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1. HOF VAN JUSTITIE 
 
1.1. Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen: uitzonderlijke pensioenverhoging 
 
Artikel 4 van richtlijn 79/7/EEG betreffende het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, 
bepaalt dat: “Het beginsel van gelijke behandeling 
inhoudt dat iedere vorm van discriminatie op grond 
van geslacht, hetzij direct, hetzij indirect […], is 
uitgesloten in het bijzonder met betrekking tot […] 
de berekening van de prestaties, waaronder 
begrepen verhogingen verschuldigd uit hoofde van 
de echtgenoot en voor ten laste komende personen 
[…].” 
 
In Duitsland werd in 2008 een uitzonderlijke 
pensioenverhoging voorzien. Alle pensioenen hoger 

dan 746,99€ per maand werden verhoogd. 
Gepensioneerden wiens pensioen lager is dan het 
bestaansminimum hebben in beginsel recht op een 
compenserende toeslag voor zover hun inkomsten 
het normbedrag niet overschrijden. Hierdoor 
worden meer vrouwen dan mannen gevat door de 
regel. 
 
Een Duitse vrouw kreeg geen compenserende 
toeslag omdat het gezamenlijke inkomen van haar 
en haar echtgenoot hoger is dan het normbedrag. 
Zij stelt dat dit onverenigbaar is met het beginsel 
van gelijke behandeling. Hierop is een prejudiciële 
vraag gesteld aan het Hof van Justitie. De 
verwijzende rechter vraagt zich af of deze verhoging 
onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt en 
of er sprake is van indirecte discriminatie. 
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De Duitse pensioeninstelling voerde aan dat een 
dergelijke ongelijke behandeling objectief zou 
kunnen worden gerechtvaardigd: 

- door de kortere duur van bijdragebetaling 
door vrouwen; 

- door het feit dat vrouwen langer pensioen 
ontvangen dan mannen; 

- door het feit dat het normbedrag voor de 
compenserende toeslag is verhoogd. 

 
Het Hof stelt dat dergelijke regeling van jaarlijkse 
aanpassing van een pensioen onder de richtlijn 
vervatte verbod van discriminatie valt. Er is echter 
geen sprake van directe discriminatie, aangezien de 
regeling zonder onderscheid van toepassing is op 
mannen en vrouwen. Er kan echter wel sprake zijn 
van indirecte discriminatie als de toepassing van de 
regel, al is deze op neutrale wijze geformuleerd, in 
feite een groter aantal vrouwen dan mannen 
benadeelt. Dergelijke maatregel kan enkel 
gerechtvaardigd worden door objectieve factoren 
die geen verband houden met discriminatie op 
grond van geslacht. Zo bijvoorbeeld wanneer de 
gekozen middelen beantwoorden aan een legitieme 
doelstelling van sociaal beleid en zij noodzakelijk en 
geschikt zijn om het doel te bereiken. 
 
Het Hof herhaalt dat de lidstaten op het vlak van 
sociaal beleid over een ruime beoordelingsmarge 
beschikken. De rechtvaardigingsgronden die de 
pensioeninstelling aanhaalt, kunnen echter de 
eventuele discriminatie niet rechtvaardigen. Het feit 
dat vrouwen vroeger op pensioen gaan en dus 
minder bijdragen betaald hebben, verklaart het 
lagere pensioenniveau voor vrouwen. Het is echter 
geen rechtvaardiging voor de uitsluiting van de 
uitzonderlijke verhoging. Deze verhoging beoogt 
immers de koopkracht van het pensioen in stand te 
houden en vormt geen tegenprestatie van betaalde 
bijdragen. Ook het feit dat vrouwen langer pensioen 
genieten dan mannen houdt verband met het 
financiële evenwicht van het stelsel. De verhoging 
van het normbedrag, ten slotte, heeft niet hetzelfde 
doel als de verhoging, en kan bijgevolg de 
uitsluiting niet rechtvaardigen. 
 
HvJ 20 oktober 2011, C-123/10, Brachner vs. 
Pensionsversicherungsantalt. 
 

1.2. Vrij verkeer van kapitaal: buitenlandse 
en nationale pensioenfondsen 
 
In Portugal worden dividendenontvangsten van 
niet-ingezeten pensioenfondsen zwaarder belast 
dan de dividendenontvangsten van in Portugal 
gevestigde pensioenfondsen. De Europese 
Commissie vindt dit een schending van artikel 63 
van het Verdrag betreffende de Werking van de 
Europese Unie (VWEU). Volgens de Commissie stelt 
de Portugese belastingregeling een verschillende 
behandeling in op grond van de plaats van vestiging. 
Dit houdt een beperking in van het vrij verkeer van 
kapitaal aangezien dit het investeren door niet-
ingezeten pensioenfondsen in Portugese 
ondernemingen minder aantrekkelijk maakt. 
Portugal rechtvaardigt deze beperking op grond van 
twee redenen. Enerzijds om de fiscale samenhang 
te bewaren en anderzijds zou de beperking 
gebaseerd zijn op vereisten die verband houden 
met de doeltreffendheid van de fiscale controles. 
 
Het Hof stelt vast dat er twee voorwaarden zijn voor 
het gunstige belastingregime: enerzijds moet het 
dividend worden uitgekeerd aan naar Portugees 
recht opgerichte en werkzaam zijnde 
pensioenfondsen, anderzijds moet het dividend 
uitgekeerd worden uit aandelen die onafgebroken in 
het bezit van hetzelfde pensioenfonds zijn geweest 
gedurende minstens het jaar voorafgaand aan de 
uitkering. Er is dus geen sprake van een verschil in 
behandeling wanneer het door een ingezeten 
onderneming uitgekeerde dividend afkomstig is van 
aandelen die gedurende het jaar voorafgaande aan 
de uitkering niet in het bezit van dezelfde 
belastingplichtige zijn gebleven. Voor zover de 
regeling echter betrekking heeft op de heffing van 
belasting over dividend dat door de in Portugal 
gevestigde ondernemingen wordt uitgekeerd uit 
aandelen die langer dan een jaar door een 
pensioenfonds zijn aangehouden, vormt dit een 
verboden beperking van het vrij verkeer van 
kapitaal. Volgens vaste rechtspraak kan dit 
gerechtvaardigd worden door de in artikel 63 VWEU 
genoemde redenen of door dwingende redenen van 
algemeen belang. Dit op voorwaarde dat zij geschikt 
zijn ter verwezenlijking van het gestelde doel en 
niet verder gaan dan noodzakelijk voor het bereiken 
van dit doel. 
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Een beroep op de rechtvaardigingsgrond “fiscale 
samenhang” kan enkel slagen als er een 
rechtstreeks verband bestaat tussen het betrokken 
fiscale voordeel en de compensatie van dat voordeel 
door een bepaalde belastingheffing. Portugal toont 
dit echter niet voldoende aan. Volgens vaste 
rechtspraak is de noodzaak om de doeltreffendheid 
van de fiscale controles te waarborgen een 
dwingende reden van algemeen belang die een 
beperking kan rechtvaardigen. Aangezien de 
regeling niet-ingezeten pensioenfondsen principieel 
uitsluit, zonder hun de mogelijkheid te bieden om te 
bewijzen dat zij aan de vereisten van het Portugese 
recht voldoen, kan de beperking niet 
gerechtvaardigd worden door de doeltreffendheid 
van fiscale controles. Zij zouden namelijk ook 
uitgesloten worden als ze wel aan de vereisten voor 
het verkrijgen van de vrijstelling zouden voldoen. 
Bijgevolg kan de uit de betrokken regeling 
resulterende beperking van het vrije kapitaalverkeer 
niet op de door de Portugese Republiek 
aangevoerde gronden worden gerechtvaardigd. 
 
HvJ 6 oktober 2011, C-493/09, Europese Commissie 
v. Portugese Republiek. 
 

2. GRONDWETTELIJK HOF 
 
2.1. Inkomensgarantie voor ouderen en 
inkomen als onthaalouders 
 
Onthaalouders ontvangen geen loon maar een 
onkostenvergoeding die niet belastbaar is. Om 
onthaalouders toch onder de sociale zekerheid voor 
werknemers te brengen, moeten zij sociale 
bijdragen betalen op basis van een fictief forfaitair 
uurloon. In casu werd voor de berekening van de 
IGO rekening gehouden met het fictieve forfaitaire 
uurloon. Artikel 7 van de wet van 22 maart 2001 tot 
instelling van een inkomensgarantie voor ouderen 
bepaalt immers dat alle bestaansmiddelen en 
pensioenen, van welke aard of oorsprong ook, in 
aanmerking komen voor de berekening van de IGO. 
 
Het Hof stelt dat de onkostenvergoeding niet 
zomaar kan gelijkgesteld worden met loon. Deze is 
immers ook bedoeld om de uitgaven van onderhoud, 
behandeling en voeding te dekken. Gelet op de 

moeilijkheden om de bestaansmiddelen van een 
onthaalouder te bepalen, is het niet zonder redelijke 
verantwoording dat, bij het bepalen van de 
bestaansmiddelen, rekening wordt gehouden met 
het fictief forfaitair uurloon. Daarenboven worden 
ook ten aanzien van andere bronnen van roerende 
of onroerende inkomsten bedragen in aanmerking 
genomen die niet volledig overeenstemmen met 
reëel ontvangen inkomsten. Bijgevolg is er geen 
sprake van een schending van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet. 
 
GwH 13 oktober 2011, nr. 153/2011. 
 
2.2. Successierechten op levensverzekeringen 
 
Artikel 70, lid 2 W.Succ. bepaalt dat erfgenamen, 
algemene legatarissen en begiftigden in de 
nalatenschap van een Rijksinwoner samen 
aansprakelijk zijn, ieder in verhouding van zijn 
erfdeel, voor de gezamenlijke rechten en interesten 
verschuldigd door de legatarissen en begiftigden 
onder algemene titel of onder bijzondere titel. 
Krachtens artikel 8 W.Succ. wordt het kapitaal van 
een levensverzekering met een legaat gelijk gesteld. 
 
Deze artikelen behandelen de erfgenamen, 
algemene legatarissen en begiftigden in de 
nalatenschap van een rijksinwoner die, ieder in 
verhouding tot hun erfdeel, de door de legatarissen 
of begiftigden verschuldigde successierechten 
dienen te betalen, op identieke wijze zonder een 
onderscheid te maken naargelang zij opkomen met 
bijzondere legatarissen aan wie het legaat moet 
worden afgegeven, of met begunstigden van het 
kapitaal van een door de overledene aangegane 
levensverzekering. Aan deze laatsten wordt het 
kapitaal van de levensverzekering uitbetaald zonder 
het optreden van de erfgenamen. In deze situatie, 
in tegenstelling tot de situatie waar het legaat 
afgegeven moet worden, zijn zij niet in staat zich 
ervan te vergewissen dat de successierechten zullen 
betaald worden. 
 
Het Hof stelt dat de tot de schuld gehouden 
erfgenamen de nalatenschap kunnen hebben 
aanvaard zonder op de hoogte te zijn van het 
bestaan van de levensverzekering. Aangezien deze 
niet bij testament is ingesteld, kunnen ze geen 
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gebruik maken van de mogelijkheid van artikel 783 
BW om de nalatenschap te verwerpen wanneer een 
voor de erfgenamen onbekend legaat, een hogere 
waarde heeft dan die van de helft van die 
nalatenschap. Wanneer het kapitaal van een 
levensverzekering aan de begunstigde afgegeven 
wordt zonder de tussenkomst van de erfgenamen, 
hebben zij niet de mogelijkheid om zich ervan te 
vergewissen dat de begunstigde de 
successierechten te betalen. Deze bepalingen zijn 
bijgevolg discriminerend in zoverre zij de 
erfgenamen op identieke wijze behandelen, 
ongeacht of zij al dan niet zich ervan kunnen 
vergewissen dat de successierechten zullen betaald 
worden. Zij kunnen, met betrekking tot deze 
laatsten, op onevenredige wijze afbreuk doen aan 
het eigendomsrecht. 
 
GwH 20 oktober 2011, nr. 162/2011. 
 
