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1. RECHTSPRAAK EUROPEES HOF 
VAN JUSTITIE 
 
Bron: http://curia.europa.eu/jurisp/ 
 
1.1. Beloningssysteem gebaseerd op 
anciënniteit is geen discriminatie 
 
Artikel 141 EG moet aldus worden uitgelegd dat in 
het geval waarin de toepassing van het criterium 
anciënniteit als element voor de vaststelling van de 
beloningen, leidt tot verschillen in beloning, voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid, tussen de in de 
vergelijking te betrekken mannelijke en vrouwelijke 
werknemers: 
 
– de werkgever, omdat de toepassing van het 
criterium anciënniteit in de regel geschikt is ter 
bereiking van het legitieme doel, beroepservaring 
die de werknemer in staat stelt zijn werkzaamheden 
beter te verrichten, te belonen, niet speciaal hoeft 
aan te tonen dat toepassing van dit criterium 
geschikt is om dit doel te bereiken met betrekking 
tot een bepaalde functie, tenzij de werknemer 
gegevens verschaft die dienaangaande ernstige 
twijfel kunnen doen ontstaan; 
 
– het niet nodig is om, wanneer voor de vaststelling 
van de beloning gebruik wordt gemaakt van een 
systeem van werkclassificatie dat is gebaseerd op 
een waardering van het te verrichten werk, aan te 
tonen dat een werknemer, individueel beschouwd, 
gedurende de relevante periode ervaring heeft 
opgedaan die hem in staat heeft gesteld om zijn 
werkzaamheden beter te verrichten. 
 
Bron: C-17/05, 03/10/2006, Cadman 
 
1.2. Deense fiscaliteit inzake pensioenen 
veroordeeld 
 
Het Koninkrijk Denemarken is de krachtens de 
artikelen 39 EG, 43 EG en 49 EG op hem rustende 
verplichtingen niet nagekomen door een regeling 
inzake levensverzekeringen en 
ouderdomspensioenen in te voeren en te 
handhaven op grond waarvan het recht op aftrek 
van en het recht op vrijstelling voor 
premiebetalingen alleen worden toegekend in het 

kader van overeenkomsten die met in Denemarken 
gevestigde pensioeninstellingen zijn afgesloten, 
terwijl een dergelijk belastingvoordeel niet wordt 
toegekend in het kader van overeenkomsten die 
met in andere lidstaten gevestigde 
pensioeninstellingen zijn afgesloten. 
 
Bron: C-150/04, 30/01/2007, Commissie / 
Denemarken 
 
1.3. Geen hogere belasting voor 
gepensioneerden die ingezeten van andere 
lidstaat zijn 
 
Artikel 18 EG dient aldus te worden uitgelegd dat 
het zich verzet tegen een nationale regeling waarbij 
de inkomstenbelasting over het rustpensioen dat 
een orgaan van de betrokken lidstaat uitkeert aan 
een ingezetene van een andere lidstaat, in bepaalde 
gevallen hoger is dan de belasting die verschuldigd 
zou zijn indien deze persoon een ingezetene van 
eerstgenoemde lidstaat was, wanneer dat pensioen 
(nagenoeg) het volledige inkomen van deze 
persoon vormt. 
 
Bron: C-520/04,09/11/2006, Turpeinen 
 
1.4. Lidstaten niet verantwoordelijk voor 
onderfinanciering pensioenen 
 
Artikel 8 van richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 
20 oktober 1980 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
de bescherming van de werknemers bij insolventie 
van de werkgever, moet aldus worden uitgelegd dat 
bij insolventie van de werkgever en 
ontoereikendheid van de activa van de voor één of 
meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels 
van sociale voorzieningen, de financiering van 
verkregen rechten op ouderdomsuitkeringen niet 
noodzakelijkerwijs hoeft te worden gewaarborgd 
door de lidstaten zelf, noch volledig hoeft te zijn. 
 
Bron: C-278/05, 25/01/2007, Robins e.a. 
 
Uit de pers: 
Britain is not obliged to compensate people affected 
by stricken pension plans but the level of pension 
rights it provides is inadequate, the European Court 
of Justice ruled. The ECJ finds member states not 
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Wanneer de onverschuldigde betaling van het 
overlevingspensioen, toegekend in de 
pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong 
vindt in de toekenning van een voordeel in de 
regeling van rustpensioenen ten laste van de 
overheid, verjaart de rechtsvordering tot 
terugbetaling van de uitbetalingsinstelling van het 
overlevingspensioen, die alleen bevoegd is om het 
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, na 
verloop van zes maanden te rekenen van de 
kennisgeving, aan die uitbetalingsinstelling van het 
overlevingspensioen, van de beslissing tot 
toekenning van het voormelde voordeel; de 
voormelde verjaringstermijn van zes maanden 
begint derhalve pas te lopen wanneer de beslissing 
tot toekenning van het voordeel in een regeling van 
rustpensioenen ten laste van de overheid, waaruit 
het onverschuldigd betaalde voortvloeit, ter kennis 
is gebracht aan de instelling die het 
overlevingspensioen betaald heeft, dat door de 
toekenning van dat voordeel onverschuldigd is 
geworden, en niet aan de begunstigde van dat 
voordeel in een regeling van rustpensioenen ten 
laste van de overheid. 

responsible for funding insolvent employers. The 
European Court of Justice (ECJ) ruled that member 
states are not obliged to fund old-age benefits of 
companies in case of insolvency, but left it to the 
UK High Court to decide whether in the case of 
ASW employees compensation is to be paid. In the 
ruling on a case brought forward by employees of 
Allied Steel and Wire (ASW) the ECJ also found that 
the EU Insolvency Directive does not require a full 
guarantee of pension rights. The court stated that 
the directive gives member states “considerable 
latitude” in relation to the level of protection. 
Nevertheless, the judges ruled that a protection 
system that guarantees less than 50% of the 
benefits “cannot be considered to fall within the 
definition of the word ‘protect’ used in the directive” 
and was therefore “incompatible with Community 
law”, which includes the Financial Assistance 
Scheme (FAS).  But the ECJ stated that in order to 
rule in favour of compensation payments for the 
ASW employees the UK High Court will have to find 
evidence of  “manifest and serious disregard” of the 
directive by the UK government.  
 

