maatregel van het generatiepact uit. 

Bron: Mededeling ministerraad van 8 december 
2006 - http://www.belgium.be  
 

4. NIEUWE BASISBEDRAGEN IGO 
EN MINIMUMPENSIOEN 
ZELFSTANDIGEN 

 
Personen die na hun 62ste of na 44 loopbaanjaren 
blijven werken krijgen een pensioenbonus; de 
bonus bedraagt 2 EUR per dag, wat overeenstemt 
met 52 EUR per maand, 156 EUR per kwartaal of 
624 EUR per jaar; de bonus wordt net als het 
pensioen geïndexeerd; de bonus toegekend aan de 
overleden echtgenoot komt bovenop het 
overlevingspensioen van de langstlevende 
echtgenoot. 

 
De FOD Sociale Zekerheid heeft via een bericht in 
het Staatsblad van 14 december 2006 de nieuwe 
bedragen bekendgemaakt die vanaf 1 december 
2006 gelden voor de inkomensgarantie voor 
ouderen en het minimumpensioen voor 
zelfstandigen. Het gaat om een aanpassing buiten 
index.  

De maatregel is van toepassing op de pensioenen 
die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten 
vroegste ingaan op 1 januari 2007. De bonus geldt 
enkel voor de gewerkte periodes vanaf 1 januari 
2006. 

 
Inkomensgarantie voor ouderen: 
- basisbedrag (samenwonenden): 6 363,65 EUR; 
- basisbedrag × 1,5 (alleenstaanden): 9 545,48 EUR. 
 

 Regeling voor zelfstandigen: 
Voorwaarden voor de werknemers - minimum voor een gezinspensioen: 11 952,59 

EUR; - bonus voor elke voltijdse dag tewerkstelling; 
- maximaal 30 dagen gelijkstelling per jaar, mits 

deze gelijkgestelde dagen de effectief gewerkte 
dagen aanvullen; 

- minimum voor een pensioen als alleenstaande of 
een overlevingspensioen: 9 051,49 EUR. 
 
Bron: B.S. 14 december 2006, 70235.  
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 De voorbije tien jaar zette de Pensioendienst voor 
de Overheidssector (PDOS), belangrijke stappen in 
de geautomatiseerde behandeling van de 
pensioendossiers. Vanaf 1997 ontwikkelde de dienst 
zo het automatische 
pensioenberekeningsprogramma Pencalc.  

5. IGO VOORTAAN HOGER DAN DE 
ARMOEDEGRENS VOOR 
ALLEENSTAANDEN 
 
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een 
uitkering ten laste van de Staat  en wordt door de 
Rijksdienst voor pensioenen toegekend aan 
personen ouder dan 64 jaar die niet over voldoende 
bestaansmiddelen beschikken. 

 
Pencalc moet een gebruiksvriendelijk instrument 
aanreiken om pensioendossiers snel en vakkundig 
te behandelen vanaf de indiening van de 
pensioenaanvraag tot de archivering van het 
afgehandelde dossier. Met het programma zou 
PDOS alle rust- en overlevingspensioenen moeten 
kunnen berekenen en beheren, en dit van alle 
administratieve entiteiten waarvoor de dienst 
bevoegd is. Omdat het een totaalpakket is dat dient 
als gegevensbank, automatisch 
berekeningsprogramma én beheersinstrument, is de 
correcte werking ervan van het grootste belang.  

 
Vanaf de 1 december 2006 is de IGO verhoogd met 
60 EUR per maand voor samenwonenden wat het 
maandelijks basisbedrag brengt op 530,30 EUR. 
Alleenstaanden krijgen 795,42 EUR, wat een 
verhoging met 90 EUR betekend. De uitkering voor 
alleenstaanden ligt dan boven de armoedegrens 
(777 EUR). 
  
De regering heeft overigens beslist om vanaf 2009 
jaarlijks een enveloppe te besteden aan de 
welvaartvastheid van de IGO. 

Het Rekenhof heeft zijn onderzoek vooral verricht 
aan de hand van simulaties waarbij fictieve 
pensioenberekeningen werden gemaakt in Pencalc.  

 Pencalc vertoont nog altijd lacunes niet alleen zijn 
bepaalde categorieën overheidspensioenen niet 
opgenomen, ook een aantal onderdelen van de 
pensioenwetgeving zijn nog altijd niet 
geïmplementeerd.  

Bron: Website van de Federale overheidsdienst 
Sociale Zekerheid.  
 

6. OPENBARE SECTOR 
  

Bovendien werd een deel van de regelgeving, vooral 
bij wetswijzigingen, niet volledig in Pencalc 
geïntegreerd. Daardoor moeten bepaalde 
berekeningen nog altijd met de hand gebeuren. De 
tot dusver gehanteerde geïntegreerde structuur van 
Pencalc, waarbij de gegevens en de verwerking 
ervan tot een pensioenberekening één geheel 
vormen, lijkt een logische opbouw maar heeft 
belangrijke nadelen. Elk dossier wordt immers 
bewaard als een resultaat van ingevoerde data 
waarop een formule is toegepast. Daardoor kunnen 
de gegevensbestanden niet worden aangepast 
zonder dat de betrokken pensioendossiers worden 
gewijzigd.  