2.3. Bescherming personeelsafgevaardigden 
op pensioengerechtigde leeftijd 
 
De wet van 19 maart 1991 bepaalt dat 
personeelsafgevaardigden slechts mogen worden 
ontslagen om een dringende reden die vooraf door 
het arbeidsgerecht werd aangenomen of om 
economische of technische redenen die vooraf door 
het bevoegd paritair orgaan werden erkend. Artikel 
2, §2, derde lid van deze wet beperkt deze 
bescherming echter tot personeelsafgevaardigden 
die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar nog 
niet bereikt hebben, behoudens wanneer de 
onderneming de gewoonte heeft de categorie van 
werknemers waartoe zij behoren in dienst te 
houden. Het Grondwettelijk Hof moest zich 
uitspreken over de verenigbaarheid van deze 
regeling met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
Deze regeling voert een verschil in behandeling in 
tussen personeelsafgevaardigden die de leeftijd van 
65 jaar nog niet bereikt hebben en degenen die 
deze leeftijd reeds bereikt hebben. Het Hof stelt dat 
dit onderscheid gebaseerd is op een objectief 
criterium, namelijk de leeftijd van 65 jaar. Dit is 
inherent verbonden met het bereiken van de 
normale pensioenleeftijd. De leeftijd waarop, 
volgens het Hof, de werknemer in principe 
aanspraak kan maken op een rustpensioen. 

Daarnaast berust het verschil in behandeling ook op 
legitieme doelstellingen. De wetgever heeft het 
einde van de bescherming willen koppelen aan de 
leeftijd waarop een werknemer niet langer 
verkiesbaar is als personeelsafgevaardigde. Ten 
slotte is het Hof ook van mening dat de bepaling 
redelijk verantwoord is. De keuze voor deze leeftijd 
is niet willekeurig, maar stemt overeen met de 
pensioengerechtigde leeftijd. De bestaande 
uitzondering brengt volgens het Hof de coherentie 
van de regelgeving niet in het gedrang omdat zij in 
de tijd is beperkt. De uitzondering geldt maar tot de 
leeftijd waarop de onderneming de gewoonte heeft 
die categorie van werknemers in dienst te houden 
na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. 
Bijgevolg is er geen schending van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet. 
 
GwH 20 oktober 2011, nr. 160/2011. 
 

3. HOF VAN CASSATIE 
 
3.1. Wet Wijninckx: draagwijdte van het 
aanvullend pensioen 
 
Artikelen 39 en 40 van de Wet van 5 augustus 1978, 
de zogenaamde wet Wijninckx, bepalen dat het 
ambtenarenpensioen nooit het absolute of relatieve 
plafond mag overschrijden. Het relatieve plafond 
bedraagt ¾ van de wedde waarop het pensioen 
wordt berekend. Het absolute plafond bedraagt 
momenteel 46 882,74€. Voor de toepassing van de 
plafonds worden de pensioenen, 
pensioenaanvullingen, renten, toeslagen en andere 
als pensioen geldende voordelen met betrekking tot 
dezelfde loopbaan en tot dezelfde periode van 
beroepsactiviteit samengeteld. De eventuele 
vermindering wordt bij voorrang toegepast op het 
pensioengedeelte dat rechtstreeks ten laste valt van 
de openbare macht, van de werkgever of van het 
door hem opgerichte pensioenfonds en vervolgens 
op het pensioengedeelte ten laste van de 
pensioenregeling voor werknemers of voor 
zelfstandigen. 
 
Het Hof van Cassatie heeft zich in een arrest van 12 
mei 2011 uitgesproken over het al dan niet 
toepasselijk zijn van deze regels. Het bestreden 
vonnis bepaalde dat de artikelen 156 en 161 van de 
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nieuwe Gemeentewet de lokale besturen niet 
verbiedt om aan de betrokken ambtenaren 
aanvullende voordelen toe te kennen. De door het 
lokale bestuur opgerichte regeling, is volgens het 
Hof van Beroep geenszins tegenstrijdig met deze 
bepalingen. Het Hof stelt dat het kapitaal dat op het 
moment dat de ambtenaar op pensioen gaat wordt 
uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij, 
bovenop het door de RSZPPO uitbetaalde pensioen, 
noch een pensioenvervangend voordeel, noch een 
aanvullend pensioen is, maar dat het zich toevoegt 
aan het pensioen.  
 
Het gaat immers om sommen die uitgekeerd 
worden op grond van een 
groepsverzekeringsovereenkomst waarvan de 
financiering samen gedragen wordt door het 
plaatselijke bestuur en de ambtenaar. Het kapitaal 
wordt wel uitbetaald op het ogenblik van de 
pensionering, maar kan overeenkomstig de 
contractvoorwaarden eventueel ook op een ander 
moment uitbetaald worden. Deze voordelen vormen 
de betaling van verzekerde sommen in uitvoering 
van burgerlijke verplichtingen. 
 
Cass. 12 mei 2011, C.08.0097.F/1. 
 
3.2. Subrogatie van de 
verzekeringsonderneming: beperking 
 
Volgens artikel 136, §2, vierde lid, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, treedt de 
verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de 
rechthebbende. Dit tot beloop van het bedrag van 
de verleende prestaties, voor het geheel van de 
sommen die krachtens een Belgische wetgeving, 
een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht 
verschuldigd zijn en die de schade voortvloeiend uit 
ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, 
geheel of gedeeltelijk vergoeden.  
 
De subrogatie is beperkt tot het totaalbedrag van de 
uitkeringen die de gesubrogeerde heeft betaald aan 
het slachtoffer, alsook tot het bedrag waarop het 
slachtoffer krachtens het gemeen recht aanspraak 
kan maken en dat dezelfde schade dekt. De 
subrogatie is daarentegen niet beperkt tot het 

gedeelte van de uitkeringen dat overeenstemt met 
het gedeelte van de aansprakelijkheid van de derde 
voor de schade.  
 
Bovendien mag het totaalbedrag dat aan het 
slachtoffer en het totaalbedrag dat aan de 
gesubrogeerde verzekeringsinstelling is toegekend, 
niet hoger liggen dan het bedrag dat krachtens het 
gemeen recht als vergoeding door de aansprakelijke 
derde of diens verzekeraar verschuldigd is, rekening 
houdend met een eventuele gedeelde 
aansprakelijkheid. 
 
Cass. 2 maart 2011, R.G. nr. P.10.1652.F, Larcier 
Cassation 2011, afl. 7, 148, zie ook 
www.belgielex.be. 
 
3.3. Uitwerking vervalbeding 
levensverzekering 
 
Artikel 3 van de algemene voorwaarden van een 
levensverzekeringspolis bepaalde dat ‘het overlijden 
van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke 
daad van de verzekeringsnemer of van een van de 
begunstigden, of op hun aansporing, is niet gedekt; 
hierdoor is hij uitgesloten van de dekking van de 
overeenkomst’. Het arrest dat dit artikel uitlegt in de 
zin dat alleen de bij de opzettelijke daad betrokken 
begunstigde de dekking van de verzekering verliest 
en dat beslist dat genoemd vervalbeding geldig is, 
houdt geen schending in van artikel 16 van de wet 
van 11 juni 1874 op de verzekeringen. Dit artikel 
bepaalt dat geen verlies of schade, veroorzaakt door 
de daad of door de zware fout van de verzekerde, 
ten laste van de verzekeraar valt. Dit ongeacht het 
tijdstip dat het arrest in aanmerking genomen heeft 
om het begrip openbare orde te beoordelen. 
 
Cass. 3 maart 2011, R.G. nr. C.07.0312.F., Larcier 
Cassation 2011, afl. 7, 149, zie ook 
www.belgielex.be. 
 
 

4. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
4.1. Groepsverzekering, niet aansluiting,  
discriminatie en voortgezet misdrijf 
 
In een onderwijsinstelling bestaan er verschillende, 
opeenvolgende pensioenreglementen. In 1981 werd 
een CAO afgesloten die van toepassing was op het 
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algemeen technisch personeel bezoldigd ten laste 
van de werkingstoelagen. De CAO is eveneens van 
toepassing op het overige algemeen technisch 
personeel voor zover de kosten die eruit 
voortvloeien, kunnen verhaald worden op de 
financieringsbron waaronder zij ressorteren. 
Daarenboven moet het algemeen technisch 
personeel benoemd zijn voor onbepaalde duur en 
met volledige tewerkstelling. In de daaropvolgende 
CAO’s werden deze voorwaarden herhaald. 
 
De onderwijsinstelling stelt in casu dat de 
werkneemster geen rechten kan putten uit deze 
CAO’s, aangezien haar tewerkstelling gefinancierd 
was door een externe bron die de kosten daarvoor 
niet ten laste heeft genomen. In haar contracten 
stond vermeld dat zij zou betaald worden op de 
ontvangsten van het eigen (niet geaffecteerd) 
patrimonium.  
 
Daaruit kan echter niet opgemaakt worden dat haar 
bezoldiging ten laste genomen werd door een 
bepaalde financieringsbron, laat staan dat zou 
kunnen nagegaan worden of die financieringsbron 
ermee had ingestemd de kosten voor een 
aanvullende pensioenverzekering ten laste te nemen. 
De werkneemster behoorde tot het algemeen 
ondersteunend personeel en werd niet bezoldigd 
door een bepaalde externe financieringsbron in het 
raam van een bepaald project. De vraag rijst of de 
uitsluiting van deze werkneemster van de 
aanvullende pensioenrechten geen discriminatie 
uitmaakt. 
 
Aangezien de werkneemster bezoldigd werd vanuit 
het patrimonium gespijsd door allerlei niet 
geïdentificeerde fondsen, mag men aannemen dat 
de onderwijsinstelling eigenmachtig kon beslissen 
over het ten laste nemen van de aanvullende 
pensioenverzekering, zonder rekening te hoeven 
houden met de voorwaarden gesteld voor de 
aanwending van middelen verstrekt door externe 
financieringsbronnen, zoals het geval was voor 
bepaalde onderzoeksprojecten. 
 
Het arbeidshof stelt dat de situatie van de 
werkneemster vergelijkbaar is met deze van andere 
personeelsleden die voor onbepaalde duur in 
algemene ondersteunende administratieve of 

technische functies worden tewerkgesteld en 
betaald worden met werkingsuitkeringen. Deze 
personeelsleden genieten wel aanvullende 
pensioenrechten. De wijze van bezoldiging wordt 
door de onderwijsinstelling bepaald en is niet 
relevant, gelet op de aard van de uitgeoefende 
functie. Er is bijgevolg geen objectieve en redelijke 
verantwoording aanwezig voor het onderscheid 
gemaakt tussen vaste werknemers die niet in het 
raam van een bepaald project zijn tewerkgesteld. 
Dit ongeacht of zij bezoldigd worden vanuit de 
werkingskosten, dan wel met middelen verkregen 
uit allerlei fondsen. Het gemaakte onderscheid leidt 
ertoe dat de werknemers betaald vanuit fondsen, 
die in wezen hetzelfde werk doen als deze bezoldigd 
met werkingsuitkeringen, niet genieten van dezelfde 
loon- en arbeidsvoorwaarden als deze bezoldigd uit 
werkingsmiddelen. Het niet aansluiten van de 
werkneemster maakt bijgevolg een schending uit 
van het discriminatieverbod en houdt tegelijk een 
voortgezet misdrijf in, zodat de werkneemster op 
die grond betaling van de pensioenbijdragen kon 
vorderen. 
 
Arbh. Brussel 9 augustus 2011, onuitgeg. 
 
4.2. Ontslag, dading en groepsverzekering 
 
In een onderneming bepaalde het 
pensioenreglement dat men zijn recht op de 
aanvullende pensioenregeling verloor als de 
bediende ophield bediende te zijn bij de 
onderneming om een andere reden dan 
opruststelling. (Ten tijde van de feiten waren de 
Wet Colla en de WAP nog niet van toepassing. Het 
was bijgevolg nog toegelaten om te bepalen dat de 
werknemer het voordeel van het aanvullend 
pensioen zou verliezen bij vertrek uit de 
onderneming voor het bereiken van de 
pensioenleeftijd.)  
 