 Author: Barbara Ottawa 
Bron: www.IPE.com –  25 januari 2007 Bron: Cassatie 6 november 2006, www.juridat.be 
  
  

2. RECHTSPRAAK CASSATIE 3. LAGERE RECHTSPRAAK: NIET 
BETALEN VAN KLEINE PENSIOENEN 
VORMT GEEN INBREUK 
EIGENDOMSRECHT 

 
2.1. Verjaring inzake aanvullende pensioenen, 
art. 15 WAO toegepast 
 

 Conform eerdere lagere rechtspraak en een eerdere 
uitspraak van het hof Cassatie heeft het Hof zijn 
visie bevestigd over de verjaringstermijnen inzake 
aanvullende pensioenen: Op vorderingen tot 
uitvoering van verbintenissen die ontstaan uit een 
arbeidsovereenkomst maar met vervaldag na het 
eindigen van die overeenkomst, is de 
verjaringstermijn van één jaar toepasselijk; deze 
verjaringstermijn vangt slechts aan op die vervaldag 

In een arrest van 5 december 2006 deed het 
Arbeidshof van Luik uitspraak - na een verwijzing 
van het Hof van Cassatie - van oordeel dat deze 
niet-betaling toegestaan is. En dat dit in 
overeenstemming is met het Eerste Additioneel 
Protocol van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en met het principe 
van gelijkheid en niet-discriminatie. 
  
Het ziet er echter naar uit dat deze beslissing niet 
alle aspecten van het probleem definitief oplost. 

Bron: Cassatie 13 november 2006: www.juridat.be 
 

 
Op 28 februari 2001 deelde de Rijksdienst voor 
Pensioenen aan een werknemer zijn beslissing mee 
om hem een rustpensioen toe te kennen voor 1/45 

2.2. Verjaring onverschuldigde betaling 6 
maanden 
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van een beroepsloopbaan, hetzij een bedrag van 
69,81 euro, een bedrag dat een weinig werd 
verhoogd door een tweede beslissing van 23 mei 
2001 en tot 74,57 euro werd opgetrokken. 
Aangezien het pensioen hem niet werd uitbetaald 
wegens te klein betwistte de betrokken werknemer 
de twee beslissingen. 
 
De arbeidsrechtbank bevestigde het standpunt van 
de RVP en stelde vast dat het pensioen niet betaald 
hoefde te worden.  
 
Na beroep van de werknemer, vernietigde het 
Arbeidshof van Brussel het vonnis op 2 juni 2004 
omdat de RVP niet aantoonde dat deze beperking 
noodzakelijk was om het gebruik van het eigendom 
te reglementeren overeenkomstig het algemeen 
belang of elke andere reden die wordt aanvaard 
door artikel 1 van het Eerste Additioneel Protocol bij 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens. Volgens het Arbeidshof miskent deze 
beperking het beginsel van gelijkheid en van niet-
discriminatie. Er is geen evenredigheid tussen het 
aangewende middel (uitsparing van de kost van 
uitbetaling van het pensioen) en het door de 
wetgever beoogde doel (de financiële leefbaarheid 
van de pensioenregeling waarborgen). Volgens het 
Arbeidshof is er een wanverhouding tussen het 
aangewende middel en het door de bekritiseerde 
beperking beoogde doel. De informatisering van de 
administratieve verrichtingen en de 
bankverrichtingen maken dat de niet-uitbetaling niet 
redelijkerwijs verantwoord is. 
 
Volgens de RVP kan het arbeidshof de regel niet 
aan het gelijkheidsbeginsel toetsen en kan enkel het 
Arbitragehof, door middel van een prejudiciële 
vraag, ondervraagd worden over de 
verenigbaarheid van een wettelijke norm met die 
grondwettelijke beginselen. Aangezien de litigieuze 
bepaling bekrachtigd werd door een wet, heeft ze 
de waarde van een wettelijke norm. Deze visie 
wordt door het hof van Cassatie bevestigd in een 
arrest van 28 februari 2005.  
 
Het Arbeidshof bevestigde op 5 december 2006 het 
vonnis van de Arbeidsrechtbank op basis van de 
door het Hof van Cassatie in aanmerking genomen 

redenen, met name dat de litigieuze bepaling door 
een wet werd bekrachtigd (Wet van 13 juni 1997, 
art. 5 § 1) en dat het niet bevoegd was om na te 
gaan of een wet in overeenstemming is met de 
Grondwet. 
 
De betrokkene voerde ook aan dat het recht op een 
sociale uitkering daadwerkelijk een eigendom vormt. 
De RVP betwiste dit en stelde dat het pensioen 
geen vermogensrecht is in de zin van artikel 1, 1e 
lid van het Eerste Additioneel Protocol bij het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens.  
 
Het Arbeidshof volgt de RVP en stelt dat art. 1 niet 
het recht op een rustpensioen beoogt. Het recht op 
een rustpensioen in de sector van de sociale 
zekerheid van werknemers is geen 
vermogenswaarde en is dus geen eigendom. 
Volgens het Hof is er in een pensioenstelsel dat 
gebaseerd is op repartitie, geen rechtstreeks 
verband tussen het bedrag van de gestorte 
bijdragen en het bedrag van het pensioen dat 
verschuldigd zal zijn. Het Hof verduidelijkt dat de 
werkgeversbijdragen niet gestort worden in het 
voordeel van een bepaalde werknemer en dat de 
gestorte bijdragen niet gekapitaliseerd worden, 
aangezien ze onmiddellijk uitgekeerd worden aan de 
pensioengerechtigden. Hieraan moet nog worden 
toegevoegd dat de sector in ruime mate 
gesubsidieerd wordt door de Staat. 
 
Bron: Arbh. Luik, 5 december 2006, A.R. nr. 
33.911/06  
 
 

4. WET HOUDENDE DIVERSE 
BEPALINGEN: OPHEFFING VAN DE 
FISCALE DISCRIMINATIE VOOR 
AANVULLENDE PENSIOENEN 
 
Net zoals een aantal andere Europese lidstaten ligt 
België al een tijd onder vuur van de Europese 
commissie omdat een aantal regels van de fiscale 
wetgeving in strijd zijn met de Europese vrijheden. 
Zie elders in deze nieuwsbrief voor de veroordeling 
van Denemarken hiervoor. 
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Essentieel wordt de regeling als te protectionistisch 
geacht. België is al voor het Europees Hof van 
Justitie gedaagd maar wacht niet langer op de 
uitspraak om stappen te ondernemen. Met ingang 
van 2007 (aanslagjaar 206) wordt het territoriaal 
toepassingsgebied van een aantal regels uitgebreid 
van België naar gans de EER. 