6.1. Rekenhof doet onderzoek van het 
berekeningsprogramma  
 
Het Rekenhof heeft de werking van het 
automatische berekenings-programma "Pencalc" 
van de Pensioendienst voor de Overheidssector 
onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat delen van 
de regelgeving nog niet in het programma zijn 
geïmplementeerd. Ook heeft de structuur van 
Pencalc, waarbij de gegevens en de verwerking 
ervan tot een berekening, één geheel vormen, 
belangrijke nadelen. Het systeem bevat bovendien 
weinig interne controlefuncties en de 
gegevensinstroom moet worden geïnformatiseerd.  
  

Dit zorgt voornamelijk voor problemen bij 
herzieningen die uitwerking hebben na de 
ingangsdatum van het pensioen. Het Rekenhof stelt 
vast dat niet werd geopteerd voor, enerzijds een 

Ten slotte communiceert de PDOS onvoldoende 
duidelijk. De minister van Pensioenen, bevoegd voor 
de Pensioendienst voor de Overheidssector, gaat 
met de aanbevelingen van het Rekenhof akkoord.  
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databank waarin gegevens worden ingevoerd en, 
anderzijds aparte rekenbladen met de formules.  

Bron: www.rekenhof.be - 14 December 2006 
 
6.2. Nieuw bedrag begrafenisvergoeding 
vanaf 2007 

In tegenstelling tot wat het systeem soms doet 
vermoeden, bevat Pencalc weinig interne 
controlefuncties voor de met de hand ingevoerde 
gegevens.  

 
Voor de langstlevende echtgenoot of de 
erfgenamen in rechte lijn is de vergoeding gelijk 
aan het laatste bruto maandbedrag van het 
rustpensioen maar beperkt tot 2.150,73 EUR op 01-
01-2007  

 
Bovendien worden binnenkomende gegevens niet 
efficiënt verwerkt. Niet alleen zijn de nodige 
gegevens geregeld laattijdig en onvolledig, ook de 
manier waarop ze worden verzameld is vaak 
achterhaald en de behandeling ervan zeer 
tijdrovend. Een doorgedreven informatisering 
waarbij alle data systematisch elektronisch naar de 
PDOS worden doorgestuurd is dringend nodig. Op 
die manier kan de PDOS bovendien uitgroeien tot 
een pensioendienst die enkel nog verantwoordelijk 
is voor de toepassing van de 
pensioenreglementering, zonder zich te moeten 
bekommeren om de correctheid van een aantal 
basisgegevens.  

Voor de andere rechthebbenden is de vergoeding 
gelijk aan de werkelijk gedane kosten zonder het 
laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen te 
overschrijden (en steeds beperkt tot 2.150,73 EUR)  
Voor meer info over de begrafenisvergoeding: 
http://ap.fgov.be/pdos/faq/faq_921.htm#02 
 
6.3. Ook aanvullend pensioenen voor de 
contractuelen in overheidsdienst ? 
 
Minister van Pensioen Bruno Tobback (SP.A) en de 
bonden van het overheidspersoneel hebben 
afspraken gemaakt over aanvullende pensioenen 
voor de zowat 250 000 'contractuelen' in 
overheidsdienst. De minister denkt aan een 
kaderwet, die nog voor het einde van de legislatuur 
door het parlement kan worden goedgekeurd. In de 
overheidsdiensten bestaan twee grote categorieën 
personeelsleden: 

 
De PDOS communiceert nog onvoldoende in 
begrijpelijke taal, die door het handvest van de 
sociaal verzekerde is voorgeschreven. De 
overzichtsstaat die de PDOS aan de gepensioneerde 
bezorgt, bevat soms verwarrende, misleidende of 
foute informatie.  
 - de statutaire ambtenaren met een vaste 

(levenslange) benoeming en Ten slotte is Pencalc momenteel nog onvoldoende 
bruikbaar als beleidsinstrument. Door de vergrijzing 
van de bevolking en de daaraan verbonden 
stijgende kosten, is er nood aan kwaliteitsvolle 
prognoses, waarbij de kostprijs van bepaalde 
beleidskeuzes nauwkeurig kan worden becijferd.  

- de contractuelen, ook tijdelijken of niet-
vastbenoemden genoemd, met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde of 
onbepaalde duur, eigenlijk bedienden dus. 

 
 Beide groepen presteren hetzelfde werk, maar de 

promotiekansen van de contractuelen zijn kleiner 
dan die van de vastbenoemden. Vooral inzake 
pensioen is er een discriminatie. De ambtenaren 
ontvangen het royale staatspensioen, de bedienden 
het bescheiden wettelijk werknemerspensioen.  

De minister van Pensioenen gaat grotendeels 
akkoord met de aanbevelingen. Hij wijst erop dat er 
enkele projecten op stapel staan om een aantal 
gebreken uit het verslag te verhelpen. Zo zouden de 
tot dusver niet in het programma opgenomen 
stukken regelgeving in de nabije toekomst worden 
geïmplementeerd. Ook zou er een interne 
controledienst komen en zou de leesbaarheid van 
de pensioenstaat worden aangepakt. Over de 
automatisering van de instroom van de gegevens 
vanuit de betrokken administraties wordt 
momenteel onderhandeld. 

 
Bij de federale overheid is een kwart van het 
personeel contractueeel, in de 
gemeenteadministraties meer dan helft. Sinds kort 
neemt ook de Vlaamse overheid contractuelen in 
dienst. De oorzaken van die evolutie zijn 
besparingen enerzijds en soepeler 
aanwervingsmogelijkheden anderzijds.  
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 Voor heel het artikel: P. Van Eesbeeck en L. 
Verreyceken, Fiscoloog 1052, 20 december 2006, 3-
6. 