In casu was het pensioenreglement op het ogenblik 
van het ontslag van een bediende gewijzigd. Het 
toepassingsgebied werd uitgebreid tot bedienden 
die op eigen initiatief of op initiatief van de 
onderneming uit dienst traden, op voorwaarde dat 
zij minstens 20 jaar diensttijd hadden vervuld. De 
bediende vraagt zijn aanvullend pensioen aan, maar 
dit wordt geweigerd omdat hij niet aan de 
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voorwaarden voldoet. Bij het ontslag hadden de 
partijen een dading gesloten waarin stond waarop 
de bediende nog recht had. Er werd echter niets 
vermeld met betrekking tot het aanvullende 
pensioen. 
 
Het arbeidshof stelt dat een dading zeer ruim kan 
zijn, zelfs algemeen, zolang de draagwijdte van de 
dading uitdrukkelijk blijkt. Het hof oordeelt dat er 
één globale, alomvattende dading is afgesloten voor 
alle bestaande en mogelijke toekomstige geschillen, 
in verband met de uitvoering en de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst. Bijgevolg bevat de 
dadingsovereenkomst ook de vordering tot betaling 
van een aanvullend pensioen en is de vordering 
onontvankelijk. 
 
Arbh. Antwerpen 25 maart 2011, onuitgeg. 
 
4.3. RVP aansprakelijk voor fout in 
meegedeelde informatie 
 
Een vrouw, die reeds vanaf 1979 een 
overlevingspensioen ontving, vroeg in 1996 een 
raming van haar pensioenrechten op de leeftijd van 
60 jaar. Ze was toen 57 jaar. Zij heeft hierop een 
brief ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen 
waarin verklaard werd dat haar rechten op een 
pensioen ambtshalve onderzocht gingen worden op 
60-jarige leeftijd. Er is echter geen ambtshalve 
onderzoek geweest naar de pensioenrechten van de 
vrouw op 60-jarige leeftijd. Ze voldeed aan geen 
enkele hypothese om in aanmerking tot komen voor 
een ambtshalve onderzoek. De pensioenleeftijd voor 
vrouwen was inmiddels opgetrokken. De vrouw 
heeft uiteindelijk in 2005, op 65-jarige leeftijd, haar 
rustpensioen aangevraagd. Zij vordert voor het 
arbeidshof de veroordeling van de Rijksdienst voor 
Pensioenen op grond van artikel 1382 BW. 
 
Het arbeidshof stelt, in navolging van het Hof van 
Cassatie (Cass. 4 november 1982), dat de 
aansprakelijkheid van een administratieve overheid 
in het gedrang kan komen door het verschaffen van 
onjuiste informatie als de onjuiste informatie 
geformuleerd is zonder voldoende onderzoek of 
zonder de onzekerheid van de gegeven oplossing 
aan te geven. Het arbeidshof stelt dat dit in casu 
het geval is. Er is de vrouw immers gemeld dat haar 

pensioenrechten ambtshalve onderzocht zullen 
worden, in strijd met de in deze materie duidelijk 
toepasbare regels. Het arbeidshof is echter ook van 
mening dat er sprake is van een gedeelde 
aansprakelijkheid en de vrouw slechts 
schadeloosstelling kan verkrijgen voor zover de 
schade te wijten is aan derden. In casu had de 
vrouw te lang gewacht met actie te ondernemen. 
Gezien de optrekking van de pensioenleeftijd voor 
vrouwen tot 62 jaar vanaf januari 2000, kon ze 
ervan uitgaan dat de Rijksdienst voor Pensioenen 
het ambtshalve onderzoek tot dan heeft uitgesteld.  
 
Ze heeft echter de leeftijd van 62 jaar bereikt op 24 
januari 2001 en heeft haar pensioenaanvraag pas 
ingediend op 5 april 2005. Gedurende de 
tussenliggende jaren, heeft ze geen enkele stap 
ondernomen om zich te informeren omtrent de 
redenen van de afwezigheid van beslissing of 
betaling. Aldus beslist het arbeidshof dat de vrouw 
gedurende één jaar zou kunnen denken dat de 
Rijksdienst voor Pensioenen haar rechten aan het 
onderzoeken was, de nadien opgelopen schade is 
daarentegen aan haar eigen nalatigheid te wijten. 
Bijgevolg heeft de vrouw recht op schadeloosstelling 
en interesten equivalent aan het bedrag aan 
rustpensioen dat haar onthouden is van 1 juli 2001 
tot en met 30 juni 2002. 
 
Arbh. Bergen 23 december 2010, onuitgeg. 
 
4.4. Verjaring, anciënniteitsbeding en 
discriminatie bij aanvullende 
pensioenregeling 
 
Een werknemer begon op 2 augustus 1966 als 
arbeider bij een onderneming. Vanaf 1 februari 
1980 kreeg hij een nieuw contract als bediende. Een 
addendum bij het contract bepaalt dat hij verder zal 
genieten van de voordelen gebaseerd op aantal 
jaren dienst, reeds als arbeider verworven. Bij de 
berekening van zijn aanvullend pensioenkapitaal 
houdt het pensioenfonds echter geen rekening met 
zijn dienstjaren als arbeider. 
 
De vordering tot uitvoering van de verbintenissen 
van een onderneming op basis van het 
pensioenreglement, is een vordering die haar 
oorsprong vindt in de arbeidsovereenkomst. 
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Bijgevolg is de éénjarige verjaringstermijn van 
artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet van 
toepassing. Artikel 2257 BW bepaalt dat de 
verjaring niet loopt ten aanzien van een 
schuldvordering die op een bepaalde dag vervalt, 
zolang die dag niet verschenen is. Uit de 
samenhang van deze bepalingen volgt dat op 
vorderingen tot uitvoering van verbintenissen die 
ontstaan uit een arbeidsovereenkomst maar met 
vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, de 
verjaringstermijn van één jaar toepasselijk is en 
deze slechts aanvangt op die vervaldag. De 
vordering van de werknemer is ten vroegste 
ontstaan op de datum waarop hij zijn wettelijk 
pensioen kon aanvragen, in casu 1 februari 2008. 
De vordering, ingesteld op 29 januari 2009, is 
bijgevolg niet verjaard. 
 
De werknemer stelt dat hij rechten in het 
aanvullend pensioen tijdens zijn periode van 
tewerkstelling als arbeider heeft opgebouwd, 
hetgeen hem contractueel zou zijn bevestigd door 
het addendum bij zijn nieuwe contract. De 
rechtbank stelt dat dergelijke anciënniteitsbedingen 
strikt moeten worden geïnterpreteerd en 
desgevallend rekening dient te worden gehouden 
met de bedoeling van de partijen. Aangezien in het 
nieuwe contract geen sprake is van een aanvullend 
pensioen, is de rechtbank van oordeel dat het niet 
de bedoeling van partijen is geweest om met deze 
clausule ook de pensioenvoordelen te viseren. 
Bijgevolg kan de werknemer zich niet op het 
addendum beroepen om zijn dienstjaren als 
arbeider te laten meetellen voor de berekening van 
zijn aanvullend pensioen. 
 
Tenslotte beroept de werknemer zich op 
discriminatie. De WAP is echter slechts op 27 maart 
2003 in werking getreden en heeft geen 
terugwerkende kracht.  Deze bepalingen kunnen in 
casu dus niet toegepast worden. Het recht op een 
pensioenkapitaal ontstond immers pas in 1999. In 
het kader van de wet Colla mocht de werkgever 
geen ongeoorloofd onderscheid maken tussen de 
tot eenzelfde categorie behorende werknemers. 
Arbeiders en bedienden mochten echter wel als 
onderscheiden categorieën beschouwd worden. 
Bijgevolg was het geoorloofd een onderscheid te 
maken tussen arbeiders en bedienden en kon enkel 

rekening gehouden worden met  dienstjaren als 
bediende. De bepalingen van de wet Colla kunnen 
bovendien niet zonder meer retroactief worden 
toegepast. Voor dienstjaren gelegen voor de 
inwerkingtreding, kunnen geen prestaties en 
overeenstemmende reserves worden geëist. Dit is 
enkel mogelijk indien en in de mate 
pensioenreserves werden opgebouwd. De 
werknemer kan dus geen aanspraak maken op 
pensioenaanspraken voor zijn dienstjaren als 
arbeider. 
 
Arbrb. Antwerpen 4 oktober 2011, onuitgeg. 
 
4.5. Geen herkwalificatie levensverzekering: 
goed geïnformeerde verzekeringsnemer 
 
De verzekeringsnemer heeft verschillende 
levensverzekeringen gesloten die verbonden zijn 
met een beleggingsfonds om een hypothecair 
krediet opnieuw samen te stellen. Het feit dat de 
verzekeringsovereenkomst in het BW onder de 
kanscontracten wordt gerangschikt, betekent niet 
dat de levensverzekering in het algemeen en de tak 
23-levensverzekering in het bijzonder 
noodzakelijkerwijs aan de in dat artikel vastgestelde 
voorwaarden van het kanscontract moeten 
beantwoorden om geldig te zijn.  
 
Artikel 1964 BW staat los van de 
geldigheidsvoorwaarden van een 
levensverzekeringsovereenkomst, wat uitsluitend 
geregeld wordt door artikel 97 van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Het 
volstaat dat het zich voordoen van het verzekerde 
voorval alleen van de menselijke levensduur 
afhankelijk is, zonder dat de verzekerde prestatie 
beïnvloed moet worden door een risico betreffende 
het eventuele verlies of de door de 
verzekeringsmaatschappij behaalde winst. In casu is 
dit het geval. 
 
Er bestaan in casu een reeks gewichtige, bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende vermoedens dat 
de verzekeringsnemer zich heel goed bewust was 
van de exacte aard van de afgesloten transactie en 
van de risico’s die deze kan meebrengen. De 
verzekeringsnemer had al eerder een omvangrijke 
portefeuille in zijn bezit gehad die voor meer dan de 
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helft in aandelen belegd was. Hij werd bovendien 
bijgestaan door een verzekeringsprofessional. 
 
Als de verzekeringsnemer in elke van de door hem 
ondertekende polissen verklaart dat hij een kopie 
van de algemene voorwaarden ontvangen heeft en 
de bepalingen ervan aanvaardt, kan hij zich niet 
beroepen op de niet-tegenwerpbaarheid van de 
contractuele voorwaarden. Het is bovendien niet 
nodig dat alle bijvoegsels zelf op elke pagina 
geparafeerd of ondertekend worden, voor zover ze 
met voldoende zekerheid door de ondertekening 
van de hoofdovereenkomst geïdentificeerd kunnen 
worden, wat in casu het geval was. Uit geen enkel 
element blijkt dat de tussenpersoon en de 
verzekeraar zich niet gehouden hebben aan de 
algemene verplichting van informatie, advies en 
loyaliteit. 
 
Brussel 31 maart 2011, T.Verz. 2011, nr. 376, 318. 
 
4.6. Bekwaamheid om een levensverzekering 
te sluiten 
 
De kleinzonen van de verzekeringsnemer beweren 
dat de overleden verzekeringsnemer niet gezond 
van geest was toen zij de 
verzekeringsovereenkomst sloot en dus niet 
bekwaam was om haar instemming te verlenen. Uit 
de feitelijke gegevens kan echter opgemaakt 
worden dat de verzekeringsnemer heel goed in 
staat was om haar vermogen te beheren en met 
kennis van zaken te tekenen. Bovendien hebben 
appelanten de geldigheid van de transacties die hun 
grootmoeder eerder in hun voordeel uitgevoerd had 
niet in twijfel getrokken. 
 