 

5. IPA EN (BRUG)PENSIOEN 
 
Het generatiepact vereist nog een aantal verdere 
uitvoeringen en preciseringen. De sociale partners 
hebben in het kader van hun interprofessioneel 
overleg daarover volgende afspraken gemaakt, die 
zijn opgenomen in bijlage bij het IPA:  

In essentie gaat het om volgende aspecten. - Gelijkgestelde dagen voor de berekening van de 
loopbaan die recht geeft op brugpensioen (38 
jaar voor brugpensioen op 58 jaar en 35 jaar 
voor brugpensioen op 60 jaar). Vanaf 1 januari 
2008: 

a) Bijdragen en -premies van aanvullende 
ondernemingspensioenen (groepsverzekeringen, 
pensioenfondsen ...) hoeven niet meer verplicht 
te worden gestort aan Belgische verzekeringen 
ondernemingen of pensioeninstellingen. Ze zijn 
ook aftrekbaar als beroepskost of ze komen in 
aanmerking voor belastingvermindering Indien ze 
betaald worden aan EER-ondememingen). 

- herschikking van de berekeningsformules voor de 
zogenoemde potten van gelijkstellingen met 
arbeid in jaren en dagen voor werkloosheid, 
tijdskrediet, loopbaanonderbreking, verschillende 
soorten van deeltijds werk (incl. vrijwillige 
deeltijdarbeid), niet-vergoede 
arbeidsonderbreking; 

b) Kapitalen en afkoopwaarden van genoemde 
aanvullende pensioenen van de tweede pijler 
kunnen binnen de EER vrij worden overgedragen. 
Voorheen kon dat enkel binnen België. - maximum 3 jaren bijkomende gelijkstelling in 

dagen berekend voor deeltijds werk vóór 1985 
(vanaf 2009); 

c) De zogenaamde ''emigratieclausule'' kan niet 
meer worden toegepast wanneer een 
belastingplichtige zijn fiscale woonplaats voor de 
uitbetaling van het kapitaal overbrengt naar een 
lidstaat van de EER. 

- voltijds tijdskrediet voor persoonlijke doeleinden 
levert geen gelijkstelling op; 

- de gelijkstelling voor landingsbanen wordt 
afgetopt. d) De belastingvermindering voor het 

langetermijnsparen geldt nu ook voor 
hypotheekleningen gesloten voor een tweede 
woning gelegen in de EER. 

 
Speciale gevallen gelijkstelling van gewerkte dagen: 
- voor alternerend leren en werken tellen alleen de 

deeltijdse arbeidsprestaties mee voor de 
berekening van de loopbaan; 

e) Aanvullende pensioenen die een hypothecair 
woonkrediet waarborgen of waarop voorschotten 
zijn genomen voor de financiering van een 
woning mogen ook elders in de EER gelegen zijn. 

- loopbaanverleden van ambtenaren en leerkrachten 
die naar privé overstapten (gemengde loopbaan) 
wordt mee in aanmerking genomen. f) Ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

belastingvermindering voor werkgeversaandelen 
van vennootschappen binnen de EER word 
geregeld.  

 
Zware beroepen: werknemers die in wisselende 
ploegen met nachtarbeid werkten kunnen vervroegd 
met brugpensioen.  De wet voorziet ook voortaan in de mogelijkheid 

voor elke inwoner van een lidstaat van de EER om 
aan pensioensparen te doen door een 
spaarrekening te openen of een spaarverzekering af 
te sluiten. Het is dus niet langer nodig dat de 
belastingplichtige rijksinwoner is van België. Hoe 
deze bepaling in de praktijk zal worden toegepast is 
echter nog niet duidelijk. 

 
Daarnaast komen drie bijkomende mogelijkheden 
voor vervroegd brugpensioen: 
- Werknemers met een loopbaan van 40 effectief 

gewerkte jaren kunnen op 56 jaar met 
brugpensioen. In de Nationale Arbeidsraad zal 
daarover een C.A.O. worden gesloten. Die 
regeling gaat in op 1 januari 2008; 

- Generiek criterium: minder valide werknemers en 
werknemers met ernstige lichamelijke problemen 

 
Bron: art. 347-358 Wet 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen  
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geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door hun 
beroepsactiviteit (maximum 1 200 per jaar) 
kunnen vervroegd met brugpensioen. Een nieuwe 
interprofessionele C.A.O. zal dat regelen voor de 
brugpensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2010, 
tot einde 2012. Als dat niet geregeld geraakt 
geldt 33 % blijvende arbeidsongeschiktheid als 
generiek criterium; 

- Uitbreiding van de definitie wisselende ploegen 
(die recht geeft op vervroegd brugpensioen) voor 
nachtarbeiders die niet onder de huidige 
definities vallen. 

 
 

6. BRUGPENSIOENVERGOEDING 
GAAT NOG NIET MEE 
 
Het generatiepact bevat een belangrijke maatregel 
om bruggepensioneerden (en Canada Dry'ers) 
opnieuw op de arbeidsmarkt te helpen: wanneer zij 
opnieuw aan het werk gaan behouden zij hun 
aanvullende brugpensioenvergoeding ten laste van 
hun vroegere werkgever, waardoor werken tegen 
een lager loon gestimuleerd wordt. (In de omgang 
heet dat 'een financieel rugzakje). 
 
De maatregel zou ingaan vanaf 1 januari 2007. 
Maar bruggepensioneerden horen nu bij de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dat die 
maatregel nog altijd niet uitgevoerd is. 
 
Het kabinet van de federale minister van Werk 
kondigde terzake aan dat de sociale partners gaan 
akkoord om de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 
17 aan te passen (dat hebben zij in december al 
gedaan) en dat er in de komende weken er een 
koninklijk uitvoeringsbesluit waardoor de maatregel 
met terugwerkende kracht in werking gaat voor 
bruggepensioneerden die na 1 januari 2007 weer 
aan het werk gaan. 
 
 

7. VERGOEDINGEN BRUGPENSIOEN 
EN BRUGPENSIOEN CANADA DRY : 
SOCIALE EN FISCALE BEHANDELING 
 
Het fiscale regime van toepassing op de 
aanvullende vergoedingen betaald bovenop 

brugpensioen en werkloosheidsuitkering (de zgn. 
“Canada Dry”), pas vorig jaar ingevoerd door het 
Generatiepact, wordt retroactief aangepast in die 
zin dat deze aanvullende vergoedingen vanaf 1 
januari 2006 beschouwd worden als een nieuwe 
categorie van vervangingsinkomsten zonder 
belastingvermindering en zonder aftrek van 
forfaitaire beroepskosten. 
 
