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Hoofdstuk 1 – Probleemstelling 

Het gelijkheidsbeginsel is de hoeksteen van het recht. Alle burgers moeten gelijk zijn voor de 
wet. Nochtans hanteert de Belgische Staat verschillende sociale beschermingsstelsels 
naargelang de gerechtigde ambtenaar, werknemer of zelfstandige is en die voor de ene 
voordeliger zijn dan voor de andere. 

Historisch gezien ontwikkelde de Belgische sociale zekerheid zich rond drie 
beroepscategorieën. De oudste vorm van sociale bescherming is de sociale bijstand die reeds 
in de oudheid bestond en de oudste vorm van sociale zekerheid is die van de ambtenaren. In 
tegenstelling tot de rest van de bevolking konden de ambtenaren bij het ontstaan van België al 
lang aanspraak maken op bepaalde vormen van socialezekerheidsprestaties. ‘Aanspraak 
maken’ is echter een groot woord. Het ging eerder om de toekenning van sociale voordelen 
die als een vorm van beloning voor aan de staat bewezen diensten werden beschouwd, en die 
naar goeddunken van de overheid werden toegekend. De uitoefening van een ambt werd 
immers beschouwd als een mandaat waarvoor geen wedde diende te worden betaald, maar 
waarvoor een beloning kon worden toegekend. Die opvatting van het openbaar ambt had ook 
te maken met de bevolkingsgroep waarvan de meeste ambtenaren afkomstig waren. 
Oorspronkelijk ging het vooral om personen uit de begoede klasse die bijgevolg hun tijd en 
hun energie aan de staat konden besteden, daar ze over voldoende bestaansmiddelen 
beschikten. In de loop der jaren werd het openbaar ambt democratischer en wierf de overheid 
personeel uit andere klassen van de bevolking aan. Die democratisering van het openbaar 
ambt beïnvloedde de ‘beloning’ die de ambtenaren ontvingen. Wedde en sociale voordelen 
werden voor de ambtenaar een recht waarop hij aanspraak kon maken zonder afhankelijk te 
zijn van overheidswillekeur. 

De sociale zekerheid van de werknemers ontwikkelde zich eerst rond privé-initiatieven en uit 
solidariteitsoverwegingen. De arbeiders richtten sociale kassen op waarin ze bijdragen 
stortten en waarvan de middelen werden aangewend om arbeiders(gezinnen) financieel te 
steunen wanneer ze getroffen werden door ziekte, werkloosheid, ongeval … en ze niet langer 
over een arbeidsinkomen konden beschikken. Naargelang van de streek of van de 
onderneming kwamen sommige werkgevers of lokale overheden eveneens financieel tussen 
onder de vorm van sociale bijdragen. Daardoor was er meer geld in sommige kassen maar dat 
nam niet weg dat andere failliet gingen. Bovendien verschilden de toekenningsregels voor 
uitkeringen naargelang van de kas. Het is pas in de XXste eeuw dat de overheid op een meer 
gecentraliseerde en eenvormige wijze werkelijk in de organisatie van de sociale zekerheid 
tussenkwam, onder andere ten gevolge van de industrialisering, de moeilijke 
leefomstandigheden van de arbeiders en de stijgende sociale onrust. Zo was de sociale 
bescherming toen vooral gericht op de arbeidersklasse. Geleidelijk werd ze tot de bedienden 
uitgebreid. De behoeften van de bevolking en de evolutie van het begrip gelijkheid speelden 
daar een rol in. Door te streven naar meer gelijkheid tussen alle loontrekkenden ontstond 
geleidelijk de sociale zekerheid van de werknemers die pas na de Tweede Wereldoorlog 
officieel het levenslicht zag. 
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De sociale bescherming van de zelfstandigen kwam tot stand in de tweede helft van de XXste 
eeuw. De zelfstandigen waren immers zeer gehecht aan hun vrijheid en hun autonomie, en 
elke staatstussenkomst werd gezien als een onverdraaglijk inmenging in hun leven. Maar de 
situatie waarin sommige zelfstandigen verkeerden en de behoefte aan een 
minimumbescherming tegen bepaalde sociale risico’s zoals ouderdom of ziekte droegen er toe 
bij dat de standpunten evolueerden. Het werd mogelijk om de zelfstandigen eerst een 
minimale sociale bescherming te bieden en vervolgens een sociale zekerheid.  