De verzekeringsnemer had een koopsom 
geïnvesteerd in een tak 23-levensverzekering, 
namelijk een eenmalige storting in een met de 
overeenkomst verbonden en vrij door de verzekerde 
gekozen fonds. Ten onrechte willen appellanten de 
levensverzekeringsovereenkomst kwalificeren als 
een ‘bankverzekeringsproduct’, met andere woorden 
een beleggingsverrichting of spaarproduct met 
derdenbeding (indirecte schenking). De 
overeenkomst heeft in casu wel degelijk de 
juridische aard van een tak 23-levensverzekering. 
Ze is conform artikel 97 van de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst en kan 
op geen enkele wijze als een financieel product 
geherkwalificeerd worden. Bovendien gaat het zeker 
om een kanscontract aangezien niemand op het 
ogenblik waarop het tot stand komt weet wanneer 
een levenslange polis ten voordele van de 
begunstigde zal aflopen, of dat nu bij het overlijden 
van de verzekeringsnemer is dan wel naar 
aanleiding van een vervroegde afkoop. 
 
Het lijkt gerechtvaardigd om, in het kader van 
artikel 922 BW, rekening te houden met het bij 
overlijden uitbetaalde kapitaal (overeenkomstig 
GwH 26 juni 2008) of met de gestorte premies, 
beperkt tot het uitgekeerde kapitaal overeenkomstig 
artikel 124 van de wet van 25 juni 1992, wat betreft 
het bedrag dat aan inkorting is onderworpen. 
Aangezien de netto-nalatenschap van de 
verzekeringsnemer meer bedraagt dan het door de 
verzekeraar aan de begunstigde uitgekeerde 
kapitaal, hebben de appellanten geen gegronde 
redenen om zich op een aantasting van hun reserve 
te beroepen en dus een inkorting van de prestatie 
van de levensverzekering ten gunste van de 
geïntimeerden te eisen. 
 
Brussel 29 juni 2010, T.Verz. 2011, nr. 376, 306. 
 
4.7. Vrij verkeer van werknemers, pensioen 
en gelijkgestelde periodes: prejudiciële vraag 
 
Een werknemer wordt slachtoffer van een 
arbeidsongeval in oktober 1962. In november 1966 
gaat hij als grensarbeider in Nederland werken. 
Vanaf januari 1969 krijgt hij lastens het Fonds voor 
Arbeidsongevallen een uitkering toegekend voor het 
arbeidsongeval op basis van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 10%. Vanaf februari 
1982 wordt hij arbeidsongeschikt in Nederland en 
ontvangt hij een ziekte-uitkering (WAO-uitkering). 
Op deze uitkering werden bijdragen ingehouden ten 
voordele van de sociale zekerheid in Nederland. In 
1996 vraagt hij zowel in België als in Nederland zijn 
pensioen aan. 
 
De RVP erkent, bij de berekening van het pensioen, 
de periode arbeidsongeschiktheid in Nederland niet 
als verzekeringsperiode. De RVP baseert zich 
hiervoor op het overzicht van de Sociale 
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Verzekeringsbank, waar de periode niet is 
opgenomen. In Nederland geldt immers de regel 
dat cumulatie van een WAO-uitkering met een 
uitkering ontvangen via een buitenlandse wettelijke 
regeling, in casu een rente uit de 
arbeidsongevallenverzekering, uitgesloten is voor 
AOW-pensioenopbouw. De man had echter wel 
sociale bijdragen in Nederland betaald op zijn WAO-
uitkering. 
 
Het arbeidshof stelt, op vraag van de werknemer, 
volgende prejudiciële vraag aan het Europese Hof 
van Justitie: “Wordt artikel 46 van de Verordening 
1408/71 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op werknemers en 
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen, geschonden 
wanneer bij de berekening van het pensioen van 
een migrerende werknemer een periode van 
arbeidsongeschiktheid waarin een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering werd uitgekeerd en 
AOW-bijdragen werden betaald, niet wordt 
aangemerkt als een ‘tijdvak van verzekering’ in de 
zin van artikel 1, r) van diezelfde verordening.”. 
 
Arbh. Antwerpen, 27 oktober 2011, onuitgeg. 
 
4.8. Machtiging voor afkoop 
levensverzekering bij minderjarige 
begunstigden 
 
Een levensverzekering is te beschouwen als een 
onrechtstreekse schenking. Het voorwerp van de 
schenking is het recht van de begunstigde om van 
de verzekeraar uitvoering te eisen van diens 
contractuele verplichtingen, namelijk uitbetaling van 
het kapitaal. Door de aanwijzing van de begunstigde 
gaat het kapitaal verloren voor de nalatenschap van 
de verzekeringsnemer. Derhalve vallen de voordelen 
voor de begunstigde buiten de fictieve massa. 
 
Een vermomde gift valt buiten het toepassingsveld 
van de rechtshandelingen opgesomd in artikel 410, 
§1, 6° BW. De begunstigde van een 
levensverzekering ontvangt het kapitaal immers 
‘jure proprio’. De overlevende ouder oefent het 
eigen recht van een kind uit wanneer hij voor 
rekening van het kind als ouder het verzekerd 

kapitaal ontvangt. De verzekeraar moet dus het 
verzekerd kapitaal vrijgeven conform het contract.  
 
De handelingen waarvoor de vrederechter 
machtiging moet geven zijn limitatief opgesteld. Er 
is geen machtiging vereist als de rechtshandeling 
strookt met het normaal beheer van de goederen 
van de minderjarige. De beoordelingsmarge van de 
vrederechter is ten aanzien van de aanvaarding van 
een beding ten behoeve van een derde onbestaand. 
Doordat het minderjarige kind slechts begunstigde 
is ingeval de echtgenote van de verzekeringsnemer 
bij het overlijden van de verzekeringnemer reeds is 
overleden voor het kind, beschikt de minderjarige 
niet over een actueel recht. Bijgevolg is een 
machtiging van de vrederechter overbodig. 
 
Vred. Roeselare 15 januari 2009, T.Vred. 2011, nr. 
7-8, 413. 
 
4.9. Forfaitaire compensatoire vergoeding 
wegens niet vervangen van 
bruggepensioneerde 
 
De werkgever is verplicht de werknemer die op 
brugpensioen gaat te vervangen door een volledig 
uitkeringsgerechtigde werkloze. Als de werkgever 
deze verplichting niet naleeft, kan een 
administratieve boete worden opgelegd. Deze boete 
moet betaald worden binnen een termijn van één 
maand vanaf de dag van ontvangst van de 
beslissing bij aangetekend schrijven. 
 
Het arbeidshof stelt dat deze compensatoire 
vergoeding in het verslag aan de Koning, 
voorafgaand aan KB nr. 443, wordt voorgesteld als 
een administratieve sanctie. Dit blijkt ook uit het 
advies van de Raad van State om het geschil te 
situeren in artikel 583 Ger.W.  
 
Krachtens artikel 1153, lid 3 BW is pas moratoire 
interest verschuldigd vanaf de dag van aanmaning 
tot betaling, behalve in geval de wet deze interest 
van rechtswege doet lopen. Aangezien er geen 
tegenstelbare ingebrekestelling voorhanden is en 
geen enkele wettelijke bepaling de toekenning van 
verwijlinteresten voorziet, zou een gebeurlijke 
veroordeling hiertoe een bijkomende straf met zich 
meebrengen die niet geoorloofd is in het licht van 
artikel 6 EVRM. Bijgevolg kan de werkgever niet 
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veroordeeld worden tot betaling van 
verwijlinteresten op de gevorderde geldsom. 
 
Arbh. Gent 4 juni 2010, JTT 2011, 397. 
 

5. BELGISCHE RECHTSLEER 
 
5.1. L’incidence de la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle sur le droit des assurances 
 
Droit constitutionnel et droit des assurances ont a 
priori peu de choses en commun. 
Traditionnellement, l’un relève du droit commun et 
l’autre du droit privé, et les points de contact étaient 
quasi inexistants. Pourtant, la constitutionnalisation 
des branches du droit est un fait de plus en plus 
établi, spécialement en raison des compétences qui 
ont été confiées à la Cour constitutionnelle. Le droit 
des assurances constitue un très bel exemple de 
cette constitutionnalisation comme l’auteur 
s’attachera à le démontrer dans l’article.  
 
Il rappellera tout d’abord les éléments 
fondamentaux qui régissent la Cour constitutionnelle. 
Ensuite, il examinera en particulier l’abondante 
jurisprudence de la cour en matière des droits des 
assurances. Enfin, la conclusion permettra de 
prendre du recul pour mieux comprendre les 
tendances que l’on peut déceler au travers des 
arrêts examinés. 
 
F. TULKENS, “L’incidence de la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle sur le droit des assurances ˮ , 
T.Verz. 2011, nr. 376, 254. 
 
5.2. Groepsverzekering: het pensioenkapitaal 
valt in de huwgemeenschap 
 
Wanneer echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel 
van gemeenschap van goederen, valt het kapitaal 
van een groepsverzekering die ten voordele van één 
van de echtgenoten werd aangegaan in het 
gemeenschappelijk vermogen. Bij echtscheiding 
moet bijgevolg een verrekening plaatsvinden. Dat 
volgt uit een recent arrest van het Grondwettelijk 
Hof (arrest nr. 136/2011 van 27 juli 2011). De 
auteur schetst de problematiek en stelt dat 
wetgevend ingrijpen vereist is. 
 

K. TERMOTE, “Groepsverzekering: het 
pensioenkapitaal valt in de huwgemeenschap”, 
Balans 2011, nr. 658, 3. 
 
5.3. Overdracht groepsverzekering naar 
interne pensioenbelofte 
 
De auteur bespreekt een voorafgaande beslissing 
van de fiscus van 11 januari 2011, waarbij de 
overdracht van de reserves van een extern 
gefinancierde pensioenvoorziening geen overdracht 
is maar een soortgelijke pensioentoezegging of 
pensioenovereenkomst zoals bedoeld in artikel 
364ter, eerste lid WIB92. Hij volgt de beslissing 
maar omwille van andere argumenten. 
 
M. MOHR, “Overdracht groepsverzekering naar 
interne pensioenbelofte”, T.Verz. 2011, nr. 376, 372. 
 
5.4. Successierecht op groepsverzekering 
overlevende echtgenoot? 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft onlangs, in antwoord 
op een prejudiciële vraag, een belangrijk arrest 
geveld over groepsverzekeringen en, bij uitbreiding, 
over de hele tweede pensioenpijler. Voor wie 
getrouwd is met gemeenschap van goederen, 
behoort de groepsverzekering tot de 
huwelijksgemeenschap, dixit het Hof. Bij 
echtscheiding moet er dan ook een ‘verrekening’ 
plaatsvinden en heeft de ex van de aangeslotene 
dus op de ene of de andere manier recht op de helft 
van de pensioenaanspraken of dan toch op een 
‘compensatie’ a rato van de helft van hun waarde 
(GwH. 27 juli 2011, nr. 136/2011). Dit louter 
huwelijksvermogensrechtelijk, en dus niet-fiscaal, 
arrest heeft mogelijk ook ingrijpende fiscale 
gevolgen, vooral in de sfeer van de 
successierechten. 
 
P. Van Eesbeeck en L. Vereycken, “Successierecht 
op groepsverzekering overlevende echtgenoot?”, 
Fiscoloog 2011, afl. 1266, 1. 
 
5.5. Tak 21: uitkering waarborgfonds is 
fiscaal neutraal overdraagbaar 
 
Het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en 
levensverzekeringen vergoedt spaarders en 
verzekerden als hun bank of verzekeraar failliet zou 
gaan. Het fonds betaalt dan voor deposito’s en tak 
21-levensverzekeringen tot €100 000 per klant uit 
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(de zogenaamde staatswaarborg). In normale 
omstandigheden geldt er een gunstig regime voor 
de belasting op de uitkeringen van dergelijke 
verzekeringen. Maar door een vervroegde 
uitbetaling is misschien niet meer voldaan aan de 
voorwaarden voor die fiscaal gunstige behandeling.  
 
De wetgever wil vermijden dat de klanten van een 
failliete verzekeraar nog een bijkomend nadeel 
ondervinden doordat ze op de vergoeding nog eens 
belastingen moeten betalen. Het faillissement van 
de verzekeringsonderneming Apra Leven, waardoor 
het beschermingsfonds voor de eerste keer is 
moeten tussenkomen om gedupeerde klanten te 
vergoeden, is de aanleiding geweest voor de 
invoering van een nieuw artikel 364quater WIB92. 
Dit artikel maakt een fiscaal neutrale overdracht, 
naar een soortgelijk contract, mogelijk. 
 