Bron: art. 276-289 Wet 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen 
 
 

8. MINISTERRAAD JANUARI 
 
8.1. Werkgroep coördinatie pensioenstelsels 
 
De ministerraad belastte minister van Pensioenen 
en minister van Middenstand met de oprichting van 
een werkgroep voor de coördinatie van de 
regelgeving inzake werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen. 
 
Het gaat om een gemengde werkgroep met 
vertegenwoordigers van de administratie 
(Rijksdienst voor Pensioen en Rijksinstituut voor 
Sociale Verzekeringen Zelfstandigen) en academici. 
De werkgroep krijgt de opdracht om gecoördineerde 
teksten uit te werken en deze in 2008 aan de 
ministerraad voor te leggen. 
 
De werkgroep kan tevens overgaan tot 
terminologische hervormingen en de structuur en 
de inrichting van de teksten wijzigen. De werkgroep 
zal begeleid worden door een stuurgroep 
samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
sociale partners van de beheersorganen van de RVP 
en het RSVZ, onder leiding van de leidinggevende 
ambtenaren van de RVP en het RSVZ. 
 
8.2. Maandelijkse pensioenbonus vastgelegd 
 
Zoals al gemeld in nieuwsbrief 5, heeft de 
ministerraad officieel het koninklijk besluit 
goedgekerud dat het principe van de pensioenbonus 
verder uitwerkt. Personen die na de leeftijd van 62 
jaar (of na een loopbaan van minstens 44 
kalenderjaren) hun beroepsbezigheid verderzetten, 
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kunnen bij hun pensionering rekenen op een bonus 
van 2 euro per voltijds gepresteerde dag.  
 
Deze bonus komt bovenop het maandelijks 
pensioen en evolueert op dezelfde wijze als het 
pensioen (bv. indexaanpassingen). De maatregel is 
van toepassing op pensioenen die daadwerkelijk en 
voor de eerste maal ingaan vanaf 1 januari 2007. 
Enkel gewerkte periodes vanaf 1 januari 2006 
komen in aanmerking voor de opbouw van de 
pensioenbonus.  
 
De Generatiepactwet voerde het principe in van de 
pensioenbonus, die extra pensioenrechten toekent 
aan werknemers en zelfstandigen die na de leeftijd 
van 62 jaar (of een loopbaan van minstens 44 
kalenderjaren) tot aan de wettelijke pensioenleeftijd 
blijven werken. Het bedrag van de pensioenbonus 
en de verdere praktische uitvoering ervan, moesten 
nog uitgewerkt worden. De Ministerraad van 8 
december 2006 keurde het ontwerpbesluit goed 
waarmee uitvoering gegeven wordt aan het principe 
van de pensioenbonus in het werknemersstelsel. 
Toekenningsvoorwaarden pensioenbonus 
 
Om de pensioenbonus toe te kennen, wordt 
rekening gehouden met prestaties verricht: 
- vanaf 1 januari van het jaar waarin de gerechtigde 
62 jaar wordt of waarin een 44e loopbaanjaar van 
start gaat  
- tot en met de laatste dag van de maand 
voorafgaand aan de ingangsdatum van het 
pensioen 
 
De in aanmerking te nemen arbeidsdagen moeten 
wel gepresteerd zijn na de leeftijd van 62 jaar of na 
44 loopbaanjaren. De pensioenbonus wordt 
bovenop het pensioen toegekend, voor elke 
voltijdse dag van effectieve tewerkstelling. Er mag 
maximaal rekening gehouden worden met 30 
gelijkgestelde dagen (bv. ziekte) per kalenderjaar, 
op voorwaarde dat deze gelijkgestelde dagen de 
gewerkte dagen aanvullen. 
 
De pensioenbonus bedraagt 2 euro per bewezen 
voltijdse dag van effectieve tewerkstelling. Dat is 52 
euro per maand of 624 euro per jaar extra, voor 
een jaar langer werken. Deze bonus evolueert 
onder dezelfde voorwaarden (bv. 

indexaanpassingen) en is onderhevig aan dezelfde 
inhoudingen als het pensioen. 
 
Er wordt een vermoeden ingesteld om het 
jaarbedrag te bepalen van de bonus voor het 
kalenderjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan de 
ingangsdatum van het pensioen en voor het 
kalenderjaar waarin het pensioen ingaat. Dat 
vermoeden verdwijnt vanaf het ogenblik dat alle 
informatie over gewerkte en gelijkgestelde dagen 
beschikbaar zal zijn via de dmfa-gegevens. 
Er wordt beslist dat de bonus, toegekend aan de 
overleden echtgenoot, bovenop het 
overlevingspensioen van de langstlevende 
echtgenoot komt. 
 
Deze 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. 
 
Wie na zijn 65e doorwerkt, krijgt geen extra bonus 
meer.  
 
8.3. Overzeese pensioenen gekoppeld aan 
kosten levensonderhoud 
 
De ministerraad heeft de hervorming van de 
pensioenregeling in de overzeese sociale zekerheid 
bekrachtigd. De raad keurde een ontwerp van 
amendement op het Koninklijk Besluit van 28 
december 2006 goed, dat minister van Pensioenen 
voorlegde. Het amendement wordt opgenomen in 
het wetsontwerp houdende diverse bepalingen. 
 
Dat besluit voert artikel 51bis uit van de Wet van 17 
juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid. 
Daardoor worden de pensioenen in de overzeese 
sociale zekerheid aangepast aan de evolutie van de 
kosten voor levensonderhoud. 
 
 

9. DOORBETALING AANVULLENDE 
VERGOEDING BIJ BRUGPENSIOEN 
VERPLICHT VOOR ALLE 
WERKHERVATTINGEN VANAF 2007 
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De  Nationale Arbeidsraad heeft op 19 december 
2006 een nieuwe CAO inzake brugpensioen 
ondertekend (CAO  nr. 17 tricies). Deze nieuwe CAO 
voorziet dat de bruggepensioneerde het werk kan 
hervatten met behoud van de aanvullende 
vergoeding.  
 
De regeling treedt effectief in werking op 1 januari 
2007. Dat betekent dat de nieuwe regeling enkel 
geldt voor de bruggepensioneerden die het werk 
hervatten vanaf 1 januari 2007. 
Bruggepensioneerde die al vóór 1 januari 2007 
opnieuw aan het werk waren, kunnen zich hierop 
niet beroepen. Enkel wanneer ze terug werkloos 
zouden worden is deze CAO op hen van toepassing.  
 
