
Faculteit Rechtsgeleerdheid – K.U. Leuven 

LEERGANG PENSIOENRECHT 
NIEUWSBRIEF 

Nr. 8 
Prof. dr. Yves Stevens 

 
 

INHOUDSTAFEL 
1. Arbitragehof: groepsverzekering, feitelijk samenwonen niet gelijk aan huwelijk .........................................2 
2. Rechtspraak: Aangifteplicht overlijden echtgenoot ...................................................................................2 
3. CAO nr. 17 conventioneel brugpensioen: herwaarderingscoëfficiënten aanvullende vergoeding ..................3 
4. Doorbetaling aanvullende vergoeding voor bruggepensioneerden die werk hervatten ................................3 
5. Parlementaire vragen en antwoorden......................................................................................................4 

5.1. Cassatie : Cumulatie van een pensioen met een uitkering voor beroepsziekte of arbeidsongeval ........4 
5.2. Uitbetaling van uitkeringen groepsverzekering in het buitenland.......................................................5 
5.3. Aantal aangeslotenen tweede pensioenpijler ...................................................................................6 

6. Uit de ministerraad ................................................................................................................................7 
6.1. Overeenkomst tussen België en de VS ............................................................................................7 
6.2. Pensioenen van militairen ..............................................................................................................7 
6.3. Welvaartbonus: concretisering 2007 en 2008 ..................................................................................7 
6.4. Vermindering van sociale bijdragen voor oudere werknemers...........................................................8 

7. Rechtsleer: aanvullende pensioenen en internationale mobiliteit ...............................................................8 
8. Generatiepact : 10% verlaagd tarief: 3 jaar actief blijven volstaat, parlementaire vraag beantwoord ..........8 
9. De elektronische pensioenaanvraag ........................................................................................................9 
10. Generatiepact:  seniorvakantie .............................................................................................................9 
11. Fiscaliteit : aftrek en tak 26 ................................................................................................................10 
12. Gelezen in het Belgisch Staatsblad ......................................................................................................10 

12.1. Sectorpensioen in het garagebedrijf ............................................................................................10 
12.2. Pensioenfonds DOSZ..................................................................................................................10 
12.3. Invaliditeitspensioenen mijnwerkers............................................................................................10 
12.4. Pensioenbonus ..........................................................................................................................10 

13. Dienstnota’s RVP ...............................................................................................................................10 
14. CBFA nieuws: aanpassing IBP-wet en nieuwe circulaire IBP..................................................................11 
15. DOSZ : nieuwe brochure ....................................................................................................................11 
16. Pensioennieuws van het “International Research Conference on SocialSecurity” ....................................11 
17. Nieuw nummer Life & Benefits............................................................................................................11 
18. Nieuw nummer Pensionletter..............................................................................................................12 
19. Europese Commissie lanceert oproep rond studie rentemarkt ...............................................................12 
20. Frankrijk: Hof van Cassatie verbindt het eigendomsrecht met de gelijke behandeling man  - vrouw........12 
21. Duitsland : parlement keurt 67 jarige pensioenleeftijd goed .................................................................13 
22. Denemarken reageert op Europees Hof van Justitie .............................................................................13 
23. Nederland: kabinet Balkenende: vervroegd op pensioen ? Meer bijdragen betalen !? .............................14 
24. VK: oudste pensioenen steeds minder waard.......................................................................................14 
25. Italië versnelt de privatisering van de pensioenfondsen........................................................................14 
26. CEIOPS : Lamfalussy..........................................................................................................................15 
27. OESO................................................................................................................................................15 

27.1. Reeks publicaties rond pensioenen in 2007 .................................................................................15 
27.2. Nieuwe ondezoeksdata beschikbaar ............................................................................................16 

 

- 1/16 - 
Leergang Pensioenrecht 2006-2007 



 
 

1. ARBITRAGEHOF: 
GROEPSVERZEKERING, FEITELIJK 
SAMENWONEN NIET GELIJK AAN 
HUWELIJK 
 
In een eigenhandig testament van 1 juni 2003 
wordt een levensgezellin aangesteld als algemene 
legataris. In het raam van de erfopvolging heeft de 
levensgezellin een som verkregen, die voornamelijk 
bestaat in een groepsverzekeringskapitaal. Die som 
werd belast tegen het successietarief dat van 
toepassing is «tussen vreemden», zijnde 77,4 pct. 
Na te hebben berekend dat indien zij gehuwd was 
geweest met de erflater zij slechts een fractie van 
de som had dienen te betalen stelt de levensgezellin 
voor de Rechtbank van eerste aanleg te Luik een 
vordering in tot terugbetaling van de belasting. 
 
Bij vonnis van 27 april 2006 heeft de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële vraag 
gesteld : « Schendt artikel 8, zesde lid, 3°, van het 
Wetboek der successierechten de artikelen 10, 11, 
22 en 172 van de Grondwet, in zoverre het enkel 
aan de overlevende echtgenoot, met uitsluiting van 
de overlevende feitelijk samenwonende die blijk 
geeft van het feit dat hij gedurende verscheidene 
jaren heeft samengewoond met de overledene, het 
voordeel voorbehoudt van de in die bepaling 
bedoelde uitzondering op het beginsel dat renten en 
kapitaal die door toedoen van de werkgever van de 
overledene werden gevestigd tot uitvoering van een 
groepsverzekeringscontract worden gelijkgesteld 
met legaten ? ». 
 
Volgens het Arbitragehof is er geen schending van 
de Grondwet in zoverre het niet van toepassing is 
op de overlevende feitelijk samenwonende. 
 
Het verschil in behandeling tussen echtgenoten en 
feitelijk samenwonenden steunt op het objectieve 
gegeven dat hun juridische toestand verschilt, zowel 
wat betreft de persoonlijke verplichtingen jegens 
elkaar, als wat betreft hun vermogensrechtelijke 
toestand. De echtgenoten zijn aldus tijdens het hele 
huwelijk elkaar hulp en bijstand verschuldigd 
(artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek) en zij 
dienen hun inkomen bij voorrang aan hun bijdrage 
in de lasten van het huwelijk te besteden (artikel 

217 van het Burgerlijk Wetboek), waartoe zij 
gehouden zijn naar hun vermogen (artikel 221 van 
het Burgerlijk Wetboek). 
 
De wetgever kan inzake successierechten 
maatregelen nemen die in verband staan met de in 
het burgerlijk recht tot uiting gebrachte doelstelling 
om een vorm van gezinsleven te bevorderen die de 
voormelde rechten en verplichtingen impliceert en 
die, naar zijn oordeel, betere kansen op stabiliteit 
biedt. 
 
Door aan de overlevende feitelijk samenwonende 
niet het voordeel toe te kennen dat in de in het 
geding zijnde bepaling aan de overlevende 
echtgenoot wordt toegekend, heeft de wetgever 
een maatregel genomen die niet zonder redelijke 
verantwoording is rekening houdend met de 
doelstelling. Er moet bovendien rekening worden 
gehouden met het feit dat men beslist te huwen of 
buiten het huwelijk samen te wonen met kennis van 
de voor- en nadelen van de ene en de andere 
samenlevingsvorm. 
 