De ambtenarenbonden hadden tot nog toe weinig 
aandacht voor de grote bediendengroep in de 
rangen van het overheidspersoneel. Maar dat lijkt te 
veranderen. Zij onderstrepen dat zij nu een 
princiepakkoord over het aanvullend pensioen 
hebben met de minister. De concrete 
onderhandelingen moeten nog voor het jaareinde 
zijn afgerond. De financiering is een probleem voor 
de volgende regering.  

 
7.3. Databank aanvullende pensioenen 
 
In uitvoering van de beslissing van de ministerraad 
van 5 mei 2006 gaf de federale regering minister 
van Pensioenen Bruno Tobback (SP.A) toelating 
voor de oprichting van een gegevensbank voor de 
aanvullende bedrijfspensioenen.  
 Enkele (financieel gezonde) gemeenten en 

intercommunales hebben al aanvullende pensioenen 
voor hun niet vast benoemde personeelsleden. De 
ziekenhuizen en de federale overheid spraken in 
hun jongste collectieve arbeidsovereenkomst voor 
de witte sector af financiële middelen opzij te zetten 
om tegen 2010 met een aanvullend pensioen te 
starten. Ook de Vlaamse regering is een aanvullend 
pensioen genegen. 

De databank moet de toepassing van de wetgeving 
betreffende de tweede pensioenpijler 
vergemakkelijken en de administratieve lasten voor 
de pensioeninstellingen en de werkgevers 
verminderen. 
 
De basiswetgeving op de aanvullende pensioenen 
voorziet in een aantal sociale en fiscale regels. De 
werkgevers en pensioeninstellingen moeten nu 
reeds jaarlijks een reeks gegevens meedelen aan de 
fiscale administratie en aan de Commissie voor 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). 

 
Bron: De Standaard van 7 december 2006, p. 9 
 

7. AANVULLENDE PENSIOENEN  
  
Dat gebeurt op papier, wat aanzienlijk de controle 
bemoeilijkt en administratieve lasten legt op 
werkgevers en pensioeninstellingen. Daarom wordt 
de papieren gegevensstroom vervangen door 
elektronische gegevensoverdracht. De Rijksdienst 
voor Pensioenen beheert de databank. De nieuwe 
databank wordt het unieke contactpunt voor 
werkgevers en pensioeninstellingen, wat het 
mogelijk maakt om twee papieren 
informatieverplichtingen te vervangen door één 
enkele. De databank zal dan instaan voor de 
verdere verspreiding van de informatie naar de 
bevoegde administraties. 

7.1. Rechtspraak: geen minimumkapitaal bij 
overlijden vereist 
 
Drie recente vonissen van de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel en een recent arrest van het 
Hof van Beroep te Bergen bevestigen de 
burgerrechtelijke rechtspraak dat voor een 
levensverzekering geen minimumkapitaal bij 
overlijden vereist is (Rb. Brussel 23 november 2006, 
6 en 8 december en Bergen 29 november 2006). 
 
Voor meer analyse: M. Isenbaert, “Tak 21 en tak 23 
verzekeringen: geen minimumkapitaal vereist”, 
Fiscoloog 1052, 20 december 2006, 12-13.  

De databank zal ook toelaten statistische informatie 
te verzamelen, die nodig is voor het beleid en de 
sociale partners. 

 
7.2. Rechtsleer: aanpassing 80% grens en 
invoering van de pensioendatabank 
 
Paul Van Eesbeeck en Luc Verreycken maken een 
eerste balans op over de aanpassing van de 80% 
grens. In hetzelfde artikel gaan de auteurs kort in 
op de nieuw voorgestelde 
pensioengegevensedatabank. 

 
Volgens de regering is de databank nodig om de 
fiscale aftrekbaarheid van de premies voor een 
aanvullend pensioen te controleren. Die bepalen dat 
de aftrek maar geldt zolang het gecombineerde 
wettelijke en aanvullende pensioen niet hoger is 
dan 80 % van het laatst verdiende brutoloon.  
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Bron: Programmawet 27 december 2006, B.S. 28 
december 2006, 75178. 
 
7.4. De CBFA geeft statistieken over 
pensieonfondsen vrij 
 
Interessante lectuur over de statistiek van de 
verrichtingen van de pensioenfondsen over het  
boekjaar 2005 :  

- Structuur van de markt  
- Globale balans  
- Globale resultatenrekening  
- Technische provisies en vermogen  
- Detail van premies, technische voorzieningen 

en dekkingswaarden  
- Technische elementen 

http://www.cbfa.be/nl/pf/pf/stat/sta.asp 
Dit is eenvoudig down te loaden in Excel sheets. 
 

8. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
8.1. Sectorpensioen in de zeevisserij 
 
Bronnen: KB 15 september 2006, B.S. 9 januari 
2007; KB 26 september 2006, B.S. 11 januari 2007. 
 
8.2. Sectorpensioen vaststelling bijdrage in 
vezelcement:  
 
Bron: KB 24 OKTOBER 2006, B.S. 11 januari 2007. 
 
8.3. Sectorpensioen in de vlasbereiding 
 
Bron: KB 25 oktober, B.S.  29 november 2006.  
 