X., “Tak 21: uitkering waarborgfonds is fiscaal 
neutraal overdraagbaar”, Fisc. Act. 2011, nr. 31, 8. 
 
5.6. Collectieve invaliditeitsverzekeringen: 
aftrek premies 
 
De Administratie heeft vorig jaar een circulaire 
uitgebracht over de fiscale behandeling van de 
premies van collectieve invaliditeitsverzekeringen 
(circulaire van 20 mei 2010, nr. Ci.RH.332/583.327 
– AOIF 42/2010). Op basis van een strikte lectuur 
bleken heel wat bestaande collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet (meer) te 
beantwoorden aan de fiscale aftrekvoorwaarden. 
Via een addendum van 10 oktober 2011 wordt die 
circulaire van 2010 nu bijgestuurd. 
 
P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Collectieve 
invaliditeitsverzekeringen: wel aftrek premies”, 
Fiscoloog 2011, afl. 1268, 1. 
 
5.7. La taxe annuelle sur les opérations 
d’assurance vie 
 
Une taxe annuelle appelée “taxe annuelle sur les 
opérations d’assurance” ou, plus communément, 
“taxe d’abonnement”, est perçue sur les primes des 
contrats d’assurance “vie” et “non-vie” en vertu des 
articles 173 à 183 du Code des droits et taxes divers. 
Le présent article s’attache à la taxe sur les 
opérations d’assurance sur la vie, d’assurance 
incapacité de travail et d’assurance soins de 

santé/hospitalisation. Les taux applicables (et les 
conditions d’application de tel ou tel taux 
déterminé) ont été fréquemment modifiés, les 
derniers changements étant intervenus en 2004 
pour les assurances collectives et en 2006 pour les 
assurances individuelles. Des modifications ou 
précisions ont également été récemment apportées 
en ce qui concerne certaines exemptions, ou encore 
en cas de transfert de contrat. 
 
P. DOYEN, “La taxe annuelle sur les opérations 
d’assurance vie”, For. Ass. 2011, nr. 116, 140. 
 
5.8. Branche 23 : une nécessaire 
responsabilisation du preneur d’assurance 
 
L’auteur fait des observations sur un arrêt du Cour 
d’appel de Bruxelles de 31 mars 2011. Il conclut que 
le devoir d’information précontractuelle s’est 
progressivement mué en un courant d’échange 
réciproque de données, le devoir de conseil de 
l’assureur trouve sa contrepartie dans le devoir de 
‘curiosité’ du client. 
 
P. MOREAU, “Branche 23 : une nécessaire 
responsabilisation du preneur d’assurance”, T.Verz. 
2011, nr. 376, 325. 
 
5.9. Onderscheid op basis van nationaliteit in 
sociaalrechtelijke zaken 
 
De auteur bespreekt het arrest van het EHRM van 
18 februari 2009, Andrejeva vs. Letland (zie 
nieuwsbrief 5, 2008-2009, punt 1). Als conclusie 
stelt hij dat de Staten zich extra zullen moeten 
hoeden bij het maken van een onderscheid op basis 
van nationaliteit in sociaalrechtelijke zaken, 
aangezien de opgelegde bewijslast ter 
rechtvaardiging wel bijzonder zwaar blijkt te zijn. 
 
P. GÉRARD, “Noot onder EHRM 18 februari 2009”, 
RW 2011-12, nr. 10, 502. 
 
5.10. Droits de succession et assurance-vie : 
la solidarité des héritiers 
 
Il est très fréquent, dans la pratique, de rencontrer 
des situations où le défunt délaisse un patrimoine 
successoral restreint, voire inexistant, à ses héritiers 
légaux, alors qu’il laisse à une personne extérieure à 
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la famille, le bénéfice d’une assurance-vie souscrite 
sur sa tête mais au bénéfice de ce tiers. 
 
Par l’effet des dispositions du Code des droits de 
succession, le bénéfice de l’assurance-vie est 
passible des droits de succession. 
 
Soucieux de réserver à l’Etat belge la plus grande 
certitude possible du paiement des droits, le 
législateur a décidé de prévoir une solidarité entre 
les héritiers et les légataires pour le paiement des 
droits. Cette solidarité peut aboutir à une situation 
où les héritiers légaux, par hypothèse déshérités au 
moyen d’une assurance-vie conclue au profit d’un 
tiers, deviennent débiteurs solidaires des droits dus 
à l’Etat par ce tiers. 
 
S. SEGIER, “Droits de succession et assurance-vie : la 
Cour constitutionnelle considère comme 
inconstitutionnelle la solidarité des héritiers”, 
Act.Fisc. 2011, nr. 39, 1. 
 

6. NIEUWE LIFE&BENEFITS 
 
In Life&Benefits nr. 7/2011 lezen we: 

- Levensverzekering: Man-vrouw-gelijkheid. En 
wat nu? (door L. SOMMERIJNS) 

- Aanvullende pensioenen: Loonmatiging 
2011-2012 (door J. BEERNAERT) 

- 80%-grens voor bedrijfsleiders: Welke 
bezoldiging hanteren bij aanstelling tijdens 
jaar? (door P. VAN EESBEECK) 

 
In Life&Benefits nr. 8/2011 lezen we: 

- Aanvullende pensioenen: Maakt de 
groepsverzekering deel uit van de 
huwgemeenschap? (door CL. DEVOET) 

- Rechtspraak: Kan de werkgever zijn 
pensioenstelsel eenzijdig wijzigen? (door C. 
MERLA) 

- Levensverzekeringen: Fiscale regeling voor 
uitbetalingen door Bijzonder 
Beschermingsfonds (door S. BOGAERT en E. 
DESNYDER) 

 

7. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 

7.1. Réparation de la perte de chance de 
bénéficier d’une „retraite chapeau“ en cas de 
licenciement 
 
La Cour de cassation en France a décidé qu’un 
régime de retraite supplémentaire à prestations 
définies ne confère aucun droit acquis au salarié si 
son contrat de travail est rompu avant l’âge de la 
retraite. Néanmoins, le salarié dont le licenciement 
est jugé sans cause réelle et sérieuse subit un 
préjudice constitué par le fait qu’il perd une chance 
de pouvoir bénéficier un jour de l’avantage de 
retraite applicable dans l’entreprise. Ce préjudice 
doit donc être réparé. (Cass. Soc. 31 mai 2011, nr. 
09-71.350 et nr. 09-71.504) Les auteurs font des 
notes d’observations sous l’arrêt mentionné ci-
dessus. 
 
S. BEAL et A. FERREIRA, "Réparation de la perte de 
chance de bénéficier d’une ˝retraite chapeau˝ en 
cas de licenciement", La semaine juridique 2011, nr. 
39, 47. 
 
7.2. Betriebliche Mitbestimmung in der 
betrieblichen Altersversorgung 
 
Die betriebliche Altersversorgung ist sicherlich keine 
Thematik, die Arbeitgeber mit ihrem Charme 
gefangen nimmt. Dennoch können Arbeitgeber sich 
den Fragestellungen der betrieblichen 
Altersversorgung nicht mehr entziehen. Zum einen 
liegt dies an der Leistungsfähigkeit der sozialen 
Sicherungssysteme in Deutschland: Schon lange hat 
das Wort „Die Rente ist sicher“ seine Gültigkeit 
verloren. Zum anderen haben die deutschen 
Arbeitgeber mit einem Fachkräftemangel zu 
kämpfen, so dass das Thema „Mitarbeiterbindung 
durch attraktive sozial Rahmenbedingungen“ an 
zentraler Bedeutung gewinnt. Damit ist auch die 
Gewährung einer betrieblichen Altersversorgung als 
oft unverzichtbarer Beitrag zur Alterssicherung von 
hohem Stellenwert. Folgen Arbeitgeber diesem Ruf, 
sind sie aber zugleich den erheblichen 
wirtschaftlichen Auswirkungen der betrieblichen 
Altersversorgung auf die Unternehmensbilanz und 
die Unternehmensfinanzierung sowie den 
Veränderungen der bilanziellen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen ausgesetzt. Will der 
Arbeitgeber im Bereich der betrieblichen 
Altersversorgung auf diese vielfältigen 



 
 

- 15/25 - 
Leergang Pensioenrecht 2011-2012 

Anforderungen reagieren, stellt sich immer die 
Frage, inwiefern er dies in Eigenregie tun kann oder 
auf die Mitwirkung des Betriebsrates angewiesen ist. 
Der Aufsatz will auf die wesentlichen Fragen der 
betrieblichen Arbeitnehmerbeteiligung bei der 
Einrichtung und Veränderung von betrieblichen 
Versorgungssystemen eine Antwort geben. 
 
C. FREIHERR VON BUDDENBROCK und J. MANHART, 
„Betriebliche Mitbestimmung in der betrieblichen 
Altersversorgung“, Betriebsberater 2011, nr. 37, 
2293. 
 
7.3. Casteels 1: Werkzaamheid in 
verschillende lidstaten en pensioenrechten 
 
De auteur bespreekt arrest C-379/09, Casteels 
tegen British Airways, van 10 maart 2011 van het 
Europese Hof van Justitie. (zie Nieuwsbrief 
Leergang 2010-2011, nr. 4, 3) Hij stelt zich vragen 
over de uitvoerbaarheid van het arrest door het 
arbeidshof van Brussel. 
 
M.R. MOK, “Werkzaamheid in verschillende lidstaten 
en pensioenrechten”, NJ 2011, nr. 36/37, 3679. 
 
7.4. Casteels 2: Werkzaamheid in 
verschillende lidstaten en pensioenrechten 
 
De auteur bespreekt arrest C-379/09 van het Hof 
van Justitie van 10 maart 2011. Hij stelt dat het Hof 
andermaal zijn rol als katalysator gespeeld heeft. 
Richtlijn 98/49/EG heeft de eerste stappen gezet 
inzake het behoud van de rechten van migrerende 
werknemers op aanvullende 
bedrijfspensioenuitkeringen. Het belang van deze 
richtlijn is echter beperkt, ze heeft geen betrekking 
op de overdracht van aanvullende pensioenen. De 
Commissie zag dat dit een negatief effect kan 
hebben op de mobiliteit van werknemers en heeft 
een aantal initiatieven genomen. Er is echter sinds 
oktober 2007 geen vooruitgang meer geboekt. De 
auteur hoopt dat het arrest Casteels nu voldoende 
druk op de instellingen zet op het werk af te maken. 
 
P. FOUBER, “Noot onder de zaak Casteels”, SEW 2011, 
nr. 10, 452. 
  
7.5. Bedrijfspensioenen, geregistreerd 
partnerschap en het Uniebeginsel van gelijke 
behandeling 
 

De auteur bespreekt arrest C-147/08 van het Hof 
van Justitie van 10 mei 2011 in de zaak Römer (zie 
nieuwsbrief 4, 2010-2011, punt 1.3.). Hij bekijkt of 
lidstaten die behalve ongelijke pensioenrechten ook 
geen met het huwelijk vergelijkbare 
samenlevingsregels kennen voor homoseksuelen, de 
dans ontspringen. Verder bekijkt hij of dit arrest het 
discriminatieverbod naar seksuele geaardheid als 
een algemeen beginsel van Unierecht vastlegt. 
 
A.G. VELDMAN, “Bedrijfspensioenen, geregistreerd 
partnerschap en het Uniebeginsel van gelijke 
behandeling”, NtER 2011, nr. 8, 278. 
 
7.6. “Retraites chapeau” : constitutionnalité 
du prélèvement 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 
2011 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire 
de constitutionnalité relative à la conformité à la 
Constitution du troisième alinéa de l’article L. 137-
11-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions 
sont relatives à la contribution due par les 
bénéficiaires des régimes supplémentaires de 
vieillesse à prestations définies, dites “retraites 
chapeau”. Les requérants soutenaient notamment 
que ces dispositions méconnaissaient le principe 
d’égalité devant l’impôt. Le Conseil constitutionnel a 
écarté leurs griefs et jugé les dispositions 
contestées conformes à la Constitution. 
 