 

10. PENSIOENREGELING 
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 
  
Drie ontwerpen van koninklijk besluit voorgesteld op  
de ministerraad die uitvoering geven aan de 
hervorming van de pensioenregeling in de 
overzeese sociale zekerheid uitvoeren (Wet diverse 
bepalingen van 20 juli 2006) 
 
Het eerste ontwerp van koninklijk besluit voert 
artikel 51bis uit van de wet van 17 juli 1963 
betreffende de overzeese sociale zekerheid. Dat 
geeft aan de koning de bevoegdheid om regels vast 
te leggen die de pensioenen die de Dienst voor 
overzeese sociale zekerheid uitkeert, aan te passen 
aan de evolutie van de kosten voor het 
levensonderhoud. De beginselen die men nu invoert 
zijn: 
- Voor de gepensioneerden die voor 1 januari 2007 
gepensioneerd zijn, verandert er niets. 
- De renten gevormd door bijdragen gestort vanaf 1 
januari 2007 worden niet meer geherwaardeerd. 
- De pensioenen toegekend na 1 januari 2007 
worden verder geïndexeerd. 
Dat betekent dat alle verworven reserves op basis 
van bijdragen gestort voor 1 januari 2007 
gewaarborgd blijven. De verdere kapitalisatie en 
opbouw van de reserves vanaf 1 januari 2007 en de 
bijdragen gestort vanaf 1 januari 2007 vallen onder 
de nieuwe regels. Dit betekent ook dat de reserves 
op 31 december 2006 berekend worden op basis 

van de regels die tot dan gelden over rendement en 
herwaardering, maar dat de verdere stijging na 31 
decemeber 2006 gebeurt in overeenstemming met 
een gegarandeerd rendement, maar zonder dat er 
nog een herwaardering zal zijn. 
Wat dit laatste aspect betreft, is er een 
uitzondering: voor wie op 31 decmeber 2006 55 
jaar is of ouder (en nog geen 65) en zijn pensioen 
nog niet heeft opgenomen, zullen de verworven 
reserves toch nog verder geherwaardeerd worden 
tot de maximum leeftijd van 65 jaar. 
 
Het tweede besluit wijzigt het koninklijk besluit van 
15 december 1970 tot vaststelling van de tarieven 
en schalen die de pensioendienst van de dienst voor 
de overzeese sociale zekerheid moet toepassen en 
voert vanaf 1 januari 2007 nieuwe tarieven en 
schalen in: 
- de jaarlijkse rentevoet bedraagt voortaan 3,75% 
- de spilleeftijd voor de berekening van de renten 
wordt vastgelegd op 65 jaar (in plaats van 55) 
- er worden overlevingsrenten toegekend. 
Wat de nieuwe pensioenleeftijd betreft, bepaalt dit 
besluit ook dat wie op 31 december 2006 aan de 
voorwaarden voldeed om zijn pensioen op te vragen 
(sommige +55-jarigen), dat bij wijze van 
overgangsmaatregel ook nog in 2007 zal kunnen 
doen. 
 
Het derde besluit wijzigt het koninklijk besluit van 
16 december 1981 houdende aanstelling van de 
voorwaarden waaronder studiejaren in aanmerking 
kunnen komen voor de toekenning van prestaties. 
Het voert vanaf 1 januari 2007 nieuwe tarieven in: 
- de jaarlijkse rentevoet bedraagt voortaan 3,75% 
- er worden overlevingsrenten toegekend 
- men gebruikt de sterftetafels FR en MR (dat zijn 
tabellen die de minimale overlevingskansen voor 
mannen of vrouwen op opeenvolgende leeftijden 
weergeven). 
 
Bron : Persbericht van de Ministerraad 
 
 
 

11. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
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11.1. KB WAP gepubl ceerd i

l

.

.

 

.

11.6. DOSZ
  
Koninklijk besluit 12 januari 2007 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 14 november 2003 
houdende uitvoering van de wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige 
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, B.S. 
23 januari 2007, bl. 2984. 

Zie ook analyse elders in deze nieuwsbrief. 
 
Koninklijk besluit 28 december 2006 houdende 
uitvoering van artikel 51bis van de wet van 17 juli 
1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, 
B.S. 16 januari 2007. 
  
Koninklijk besluit  28 december 2006 houdende 
uitvoering van artikel 51bis van de wet van 17 juli 
1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, 
B.S. 16 januari 2007. 

11.2. KB Aanvul ende 
pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen 
 
Koninklijk besluit 12 januari 2007 betreffende de 
aanvullende pensioenovereenkomsten voor 
zelfstandigen, B.S. 23 januari 2007, bl. 2994. 

  
Koninklijk besluit 28 december 2006 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 16 december 1981 
houdende vaststelling van de voorwaarden 
waaronder de studiejaren kunnen in aanmerking 
genomen worden voor de toekenning van prestaties 
waarin voorzien wordt bij de wet van 17 juli 1963 
betreffende de overzeese sociale zekerheid, B.S. 16 
januari 2007. 

 
De aanvullende pensioenovereenkomsten voor 
zelfstandigen moeten voortaan voldoen aan de 
regels die zijn vastgelegd in het KB van 12 januari 
2007. Dat nieuwe besluit zet een aantal regels van 
de Europese Richtlijn van 2003/41/EG van 3 juni 
2003 over de activiteiten van en het toezicht op de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening om in 
Belgisch recht. De transparantie van de 
pensioenovereenkomst wordt van groot belang. 

 
Koninklijk besluit 28 december 2006 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 15 december 1970 tot 
vaststelling van de door het Pensioenfonds van de 
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid toe te 
passen tarieven en schalen, B S. 16 januari 2007.  

  
11 3. KB solidariteit aanvullende pensioenen 
gewijzigd 

 

12. DIENSTNOTA’S RVP  
 Koninklijk besluit 12 januari 2007 tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 15 december 2003 tot 
vaststelling van de regels inzake de financiering en 
het beheer van een solidariteitsstelsel, verbonden 
aan een sociale pensioenovereenkomst, B.S. 23 
januari 2007, bl. 2998.  

De RVP bracht volgende dienstonta’s uit: 
- 2007/2: aanpassing van de beslagbare of 
overdraagbare bedragen van art. 1409 Ger.W.; 
vermindering van de inhouding voor derden 
wanneer er kinderen ten laste zijn; bijzondere codes 
te vermelden op de uittreksels van de zichtrekening. 