8.4. Wijziging kwalificatie vergoedingen 
Pseudobrugpensioenen – Canada Dry 
 
Het solidariteitspact tussen de generaties wilde 
'actief ouder worden' aanmoedigen, ook via de 
fiscaliteit. Zo werd een specifiek fiscaal stelsel 
ingevoerd voor aanvullende vergoedingen die een 
werkgever aan zijn voormalige werknemers uitkeert 
bovenop het brugpensioenstelsel of in het kader van 
het «Canada dry»-stelsel (art. 94 tot 100 van de 
Wet van 23 december 2005 houdende het 
solidariteitspact tussen de generaties). Wanneer zij 
werden toegekend aan een ex-werknemer die de 
leeftijd heeft bereikt van 50 jaar, waren deze 

vergoedingen voortaan immers onderworpen aan 
voorwaarden die bepalend waren voor hun fiscale 
kwalificatie: 
- ze werden fiscaal beschouwd als een 
loonsbestanddeel zoals bepaald in artikel 31, alinea 
2, 1° WIB 1992 wanneer de werkgever geen enkele 
verplichting heeft de betaling van de uitkering 
verder te zetten tijdens periodes van werkhervatting 
bij een andere werkgever of tijdens een 
werkhervatting als zelfstandige; 
- wanneer een dergelijke verplichting wel degelijk 
bestaat, werden ze daarentegen beschouwd als 
vervangingsinkomen zoals vermeld in artikel 31, 
alinea 2, 4° van het WIB 1992, zowel tijdens de 
periode van activiteit als bij inactiviteit; 
- bij wijze van overgangsmaatregel werden ze 
beschouwd als een vervangingsinkomen tot 31 
december 2007 wanneer de reglementering tussen 
de  werkgever en de werknemer niet expliciet 
bepaalt dat de betaling ervan wordt opgeschort 
ingeval van werkhervatting. 
Wanneer ze werden beschouwd als 
vervangingsinkomen gaven ze recht op een 
belastingvermindering voor vervangingsinkomen en 
in dit laatste geval werd het inkomen verkregen bij 
de nieuwe werkgever of als zelfstandige zeer 
waarschijnlijk geneutraliseerd voor de berekening 
van de belastingvermindering. 
Deze nieuwe regels waren van toepassing op 
uitkeringen betaald of toegekend vanaf 1 januari 
2006. 
 
Voor aanvullende uitkeringen waarbij expliciet de 
verplichting wordt voorzien om de betaling van de 
uitkering verder te zetten na de werkhervatting 
(met behoud van het overgangsstelsel tot einde 
2007 voor de uitkeringen die niet expliciet de 
uitsluiting van de betaling voorzien ingeval van 
werkhervatting) verandert er niets. Deze uitkeringen 
zijn vervangingsinkomens die recht geven op 
belastingvermindering. Er wordt geen rekening 
gehouden met beroepsinkomsten afkomstig van de 
werkhervatting voor de berekening van het bedrag 
van de belastingvermindering voor 
vervangingsinkomens. Aanvullende uitkeringen 
waarvan de cao of de individuele overeenkomst niet 
expliciet bepaalt dat ze moeten worden betaald in 
geval van werkhervatting, worden voortaan echter 
beschouwd als vervangingsinkomens die geen recht 
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8.7. Overname door de Belgische Staat van de 
pensioenverplichtingen van de NMBS 

geven op vermindering. Indien ondanks het gebrek 
aan expliciete verplichting tot verderzetten van de 
betaling (na 2007) de werkgever de uitkering blijft 
verder uitbetalen in geval van werkhervatting bij 
een andere werkgever of als zelfstandige, kan de 
belastingvermindering worden toegekend. Voor de 
berekening van de belastingvermindering zal dan 
rekening worden gehouden met het salaris 
verkregen bij de nieuwe werkgever of met het 
inkomen uit een nieuwe beroepsactiviteit als 
zelfstandige. 

 
KB 28 december 2006 tot wijziging van bepaalde 
wettelijke en reglementaire bepalingen als gevolg 
van de overname door de Belgische Staat van de 
pensioenverplichtingen van de NMBS Holding, B.S. 
29 december 2006 
 
8.8. Cumulatie overlevingspensioen met een 
beroepsactiviteit of vervangingsinkomen 
 
Zie voor meer uitleg elders in nieuwsbrief. 

  
Aanvullende uitkeringen, van welke aard ook, 
kunnen nooit genieten van het forfait voor 
beroepskosten. 

Bron:. KB 15 december 2006 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, B.S. 22 december 2006; KB 20 
DECEMBER 2006 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van 
het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, B.S., 3 
januari 2007. 

 
Het nieuwe stelsel is van toepassing op de 
aanvullende uitkeringen betaald of toegekend vanaf 
1 januari 2006. Het vervangt als dusdanig het 
stelsel dat werd ingevoerd door het solidariteitspact 
tussen de generaties.  
 8.9. Verhoging IGO 

 Bron: art. 114 tot 148 Wet van 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen (I), B.S. 28 december 
2006, p. 75266.  

KB 10 november 2006 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 18 juni 2004 tot verhoging van 
het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 
22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen, en tot verhoging 
van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet 
van 22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen, B.S. 23 november 
2006. 