Bron: Arbitragehof: 7 maart 2007, Arrest nr. 
36/2007 
http://www.arbitrage.be/public/n/2007/2007-
036n.pdf 
 

2. RECHTSPRAAK: 
AANGIFTEPLICHT OVERLIJDEN 
ECHTGENOOT 
 
In de wet- en regelgeving is niet opgenomen dat en 
op welke wijze het overlijden van de echtgenoot 
van de verzekerde dient te worden aangegeven. 
Wanneer enerzijds blijkt dat via het formulier waarin 
gevraagd wordt de uitkering op de rekening van 
een financiële instelling te storten, betrokkene zich 
ertoe verbonden heeft elke verandering in zijn 
burgerlijke stand spontaan te melden aan de RVP, 
en anderzijds op de maandelijkse afrekening onder 
de hoofding 'belangrijke onderrichtingen' te lezen 
staat dat het overlijden onmiddellijk aan het 
gemeentebestuur moet worden gemeld, dan kwijt 
de verzekerde zich van zijn taak indien hij aantoont 
dat het overlijden werd aangegeven bij het 
gemeentebestuur van de stad waar het overlijden 

- 2/16 - 
Leergang Pensioenrecht 2006-2007 

http://www.arbitrage.be/public/n/2007/2007-036n.pdf
http://www.arbitrage.be/public/n/2007/2007-036n.pdf


 
 

plaatsvond. Betrokkene diende dus niet een nieuwe 
specifieke aangifte te doen bij het gemeentebestuur 
van zijn woonplaats. 

De toekenning van de aanvullende vergoeding ten 
laste van de laatste werkgever wordt verbonden 
aan het recht op werkloosheidsuitkeringen. Om 
billijkheidsredenen kan hiervan worden afgeweken 
bij tijdelijke ontzegging van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen. Het bedrag van de 
aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van 
het verschil tussen het nettoreferteloon en de 
werkloosheidsuitkering. Ze wordt berekend op basis 
van het nettoreferteloon. 

 
Betrokkene was woonachtig in een lidstaat van de 
Unie. Cfr. artikel 36.1 Vo. 574/72 dient de 
pensioenaanvraag te geschieden bij het bevoegde 
orgaan van de 'woonstaat'. De vraag door een 
'fiduciaire' namens betrokkene, bij het bevoegde 
orgaan van de 'woonstaat' om 'de rechten van hun 
cliënt te verifiëren' kan niet beschouwd worden als 
een aanvraag tot het bekomen van een pensioen. 
Het feit dat artikel 36.4 Vo. 574/72 stelt dat de 
aanvraag bij een orgaan van een lidstaat 
automatisch tot gevolg heeft dat de rechten in alle 
betrokken lidstaten gelijktijdig worden vastgesteld 
heeft niet tot gevolg dat ook de ingangsdatum 
dezelfde moet zijn. De vaststelling dat het recht in 
de woonstaat kennelijk met terugwerkende kracht 
kan worden toegekend heeft niet tot gevolg dat ook 
het Belgisch recht retroactief moet worden 
toegekend. 

 
Het maandelijks brutoloonplafond dat in aanmerking 
genomen wordt voor de bepaling van dit 
nettoreferteloon (= maximaal brutoloon waarvan 
men de persoonlijke werknemersbijdragen aan de 
RSZ en de bedrijfsvoorheffing aftrekt) wordt nu 
aangepast. Het maandelijks brutoloonplafond wordt 
verhoogd met 0,60 % en bedraagt op 1 januari 
2007 3253,42 EUR. 
 
De aanvullende vergoedingen zullen pro rata 
temporis worden aangepast: 

 - indien de aanvullende vergoeding wordt 
berekend op een referteloon van voor januari 
2006, wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,006 
toegepast; 

Bron: Arbeidshof Antwerpen, 2 februari 2007, 
RS62301. (www.juridat.be). 
 

3. CAO NR. 17 CONVENTIONEEL 
BRUGPENSIOEN: 
HERWAARDERINGSCOËFFICIËNTEN 
AANVULLENDE VERGOEDING 

- wordt de vergoeding berekend op grond van het 
loon van de maanden januari, februari of maart 
2006, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 
1,0045 toegepast; 

- wordt de vergoeding berekend op grond van het 
loon van de maanden april, mei of juni 2006, dan 
wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0030 
toegepast; 

 
Het loonplafond en de aanvullende vergoeding bij 
conventioneel brugpensioen worden jaarlijks herzien. 
De CAO nr. 17tricies semel die op 19 december 
2006 werd afgesloten in de NAR, legt de 
herwaarderingscoëfficiënten vast die vanaf 1 januari 
2007 worden toegepast. 

- wordt de vergoeding berekend op grond van het 
loon van de maanden juli, augustus of september 
2006, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 
1,0015 toegepast. 

  
Het conventioneel brugpensioen werd ingevoerd 
door de CAO nr. 17. De regeling biedt een 
werknemer die (in principe) de leeftijd van 60 jaar 
bereikt heeft, en die werd ontslagen, de 
mogelijkheid boven op zijn 
werkloosheidsuitkeringen en tot de pensioenleeftijd, 
onder bepaalde voorwaarden, te genieten van een 
aanvullende vergoeding ('brugpensioenvergoeding'). 

Bron: K.B. 12 februari 2007 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17tricies semel van 19 
december 2006, B.S. 26 februari 2007, p. 9109.  
 

4. DOORBETALING AANVULLENDE 
VERGOEDING VOOR 
BRUGGEPENSIONEERDEN DIE WERK 
HERVATTEN 
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Bruggepensioneerden die het werk hervatten vanaf 
1 januari 2007 behouden voortaan hun aanvullende 
vergoeding. Dat blijkt uit de CAO nr. 17tricies die op 
19 december 2006 in de NAR gesloten werd. Het 
gaat om een van de vele maatregelen die het 'actief 
ouder worden' moeten stimuleren. 
 
Het conventioneel brugpensioen (CAO nr. 17) biedt 
een werknemer die (in principe) de leeftijd van 60 
jaar bereikt heeft, en die werd ontslagen, de 
mogelijkheid boven op zijn 
werkloosheidsuitkeringen en tot de pensioenleeftijd, 
onder bepaalde voorwaarden, te genieten van een 
aanvullende vergoeding (de 
'brugpensioenvergoeding') die in principe ten laste 
is van de werkgever. Doorheen de jaren was 
brugpensioen echter een automatisme geworden bij 
herstructureringen. Het activerend beleid bij 
herstructureringen dat uitgebouwd werd op basis 
van de Generatiepactwet moet hier voor een 
ommekeer zorgen. Pas als alle 
inschakelingsinspanningen, ondanks de hulp van de 
tewerkstellingscel, geen resultaat opleveren, kunnen 
de werknemers die zich hebben ingeschreven bij de 
tewerkstellingscel, na een periode van 6 maanden, 
vervroegd (vóór 60 jaar) toetreden tot het 
brugpensioen. 

Het recht op een aanvullende vergoeding blijft ook 
behouden wanneer de arbeidsovereenkomst of de 
zelfstandige activiteit wordt beëindigd. Het spreekt 
voor zich dat werknemers niet gelijktijdig kunnen 
genieten van verschillende brugpensioenregelingen. 
In dat geval blijven ze recht hebben op de 
aanvullende vergoeding die werd toegekend door 
de eerste werkgever die hen heeft ontslagen. 
 