Tijdens de opbouw van de sociale zekerheid evolueerde het begrip gelijkheid. Die 
ontwikkeling beïnvloedde inzonderheid de evolutie van de sociale zekerheid en de manier 
waarop elke beroepscategorie, namelijk ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, tegen 
sociale risico’s werd beschermd. In de loop der jaren groeiden de beschermingssystemen van 
die drie beroepscategorieën naar elkaar toe. Men denke bijvoorbeeld aan de kinderbijslag of 
aan de gezondheidszorg. Meermaals verklaarde de wetgever dat hij een gelijkaardige 
bescherming wou geven aan ambtenaren en werknemers, of aan werknemers en zelfstandigen, 
of nog aan de drie categorieën. Toch bestaan er thans nog steeds drie verschillende 
socialezekerheidsstelsels. 

De sociale zekerheid kan niet enkel op basis van maatschappelijke opvattingen en politieke 
standpunten worden opgebouwd. Men dient ook rekening te houden met economische en 
financiële overwegingen. De sociale zekerheid kan immers niet los worden gezien van de rest 
van de maatschappelijke context, als een abstract begrip, zonder banden met de maatschappij 
waarin men leeft. Daardoor moeten we vaststellen dat werknemers, ambtenaren en 
zelfstandigen nog steeds onder drie socialezekerheidsstelsels ressorteren die een aantal 
verschillen in behandeling inhouden, ondanks een zekere toenadering van de 
beschermingsregelingen. Men kan zich afvragen of het verschil in de huidige sociale statuten 
van overheidspersoneel, werknemers en zelfstandigen al dan niet in overeenstemming is met 
het gelijkheidsbeginsel. 

In de loop der jaren is er een duidelijke evolutie waar te nemen in de betekenis en in de 
toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Deze evolutie werd door verschillende, samenlopende 
factoren veroorzaakt, zoals de veranderende opvattingen in onze samenleving (overgang van 
een nachtwakersstaat naar een verzorgingsstaat en dan naar een actieve welvaartsstaat), de 
opkomst van nieuwe verdragen naar internationaal en Europees recht, de uitbreiding van de 
bevoegdheden van sommige rechtscolleges, enz. Bovendien gaat het om een materie waar de 
grens tussen het recht, de rechtsregels en de politieke en maatschappelijke keuzes niet altijd 
even duidelijk is. 

Inzake sociale zekerheid bestaat het grootste verschil tussen de beroepscategorieën 
inzonderheid in de pensioensector, een belangrijke sector die momenteel sterk onder druk en 
volop in de belangstelling staat. Het overheidspersoneel beschikt over een specifieke 
pensioenregeling die in hoofdzaak berust op de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en 
kerkelijke pensioenen, met tal van bijzondere statuten voor diverse categorieën. De 
werknemers en de zelfstandigen hebben ook hun eigen bijdrageregeling, hun eigen dekking, 
hun eigen rechten op prestaties en uitkeringen. De kenmerken van het sociale stelsel 
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waaronder iedere categorie ressorteert, zijn soms gelijkaardig, soms uiteenlopend en bevatten 
zelfs nuances binnen elke beroepscategorie.  

In vergelijking met de evolutie in andere rechtstakken kan men zich afvragen of het 
gelijkheidsbeginsel in de sociale zekerheid steeds dezelfde invulling heeft. Een blik op de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof geeft de indruk dat het gelijkheidsbeginsel een andere 
betekenis krijgt naargelang de bekommernissen van het moment of naargelang de persoon of 
de instelling die de kosten van de gelijkheid, van de gelijkschakeling, op zich zal moeten 
nemen. Wat betekent dan gelijke behandeling in de sociale zekerheid? 