 
Voor meer info, zie ook: J. WELLENS, “Aanvullende 
vergoedingen: fiscale regeling generatiepact terug 
naar af”, Fiscale actualiteit 2006/38, 1-3 
 
8.5. Fiscaal regime IBP’s 
  
Bron: art. 313 tot 327 Wet van 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen (I), B.S. 28 december 
2006, p. 75266.  

8.10. Gedifferentieerde loonplafonds 
 
Zie voor meer uitleg elders in nieuwsbrief.  
 8.6. Overgang VZW-OVV naar IBP 

 Bron: KB  13 november 2006 tot wijziging van 
artikel 24bis van het koninklijk besluit van 21 
december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, in het kader 
van het generatiepact, B.S. 30 november 2006, blz. 
66645. 

Het KB beoogt een gemakkelijke overgang te 
realiseren voor de pensioenfondsen in de vorm van 
een VZW naar een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening. 
 

 KB 21 december 2006 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de 
openbaarmaking van akten en stukken van 
verenigingen zonder winstoogmerk, van 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk 
en van stichtingen, B.S. 28 december 2006, blz. 
75410. 

8.11. Boekhouding ICB’s 
 
Bron: KB 10 november 2006 op de boekhouding, de 
jaarrekening en de periodieke verslagen van 
bepaalde openbare instellingen voor collectieve 
belegging met een veranderlijk aantal rechten van 
deelneming, B.S. 30 november 2006 
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8.12. Nieuwe leden van de raad voor 
aanvullende pensioenen benoemd 
 
Er werd ontslag verleend aan de heer Michel Jadot 
en de heer Jan Rombouts. Zijn Benoemd tot lid  de 
heer Harry Bocksteins en mevrouw Daniella Pierreux. 
 
Bron: KB  5 DECEMBER 2006 houdende ontslag en 
benoeming van twee leden van de Raad voor 
aanvullende Pensioenen, B.S. 13 december 2006. 
 
8.13. Cumulatie overlevingspensioen met een 
beroepsactiviteit of vervangingsinkomen 
 
Zie ook uitgebreid bericht elders in deze nieuwsbrief. 
 
KB van 15 december 2006 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, B.S. 22 december 2006, 73781. 
 

9. PARLEMENTAIRE VRAGEN 
 
Een greep uit de parlementaire vragen die inzake 
pensioenen werden gesteld gedurende de laatste 
maanden van 2006. Enkel als er een antwoord werd 
voorzien, is er een opname in de nieuwsbrief. 
 
9.1. Aantal gerechtigden in de derde pijler ? 
 
Vraag. Annemie Turtelboom stelde op 13 
november 2006 volgende vraag: In de tweede 
pensioenpijler hadden 1.070.000 personen in 2005 
een groepsverzekering of waren aangesloten bij een 
pensioenfonds.  Daar zijn er sinds de Wet op de 
Aanvullende Pensioenen van kracht werd, bijna 
650.000 personen bijgekomen. Heel wat mensen 
bouwen ook pensioenrechten op in de derde 
pensioenpijler. Wat was in de afgelopen vijf jaar de 
verdeling van mannen en vrouwen die een 
aanvullend pensioen opbouwen ? 
 
Antwoord. Antwoord van de minister van 
Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 
Wetenschapsbeleid van 19 december 2006, op de 
vraag nr. 521 van mevrouw Annemie Turtelboom 
van 13 november 2006 (N.): Het antwoord op deze 
vraag is het geachte kamerlid rechtstreeks 
toegestuurd. Gezien het louter documentaire 
karakter ervan wordt het niet in het bulletin van 

Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt ter 
Inzage bij de griffie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire 
Vragen). 
 
9.2. Interne pensioenvoorzieningen 
 
Vraag. Trees Pieters stelde op 9 november 2006 
volgende vraag:  Niet alleen uit recente rechtspraak 
maar ook uit het antwoord op de vraag nr. 1192 
van 19 januari 1998 van de heer Desimpel (Vragen 
en Antwoorden, Kamer, 1997-1998, nr. 
127 ,blz.17588) blijkt dat zowel de 
belastingadministraties als de diensten van 
Economische Zaken er voortaan mee instemmen 
dat vennootschappen een "interne 
pensioenvoorziening" aanleggen om de contractuele 
pensioenbeloftes en -toezeggingen aan hun 
bedrijfsleiders en hun erfgenamen of 
rechthebbenden waar te maken ter gelegenheid van 
hun wettelijke of vervroegde pensionering of hun 
vroegtijdig overlijden. Ter zake rijzen nog steeds de 
volgende algemene praktische vragen. 
… 
6. a) Op welke concrete wijze moet de "actuele" 

waarde van dergelijke interne 
pensioenvoorzieningen jaarlijks worden be- en 
herrekend en welke specifieke wettelijke of 
reglementaire parameters of 
financieringsmethodes moeten er daarbij 
gehanteerd worden? 

b) Zijn of kunnen er op de portaalsites van de FOD 
Financiën, de FOD Economie en de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen (CBN) daartoe 
weldra algemene berekeningsmodules of 
spreadsheets worden geplaatst waarop op 
anonieme doch betrouwbare en heldere wijze 
over het ganse rijk uniforme berekeningen zowel 
van de 80 %-regel als van de "actuele waarde" 
kunnen worden uitgevoerd?  Tot nu toe werkt 
iedere belastingambtenaar immers volledig op 
eigen houtje en bestaan er blijkbaar geen 
nationale directieven of geautomatiseerde 
algemene berekeningsprogramma's of 
rekenbladen. 