Cons. Const. Nr. 2011-180 QPC, 13 octobre 2011, 
Recueil Dalloz 2011, nr. 35, 2480. 
 
7.7. Verzinsung und Teilungskosten im 
Versorgungsausgleich der betrieblichen 
Altersversorgung 
 
Der Zins bestimmt ganz entscheidend den 
Ausgleichswert, wenn er nach der 
Kapitalwertmethode ermittelt wird. Die alternative 
Methode der simplen Teilung der ehezeitlichen 
Versorgungsanwartschaft kann den 
Ausgleichsberechtigten oft benachteiligen, vor allem, 
wenn er bedeutend jünger als der 
Ausgleichspflichtige ist. Der Zins richtet sich bei 
unmittelbaren Versorgungszusagen und 
Unterstützungskassenzusagen nach dem Wert der 
Rückstellungsabzinsungsverordnung, wobei auf das 
Eheende abzustellen ist. Bei versicherungsförmiger 
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Altersversorgung gelten die Rechnungsgrundlagen 
der jeweiligen Versorgungsträger. 
 
Eine Verzinsung des auf das Eheende festgestellten 
Kapitalwertes ist bis zur Umsetzung der 
rechtskräftigen familiengerichtlichen Entscheidung 
grundsätzlich geboten. Dies geschieht bei 
unmittelbaren Versorgungszusagen oder der 
Unterstützungskassenzusagen bei interner Teilung 
und Wahl der Kapitalwertmethode schon 
„automatisch“ bei dessen Kalkulation auf das 
Eheende. Wird jedoch jener Kapitalwert zur 
Finanzierung eines externen Versorgungsausgleichs 
verwendet, so muss er ab dem Eheende bis zur 
späteren Leistung an den neuen Versorgungsträger 
mit Hilfe des Zinses aus der 
Rückstellungsabzinsungsverordnung angehoben 
werden, wobei der Zins zum Eheende gilt. Bei 
versicherungsförmiger Durchführung der 
Altersversorgung werden die auszugleichenden 
Deckungsmittel bis zur Umsetzung der 
familiengerichtlichen Entscheidung fortentwickelt. 
 
Die Gerichte sollten aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit bei der Überprüfung der 
Teilungskosten keine Perfektion anstreben und auch 
plausible Pauschalierungen dulden. 
 
R. HÖFER, “Verzinsung und Teilungskosten im 
Versorgungsausgleich der betrieblichen 
Altersversorgung”, Fam RZ 2011, nr. 19, 1539. 
 
7.8. Les charmes fiscaux de l’assurance-vie 
sous tension 
 
L’assurance-vie constitue le placement mobilier 
préféré des Français. Traditionnellement, leur 
appétence s’avère significativement corrélée aux 
évolutions de sa fiscalité. Aussi la transformation du 
“vibrionnisme” de notre législateur fiscal en 
véritable “danse de Saint Guy” constitue-t-elle une 
claire menace pour son succès. 
 
P. BAILLOT, “Les charmes fiscaux de l’assurance-vie 
sous tension”, Dr. Pat. 2011, nr. 207, 30. 
 
7.9. Einde aan hogere premies en lagere 
uitkeringen voor vrouwen bij particuliere 
verzekeringen? 
 

De auteur bespreekt arrest C-236/09 van het Hof 
van Justitie van 1 maart 2011 in de zaak Test-
Aankoop (zie nieuwsbrief 4, 2010-2011, punt 1.1. 
en nieuwsbrief 1, 2011-2012, punt 6) en bepreekt 
wat het belang van dit arrest is voor de Nederlandse 
particuliere verzekeringen. 
 
E. LUTJENS, “Einde aan hogere premies en lagere 
uitkeringen voor vrouwen bij particuliere 
verzekeringen?”, NtER 2011, nr. 8, 284. 
 
 
7.10. Private Altersvorsorge als Aspekt der 
Corporate Governance 
 
Bislang spielt die private Altersvorsorge in der 
deutschen Corporate Governance-Debatte praktisch 
keine Rolle. Mit dem Grünbuch Corporate 
Governance der EU-Kommission wird sich das 
ändern, da dieses insbesondere die institutionellen 
Anleger in den Mittelpunkt rückt. Auch in 
Deutschland sind die institutionellen Investoren 
nunmehr zumindest in Streubesitzunternehmen die 
wichtigste Aktionärsklasse. Der vorliegende Beitrag 
unternimmt es, zunächst den Einfluss von 
Institutionen privater Vorsorge auf die 
Organisationsverfassung börsennotierter 
Aktiengesellschaften näher darzustellen. Von den 
Institutionen privater Vorsorge nunmehr propagiert 
wurde der say on pay, die Einbeziehung der 
Hauptversammlung in die Vergütung des Vorstands. 
Von der Finanzmarktkrise aufgedeckt wurde der 
Gegensatz langfristiger Interessen und kurzfristiger 
Anlage der Institutionen privater Vorsorge. Der UK 
Stewardship Code gibt erste Antworten, die 
Reflektion Group macht den Vorschlag der 
Möglichkeit von Sonderdividenden für langfristige 
Aktionäre, auf das Grünbuch der Europäischen 
Kommission werden weitere Schritte folgen. 
 
M. ROTH, „Private Altersvorsorge als Aspekt der 
Corporate Governance“, ZGR 2011, nr. 5, 516. 
 

8. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 

 
8.1. Invaliditeitspensioen mijnwerkers 
 
De invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers zijn 
gekoppeld aan de minima van de rustpensioenen 



 
 

- 17/25 - 
Leergang Pensioenrecht 2011-2012 

voor werknemers. Dit beantwoordt aan de geest 
van het Generatiepact dat een jaarlijkse enveloppe 
vastlegt die in het bijzonder een jaarlijkse 
welvaartsaanpassing van de forfaitaire sociale 
uitkeringen voorziet. Door de stijging van de minima 
van de rustpensioenen voor werknemers, worden 
nu ook de invaliditeitspensioenen voor de 
mijnwerkers verhoogd. 
 
KB van 12 september 2011 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 19 november 1970 
betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de 
mijnwerkers, BS 4 oktober 2011. 
 
8.2. Depositobescherming voor kapitaal van 
erkende coöperatieve vennootschappen 
 
In bepaalde gevallen hebben de aandelen in 
erkende coöperatieve vennootschappen alle 
kenmerken van een spaarproduct. Daarenboven 
wordt geacht aan de vennoten geregelde inkomsten 
aan te bieden en hen op verzoek, binnen vrij 
beperkte grenzen, terugbetaling te verzekeren. Om 
deze redenen is het verantwoord om, in het licht 
van de crisis op de financiële markten, voor deze 
aandelen in een beschermingsregeling te voorzien 
die gelijkwaardig is aan deze die bestaat voor 
alternatieve spaarproducten, met name de 
bankdeposito’s en de tak 21-verzekeringen. De 
uitbreiding van de depositobescherming is 
bovendien een belangrijk element om het 
vertrouwen van het publiek te kunnen versterken, 
op een gelijkaardige basis als deze die reeds bestaat 
voor de bankdeposito’s en de tak 21-verzekeringen. 
 
Het KB van 10 oktober 2011 breidt de 
depositobescherming uit tot het kapitaal van 
erkende coöperatieve vennootschappen. Het 
bepaalt de modaliteiten waaraan de aanvraag moet 
voldoen. De Koning krijgt de bevoegdheid om deze 
modaliteiten nog verder uit te werken. Eens de 
aanvraag aanvaard is, is de deelname aan de 
beschermingsregeling verplicht voor een periode 
van één jaar, deze loopt tot 31 december van het 
jaar dat volgt op het jaar waarin de bescherming in 
werking is getreden. De bescherming wordt ook 
telkens automatisch hernieuwd voor opeenvolgende 
periodes van één jaar, behoudens opzegging door 
de deelnemende autoriteit. Na de eerste periode 
van één jaar, kan de deelnemende entiteit op 

eender welk moment opzeggen met een 
opzeggingstermijn van 3 maanden. Verder bepaalt 
het KB de modaliteiten van de terugbetaling van de 
aandelen en de bijdrage die de entiteit moet betalen. 
 
KB van 10 oktober 2011 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 14 november 2008 tot 
uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 
houdende maatregelen ter bevordering van de 
financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling 
van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en 
andere verrichtingen in het kader van de financiële 
stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de 
deposito's en de levensverzekeringen, en tot 
wijziging van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten houdende de uitbreiding van 
de beschermingsregeling tot het kapitaal van 
erkende coöperatieve vennootschappen, BS 12 
oktober 2011. 
 
8.3. Hervorming financiering lokale besturen 
 
De krachtlijnen van de wet van 24 oktober 2011 zijn 
de oprichting van een gesolidariseerd pensioenfonds, 
de ambtshalve aansluiting, solidariteit en 
responsabilisering als principes en de oprichting van 
een ‘Fonds voor pensioenen van de federale politie’. 
 
Het gesolidariseerd pensioenfonds, dat opgericht en 
beheerd wordt in de schoot van de RSZPPO, 
fusioneert pool 1, 2, 3, 4 en 5. In het 
gesolidariseerd pensioenfonds zal geëvolueerd 
worden naar een harmonisatie van het 
basispercentage voor alle besturen. Tussen 2012 en 
2015 zal het basisbijdragepercentage geleidelijk aan 
verhoogd worden tot 41,5%. 
 
Alle besturen van pool 1, 2 en 5, evenals alle 
nieuwe lokale besturen, worden ambtshalve 
aangesloten bij dit gesolidariseerd pensioenfonds. 
Pool 3 en 4 kunnen dit weigeren door voor 15 
december 2011 een aangetekend schrijven te 
zenden aan de minister. Zij kunnen later nog steeds 
aansluiten. Als ze aansluiten, behouden ze hun 
eigen reserves. De pensioenverplichtingen, ter 
waarde van 27,5% van de loonmassa, worden 
overgenomen door het gesolidariseerd 
pensioenfonds. De niet-gesolidariseerde 
pensioenlasten blijven ten laste van het provinciale 
of plaatselijke overheidsdiensten. Zij kunnen het 
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administratief en financieel beheer nog steeds door 
een voorzorgsinstelling laten verzorgen. 
 
De solidariteit wordt bekomen door te streven naar 
een harmonisatie van het basisbijdragepercentage 
tegen 2016. Het basisbijdragepercentage zal 
bijgevolg geen afspiegeling zijn van de pensioenlast. 
 
Er wordt ook een gedeeltelijke responsabilisering 
ingevoerd. Deze bedraagt minimum 50% van het 
verschil tussen de eigen pensioenlast en de 
basisbijdrage. De wetgever wil streven naar 1/5e 
responsabilisering en 4/5e solidariteit. Wanneer een 
bepaald bestuur echter geen basisbijdrage meer 
betaalt, omdat het geen vastbenoemde ambtenaren 
meer in dienst heeft, bestaat de responsabilisering 
erin dat het bestuur de volledige pensioenlast zelf 
moet dragen. 
 
De wet treedt in werking vanaf 1 januari 2012. 
 
Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een 
duurzame financiering van de pensioenen van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale 
en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale 
politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 
2002 tot oprichting van het fonds voor de 
pensioenen van de geïntegreerde politie en 
houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 
zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, 
BS 3 november 2011 en KB 13 november 2011 tot 
uitvoering van de artikelen 16, eerste lid, 2), en 22, 
par. 3, van de wet van 24 oktober 2011 tot 
vrijwaring van een duurzame financiering van de 
pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden 
van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 
en van de lokale politiezones, tot wijziging van de 
wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds 
voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en 
houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 
zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen 
voor de jaren 2012, 2013 en 2014, BS  18 
november 2011. 
 
8.4. Sectorpensioenen. 
 
KB van 5 augustus 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 10 februari 2011, 
gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, 
tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 7 maart 2006 houdende de invoering van een 
sectoraal pensioenstelsel ten behoeve van de 
werklieden tewerkgesteld in de pakhuizen, BS 13 
september 2011. 
 

KB van 5 augustus 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 11 december 2009, 
gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en 
de logistiek, betreffende het aanvullend pensioen 
in de subsector van de afhandeling op 
luchthavens, BS 14 september 2011. 
 