De vergoeding blijft behouden tijdens periodes van 
schorsing (bv. ziekte, tijdelijke werkloosheid) van de 
arbeidsovereenkomst of zelfstandige activiteit, en 
tijdens periodes van vermindering van de 
arbeidsprestaties (bv. loopbaanvermindering). 
 
De vergoeding blijft daarentegen niet behouden 
wanneer de bruggepensioneerde terug aan de slag 
gaat bij de werkgever die hem ontslagen heeft of 
die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid 
als de werkgever die hem heeft ontslagen.  
Hetzelfde geldt voor de zelfstandige activiteit in 
hoofdberoep die uitgeoefend wordt voor rekening 
van de werkgever die hem heeft ontslagen of die 
behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als 
de werkgever die hem heeft ontslagen. 
 
De meeste bepalingen van deze nieuwe CAO treden 
in werking op 1 april 2006 maar de overeenkomst is 
enkel van toepassing op werkhervattingen vanaf 

 
Om ouderen die opnieuw willen toetreden tot de 
arbeidsmarkt extra te stimuleren, introduceert de 
cao die nu voorligt het beginsel dat de 
bruggepensioneerde werknemer die het werk als 
loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep 
hervat, de aanvullende vergoeding die bij CAO is 
bepaald, behoudt. Let wel, deze bepalingen zijn 
enkel van toepassing op werkgevers die 
onderworpen zijn aan de CAO-wet. De 
overheidswerkgevers vallen dus grotendeels buiten 
het toepassingsgebied van deze nieuwe 
activeringsmaatregel. 

1 januari 2007. Bruggepensioneerden die al vóór 1 
januari 2007 opnieuw aan slag gingen, kunnen zich 
dus enkel beroepen op de nieuwe CAO wanneer ze 
opnieuw werkloos zouden worden. 
 
Bron: K.B. 12 februari 2007 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17tricies van 19 december 
2006, B.S. 26 februari 2007, p. 9111.  
 

5. PARLEMENTAIRE VRAGEN EN 
ANTWOORDEN  
 De aanvullende vergoeding loopt door bij een 

werkhervatting na ontslag of collectief ontslag bij 
herstructurering. Indien het gaat om een collectief 
ontslag zal de vergoeding verder uitbetaald worden, 
nadat de ontslagen werknemer heeft deelgenomen 
aan een tewerkstellingscel die gedurende 6 
maanden wordt opgericht. 

5.1. Cassatie : Cumulatie van een pensioen 
met een uitkering voor beroepsziekte of 
arbeidsongeval 
 
Vraag nr. 540 van 10 november 2006. 
 
In 1983 werd door de regering Martens-Gol een 
koninklijk besluit uitgevaardigd dat de cumulatie  
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5.2. Uitbetaling van uitkeringen 
groepsverzekering in het buitenland 

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. 

 
Vraag nr. 501 van 11 juli 2006. 
 
Het valt af en toe voor dat Belgische rijksinwoners 
(werknemers en bedrijfsleiders) vóór hun 
pensioengerechtigde leeftijd reeds definitief 
vertrekken naar het buitenland (vooral naar 
Frankrijk, Spanje en Nederland) en aldaar 
gedomicilieerd worden. Voor rijksinwoners zijn de 
uitkeringen van aanvullende pensioenen zowel 
toegekend vóór als na de leefdtijd van zestig jaar, 
uit hoofde van een groepsverzekering afgesloten 
door hun vennootschappen-werkgeefsters in 
principe (afzonderlijk) belastbaar in de 
personenbelasting en eveneens onderhevig aan een 
welbepaalde RSZ-bijdrage. 

 
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? 

  
1. De algemene praktische vraag rijst echter 
enerzijds in welke precieze mate die uitkeringen van 
groepsverzekeringen toegekend of uitbetaald in het 
buitenland aan "niet-inwoners" (gewezen Belgen) in 
België geheel of gedeeltelijk belastbaar of 
vrijgesteld zijn en/of tevens onderworpen zijn aan 
bepaalde voorheffingen en RSZ-bijdragen, en 
anderzijds aan welke specifieke nationale en 
internationale betalingsmodaliteiten en 
verzekeringstaksen of -bijdragen deze allemaal 
onderhevig zijn? 

Antwoord van 20 februari 2007: 
 
1. De computerprogramma’s laten niet toe de 
gegevens te verzamelen die het mogelijk zouden 
maken om een precies antwoord te geven. Louter 
ter informatie dus, kan ik u meedelen dat het Fonds 
voor de beroepsziekten in december 1983 aan 15 
743 getroffenen van 65 jaar en ouder een 
vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid 
uitbetaalde en aan 7 545 weduwen een rente. Deze 
cijfers zijn gestegen tot respectievelijk 38 295 en 12 
438 in december 2005.  

2. Kunt u terzake voor elk van de drie voornoemde 
Europese lidstaten uw algemene ziens- en 
handelwijze meedelen zowel onder meer in het licht 
van de bepalingen van de artikelen 1, 171, 228, 229, 
249 en 276 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, de 
dubbelbelastingverdragen, de Wet op de 
Aanvullende Pensioenen (WAP), de wet van 25 
februari 2003 ter bestrijding van discriminatie [...], 
de sociale wetgeving en alle ermee verband 
houdende grensoverschrijdende en internationale 
verdragen en Europese richtlijnen? 

 
2. Het is opnieuw niet mogelijk om een precies 
antwoord te geven, maar de jaarlijkse kosten voor 
2006 zouden naar schatting 104 425 000 euro 
bedragen. Ik citeer de memorie van toelichting van 
de wet van 20 juli 2006 houdende diverse 
bepalingen, die het volgende zegt : «Deze 
regelgeving werd reeds in, 1983 gemotiveerd door 
de besparingsmaatregelen noodzakelijk voor de 
leefbaarheid van ons socialezekerheidssysteem, dat 
gebaseerd is op de solidariteit tussen de regelingen. 
Dezelfde motieven worden vandaag a fortiori 
ingeroepen om een systeem dat sinds 1983 in 
voege is niet in vraag te stellen, wat een enorme 
negatieve budgettaire invloed zou hebben. ». 

 
Antwoord van 12 februari 2007 
 
De fiscale aspecten van de vraag vallen onder de 
bevoegdheid van mijn collega, de minister van 
Financiën, aan wie de vraag eveneens werd gesteld 

 
Bron: QRVA 51/155 (www.dekamer.be). 
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(vraag nr. 1362 van 11 juli 2006, Vragen en 
Antwoorden, Kamer, 2005-2006, nr. 136, blz. 
26667). De technische aspecten eigen aan de 
aanvullende pensioenen, vallen onder de 
bevoegdheid van mijn collega, de minister van 
Pensioenen, aan wie de vraag eveneens werd 
gesteld (vraag nr. 172 van 11 juli 2006, Vragen en 
Antwoorden, Kamer, 2006-2007, nr. 142, blz. 
27847). 
 
De uitkeringen van een groepsverzekering betaald 
in het buitenland aan niet-inwoners worden niet als 
loon beschouwd en dus niet onderworpen aan 
gewone socialezekerheidsbijdragen. 
 