… 
8. Op welke wijze moet de aanleg van een interne 

pensioenvoorziening in de jaarrekening 
eventueel worden toegelicht? 
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… 
10. Kunt u punt per punt uw huidige algemene en 

uniforme zienswijze, handelwijze en 
berekeningswijze meedelen onder meer in het 
licht van de wettelijke en reglementaire 
bepalingen van de artikelen 25,5de; 52,5°; 48; 
59; 60; 171, 4de, g; 195 en 515quater en 
quinquies WIB 1992, de reglementeringen 
voorgeschreven door de Europese Commissie, 
de wet op de jaarrekeningen en adviezen van de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen, de 
wet van 28 april 2003 betreffende de 
aanvullende pensioenen en de desbetreffende 
uitvoeringsbesluiten, het koninklijk besluit nr. 72 
van 10 november 1967, het koninklijk besluit nr. 
50 van 24 oktober 1967 en van de 
pensioenwetgeving van ambtenaren als in het 
kader van de administratieve vereenvoudiging? 

 
Antwoord.Antwoord van de minister van Economie, 
Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid 
van 22 december 2006, op de vraag nr. 518 van 
mevrouw Trees Pieters van 9 november 2006 (N.): 
Rekening houdende met de bevoegdheden van mijn 
departement inzake boekhoudrecht, heb ik de eer 
het geachte lid het volgende antwoord te geven op 
de vragen 6, 8 en 10.  
6. 
a) Het advies 107-9 van de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen (CBN) inzake de 
vaststelling van het bedrag van een voorziening 
voor pensioenen of brugpensioenen bepaalt dat het 
bedrag van de nodige voorziening dient rekening te 
houden met het sterfterisico en met de factor rente. 
Wat de factor rente betreft zullen de datum waarop 
de kost moet worden betaald en de spreiding ervan 
een weerslag hebben, via actualisatie, bij de 
rechtstreekse waardering van de te vormen 
voorziening indien deze datum meer dan een jaar 
verwijderd is.  
b) Zowel op de portaalsite van de FOD Economie als 
van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
zijn geen berekeningen opgenomen. 
8. Het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot 
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen 
voorziet in artikel 91 (A.XII) de volgende gegevens 
met betrekking tot de bedrijfsresultaten over het 
boekjaar en over het vorige boekjaar :  C. wat 
personeel en personeelskosten betreft de 

voorzieningen voor pensioenen (toevoegingen +, 
bestedingen en terugnemingen -). 
10. De wet op de jaarrekeningen beperkt zich tot de 
algemene beginselen en de normering van het 
boekhoudrecht. Via de adviezen van de CBN kunnen 
deze beginselen worden aangescherpt en 
verduidelijkt voor een aantal concrete problemen 
zoals uit de gegeven antwoorden blijkt.  
Voor de andere vragen verwijs ik het geachte lid 
naar de antwoorden die door de andere bevoegde 
ministers zullen gegeven worden.  
 
9.3. Leeftijd voor het conventioneel 
brugpensioen: zwaar beroep 
 
Vraag. Annemie Turtelboom stelde op 13 
november 2006 volgende vraag: Het generatiepact 
trok de leeftijd voor het conventioneel brugpensioen 
op van 58 jaar mits 25 jaar anciënniteit tot 60 jaar 
vanaf 2008 mits een anciënniteit voor de mannen 
van 30 jaar.  Vanaf 2012 wordt de 
anciënniteitsvoorwaarde verhoogd tot 35 jaar. De 
anciënniteitsvoorwaarde voor vrouwen wordt 26 
jaar in 2008 en wordt elke vier jaar met twee jaar 
verhoogd tot zij hetzelfde niveau hebben bereikt dat 
geldt voor de mannen. 
Er blijven evenwel afwijkingen op de nieuwe 
normale brugpensioenleeftijd mogelijk. De regering 
zal een nieuwe specifieke regeling uitwerken voor 
werknemers van minstens 58 jaar met een 
loopbaan van minstens 35 jaar voor andere zware 
beroepen dan bouwvakkers en ploegenarbeid. De 
regering heeft op basis van een advies van de 
Nationale Arbeidsraad (NAR) gedefinieerd wat een 
zwaar beroep is. Op hoeveel mannen en vrouwen is 
de nieuwe definitie van "zwaar beroep" van 
toepassing? 
 
Antwoord. Antwoord van de minister van Werk 
van 14 december 2006, op de vraag nr. 628 van 
mevrouw Annemie Turtelboom van 13 november 
2006 (N.):  In het ontwerp van koninklijk besluit tot 
regeling van het conventioneel brugpensioen in het 
kader van het generatiepact, wordt als zwaar 
beroep beschouwd, het werken in wisselende 
ploegen hierin begrepen de ploegenarbeid in 
minstens twee ploegen van minstens twee 
werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua 
inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van 
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de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is 
tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de 
overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun 
dagtaak.  
Verder wordt in ditzelfde besluit voorzien dat het 
begrip zwaar beroep, na advies van de Nationale 
Arbeidsraad, uitgebreid zal worden bij een in 
Ministerraad overlegd besluit. Dit is voor het 
ogenblik nog niet gebeurd. In de zin van de definitie 
van zwaar beroep in het ontwerp van besluit en op 
basis van de arbeidskrachtenenquête, uitgevoerd in 
2004 door het Nationaal Instituut van de 
statistieken zijn 311 547 werknemers geteld, 
waarvan 207 304 mannen en 104 243 vrouwen, die 
in 2, 3 en 4 ploegen tewerkgesteld zijn.  
Nadere gegevens omtrent het aantal kandidaat 
bruggepensioneerden in dit kader zijn evenwel niet 
beschikbaar. 
 