 
11.4. Managementfuncties overheidssector 
 - 2007/3: Betalen van een bijzondere 

verwarmingstoelage aan de gerechtigden op een 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden, in februari 
2007 (bepaling van de bedragen) 

Koninklijk besluit 16 januari 2007 betreffende de 
aanduiding en de uitoefening van 
managementfuncties in de Pensioendienst van de 
Overheidssector, B.S. 23 januari 2007, bl. 2999.  
 - 2007/4: tabellen voor de berekening van de 

pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2008 
ingaan. 

11 5. Textiel: aanvullende vergoeding 
 
Koninklijk besluit 19 juli 2006 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 20 mei 2005, gesloten in 
het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het 
breiwerk, betreffende de toekenning van een 
aanvullende vergoeding ten gunste van sommige 
bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen (1), 
B.S. 29 januari 2007, bl. 4577.  

 
 
 
 
 

13. NIEUWS VAN DE CBFA  
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Een nieuw nummer van de “Pension Letter” van 
Akkermans, Stroobants & Partners is uit. Het gaat 

Adviezen van de Commissie voor Aanvullende 
Pensioenen 

om Jaargang 3, editie 1 2007. De inhoud van dit 
nummer: 

- Advies nr. 15: Ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 
2003 houdende uitvoering van de WAP  - België: een nieuw thuisland voor pan-Europese 

pensioenfondsen - Advies nr. 16: Ontwerp van KB tot wijziging van 
het KB van 14 november 2003 tot vaststelling van 
de regels inzake de financiering en het beheer van 
de solidariteitstoezegging  

- De individuele levensverzekering als instrument 
voor successieplanning 

- Pensioenfondsen die investeren in hedge funds: 
hoe en waarom ? - Advies nr. 17: Wetsontwerp ter bestrijding van 

bepaalde vormen van discriminatie   
  

16. NEDERLANDSE PENSIOENEN: 
MISVATTING OVER 
CASSATIERECHTSPRAAK BEHEERST 
RECENTE RECHTSPRAAK 

Adviezen van de Commissie voor Verzekeringen 
- Advies C/2006/13: Over het ontwerp van 
koninklijk besluit betreffende het prudentieel 
toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening  

 - Advies C/2006/14: Over het ontwerp van 
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 14 november 2003 betreffende de 
Ievensverzekeringsactiviteit  

In nr. 31 van de fiscale actualiteit verscheen een 
opvallend artikel. Tony Leeuwerck stelt: “De 
rechtspraak inzake de belastingsheffing van buiten 
België opgebouwde aanvullende pensioenen komt 
sinds het laatste cssatie-arrest terzake van 11 april 
2002 niet (vaak) meer aan bod in de vakliteratuur. 
Ten onrechte, te meer omdat de huidige 
rechtspraak van onder meer de rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen de vaste rechtspraak 
van het verleden weer op de helling zet (Rb. 
Antwerpen 1 april 2OO7)”. 

 
Circulaire WAPZ 1 aanvullend pensioen over de 
procedure voor het aanvragen van een gemotiveerd 
advies over het sociaal karakter van een 
modelpensioenovereenkomst 
http://www.cbfa.be/nl/ap/zs/pdf/wapz_1.pdf 
 
Bron: www.cbfa.be 

  
Heel het artikel kan u vinden in fiscale actualiteit 
nr.31 jaargang 25, pagina 1-4. 

 

14. NIEUW NUMMER LIFE & 
BENEFITS  

 
 

17. DUITSLAND NAAR EEN 
VRIJWILLIGE PENSIOENLEEFTIJD 
VAN 68 JAAR VOOR AMBTENAREN ?  

Een nieuw nummer van Life&Benefits is uit. Het 
gaat om nummer 1, jaargang 12. Het bevat drie 
artikels: 
- Levensverzekeringen: ook successierechten op 

polis overlevende echtgenoot bij gemeenschap 
van goederen 

 
The southwest state of Rhineland-Palatine is to offer 
civil servants the opportunity to retire at 68 instead 
of 64 currently. - Rustpensioen: vervangingsratio geeft zicht op 

pensioenniveau  
State finance minister, Ingolf Deubel said the offer 
was being made to cut pension costs on the one 
hand and to retain certain qualified personnel on 
the other. According to him, the state’s pension 
costs will come down owing to the reduced 
timeframe for paying out benefits. 

- Aanvullend pensioen: Hoe berekent u de 
rendementsgarantie van de inrichter ? 

 

15. NIEUW NUMMER 
PENSIONLETTER 
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But “if a civil servant takes us up on the offer, we 
reserve the right to decide whether, from a 
performance perspective, it makes sense to employ 
that person until 68,” added Deuber.  

Author: Jan Wagner 
Bron: www.IPE.com – 16 januari 2007 
 
 

18. VK: PENSIOENEN 
BOEKHOUDKUNDIG ONDERSCHAT 
ONDER IAS 19 

 
Rhineland-Palatine has 65,000 civil servants, 
including government employees, teachers, police 
and firefighters. The state estimates that the offer 
would apply to only about 500 of these each year. 
Deuber said that in exchange for working until 68, 
the selected civil servants would receive an extra 
month’s salary per year.  

 
A sizeable proportion of City analysts regard 
pension liabilities disclosed in a corporate’s accounts 
under IAS19 as an underestimate, according to a 
survey among 150 UK-based firms.  
 Rhineland-Palatine’s proposal was welcomed by 

DBB, an association representing German civil 
servants. “We definitely feel that it is a fair offer as 
the civil servants are getting compensated in 
exchange for retiring later,” a DBB spokesman told 
IPE from Berlin. 

While 47% of responses regarded the disclosed 
liabilities as a fair estimate of the true liabilities, 
41% regarded them as an underestimate, with the 
remaining 12% considering them to overstate the 
true liabilities. 
  
“This may indicate that companies with large 
pension liabilities are possibly seeing a greater 
impact on their share price than the IAS numbers 
might suggest,” say Pensions Capital Strategies 
PCS), an advisory firm which undertook the survey. 

However, Deuber said he did not think all of 
Germany’s 15 other states, especially those in the 
east, would be in a position to make a similar offer 
to their civil servants. 
 

 “If I were a minister in east Germany and I had an 
extra 10,000 to 20,000 people on board, I’d 
probably not make such an offer,” he said. 