Ik herinner er evenwel aan dat de stortingen 
verricht door de Belgische werkgevers met het oog 
op de toekenning aan hun personeelsleden of aan 
hun rechtverkrijgende(n) van buitenwettelijke 
voordelen inzake ouderdom of vroegtijdig overlijden 
daarentegen wel onderworpen zijn aan een 
bijzondere bijdrage van 8,86 %, zoals voorzien in 
artikel 38, § 3ter van de wet van 29 juni 1981 
houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers. Overeenkomstig artikel 
19, § 2, 21o van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders worden deze stortingen 
door de werkgever verricht in het kader van artikel 
38,§ 3ter van de voornoemde wet van 29 juni 1981, 
niet beschouwd als loon. 
 
De personen die een groepsverzekering 
genieten,kunnen vrijgesteld worden van de 
inhouding van 355% voor de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering voorzien bij artikel 191, 7o, 

van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, wanneer ze bewijzen 
dat ze in een andere Lidstaat van de Europese Unie 
wonen en dat ze recht hebben op de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging ten 
laste van deze Lidstaat. De aanvragen moeten 
ingediend worden bij de Rijksdienst voor 
pensioenen. 
 
De solidariteitsbijdrage, bedoeld in artikel 68, § 2, 
derde lid, van de wet van 30 maart 1994 houdende 
sociale bepalingen behoort tot de bevoegdheid van 
mijn collega, de minister van Pensioenen. 
 
Bron: QRVA 51/154 (www.dekamer.be). 
 
5.3. Aantal aangeslotenen tweede 
pensioenpijler 
 
Vraag nr. 542 van 10 januari 2007 
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. 
Wat was in de afgelopen vijf jaar de verdeling van 
mannen en vrouwen die een aanvullend pensioen in 
de tweede pijler opbouwden, opgedeeld in 
leeftijdscategorieën van tien jaar? 
 
Antwoord van 9 februari 2007 
Hierbij heb ik de eer het geachte lid hieronder de 
gevraagde cijfers mee te delen, zoals mij die door 
de CBFA werden overgemaakt. De verdeling in 
leeftijdscategorieën is evenwel niet beschikbaar. Het 
gaat om de  verdeling van de aangeslotenen in 
de 2de pensioenpijler volgens geslacht. 
Bron: QRVA 51/153 (www.dekamer.be). 

http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/


 
 

 

6. UIT DE MINISTERRAAD 
 
http://presscenter.org/nl/persberichten/ 
 

6.1. Overeenkomst tussen België en de VS 
 
Op 1 maart 2007 ging de ministerraad akkoord met 
het voorontwerp van wet dat instemt met de 
Overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten 
tot het vermijden van dubbele belasting en het 
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het 
inkomen (Brussel, 27 november 2006).  
 
Op het vlak van de pensioenen garandeert de 
overeenkomst dat de fiscale gunstmaatregelen die 
gelden voor bijdragen die zijn gestort in het kader 
van een pensioenplan zullen worden toegepast op 
de bijdragen die door personeelsleden van 
multinationals werden gestort vooraleer ze hun land 
van herkomst verlieten om in het andere land te 
gaan werken. 
 
De tekst van de Overeenkomst is gepubliceerd op 
de site www.fiscus.fgov.be. 
 
6.2. Pensioenen van militairen 
 
Op 1 maart 2007 ging de ministerraad akkoord met 
een ontwerp van koninklijk besluit dat verschillende 
weddebijslagen toekent aan militairen. Het ontwerp 
voegt de commandotoelage, de vormingstoelage en 
de meesterschapstoelage toe aan de lijst van 
supplementen die in aanmerking komen voor de 
berekening van het militair anciënniteitpensioen 
voor de periodes waarin ze werkelijk zijn toegekend. 
 
6.3. Welvaartbonus: concretisering 2007 en 
2008 
 
De ministerraad keurde vier ontwerpen van 
koninklijk besluit goed over de welvaartsbonus, de 
verdeelsleutel tussen werknemers en zelfstandigen, 
en het rust- en overlevingspensioen van 
werknemers en zelfstandigen. 
 
Het ontwerp over de welvaartsbonus legt voor de 
jaren 2007 en 2008 de bestemming van de 
welvaartsenveloppe vast. Het voorziet ook in een 
forfaitaire welvaartsbonus die garandeert dat de 

verhoging van de pensioenen altijd een zeker 
minimumniveau haalt. Dat niveau hangt af van de 
loopbaanduur en bedraagt 35 euro in 2007 en 40 of 
90 euro in 2008. Voor 2007 is er 70 miljoen euro 
uitgetrokken voor de uitbetaling van de 
welvaartsbonus of goed een derde meer dan 
oorspronkelijk voorzien was. Tussen nu en eind 
2008 gaat er 182 miljoen euro naar de 
welvaartbonus. 
 
Het tweede ontwerp bepaalt de wijze waarop de 
kosten van het forfaitaire gedeelte van de bedragen 
die in 2007 en 2008 worden uitbetaald tussen de 
stelsels voor werknemers en zelfstandigen worden 
verdeeld. 
 
De ontwerpen over de rust- en 
overlevingspensioenen van werknemers en 
zelfstandigen voeren de laatste fase van de 
aanpassing aan de welvaart uit voor de oudste 
pensioenen. Ze verhogen vanaf 1 september 2007 
de pensioenen die aanvatten in 2000 en 2001 met 2 
procent. 
 
Concreet wordt er in april 2007 een welvaartsbonus 
voor gepensioneerden gegeven die 15 jaar of langer 
op pensioen zijn of met een minimumpensioen: 
- loopbaan van 10 tot 19 jaar: 35 euro; 
- een loopbaan van 20 jaar of meer: 75 euro. 
Ongeveer één miljoen gepensioneerden ontvangen 
deze welvaartsbonus, die goed is voor 95 procent 
van de welvaartsaanpassingen in 2007. 
 
Concreet wordt er op 1 september een toeslag voor 
gepensioneerden gegeven die 20 jaar of langer op 
pensioen zijn of met een minimumpensioen hebben. 
Die toeslag is gelijk aan het eventuele verschil 
tussen de forfaitaire welvaartbonus en een 
(theoretische) pensioenverhoging met 2 procent. 
Voor ongeveer 5 procent van de gepensioneerden is 
het verschil positief. In de overige 95 procent van 
de gevallen is de bonus van april gelijk aan of hoger 
dan dit bedrag. 
 
Concreet gaat op 1 september 2007 ook het 
minimumrecht per loopbaanjaar gaat met 2 procent 
omhoog. Op 1 september stijgen, in uitvoering van 
een vorige beslissing, de pensioenen ingegaan in 
2000 en 2001 sowieso met 2 procent. 
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7. RECHTSLEER: AANVULLENDE 
PENSIOENEN EN INTERNATIONALE 
MOBILITEIT  

 
Concreet is er in april 2008 een welvaartsbonus 
voor gepensioneerden die op 1 januari 2008 zes 
jaar of langer met pensioen zijn : 

 - loopbaan van 10 tot 19 jaar : minstens 40 euro; 
Jean Louis Davin, Corinne Merla en Diane Ectors 
schreven bij Kluwer een werk over “Aanvullende 
pensioenen en internationale mobiliteit”.  

- loopbaan van 20 jaar of meer : minstens 90 euro. 
 