9.4. Cumulatie pensioen met uitkering voor 
beroepsziekte of arbeidsongeval 
 
Vraag. Guido De Padt stelde op 13 oktober 2006 
volgende vraag: In 1983 werd door de regering 
Martens-Gol een koninklijk besluit uitgevaardigd dat 
de cumulatie beperkte van een pensioen en een 
uitkering voor beroepsziekte of arbeidsongeval.  Het 
Hof van Cassatie heeft dit drieëntwintig jaar oude 
koninklijk besluit dat de cumulatie beperkt bij arrest 
van 27 febuari 2006 onwettig verklaard, waarna de 
artikelen 311 tot 349 van de wet van 20 juli 2006 
houdende diverse bepalingen een einde maakten 
aan de juridische onzekerheid die voortvloeide uit 
het Cassatiearrest.  Het sinds 1 januari 1983 
ingevoerde stelsel wordt aldus gehandhaafd. 
1. Hoeveel gepensioneerden zijn sinds 1 januari 
1983 tot heden het voorwerp van voormelde 
cumulatiebeperking? 
2. Hoeveel geld heeft de overheid al die jaren door 
de toen uitgevaardigde crisismaatregel extra 
kunnen besparen? 
 
Antwoord van de minister van Leefmilieu en 
Pensioenen van 10 november 2006, op de vraag nr. 
181 van de heer Guido De Padt van 12 oktober 
2006 (N.) : Ik heb de eer het geachte lid mee te 
delen dat zijn vraag — die betrekking heeft op de 
toepassing van twee koninklijke besluiten van 13 
januari 1983, het ene tot uitvoering van artikel 

42bis van de wet van 10 april 1971 op de 
arbeidsongevallen in de privé-sector, en het andere 
van artikel 66 van de samengeordende wetten van 
3 juni 1970 op de beroepsziekten eveneens in de 
privésector — tot de uitsluitende bevoegdheid 
behoort van mijn collega, de minister van Sociale 
Zaken. (Vraag nr. 540 van 10 november 2006.)  
 

10. NAR 
 
10.1. Behoud aanvullende vergoeding bij 
werkhervatting 
 
CAO nr. 17tricies voorziet in het behoud van de 
aanvullende brugpensioenvergoeding ten laste van 
de laatste werkgever bij werkhervatting als 
loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep.  
 
Bruggepensioneerden die vanaf 1 januari 2007 het 

werk hervatten vallen onder een nieuwe regeling 
inzake werkhervatting. Voorheen kreeg de 
bruggepensioneerde bij werkhervatting geen 
aanvullende vergoeding meer. Het generatiepact 
van 23 december 2005 voorziet in het beginsel 
dat de bruggepensioneerde werknemer die het 
werk als loontrekkende of als zelfstandige in 
hoofdberoep hervat, zijn aanvullende 
vergoeding behoudt. CAO nr. 17tricies van de 
Nationale Arbeidsraad werkt de details uit 
waardoor de bruggepensioneerde de 
aanvullende brugpensioenvergoeding ten laste 
van de laatste werkgever behoudt bij 
werkhervatting als loontrekkende of als 
zelfstandige in hoofdberoep. De regeling is enkel 
geldig voor voor: 

- werknemers op brugpensioen in het kader van 
de CAO nr. 17; 

- werknemers die zijn ontslagen bij collectief 
ontslag in een onderneming in moeilijkheden of 
in herstructurering, nadat zij zes maanden 
verplicht hebben deelgenomen aan de 
tewerkstellingscel.  

De voorwaarden: 
- de werkhervatting moet gebeuren bij een 

andere werkgever dan deze die hen heeft 
ontslagen en die niet behoort tot eenzelfde 
technische bedrijfseenheid. De zelfstandige 
activiteit mag niet worden uitgeoefend voor 
rekening van de werkgever die hen heeft 
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ontslagen of die behoort tot eenzelfde 
technische bedrijfseenheid; 

- het recht op de aanvullende vergoeding begint 
ten vroegst na het einde van de door de 
opzegvergoeding gedekte periode (en eventueel 
de inschakelingsvergoeding); 

- de aanvullende vergoeding wordt uitbetaald 
gedurende de periode dat er geen recht meer is 
op een uitkering als volledig 
uitkeringsgerechtigde werkloze; 

- de uitbetaling van de aanvullende vergoeding 
stopt op de leeftijd van het rustpensioen; 

- de vergoeding blijft behouden tijdens periodes 
van schorsing van de arbeidsovereenkomst of 
zelfstandige activiteit, zoals bijvoorbeeld ziekte 
en tijdelijke werkloosheid en tijdens de periodes 
van vermindering van de arbeidsprestaties, zoals 
bijvoorbeeld loopbaanvermindering; 

- werkhervatters kunnen niet van een nieuwe 
(tweede) brugpensioenregeling genieten. 
Wanneer ze voldoen aan de voorwaarden om 
verschillende aanvullende regelingen te genieten, 
blijven ze recht hebben op de aanvullende 
vergoeding ten laste van de werkgever die hen 
het eerst heeft ontslagen. 