In assessing the value of a company, 70% of 
analysts responding always include the net pension 
surplus / deficit.  
 Deuber added that in west German states like 

Rhineland-Palatine, ministers should not encourage 
early retirement for civil servants, as their skills 
were becoming increasingly in short supply. 

Nearly all of the 40 analyst responding (97%) would 
like to see pension scheme solvency positions 
disclosed to shareholders. 
  
A high proportion (86%) would favour information 
on key pensions scheme ‘balance of powers’, such 
as funding and wind-up disclosed to shareholders. 

The DBB spokesman agreed with Deuber’s view, 
noting that IT personnel and teachers were 
becoming rarer. “The public sector has difficulty 
recruiting IT personnel because of its pay scale. 
Teachers in Germany are also getting older and 
replacements have been hard to find,” he said. 

 
On a more general note, most analysts (84%) say 
they would view a switch from equities into bonds 
of pension, which would reduce finance income to 
the P&L and consequently earnings per share, as 
being “financially neutral”; 16% felt it would be 
negative. 

 
Regarding financing of civil servant pensions, 
Rhineland-Palatine has shown itself as the most 
innovative of German states. In 1996, the state was 
Germany’s first to create a fund to pay civil servant 
pensions and end the pay-as-you-go (PAYG) 
method. Since then, another seven German states 
have followed Rhineland-Palatine’s example. 

 
Author: Fennell Betson 
Bron: www.IPE.com –  25 januari 2007 
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19. OESO: DRIE NIEUWE PAPERS  
 
The OECD social policy division has published three 
new working papers on pensions:  
- Neutral or Fair? Actuarial Concepts in Pension-

System Design  
- The role of derived rights for old-age income 

security of women  
- The Turkish Pension System: Further Reforms to 

Help Solve the Informality Problem  
 
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_264
9_33933_1_119684_1_1_1,00.html 
 
 

20. PENSION RESEARCH 
COUNCIL : DRIE NIEUWE PAPERS 
 
- A Tale of Two Pension Reforms: A US-Japan 

Comparison 
- Baby Boomer Retirement Security: The Roles of 

Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth 
- Regret, Pride, and the Disposition Effect 
www.pensionresearchcouncil.org 
 
 

21. GLUREN BIJ DE BUREN: MALTA 
 
Le gouvernement a présenté en juillet dernier un 
projet de loi de réforme du système de pensions. Le 
processus de réforme a néanmoins subi une 
interruption principalement pour deux raisons. Tout 
d’abord, l’opposition a déploré le manque de temps 
dont elle disposait pour mener un débat de fond. 
Ensuite, le projet n’aurait pas pris en considération 
l’évaluation par la Banque Mondiale des réformes 
des pensions qui ont été réalisées ou sont en cours 
dans d’autres pays. Le déficit budgétaire du pays 
dépasse les 3% du PIB ce qui n’est pas une 
condition idéale pour procéder à une réforme des 
pensions d’après la Banque Mondiale. Cette dernière 
demande aux gouvernements de remplir certaines 
conditions préalables avant de mettre en oeuvre 
une réforme d’un système de pensions à plusieurs 
niveaux comme celle proposée. Ces conditions sont 
les suivantes : des politiques macroéconomiques 
viables, un secteur financier solide et des capacités 

de mise en oeuvre suffisantes. La discussion du 
projet de loi de réforme des pensions a repris en 
octobre dernier. Le débat reste toujours d’actualité. 
 
Bron : www.maltastar.com 
 
 

22. CEIOPS PRESENTEERT 
PROGRAMMA 2007 
 
Since the establishment of CEIOPS, its work 
programmes have been driven mainly by the tasks 
generated through the development of the Solvency 
II project. CEIOPS’ Work Programme for 2007 will 
continue to be characterized by those tasks. 
However, in line with the development of the 
project, CEIOPS’ activities in this field will 
progressively re-focus, passing from advice on the 
creation of Level 1 European (EU) legislation 
(Framework Directive) to preparing advice on future 
implementing measures, and issuing Level 3 
standards. 
 
In addition, CEIOPS will devote significant effort to 
a number of initiatives and work streams at the 
supervisory level, related to implementation of the 
current and future EU legislation in the insurance 
and pension fund sectors. These are aimed at 
facilitating and improving supervisory action and co-
operation towards the convergence of supervisory 
practices. 
 
Using an approach focussed on the institutional 
tasks of CEIOPS, the planned work is presented 
below by distinguishing activities that relate to: 
1) advising on EU legislation; 
2) enhancing supervisory convergence and co-

operation; 
3) contributing to the work of other bodies and 

other work streams. 
 
Uit het programma: 
 
2.3. Occupational Pensions 
 
CEIOPS will continue its work on monitoring the 
implementation of the IORP Directive, with the aim 
of delivering a report on first experiences with the 
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implementation of the IORP Directive. In this 
framework, a number of surveys have been 
initialized in 2006 which will lead to reports in the 
first quarter of 2007. These include surveys on 

 
In 2007, CEIOPS will consider contributing to the 
discussions at Level 2 on the link between IORPs 
and Solvency II, which are envisaged for 2008. 

• the use of custodians/depositaries,  
• the investment regulations applying to pension 
funds, 

 

23. AMERIKAANS ONDERZOEK 
NAAR DE STANDAARDOPTIES IN 
PENSIOENSPAARPLANNEN 

• funding requirements for defined benefit schemes, 
and 
• Insolvency Protection Institutions in the case of 
insolvency of an employer.  

People have heterogenous life expectancies: women 
live longer than men, rich people live longer than 
poor people, and healthy people live longer than 
sick people. People are also subject to 
heterogenous out-of-pocket medical expense risk.  

 
Further surveys are planned to be initiated, leading 
to reports during 2007, in the areas of 
• “full funding” and technical provisions, 
• the definition of “ring-fencing”, as used in 

different contexts in the IORP Directive,  
The authors find that the risk of living long and 
facing high medical expenses goes a long way 
toward explaining the elderly's savings decisions. 
Specifically, medical expenses that rise quickly with 
both age and permanent income can explain why 
the elderly singles, and especially the richest ones, 
run down their assets so slowly. The authors also 
find that social insurance has a big impact on the 
elderly's savings.  

• the definition and use of subordinated loans, 
• information to be provided to 

members/beneficiaries, 
• Information to be provided to the competent 

authorities, as well as 
• the definition of ‘cross-border activity’. 
 