KB van 5 augustus 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 25 november 2010, 
gesloten in het Paritair Comité voor het 
garagebedrijf, betreffende de wijziging en 
coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, 
BS 20 september 2011. 
 
KB van 5 augustus 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 22 december 2010, 
gesloten in het Paritair Subcomité voor het 
koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie 
van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, BS 20 
september 2011. 
 
KB van 5 augustus 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011, 
gesloten in het Paritair Subcomité voor de 
beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de sociale 
werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de 
statuten en de benaming van het fonds voor 
bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 
tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler", 
BS 21 september 2011. 
 
KB van 5 augustus 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011, 
gesloten in het Paritair Subcomité voor de 
beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de sociale 
werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het 
percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 
voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 
"Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering 
tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de 
datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen 
voor het jaar 2011, BS 21 september 2011. 
 
KB van 5 augustus 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in 
het Paritair Subcomité voor de socio-culturele 
sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot 
vaststelling van het percentage van de bijdragen 
voor het jaar 2011 voor het fonds voor 
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bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 
tot financiering tweede pensioenpijler" en bepaling 
van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de 
bijdragen voor het jaar 2011, BS 22 september 
2011. 
 
KB van 12 september 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, 
gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van 
gebouwen, de vastgoedmakelaars en de 
dienstboden, betreffende de invoering van een 
sociaal sectoraal pensioenplan, BS 12 oktober 2011. 
 
KB van 12 september 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in 
het Paritair Subcomité voor de socio-culturele 
sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging 
van de statuten en de benaming van het fonds voor 
bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 
tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler", 
BS 13 oktober 2011. 
 
KB van 5 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in 
het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot 
wijziging van de afdelingen A en C van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 
betreffende het sectoraal stelsel van 
bestaanszekerheid, BS 4 november 2011. 
 
KB van 5 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in 
het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot 
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 juni 2001 betreffende het extralegaal 
pensioen, BS 4 november 2011. 
 
KB van 5 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in 
het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot 
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 19 juni 2001 betreffende het extralegaal 
pensioen, BS 4 november 2011. 
 
KB van 5 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten 
in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- 
en gezondheidssector, tot vaststelling van het 
percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 
voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 
"Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering 
tweede pensioenpijler" en bepaling van de datum 
van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor 
het jaar 2011, BS 8 november 2011. 

KB  van 4 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten 
in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, 
tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan, 
BS 21 november 2011. 
 

9. PARLEMENTAIRE VRAAG: 
INKOMENSGARANTIE VOOR 
OUDEREN EN BUITENLAND 

 
Krachtens artikel 4, 6° van de wet van 22 maart 
2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 
ouderen hebben personen van buitenlandse 
nationaliteit, die minstens 65 jaar oud zijn en hun 
hoofdverblijfplaats in België hebben, recht op de 
inkomensgarantie voor ouderen op voorwaarde dat 
een recht op een rust- of overlevingspensioen 
krachtens een Belgische regeling werd geopend. 
 
Eind maart 2011 verschenen in de pers berichten 
dat bepaalde OCMW’s vreemdelingen ouder dan 65 
jaar voor een korte periode (soms zelfs maar één 
dag) wou tewerkstellen om hun zo niet langer een 
leefloon te moeten uitkeren. Door deze korte 
tewerkstelling zouden zij in aanmerking komen voor 
een pensioen betaald door de federale overheid, en 
dus niet langer ten laste vallen van het plaatselijke 
OCMW. Mevrouw De Bont stelde de vraag of een 
tewerkstelling van één dag inderdaad voldoende is 
om recht te hebben op een inkomensgarantie voor 
ouderen. 
 
De minister van Pensioenen en Grote Steden 
antwoordde dat vreemdelingen die zich legaal op 
het Belgische grondgebied bevinden, recht hebben, 
indien zij over onvoldoende bestaansmiddelen 
beschikken, op een financiële ondersteuning. In de 
meeste gevallen wordt deze ondersteuning verleend 
door een OCMW in de vorm van een leefloon. 
Indien echter de aanvrager ouder is dan 65 jaar en 
hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, waaronder 
het recht openen op een pensioen lastens België, 
kan de aanvrager recht openen op de 
inkomensgarantie voor ouderen. De IGO valt 
volledig ten laste van de federale overheid, terwijl 
het leefloon voor een deel ook het gemeentelijk 
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budget bezwaard. Het is dus voornamelijk een 
kwestie van financiering. 
 
Bepaalde OCMW’s maken inderdaad gebruik van de 
mogelijkheid om via de eigen tewerkstelling van een 
oudere asielzoeker het recht op IGO te laten 
onderzoeken. Hierover zijn echter geen statistieken 
beschikbaar. Aangezien het een basisrecht is van 
iedere persoon die zich legaal op het Belgische 
grondgebied bevindt om een minimale tussenkomst 
te krijgen teneinde in zijn basisbehoeften te kunnen 
voorzien, is de minister geen voorstander om enige 
maatregel te voorzien die bepaalde personen of 
nationaliteiten viseert en die zeker als 
discriminerend zouden beschouwd worden. Het 
invoeren van een minimum loopbaanduur om recht 
te openen op de IGO houdt in dat heel wat 
personen zouden benadeeld worden omdat ze 
zonder inkomsten zouden vallen en zich tot het 
OCMW zouden moeten wenden. 
 
Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, QRVA 53 038, 18 
april 2011, vraag nr. 65, 53-57. 
 

10. RVP DIENSTNOTA: 
VERHOGING PENSIOENEN 

 
De Rijksdienst voor Pensioenen vaardigde volgende 
dienstnota uit: dienstnota 2011/10: Verhoging van 
bepaalde pensioenen werknemer en zelfstandige op 
1-11-2011. 
 

11. RVP: JAARVERSLAG 2010 
 
Uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor 
Pensioenen blijkt dat de eerste effecten van de 
vergrijzing merkbaar zijn. Alle uitkeringen stijgen, 
maar het aantal rustpensioenen werknemers stijgt 
met 20,0% en dat van zelfstandigen met 30,2%. 
 
Het totale aantal gepensioneerden met een zuivere 
loopbaan blijft lichtjes stijgen. Het aantal 
gepensioneerden met uitsluitend een loopbaan als 
zelfstandige kent een gevoelige daling. Het aantal 
gemengde loopbanen blijft toenemen. Dit geldt voor 
alle types gemengde loopbanen, maar de stijging is 
het meest uitgesproken voor het type ‘werknemer-
openbare sector’. Bovendien stelt men vast dat er 

meer en meer gepensioneerden zijn die in de drie 
regelingen gewerkt hebben. 
 
In 2010 werden verschillende projecten opgezet ter 
verbetering van de taak van de Rijksdienst voor 
Pensioenen als dienstverlener en van de interne 
werking. 
 
Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de 
website van de RVP (www.onprvp.fgov.be). 
 

12. ESTONIA 
 
On August 1, new regulations went into effect for 
Estonia's second-pillar of mandatory individual 
accounts that increase workers' flexibility to switch 
pension funds, impose stricter investment limits for 
conservative funds and promote greater program 
transparency. These new regulations are the result 
of the Ministry of Finance analyses of the impact of 
the financial crisis on the second pillar, which 
focused on the most critical issues of investments, 
disclosure, and risk management. 
 
In Estonia, three types of funds, with varying 
degrees of risk, are offered. Under the new 
regulations, workers can switch pension funds three 
times a year. Previously paid contributions can 
either be left in the old fund or transferred to the 
new fund. As a result, workers could have accounts 
in several different funds over their full working 
careers. 
 
Other key elements of the new regulatory 
framework include stricter investment restrictions 
for the conservative fund and increased disclosure 
requirements. 
 
Bron: SSA, International Update, September 2011. 
 

13. JAPAN 
 
Japan's legislature passed the Pension Security 
Enhancement Act in August. The new law, which 
becomes effective January 1, 2012, represents the 
most significant change to the country's voluntary 
defined contribution (DC) pension plans since their 
introduction in 2001. 
 
Provisions of the act will: 
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- allow employees to contribute to an 
employer-sponsored DC plan for the first 
time. At present, only employers may 
contribute to a DC plan on behalf of 
employees. 

- Extend coverage to workers aged 65 or 
younger. Currently workers aged 60 or 
younger may participate in a DC plan. 

 
There are two types of DC plans in Japan: 
employer-sponsored plans for employees and 
individual plans available to the self-employed and 
to workers of employers who do not sponsor a 
pension plan. Contributions receive favorable tax 
treatment. In the case of employer-sponsored plans, 
contributions are recorded as an expense by the 
company and are not counted as income for the 
participant; for individual plans, the entire 
contribution is tax deductible for the participant up 
to the contribution limit. 
 
Voluntary private pension plans in Japan 
supplement the country's two-tiered public pension 
system, which comprises a flat-rate plan for all 
residents under the national pension program and 
an earnings-related plan under the employees' 
pension insurance program. 
 
Bron: SSA, International Update, September 2011. 
 

14. SPAIN 
 
Spain's new social security law, enacted on August 
1, increases the retirement age, the number of 
years of contributions required for a pension, and 
incentives for workers to remain in the labor force 
past retirement age. Most of the new rules will be 
implemented gradually beginning in 2013. The law 
also introduces an adjustment mechanism to the 
public pension system in 2027 to help control 
spending. Pension reform is part of the austerity 
measures the country is undertaking to reduce the 
government deficit. 
 
Beginning January 1, 2013, the new social security 
law will include the following: 

- An increase in the normal retirement age 
from 65 to 67 by 2019. 

- An increase in the number of contribution 
years needed for a full pension, from 15 
years to 25 years by 2022. The minimum 
remains at 15 years; however, a worker with 
15 years of contributions will only receive 50 
percent of the full pension. 

- An increase in the number of contribution 
years required for workers with long careers, 
from 35 to 38.5 years by 2025. The 
retirement age for those workers remains at 
age 65. 

 
Beginning in 2027, a "sustainability factor" will be 
introduced to the system that adjusts "the relevant 
parameters of the system" to changes in life 
expectancy every 5 years. 
 
The law also allows voluntary early retirement (a 
reduced benefit) beginning at age 63 with at least 
33 years of contributions. Also, in "crisis situations" 
a worker with 33 years of contributions may retire 
at age 61. While partial retirement will be permitted 
for workers aged 65 or older (aged 61 or older 
depending on the number of years of contributions), 
the new law provides disincentives for this option by 
increasing the employer contribution on behalf of 
those workers. 
 
On the other hand, incentives for older workers to 
remain in the labor force have increased. For every 
year an individual continues working beyond the full 
retirement age, the benefit will increase from 2 
percent to 4 percent, depending on the number of 
years of contributions. 
 
Survivor benefits for widows aged 65 or older who 
receive no other pension will increase gradually. In 
addition, the age limit for eligible orphans will be 
increased from 18 to 21, and up to 25 for a student 
with income up to the minimum salary. Common 
law couples will be eligible for survivor benefits as 
well. 
 
Domestic workers will be incorporated into the 
system beginning January 1, 2012. 
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The State Social Security Administration will be 
required to inform each worker about his or her 
future rights to retirement benefits.  
 
Bron: SSA, International Update, August 2011. 
 

15. GREECE 
 
At the end of June 2011, Greece approved changes 
to social security as part of a 5-year (2011–2015) 
austerity plan. Key pension-related measures of the 
plan to reduce expenditures include the following: 

- Expand means testing of the old-age social 
solidarity grant to include other assets than 
income. 

- Reduce lump-sum retirement payments by at 
least 10 percent for civil servants and public 
enterprise employees, starting in 2011. 

- Extend the freeze on mandatory public 
pensions to 2015. 

- Reform the disability pension system with 
the objective of reducing spending for 
disability pensions to 10 percent (more 
rigorous (re)certification of disabilities and 
establishing a central evaluation office). 

 
Increased revenues are expected through 
employing the following measures: 

- Full implementation of a single unified payroll 
and insurance contribution payment method 
intended to reduce evasion and to collect 
more social security contributions. 

- An increase in contribution rates for social 
security funds covering farmers and certain 
salaried professionals. 