 
Bron: CA0 nr. 17 tricies, www.nar-cnt.be 
 
10.2. Herwaarderingscoëfficiënt en 
grensbedragen brugpensioen 2007 
 
Elk jaar op 1 januari worden het begrensde 
referteloon waarop de aanvullende vergoeding 
brugpensioen wordt berekend en het bedrag zelf 
van de aanvullende vergoeding herzien. vanaf 1 
januari 2007 wordt de coëfficiënt 1,006 toegepast 
op zowel het bedrag van de aanvullende 
vergoedingen als op het begrensde brutomaandloon 
dat geldt voor de vaststelling van het 
nettoreferteloon, dat wordt vanaf 1 januari  2007:  
- 3 253,42 EUR voor voltijds brugpensioen; 
- 1 626,71 EUR voor halftijds brugpensioen; 
 
Bron: Website van de nationale Arbeidsraad  
http://www.nar-cnt.be  
 

11. NIEUW 
DUBBELBELASTINGSVERDRAG 

TUSSEN BELGIË EN DE VERENIGDE 
STATEN 
 
Op 27 november 2007 werd er een nieuwe 
overeenkomst tot het vermijden van dubbele 
belasting tussen België en de VS ondertekend. Deze 
overeenkomst bevat een belangrijke bepaling voor 
pensioenfondsen en meer bepaald voor de 
dividenden ontvangen door pensioenfondsen. 
 
Er geldt namelijk een vrijstelling van bronheffing 
zonder voorwaarde van deelnemingspercentage of 
deelnemingsperiode, indien de genieter van de 
dividenden een in de VS gevestigd pensioenfonds is. 
De dividenden mogen echter niet, rechtstreeks of 
onrechtstreeks uit een ondernemingsactiviteit (van 
het pensioenfonds of via een verboden 
onderneming) zijn verkregen. 
 
De vrijstelling van bronheffing geldt ook voor 
Amerikaanse dividenden die aan een Belgisch 
pensioenfonds worden betaald. 
 

12. DOSZ EN DE UITBREIDING 
VAN DE EUROPESE UNIE: 
BULGARIJE EN ROEMENIË 
 
Sinds 1 januari 2007 Bulgarije en Roemenië tot de 
Europese Unie toegetreden. Wie in één van deze 
landen tewerkgesteld is, kan geen DOSZ-
verzekeringen meer aangaan. De indexering zal 
worden toegepast op de uitkeringen van de 
inwoners van deze landen die een DOSZ-
verzekering hebben aangegaan. 
 

13. NIEUWE LIFE EN BENEFITS 
 
Een nieuw nummer van Life&Benefits is uit. Het 
gaat om nummer 10, jaargang 11. Het bevat drie 
artikels: 
- Pensioensparen: aftrek enige woning veegt 

pensioensparen van tafel voor thuiswerkende 
echtgenoot. 

- WAP: Commissie Aanvullende Pensioenen vraagt 
klaarheid over slapers, uittreding en 
onthaalstructuur. 

- 13/14 - 
Leergang Pensioenrecht 2006-2007 



 
 

BELGIUM – The Belgian government wants to 
attract large European pension funds through 
exemption from VAT and lower corporation tax, the 
country’s prime minister has said. 

- Verzekeringsbonus: acht jaar en één dag is wel 
héél scherp. 

 

14. NIEUWE PENSIONLETTER 
Didier Seeuws, spokesman for Prime Minister Guy 
Verhofstadt, announced in an interview with Belgian 
newspaper De Tijd the government’s plans to 
launch new fiscal regimes to attract foreign 
investors such as pension funds and other foreign 
corporations.  

 
Een nieuw nummer van de “Pension Letter” van 
Akkermans, Stroobants & Partners is uit. Het gaat 
om Jaargang 2, editie 10 2006. De inhoud van dit 
nummer: 
- Het pensioenkadaster. 

Verhofstadt aims at pan-European pension funds. 
When they move to Belgium the funds will be 
exempt from almost all taxes, with corporation tax 
being reduced significantly. 

- Het belang van het Statement of Investment 
Principles. 

- Allocatie activaklassen 
- Om welke rendementsgarantie gaat het in de 

WAP ? Next to this large international groups who execute 
their internal financial movements in Belgium will be 
exempt from advance levy on money that comes 
from abroad. 

 

15. LBC-NVK : GIDS 
AANVULLEND PENSIOEN The Dutch market, which houses relatively many 

pension funds, is expected to be the first target.  
Chris Van Zeghbroek en Renilde De Busschop van 
LBC-NVK hebben een gids voor werknemers 
geschreven over aanvullende pensioenen. In 86 
pagina’s wordt er een handig overzicht gegeven van 
de materie. 

Earlier this year Belgium already introduced the 
notional interest deduction for corporation tax, 
which allows firms to fiscally deduct a fictitious 
interest on the own capital. 
 

 IPE.com 27 November 2006 - Bron: www.IPE.com - 
Author: Carolyn Bandel 16. BELGIË IN DE INTERNATIONALE 

PENSIOENPERS  

  
Belgium plans incentives for European schemes 

 
 

nummer 5 afgesloten op 13/01/07 
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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 postacademisch 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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