Ook in 2008: Voor gepensioneerden die ook in 2007 
een welvaartsbonus kregen worden de bonussen 
van 2007 en die van 2008 opgeteld tot 
respectievelijk 75 en 165 euro. De gepensioneerden 
die 2007 een toeslag ontvangen hebben, krijgen die 
opnieuw, het gaat om een definitief verworven 
recht. Het bedrag is het jaarequivalent (het bedrag 
dat overeenstemt met 12 maanden) van het 
gedeelte dat ze op de 2 procent-basis hebben 
verworven, aangevuld met de werkelijk genoten 
welvaartsbonus van 2007 (dit is het gedeelte dat ze 
in 2007 méér hebben gekregen dan via de 
procentuele verhoging). Ook die bonus is cumulatief. 
In geen geval zal de toeslag minder zijn dan 75 of 
165 euro, al naargelang ze 10 tot 19 dan wel 20 
jaar of meer gewerkt hebben. Er is ook een toeslag 
voor gepensioneerden die 16 tot 20 jaar op 
pensioen zijn in 2008 en voor gepensioneerden die 
exact zes jaar op pensioen zijn in 2008. Die toeslag 
is gelijk aan het eventueel positief saldo van het 
verschil tussen deze welvaartsbonus en hetgeen ze 
in 2008 zouden kunnen krijgen op basis van de 
voorstellen van de sociale partners. 

 
In een overzichtelijk werk behandelen de auteurs 
verschillende aspecten van aanvullende pensioenen 
in de internationale sfeer. Komen aan bod: 
- Toepassing van de socialezekerheidswetten, 
arbeidswetten en fiscale wetten in situaties met een 
buitenlands aspect.  
- Het Europees kader van de aanvullende 
pensioenen. 
- Het belgische kader. 
- Enkele concrete situaties van detachering, 
expatriëring, salary split en transfers. 
- de pan-Europese pensioenfondsen. 
 
Het werk is een aanbeveling voor zij die vaak 
geconfronteerd worden met buitenlandse aspecten 
van aanvullende pensioenen.  
 

8. GENERATIEPACT : 10% 
VERLAAGD TARIEF: 3 JAAR ACTIEF 
BLIJVEN VOLSTAAT, 
PARLEMENTAIRE VRAAG 
BEANTWOORD 

 
6.4. Vermindering van sociale bijdragen voor 
oudere werknemers  
 In Fiscale actutaliteit (Kluwer) van 22-28 februari 

2007 gaat Luc De Greef in op de het gunsttarief van 
10% van het generatiepact voor wie doorwerkt tot 
65 (art. 171, 2°, b, tweede streepje WIB 1992). 

Op 2 februari besliste de ministerraad de bijdragen 
voor sociale zekerheid voor werknemers met een 
laag salaris die ouder zijn dan 50 vanaf 1 april 2007 
te verminderen. De vermindering van de sociale 
bijdragen geldt voor werknemers met een inkomen 
van minder dan 12 000 EUR per kwartaal. Ze 
vermeerdert met de leeftijd. En ze komt bovenop de 
bestaande reductie van 400 EUR voor werknemers 
ouder dan 57. De maatregel bedoelt de 
tewerkstelling van oudere werknemers te 
vergemakkelijken. 

 
Het artikel bespreekt de concrete voorwaarden aan 
de dewelke de belastingplichtige moet voldoen 
volgens de administratie om aan het gunsttarief te 
voldoen (zie ook: www.fisconet.fgov.be).  
 
Deze bespreking beantwoordt tevens vraag nr. 1545 
van de heer Hendrik Bogaert van 24 januari 2007 
aan de vice-eersteminister en minister van 
Financiën (QRVA 51/155). 
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9. DE ELEKTRONISCHE 
PENSIOENAANVRAAG 

Bron: Programmawet nr. (I), 27 december 2006 - 
B.S. 28 december 2006, p.75178 (art. 296–301).  
 

 
10. GENERATIEPACT:  
SENIORVAKANTIE  

De sociaal verzekerde zal zijn pensioenaanvraag 
voortaan elektronisch kunnen doen. Daartoe 
worden hem drie mogelijkheden geboden. De 
sociaal verzekerde kan zijn aanvraag indienen: 

 

Onder de verschillende maatregelen die 
aangekondigd werden om werkhervatting door 
oudere werknemers aan te moedigen, had het 
Generatiepact een recht op “seniorvakantie” 
voorzien. Sinds 1 januari 2007 is deze zaak 
beklonken door de wet van 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen en door een KB van 
24 januari 2007 tot wijziging van de artikelen 36bis, 
78bis, 131ter, 133 en 137 van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering in het kader van de 
seniorvakantie-uitkering (B.S. 31 januari 2007). 

- bij het bestuur van de gemeente waar hij 
zijn hoofdverblijfplaats heeft; 

- ten kantore van een instelling. Het betreft 
de instellingen die een wettelijke 
pensioenregeling beheren, met name de 
Rijksdienst voor pensioenen, het 
Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der zelfstandigen, en de 
Pensioendienst voor de overheidssector;en 

- rechtstreeks via elektronische weg. 
 

 Wanneer de sociaal verzekerde bij het indienen van 
de aanvraag gewag maakt van een 
beroepsbezigheid in zijnen hoofde, of in hoofde van 
zijn echtgenoot of zijn uit de echt gescheiden 
echtgenoot, moet slechts één elektronische 
aanvraag worden ingediend. Deze geldt voor alle 
regelingen.  

Een werknemer die in de loop van een jaar een 
periode kende van volledige werkloosheid of 
invaliditeit (namelijk een door de mutualiteit 
vergoede periode van arbeidsongeschiktheid na het 
eerste jaar ongeschiktheid) en het werk herneemt, 
heeft normaal geen recht op een volledige vakantie 
van 4 weken: deze periodes zijn namelijk niet 
gelijkgesteld in de regeling inzake jaarlijkse vakantie.   

 
De wijze waarop de elektronische aanvragen 
worden behandeld en waarop de sociaal verzekerde 
van de berekening van zijn pensioen in kennis 
wordt gesteld, moet nog bij KB worden bepaald. De 
artikelen in verband met de elektronische 
pensioenaanvraag treden in werking: voor wat de 
Rijksdienst voor pensioenen en het Rijksinstituut 
voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen 
betreft: op de datum bepaald door de Koning, en 
uiterlijk op 1 januari 2008; en voor wat de 
Pensioendienst voor de Overheidssector betreft: op 
de datum bepaald door de Koning. 

 
Indien dergelijke werknemer meer dan 50 jaar oud 
is, zal hij voortaan toch recht hebben op 
vakantiedagen voor die periodes. Deze dagen « 
seniorvakantie » zullen gedekt worden door 
uitkeringen ten laste van de RVA. Het doel is dus 
ervoor te zorgen dat de oudere werknemer 
aanspraak kan maken op een volledige vakantie. Hij 
heeft enerzijds recht op vakantie berekend in 
functie van effectieve of gelijkgestelde 
arbeidsperiodes: hij heeft 6 maanden gewerkt in 
2006. In 2007 heeft hij in ieder geval recht op 2 
weken vakantie. Anderzijds, indien de 6 overige 
maanden van 2006 gedekt zijn door volledige 
werkloosheidsuitkeringen, zal deze periode hem 
recht geven op bijkomende vakantiedagen om tot 4 
weken te komen, namelijk 2 weken extra vakantie. 