The surveys intend to analyze, as a first step, the 
legal (including social and labour law) and 
supervisory situation in each Member State, in order 
to collect knowledge of the different systems and 
practices encountered. The aim is to reach an 
understanding of the background and reasons for 
any different practices and a common 
understanding of the provisions of the IORP 
Directive. Based on this exercise, CEIOPS will 
analyze any obstacles for cross-border activities and 
the need for further convergence. This work could 
lead to the development of appropriate Level 3 
standards, or to giving input to the EU Commission 
in view of its review of the IORP Directive. 

 
Bron en heel de paper: 
http://www.nber.org/aginghealth/fall06/w12554.ht
ml 
 
 

24. AUSTRALIË INSTALLEERT EEN 
ZILVERFONDS 
 
On November 13, 2006, Australia's Treasury 
Department officially announced the establishment 
of a reserve fund, called the Future Fund, to 
address rising public employee pension plan 
liabilities. Currently, public employee pension plan 
liabilities amount to A$98 billion (US$76 billion). 
According to the government, if left unchecked 
these pension plan liabilities are projected to reach 
A$140 billion (US$109 billion) by 2020. 

  
In February 2006 the Budapest Protocol was agreed 
among Members to facilitate co-operation and the 
exchange of information between supervisors 
regarding the cross-border activities of pension 
funds. Collecting information on experience drawn 
from the first real cases of cross-border pension 
activities in Europe and the functioning of the 
Budapest Protocol, will provide the basis for a 
review of the Protocol in 2008, accommodating any 
need for improvement. 

 
The Future Fund Act 2006, which received Royal 
Assent on March 23, 2006, allowed the government 
to establish the Future Fund with an initial deposit 
of A$18 billion (US$13.8 billion) on May 5, 2006. 

- 13/15 - 
Leergang Pensioenrecht 2006-2007 



 
 

The government plans to contribute another A$14 
billion (US$10.7 billion) in early 2007. Proceeds 
from the recent sale of the government's 51.8 
percent stake in the telecommunications company 
Telco will inject an additional A$15.5 billion 
(US$11.9 billion) into the fund. 
 
Australia's public employees are covered under one 
of three pension plans: the Commonwealth 
Superannuation Scheme (CSS), the Public Sector 
Superannuation Scheme (PSS), and the Public 
Sector Superannuation Accumulation Plan (PSSAP). 
The CSS, which closed to new members on July 1, 
1990, is a defined benefit plan. The PSS, which 
closed to new members on July 1, 2005, is also a 
defined benefit plan. The PSSAP, which began 
accepting newly hired public employees on July 1, 
2005, is a defined contribution plan. Retired 
government workers receive more than A$4.5 billion 
(US$3.49 billion) in defined benefit superannuation 
benefits annually. By 2020, annual public employee 
pension expenditures are expected to increase to 
A$7.5 billion (US$5.8 billion) as the public sector 
workforce ages. 
 
Under the PSSAP, the public employees' defined 
contribution retirement plan, the government as 
employer contributes at least 15.4 percent of an 
employee's biweekly salary. Public employees have 
the option of making additional unlimited 
contributions and choosing from a variety of 
investment funds. 
 
The Australian Reward Investment Alliance (ARIA) 
manages the PSSAP Fund, the CSS Fund, and the 
PSS Fund. ARIA comprises economic experts 
appointed by the government to maximize 
investment returns solely in the interest of public 
employees. 
 
Both private- and public-sector employees are also 
eligible for participation in Australia's means-tested 
Old Age Pension (OAP). The OAP retirement age is 
65 for men and 62.5 for women, which is gradually 
rising to 65 by 2013. OAP beneficiaries must be 
Australian residents for 10 consecutive years (5 
consecutive years if the total time in the country 
exceeds 10 years). Eligible OAP beneficiaries still 
working at least 960 hours in their eligibility year 

may defer the OAP benefit for 12 months to 60 
months. Biweekly benefits are currently A$512.10 
(US$400.77) for singles with biweekly income less 
than A$1,422.75 (US$1,113.44) and A$855.40 
(US$669.44) for couples with income less than 
A$2,381 (US$1,863.37). 
 
Bron: Centrelink, Australia Department of Human 
Services, November 2006. 
 

25. VERENIGDE KONINKRIJK: WET 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 
IN PENSIOENFONDSEN 
 
On November 8, Parliament passed the Companies 
Law that allows occupational pension fund directors 
to receive liability insurance from plan sponsors. 
The law reforms the current regulations that 
determine how British firms are created, operated, 
and dissolved. The law also contains a provision 
allowing a company hired as a pension fund trustee, 
its parent company, or a subsidiary to insure an 
occupational pension fund director against liability 
for certain pension fund-related losses. The new law 
will become effective October 2007. 
 
In 2004, Parliament repealed the law that allowed 
plan sponsors and pension-related companies to 
provide indemnity to pension fund directors. Since 
then, many pension fund directors voluntarily 
acquire director's liability insurance with their own 
funds; however, this insurance is often costly and 
difficult to obtain. According to a July 2006 ruling by 
the Law Commission (an independent body 
established by the legislature to review and 
recommend reforms), a lack of indemnity acts as a 
deterrent for potential pension fund trustees, many 
of whom are not necessarily pension experts. 
Indemnity insurance offers pension fund directors 
protection against personal liability from 
occupational pension fund losses unless the loss is a 
result of fraud. 
 
Bron: Reuters, November 8, 2006; and Global 
Pensions, November 10, 2006. 
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26. EUROPESE COMMISSIE MEET 
DE KOSTPRIJS VAN DE EERSTE 
PIJLER PENSIOENEN 

 
The paper serves as a quality assessment of public 
pension expenditure projections, which were carried 
out by the experts in each Member State. It takes a 
careful look at the differences in results across 
Member States. It concludes that differences in the 
results can qualitatively be explained by different 
pension policies and systems as well as different 
population and labour force projections and 
economic assumptions. However, the contribution 
of different factors to the results or whether the 
differences in the results are fully explicable by 
these factors cannot be disentangled. 

 
This paper reviews the projections of the Economic 
Policy Committee and the European Commission on 
age-related expenditure carried out in 2005. It takes 
a closer look at the results of public pension 
expenditure projections with a view of analysing the 
timing of projected changes and the driving factors 
behind pension expenditure increases, as well as 
the sensitivity of the projections to certain economic 
and demographic assumptions. It intends to provide 
a more in-depth understanding on the evolution of 
projected public pension expenditure and thereby 
contributing to the debate on the assessment of the 
long-term sustainability of public finances. 

 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/
economic_papers/2007/economicpapers268_en.htm 
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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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