Die vraag weerklinkt nog sterker als het gaat om pensioenregelingen. De rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof toont ons dat de constitutionele rechter minder geneigd is om 
schendingen van het gelijkheidsbeginsel in de pensioensector uit te spreken dan in andere 
sectoren van de sociale zekerheid. In het kader van geschillen betreffende verschillen tussen 
beroepscategorieën in pensioenzaken lijkt het inderdaad vreemd dat het Grondwettelijk Hof er 
meestal van uitgaat dat de economie en de logica van de stelsels anders en bijgevolg niet 
vergelijkbaar zijn, terwijl het deze redenering niet toepast in andere rechtstakken of in andere 
sectoren van de sociale zekerheid. Men kan zich bijgevolg afvragen of de rechtssubjecten 
meer gelijk zijn in de ene rechtstak dan in de andere, dan wel of die vaste stelling van het Hof 
thans voorbijgestreefd is. In vergelijking met andere sectoren van de sociale zekerheid is het 
gelijkheidsbeginsel misschien nog niet of nog niet helemaal doorgedrongen in de 
pensioensector. 

Het doel van dit proefschrift is dus te onderzoeken of het bestaan van verschillende wettelijke 
pensioenregelingen naargelang van de beroepscategorie al dan niet in overeenstemming is met 
het gelijkheidsbeginsel. Respecteert de huidige organisatie van de wettelijke 
pensioenregelingen dat principe of zou België niet eerder de wettelijke pensioenregelingen 
moeten hervormen om dat belangrijke beginsel te eerbiedigen? 
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Hoofdstuk 2 – Afbakening van het onderzoek 

Onderhavig onderzoek situeert zich in het publiekrecht en betreft de doorwerking van het 
gelijkheidsbeginsel in het Belgisch socialezekerheidsrecht, meer bepaald wat betreft de 
verschillen in behandeling tussen de beroepscategorieën. Een sector van de sociale zekerheid 
wordt hier specifiek onderzocht, namelijk de sector van de wettelijke pensioenen. 

Met beroepscategorieën worden werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel bedoeld.  

Onder werknemers wordt verstaan de personen die onder arbeidsovereenkomst worden 
tewerkgesteld en die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders1, 
alsook aan het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders2. Aangaande de pensioenregeling gaat het om de werknemers die 
onderworpen zijn aan het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- 
en overlevingspensioen voor werknemers3. Er dient ook te worden vermeld dat wij ons 
toespitsen op de algemene pensioenregeling van de werknemers. Bijgevolg bespreken wij de 
specifieke pensioenregelingen zoals die van de mijnwerknemers of de zeevarenden niet. 

Onder zelfstandigen wordt verstaan de personen die door hun beroepsactiviteit onderworpen 
zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen zoals bepaald door het koninklijk besluit nr. 
38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen4 en die 
inzake pensioenen vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 
november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen5. 

Met ambtenaren worden enkel de ambtenaren bedoeld die onder het toepassingsgebied van de 
algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen6 ressorteren. We 
besteden dus enkel aandacht aan de algemene pensioenregeling van het overheidspersoneel. 
De pensioenregeling van de lokale besturen, noch de specifieke pensioenregelingen van de 
overheid komen hier aan bod. De bedoeling van dit proefschrift bestaat er immers in om de 
verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën (werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren) te onderzoeken en niet zozeer om de verschillen binnen eenzelfde 
beroepscategorie te bestuderen. Bovendien zou de vraag naar de verschillen in behandeling 
tussen personeelsleden van de overheid een apart onderzoek verdienen, gezien de specificiteit 
van het onderwerp. Op het vlak van de terminologie gebruiken wij ‘ambtenaren’ en 
‘overheidspersoneel’ zonder onderscheid. 

Volgens artikel 10 van de Grondwet houdt het gelijkheidsbeginsel in dat alle Belgen gelijk 
zijn voor de wet. Het gaat om een algemene formulering van dit beginsel. De definitie van het 
                                                
1 BS 25 juli 1969.   
2 BS 5 december 1969. 
3 BS 27 oktober 1967. 
4 BS 29 juli 1967. 
5 BS 14 november 1967. 
6 BS 31 juli 1844. 
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gelijkheidsbeginsel die we in dit proefschrift weerhouden, is de definitie die door het 
Grondwettelijk Hof wordt gehanteerd. Dit houdt in dat verschillen in behandeling tussen 
bepaalde categorieën van personen kunnen worden ingevoerd voor zover het gemaakte 
onderscheid op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is ten aanzien van het 
door de wetgever beoogde doel en op voorwaarde dat de gevolgen van dat onderscheid 
evenredig zijn met de nagestreefde doelstelling7. Andersom houdt het gelijkheidsbeginsel in 
dat verschillende categorieën in principe op verschillende wijze moeten worden behandeld, 
tenzij er een objectieve en redelijke verantwoording bestaat en dat die gelijke behandeling 
geen onevenredige gevolgen met zich meebrengt voor de betrokkenen. 