 
Ten slotte behoudt de wetgever zich het recht voor 
om (bij KB na overleg in de Ministerraad) andere 
wettelijke bepalingen aan te vullen, op te heffen en 
te wijzigen indien dit noodzakelijk is om de 
gemeenschappelijke communicatie van de 
pensioendiensten met de sociaal verzekerden te 
verbeteren. 

 
De werknemer moet ten minste de leeftijd van 50 
jaar bereikt hebben op 31 december van het 
vakantiedienstjaar, namelijk het kalenderjaar dat 
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voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de 
werknemer seniorvakantie wil nemen. Overigens 
moet hij geen recht hebben op volledige vakantie 
en dit wegens periodes van werkloosheid of 
invaliditeit (dus met uitsluiting van andere oorzaken 
van volledige schorsing zoals tijdskrediet, verlof 
zonder wedde, .). De werknemer moet gebonden 
zijn door een arbeidsovereenkomst en moet eerst 
zijn recht op vakantie, verworven in functie van 
arbeidsperiodes en/of gelijkgestelde periodes (door 
de wetgeving op de jaarlijkse vakantie), uitputten.  

K.B. 14 december 2006 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 22 juni 2006, gesloten in 
het Paritair Comité voor het garagebedrijf, 
betreffende de wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005 betreffende 
de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal 
pensioenstelsel, B.S. 15 februari 2007, 7452. 
 
12.2. Pensioenfonds DOSZ 
 
K.B. 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. 9 maart 2007, 
12258. 

 
Het vastleggen van de seniorvakantie gebeurt zoals 
voor gewone vakantiedagen. Ofwel bestaat er een 
collectieve procedure, ofwel worden die dagen in 
onderling akkoord tussen de werknemer en zijn 
werkgever vastgelegd. Deze dagen kunnen in één 
keer opgenomen worden of in meerdere keren met 
volledige of halve dagen. Het recht op 
seniorvakantie is facultatief : de werknemer is niet 
verplicht ze te nemen. 

 
12.3. Invaliditeitspensioenen mijnwerkers 
 
K.B. 21 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970 betreffende het 
invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, B.S. 
21 februari 2007, 8538. 
 
12.4. Pensioenbonus  
 De RVA bevestigde dat dit recht ook geldt voor 

bruggepensioneerden en werklozen met Canada Dry 
die opnieuw aan het werk gaan met behoud van 
hun aanvullende vergoeding. De seniorvakantie-
uitkering is cumuleerbaar met deze aanvullende 
vergoeding.   

K.B. 1 februari 2007 tot instelling van een 
pensioenbonus, 9 februari 2007, 6519. 
 

13. DIENSTNOTA’S RVP 
 
De RVP bracht volgende dienstonta’s uit:  

- 2007/5: toepassing van de Europese 
Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72 
met betrekking tot Bulgarije en Roemenië. 
Door de uitbreiding van de Europese Unie 
vallen Bulgarije en Roemenië vanaf 
1/1/2007 onder de Europese regelgeving. 

11. FISCALITEIT : AFTREK EN TAK 
26 
 
Yves Dewael behandelt in Actualités fiscales  
(Kluwer) van 21-28 februari 2007 een parlementaire 
vraag over de mogelijke aftrek van een 
risicokapitaal onder tak 26. 

- Bijlage bij dienstnota 74/3 over de 
pensioentoestand van het personeel van 
sommige instellingen van opebnbaar nut.  

12. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 

- 2007/6: uitvoering van de pensioenbonus 
 
Deze dienstnota geeft de praktische uitwerking van 
de pensioenbonus weer. De nota geeft enkele 
concrete pensioenvoorbeelden aan en een handige 
analytische tabel waarbij men onmiddellijk de 
juridische impact van de pensioenbonus kan zien. 

 
12.1. Sectorpensioen in het garagebedrijf 
 
K.B. 29 januari 2007 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité 
voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en 
coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, 
B.S. 9 maart 2007, 12211. 

 
- Aanpassing nota 2004/11. Deze 

dienstnota handelt over de invloed van de 
uitoefening van een beroepsbezigheid en  
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van het recht op sociale voordelen op de 
toekenning en de betaling van het 
pensioen. Deze dienstnota is zowat een 
handboek voor toegelaten arbeid en 
pensioen. De nota op zich is al 38 pagina’s. 

 

14. CBFA NIEUWS: AANPASSING 
IBP-WET EN NIEUWE CIRCULAIRE 
IBP 
 
Omwille van de inwerkingtreding van de wet van 27 
oktober 2006 betreffende het toezicht op de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening op 1 
januari 2007 en omwille van de constante evolutie 
van het toezicht en de ervaring met de voorbije 
rapportering, dienen een aantal aanpassingen te 
gebeuren aan de bijlage aan Circulaire P 40 die 
handelt over de rapportering van IBP’s. Voor de 
volledige uitleg:  
www.cbfa.be/nl/bpv/circ/pdf/p_42.pdf 
 
Er is ook een nieuwe circulaire (P43) voor de IBP’s 
over de jaarrekening, statistiek en er bij te voegen 
documenten voor het boekjaar eindigend in 2006. 
Voor de volledige uitleg: 
http://www.cbfa.be/nl/bpv/circ/pdf/p_43.pdf 
 

15. DOSZ : NIEUWE BROCHURE 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrieven gemeld 
veranderde er vanaf 1 januari 2007 heel wat rond 
de wetgeving van de DOSZ-pensioenen. De DOSZ 
heeft daarom een nieuwe brochure uitgebracht die 
raadpleegbaar is op het internet: 
www.dosz-ossom.fgov.be/user_docs/Brochure%200701%20NL.pdf 

 

16. PENSIOENNIEUWS VAN HET 
“INTERNATIONAL RESEARCH 
CONFERENCE ON 
SOCIALSECURITY” 
 
Van 5 tot 7 maart 2007 ging in Warschau de 5de 
internationale conferentie over sociale zekerheid 
door. Het algemene thema was : “Social Security 
and the labour market: A mismatch”. De organisatie 
was in handen van ISSA (International Social 
Security Association). De conferentie is zowat de 

internationale hoogmis over sociale zekerheid. Meer 
dan 100 papers worden er voorgesteld en 
besproken door academici van over heel de wereld. 
 
Het grote voordeel is dat alle papers vrij 
beschikbaar zijn op de website van het ISSA:  
www.issa.int/engl/reunion/2007/Warsaw/2warsaw.h
tm 
 
Enkele relevante papers voor pensioenen: 
- Pensions systems and the costs of supply side 

distortions in the labour market 
- Interplay of retirement systems, social security 

policies and taxation in shaping retirement  
- Raising the statutory pension age: Extending 

careers or unemployment of the elderly? 
- Social dialogue for sustainable pensions and 

flexible labour markets  
- Have People Delayed Claiming Retirement 

Benefits? Responses to Changes in Social Security 
Rules 

- The politics of pension reform: An empirical 
analysis of pension reform in 23 OECD-countries 

- Pension Systems and Labor Markets in Latin 
America and the Industrialized Countries 

 

17. NIEUW NUMMER LIFE & 
BENEFITS 
 
Een nieuw nummer van Life&Benefits is uit. Het 
gaat om nummer 2, jaargang 12. Het bevat twee 
artikels: 
- Aanvullende pensioenen: in welke mate zijn 

verzekeraars aansprakelijk ? Het artikel 
bespreekt een arrest van het Brusselse 
Arbeidshof van 27 oktober 2006 over artikel 45 
R.S.Z.-wet. 