- Establishment of a solidarity fund for self-
employed beneficiaries. 

- Introduction of unemployment insurance 
contributions for the self-employed and for 
public-sector employees. 

 
Bron: SSA, International Update, August 2011. 
 

16. IRELAND 
 
Under the current system, the normal retirement 
age for a State Pension is age 66, but workers can 
receive a transitional State Pension at age 65 
provided they meet all eligibility requirements, 
including retirement from employment and self-
employment.  
 
The new law, however, eliminates the transitional 
State Pension as of January 1, 2014, thereby 
making age 66 the retirement age for all workers. 
In addition, the law increases the normal retirement 
age for the State Pension from age 66 to 67 by 
2021 and from age 67 to 68 by 2028. The law also 
encourages further economic stimulus by lowering 
the employer contribution rate from 8.5 % to 
4.25 %, from July 2, 2011, until the end of 2013. 
The contribution rate for employees of 4 percent to 
5 percent of earnings, depending on the level of 
earnings, remains the same. A 0.6 percent levy on 
occupational pension assets is introduced, in order 
to fund a new Jobs Initiative. The levy is scheduled 
to run for an initial period of 4 years (2011–2014) 
and is expected to generate 450 million euros 
annually. According to pension industry estimates, 
some 65,000 current recipients of occupational 
pensions, plus an additional 700,000 workers 
covered by private-sector pension plans, will be 
affected by the new tax. 
 
Bron: SSA, International Update, August 2011.
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OMBUDSMAN PENSIOENEN: WERKEN NAAST HET PENSIOEN: IN AANMERKING TE 
NEMEN BEROEPSINKOMEN 

 
Het pensioen kan gecumuleerd worden met een beroepsactiviteit voor zover de inkomsten uit deze activiteit de 
jaargrens niet overschrijden. Bij overschrijding volgt een vermindering of schorsing van het pensioen. Volgens artikel 
107, § 2, A, 2° van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- 
en overlevingspensioen der zelfstandigen is het beroepsinkomen als zelfstandige het bruto beroepsinkomen, 
verminderd met de beroepsuitgaven of -lasten en het eventuele beroepsverlies, dat weerhouden werd door de fiscus 
voor de belastingaanslag. Het RSVZ dient dus volgens dit artikel het beroepsinkomen zoals weerhouden door de 
fiscus in aanmerking te nemen bij de controle van de toegelaten grenzen. 
 
Wanneer de belastingplichtige niet instemt met de fiscale aanslag dan moet hij binnen de zes maanden na de 
verzending van het aanslagbiljet schriftelijk een bezwaar indienen. Wordt er geen bezwaar ingediend of wordt het 
bezwaar te laat ingediend dan is de aanslag definitief. 
 
De Ombudsman Pensioenen onderzocht een geval waarbij de man naast zijn pensioen een activiteit als zelfstandige 
uitoefende en zijn echtgenote als meewerkende echtgenote. De belastingdienst paste het huwelijksquotiënt toe 
hoewel er eigenlijk een toekenning aan de meewerkende echtgenote diende toegepast te worden. Bij de controle van 
het werken naast het pensioen dient bij toepassing van het huwelijksquotiënt, alhoewel het beroepsinkomen 
fiscaalrechtelijk voor 70% bij de man en 30% bij de vrouw belast wordt, het beroepsinkomen volledig bij de man in 
aanmerking genomen te worden. Bij een toekenning aan de meewerkende echtgenote daarentegen is het 
beroepsinkomen van de meewerkende echtgenote bij controle van werken naast het pensioen gelijk zijn aan het deel 
van het beroepsinkomen dat haar toegekend wordt door de echtgenoot-uitbater overeenkomstig het WIB (in casu 
30%).  Het koppel diende, vermits deze vergissing van de fiscus geen invloed had op de te betalen belastingen, dan 
ook geen fiscaal bezwaar in. Daar het RSVZ met de fiscale aanslag dient rekening te houden, overschreden de 
inkomsten van de man de wettelijk toegelaten grens en werd zijn pensioen teruggevorderd. 
 
Een attest van de belastingcontroleur met de correcte gegevens bracht oorspronkelijk geen soelaas. Het RSVZ hield 
zich strikt aan de wettelijke bepalingen. Dat na het verstrijken van de bezwaartermijn een fout in de aanslag wordt 
vastgesteld, gebeurt wel vaker. In die gevallen wordt een zekere soepelheid van de pensioendienst verwacht. 
 
De Ombudsman vindt dat de geest van de wet in dergelijk geval moet voorrang krijgen. Door de strikte definitie van 
“beroepsinkomsten” wou de wetgever oeverloze discussies voorkomen en vermijden dat het RSVZ de inkomsten van 
de belastingplichtige wijzigt. De wetgever beoogde zeker niet de pensioendienst te verplichten rekening te houden 
met foutieve gegevens indien de fiscus de vergissing bevestigt. Ingevolge de interventie van de Ombudsman heeft 
het RVSZ rekening gehouden met het attest van de fiscus dat de fout schriftelijk erkent en tevens het juiste bedrag 
van de netto-beroepsinkomsten als zelfstandige vermeldt. Er werd dus een billijke oplossing gevonden. 
 
Ondoordacht beroep doen op het principe van de billijkheid kan een gedeeltelijke uitholling van de wettelijke 
bepalingen tot gevolg hebben. Doch in bijzondere gevallen moet een billijke, meer rechtvaardige oplossing zonder 
aan de algemene rechtsprincipes te raken mogelijk zijn. De Ombudsman moedigt de pensioendiensten aan om dit 
“terra incognita” tussen aequitas intra legem en aequitas contra legem verder te ontdekken voor zover de 
hoofdbekommernis sociaal blijft en geënt is op het gezond verstand. 
 
Zie OMBUDSDIENST PENSIOENEN, Jaarverslag 2010, Brussel, Ombudsdienst Pensioenen, 2011,121-124
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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 redactie berust integraal bij Yves Stevens en Evy Van Genechten. 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.  

 
 

Oproep tot meedelen van niet-gepubliceerde rechtspraak 
Vanuit de praktijk bereiken ons regelmatig interessante, niet-gepubliceerde vonnissen en arresten voorgelegd ter 
bespreking in de Nieuwsbrief. Wij danken de initiatiefnemers voor hun spontane interesse, en willen ook in de 
toekomst deze vorm van interactie met de lezer blijven aanmoedigen. Indien u over interessante, nog niet 
gepubliceerde rechtspraak in het kader van een arbeidsrechtelijk geschil beschikt, kan u deze steeds ter opname 
in deze nieuwsbrief voorleggen aan de samenstellers ervan. Gelieve daarvoor contact op te nemen met Evy Van 
Genechten. Dat kan telefonisch (016/32 54 12) of per email: evy.vangenechten@law.kuleuven.be. 

 
 

De nieuwsbrief “Leergang pensioenrecht” is erkend als juridisch tijdschrift in de zin van art. 280,5° van het 
wetboek der registratie, hypotheek en griffierechten – erkenningsnummer E.L. 911/1021/135. 
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Informatie, financiële ongeletterdheid en aansprakelijkheid: 
de aangeslotene als consument of als sociaal verzekerde? 

 
Op 6 december gaat de eerste “consumer day” 

door te Frankfurt.  Organisator is EIOPA: the European 
Insurance and Occupational Pensions Authority. De 
doelstelling van deze dag kadert in de werking van 
EIOPA: “One of the key objectives under EIOPA's 
empowering legislation is to contribute to enhancing 
customer protection. We are also tasked to foster the 
protection of policyholders, pension scheme members 
and beneficiaries and required to take a leading role in 
the field of consumer protection and financial 
innovation”. 

Hiermee past deze happening volledig in de 
tijdsgeest. Her en der duiken immers initiatieven op 
over de zogenaamde “financial illiteracy” en de daarbij 
horende “financial education”. Mensen moeten blijkbaar 
meer en meer weten waarover hun financieel product – 
en bij uitbreiding – hun aanvullend pensioen gaat. 
Blijkbaar wordt de kennis over financiële producten en 
aanvullende pensioenen ondermaats gevonden. 

Er rijzen verschillende vragen. De eerste vraag 
is: wat betekent “ondermaats” en wie bepaalt de maat 
ervan? Deze vraag laat ik in het midden. Een andere 
veel belangrijkere en interessantere vraag is: wat is het 
belang van de vraag over de financiële ongeletterdheid? 
Wat zit er achter?  

Volgens mij gaat de ultieme en achterliggende 
vraag over aansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk 
als er iets mis loopt? Naarmate mensen meer en meer 
verondersteld worden pensioenen te begrijpen,  kan 
hun eigen aansprakelijkheid natuurlijk meer meespelen. 
Onder het motto: “u kan lezen en u hebt het toch ooit 
gelezen” kan men zeggen, u bent minstens deels 
aansprakelijk voor het niet-begrijpen van het falende 
systeem. 

In deze nieuwsbrief kan u hiervan eigenlijk enkele 
voorbeelden vinden. Voor alle duidelijkheid: het gaat 
hierbij zeker niet exclusief over aanvullende pensioenen.  
Zo kan u bijvoorbeeld in het arrest van het Arbeidshof 
van Bergen van 23 december 2010 duidelijk lezen dat 
er een gedeelde aansprakelijkheid is tussen de RVP en 
een dame inzake het geven en opvragen van informatie 
(nr. 4.3. – pagina 8). Het arbeidshof meent dat mensen 
zelf ook een proactieve rol kunnen en moeten opnemen. 
Een gelijkaardige redenering lezen we in het arrest van 
Hof van Beroep van Brussel van 31 maart 2011 over 

een levensverzekering (4.4. – pagina 9). Een 
verzekeringsnemer die verschillende 
levensverzekeringspolissen ondertekend heeft, wordt 
verondersteld alles begrepen en gelezen te hebben. 
Deze redenering brengt me uiteindelijk bij de zaak van 
het Arbeidshof van Antwerpen van 25 maart 2011 (4.2. 
– pagina 7). Bij een ontslag van een werknemer wordt 
een dading gesloten. In deze dading wordt met geen 
woord gerept over een aanvullend pensioen. Later 
ontdekt de werknemer dat hij mogelijks ook een recht 
zou hebben gehad op een aanvullend pensioen. Het 
Arbeidshof oordeelt dat de vordering onontvankelijk is 
omdat de dading betrekking had op alle mogelijke 
geschillen. Dus ook geschillen die betrekking kunnen 
hebben op aanvullende pensioenen. De ex-werknemer 
had met andere woorden maar beter moeten weten en 
geïnformeerd moeten zijn op het ogenblik van het 
sluiten van de dading. 

In de drie vermelde gevallen oordeelt de 
rechterlijke macht eigenlijk steeds dat er een vorm van 
aansprakelijkheid is van de betrokkene zelf. Deze 
redeneringen zijn natuurlijk eigen aan onze rechtstaat. 
We zijn zelf nog altijd verantwoordelijk voor onze eigen 
daden en het recht kan daarbij soms hard zijn. Dura lex, 
sed lex.  

Met dit alles is echter niet gezegd dat informatie 
verschaffen en de daarbij horende 
verantwoordelijkheidsverdeling irrelevant zijn. 
Integendeel zelfs. Er is immers nog meer aan de hand: 
hoe percipiëren we in onze rechtstaat een  
aangeslotene bij een aanvullend pensioen? Is deze in 
eerste instantie een consument of een sociaal 
verzekerde?  

Deze vraag is niet louter semantisch maar geeft 
ook weer hoe de verantwoordelijkheidsverdeling kan 
verlopen. Het zijn immers twee totaal verschillende 
denkkaders. Als consument wordt de aangeslotene 
geplaatst in een privaatrechtelijke verhouding die over 
marktpraktijken handelt. Als sociaal verzekerde wordt 
de aangeslotene geplaatst in een publiekrechtelijke 
verhouding waarin het handvest van de sociaal 
verzekerde opereert. Tot op heden is geen antwoord 
gegeven op deze vraag. De aangeslotene laveert in het 
Belgisch bestel tussen consument en sociaal verzekerde.

 YS 
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