- Beleggingsverzekeringen: nieuwe rechtspraak 
inzake diskwalifiacatieproblematiek. Het artikel 
bespreekt de omstreden vraag of een 
levensverzekering een overlijdensrisicokapitaal 
moet voorzien om een levensverzekering te zijn.  

 
In de lijn van dit laatste artikel, is ook het volgende 
artikel vermeldenswaardig: “Incertitudes sur le 
régime fiscal des primes d’assurance-vie payées par 
une société pour ses employés”. Dit artikel aan de 
hand van Olivier Bertin verscheen in Actualités 
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Fiscales (1-8 mars 2007) van Kluwer en beschrijft 
de verschillende standpunten in deze materie. 

The Commission also wants to know more about 
cross-border provisions for pension payouts where 
they are in existence.  “Funded pension schemes 
are projected to play an increasingly important role 
both in member states’ social security systems and 
as part of second and third pillar pension 
provisions,” the commission noted in the tender 
document.  

 
Het is boeiend om enerzijds het artikel van 
Life&Benefits te lezen en anderzijds het artikel van 
Actualités fiscales. In beide artikels stellen de 
auteurs zich kritisch op ten opzichte van de 
rechtspraak.  
  

18. NIEUW NUMMER 
PENSIONLETTER 

It added that the shift from defined benefit to 
defined contribution schemes has increased the 
need for products which convert accrued assets into 
retirement incomes. “The Commission seeks to 
improve its understanding of this development and 
its impact on the three objectives of sustainability, 
adequacy and modernisation.”  

 
Een nieuw nummer van de “Pension Letter” van 
Akkermans, Stroobants & Partners is uit. Het gaat 
om Jaargang 3, editie 2 2007. De inhoud van dit 
nummer: 

 
- 2007: het jaar van de pensioen(r)evolutie  

The study is expected to cost €40,000. The report 
should be filed at the end of 2007. The deadline for 
participation in the tender is April 16. 

- Pensioenwet geïntroduceerd (een artikel over 
Nederland) 

- Leeftijdsdiscriminatie in pensioenplannen: alle 
problemen van de baan ? 

 
Bron: www.IPE.com 

- Duurzaam beleggen van pensioenreserves: een 
high level-evaluatie van vier pistes 

 

20. FRANKRIJK: HOF VAN 
CASSATIE VERBINDT HET 
EIGENDOMSRECHT MET DE GELIJKE 
BEHANDELING MAN  - VROUW 

 

19. EUROPESE COMMISSIE 
LANCEERT OPROEP ROND STUDIE 
RENTEMARKT 

  
La majoration de la durée d’assurance accordée aux 
femmes est contraire à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme. 

The European Commission has issued a tender for a 
study on how current products on the EU market 
that convert accrued assets in pension funds into 
annuities are developing and whether they are 
adequate, modern and sustainable. 

 
L’avantage résultant de l’article L351-4 du Code de 
la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à 
l’espèce étant accordé aussi bien aux femmes qui 
ont poursuivi leur carrière sans interruption qu’à 
celles qui l’ont interrompue, il n’existe aucun motif 
de faire une discrimination entre une femme qui n’a 
pas interrompu sa carrière pour élever ses enfants 
et un homme qui apporte la preuve qu’il a élevé 
seul un enfant, et ce en vertu des dispositions 
combinées de l’article 14 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 
1er du Protocole n°1. 
 

 
The directorate-general employment, social affairs 
and equal opportunities said the study should focus 
on existing legislation on “the provision of 
converting accrued rights in to incomes across all 
member states”.  
 
It should also give an overview of the type of 
products available and report on how much choice, 
information and protection exists for individuals. It 
should also assess the future development of the 
pension market and conversion products, and “the 
associated risks”. 
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In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat 
Denemarken door het Europees Hof van Justitie 
veroordeeld werd. Nu reageert Denemarken. 

Het arrest kan volledig worden gedownload op deze 
site: http://www.dialogue-
social.fr/IMG/doc/JP_majoration_duree_d_ass.doc 
  

21. DUITSLAND : PARLEMENT 
KEURT 67 JARIGE 
PENSIOENLEEFTIJD GOED 

The Danish ministry of taxation says it needs 
another month before ending discrimination against 
pension polices bought from foreign-based 
providers. Denmark has an unusual system of 
taxing investment income on pension savings, as 
well as the eventual benefits. A ministry official put 
the tax on investment yields at DKK14-19bn (€1.88-
2.55bn), depending on the performance of financial 
markets.  The Danish Insurance Association, which 
represents public-sector occupational retirement 
schemes as well as insurers, put the figure even 
higher. 

 
German parliament approved a government 
proposal to raise the retirement age from 65 to 67. 
The measure was adopted by the lower house 
where the governing grand coalition of conservative 
CDU/CSU and the social democrat SDP has a 
comfortable majority. It has been opposed by trade 
unions and opposition parties. 
  
Under the new law all people born after 1964 will 
have to work until the age of 67. A phased increase 
will be introduced for people born between 1947 
and 1963 starting from 2012 with the target age 
being reached by 2029.  An exception will be made 
for people who work for 45 years, who will still be 
able to retire at 65.  

The ministry is concerned to ensure that in ending 
discrimination, it does not haemorrhage the existing 
take on investment income as Danes look abroad 
for a pension policy. 
 
The DIA does not believe that in obeying the ruling, 
the Danish state will lose existing revenue. 
According to Anne Seiersen, head of department at 
the DIA, the tax discrimination has dissuaded all but 
a negligible sum of people from purchasing foreign-
based policies. 

 
The government hopes the new law will keep the 
level of monthly pension contributions to less than 
20% of a gross salary, up slightly on the current 
19.5%.  An agreement between the coalition parties 
on first pillar pension provision reform reached last 
October also laid out plans to increase the rate to 
20% from 2020 and to 22% from 2030. These 
plans appear to have been set aside for now.  

 
But the ministry is nervous lest abolition of 
discrimination encourages foreign providers to 
create schemes that lure Danish money abroad, 
possibly illicitly. “It is harder for our ministry to 
control what is going on abroad, “ said Seiersen, 
adding that Danish providers have no reason to fear 
fair competition.  

 
However, economics minister Michael Glos told the 
German news magazine Der Spiegel that a further 
increase of the retirement age or the contribution 
rate might be necessary over the coming years.  
Trade unions called the measure counterproductive 
in that some 1.2m Germans aged over 50 are 
currently jobless. Union members have threatened 
to stage strikes over the next months. 

 
Seiersen believes that the Danish state can prevent 
such abuses by refusing to permit contributions to 
leave the country unless the provider and 
policyholder provide sufficient information for the 
ministry of taxation to track the policy. The 
European Commission is understood to support this 
strategy too. 

 
Bron: www.IPE.com 
  

22. DENEMARKEN REAGEERT OP 
EUROPEES HOF VAN JUSTITIE 

Bron : www.IPE.com - 16 February 2007 
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23. NEDERLAND: KABINET 
BALKENENDE: VERVROEGD OP 
PENSIOEN ? MEER BIJDRAGEN 
BETALEN !? 

 
"Annuity rates have actually risen over the last year 
and have fallen by only just over 5 percent in the 
last three years combined, but fell steeply in the 
early part of the last decade. 

  
Dutch workers who retire before the official 
retirement age of 65 with over €15,000 in pension 
benefits, would have to pay extra contributions for 
the state pension AOW, the new government 
suggested according to reports. On the other hand, 
over 65s who keep on working, will get a tax 
reward, sources near the secret negotiations 
between the Christian Democrats CDA, the labour 
party PvdA and the small Christian-right party 
ChristenUnie have claimed. 

"Pension pots are still getting smaller for the same 
amount of saving and this has cut the pension 
income for someone reaching retirement by 7 
percent compared with last year." 
 
A man who contributed 200 pounds per month into 
a with-profits pension policy for 20 years would 
have amassed a pension pot of 265,507 pounds 
when retiring at age 60 in January 1997. That 
would have given him an annual income of 20,513 
pounds, based on annuity rates then.  

The earlier people retire, the higher the levy 
reportedly will be. The AOW proposals are supposed 
to apply to workers who are reaching the official 
pension age as of January 1 2011. 

 
However, a man retiring in January this year would 
have had a pension pot of just 112,110 pounds and 
an annual pension of just 4,613 pounds, despite 
having saved the same amount. Based on the same 
pension pot, a woman would have received a 
pension of 17,847 pounds per year 10 years ago, 
but that figure would have fallen to just 4,209 
pounds by the start of 2007. 

 
The purported agreement is a compromise. Whilst 
the PvdA so far wanted to tax pensioners with a 
pension of over €15,000 for AOW, the CDA 
preferred people to continue working till at least 65. 
  
Bron: www.IPE.com - 6 February 2007 "Those who are lucky enough to have a defined 

benefit (final salary) pension provided by their 
employer will not be directly affected," Yeo said, 
"though these figures do shed light on why the cost 
of such pension arrangements has risen so sharply.  

 

24. VK: OUDSTE PENSIOENEN 
STEEDS MINDER WAARD 
 

 
Lower investment returns and annuity rates have 
seen pensions plummet by more than three-
quarters in the last decade, a study shows. A 20-
year-old pension pot is worth less than half it would 
have been 10 years ago, due to poorer investment 
returns, while rates used to convert savings to 
income have almost halved, according to global 
financial consultancy Watson Wyatt. 

"People saving for their own pension need to 
respond by saving more or working for longer." 
 
The study is based on Money Management's annual 
with-profits pensions study and Watson Wyatt's 
research on annuity rates.  
 
Bron: Reuters 2007 – 5 March 2007 - Jennifer Hill 

 
 

These two factors have seen typical pension income 
tumble by 78 percent for a man and 76 percent for 
a woman on savings of identical amounts. Stephen 
Yeo, a senior consultant at Watson Wyatt, said: 
"The cost of pensions has risen due to lower 
investment returns, the increased cost of security 
and greater longevity. 

25. ITALIË VERSNELT DE 
PRIVATISERING VAN DE 
PENSIOENFONDSEN 
 
On January 1, 2007, the Italian government 
advanced by 6 months (from January 1, 2008, to 
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June 30, 2007) the required date for companies to 
transfer severance funds, known as Trattamento di 
fine rapporto (TFR), into private pension funds. 
TFRs are mandatory end-of-employment accounts 
that employers must maintain for employees. The 
law, passed on December 12, 2006, as a part of 
broader pension reform in Italy, requires companies 
with at least 50 workers to transfer their TFR funds 
to a pension fund by the new date. 
 
Employees of companies with more than 50 
employees, who have already joined either an 
employer-sponsored or private pension fund, will 
have their TFR transferred into that pension fund. 
Employees who have not joined a pension fund 
may:  

- Select their employer's pension fund for 
their TFR; 

-  Select a private pension fund not 
sponsored by their employer for their TFR; 
or  

- Transfer their TFR to the state-run 
National Social Insurance Institute (Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale, or INPS) 
fund. Employees who do not make a 
selection will automatically have their TFR 
transferred to the INPS.  

 
The former law allowed companies to access TFR 
funds (often as low–interest, medium-term loans) 
as long as the company could pay the TFR to 
employees when they terminated employment. The 
new law curtails this practice. 
 
Under the old rules, employers contributed 7 
percent of an employee's annual wages into a TFR 
account, plus 1.5 percent annual interest on the 
employee's TFR account balance. Each year the 
employer added to the employee's TFR account an 
additional 75 percent of the annual inflation rate 
multiplied by the employee's account balance. 
Employees did not contribute to the TFR. When 
employees terminated employment for any reason, 
they received a lump-sum payment equal to the 
balance in their TFR account. 
 
Beginning July 1, 2007, TFRs will no longer exist for 
firms with 50 or more employees. These larger 
employers will be required to contribute 7 percent 

of the employee's annual wages to employee-
selected pension funds. 
 
The new TFR law generally exempts employers with 
fewer than 50 workers from the requirement to 
transfer TFR funds to an employee pension account. 
Smaller companies may voluntarily deposit TFR 
funds into the employee's company-sponsored 
pension account, unless an employee explicitly 
decides not to join the company's pension fund. If 
an employee decides not to join the company's 
pension fund, the company will continue to hold an 
employee's TFR in a separate interest-bearing 
account or transfer the money to an employee-
selected private pension account. 
 
Bron :www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/
intl_update/2007-01/2007-01.html 
 

26. CEIOPS : LAMFALUSSY 
 
In order to fulfil the transparency requirements of 
the "Lamfalussy Process", CEIOPS is required to 
consult extensively and in an open and transparent 
manner with providers of insurance and 
occupational pensions funds products, market 
participants, consumers and end-users. The 
conclusions of CEIOPS Consultative Panel meeting 
of 18 January 2007 and the presentations held at 
this meeting are now available on the website, 
under Consultations / Consultative Panel (see 
bottom of the web page). Hyperlink to the web 
page: www.ceiops.org/content/view/13/17/ 
 

27. OESO  
 
27.1. Reeks publicaties rond pensioenen in 
2007 
 
The working paper series on insurance and private 
pensions is designed to make available to a wide 
readership selected studies by the OECD Insurance 
and Private Pension Committee, OECD Financial 
Affairs Division staff, or by outside consultants 
working on OECD Insurance and Private Pension 
Committee projects. 
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27.2. Nieuwe ondezoeksdata beschikbaar - Survey of Investment Choice by Pension Fund 
Members  

The latest issue of OECD's Society at a Glance is 
now available. This is a compendium of data 
comparable over time and across countries on 
issues ranging from income and employment to life 
expectancy and fertility, public spending on social 
welfare and health and indicators of 'life satisfaction'.   

- Benefit Protection: Priority Creditor Rights for 
Pension Funds 

- Benefit Security Pension Fund Guarantee 
Schemes 

- Governments and the Market for Longevity-
Indexed Bonds 

www.oecd.org/els/social/indicators/SAG - Longevity Risk and Private Pensions 
 - Policy Issues for Developing Annuities Markets 
Social expenditure statistics  
www.oecd.org/els/social/expenditure Bron: www.oecd.org 
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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 en 
beoogt nzicht 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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