Het onderzoek beperkt zich tot de wettelijke pensioenregelingen. Met andere woorden, de 
aanvullende pensioenverzekeringen noch de inkomensgarantie voor ouderen komen hier aan 
bod. 

Er wordt rekening gehouden met de wetgeving die van kracht was tot en met 13 december 
20118. Op 28 december 2011 nam het parlement de wet houdende diverse bepalingen9 aan. 
Die wet bevat een aantal bepalingen tot hervorming van de wettelijke pensioenstelsels in 
uitvoering van het regeerakkoord van 1 december 201110. Het feit dat sommige maatregelen 
die in het regeerakkoord werden opgenomen nog in wetteksten moeten worden gegoten en dat 
de wet van 28 december 2011 nog moet worden uitgevoerd, heeft als gevolg dat we in een 
tussenperiode zitten. Om die reden en voor zover de wettelijke bepalingen vóór 23 januari 
2012 werden aangenomen, wordt er voornamelijk pro memorie verwezen naar de huidige 
pensioenhervorming; bijkomend kan een eventueel gelijkheidsprobleem dat door deze 
hervorming zou ontstaan, worden besproken. 

Wat de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof betreft, wordt er rekening gehouden met de 
beslissingen van het Hof tot en met 22 januari 2012. 

Inzake financiering van de sociale zekerheid, en in het bijzonder van de pensioensector, 
worden de financieringsbronnen van de verschillende wettelijke pensioenstelsels vergeleken 
voor een periode die zich uitstrekt van 2005 tot en met 2009. We wensten aanvankelijk cijfers 
over een langere periode te vergelijken, maar we kampten met meerdere problemen. In 1995 
werd het globaal beheer ingevoerd in de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen. Die 
invoering heeft tot gevolg gehad dat het aandeel van de overheid en dat van de werkgevers- 
en werknemersbijdragen in de financiering van de wettelijke pensioenen niet meer apart 
worden vermeld, wat een vergelijking tussen de jaren vóór en na 1995 methodologisch 
aanzienlijk bemoeilijkt11. We hadden eventueel kunnen opteren voor een vergelijking over de 

                                                
7 Vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Zie onder andere Arbitragehof 12 november 1992, 70/92, 
B.3.2.; 15 juli 1993, 59/93, B.2.; 26 april 1994, 33/94, B.4.; 16 januari 1997, 3/97, B.3.; 15 oktober 2002, 
146/2002, B.3.; 12 juli 2001, 99/2001, B.3.; 11 december 2002, 180/2002, B.3. 
8 Datum van de voorverdediging van dit proefschrift. 
9 BS 30 december 2011. 
10 Federaal regeerakkoord, 1 december 2011, 180 p., 
http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf. 
11 Zie de langetermijnstatistieken van de FOD Sociale Zekerheid die zich uitstrekken van 1970 tot en met 2008 
voor de werknemers en van 1980 tot en met 2008 voor de zelfstandigen. FOD Sociale Zekerheid, Sociale 
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periode 1995-2009 maar dit bleek om twee redenen onmogelijk te zijn. Enerzijds beschikken 
we immers pas vanaf 1997 over stabiele cijfers, dit is na de overgangsfase die volgde op de 
invoering van het globaal beheer; anderzijds heeft de RSZ in 2004 zijn statistisch materiaal 
vernieuwd waardoor we niet konden inschatten in welke mate die vernieuwing een invloed 
had op de gepubliceerde gegevens. Een ander probleem betrof de financiële gegevens die 
voor de openbare sector worden gepubliceerd. In de langetermijnstatistieken die de FOD 
Sociale Zekerheid publiceert12 staan er geen gegevens over de verdeling van de financiële 
bronnen tussen de tussenkomst van de overheid en de bijdragen van de ambtenaren. We 
stonden voor hetzelfde probleem met de informatie die de PDOS online ter beschikking 
stelt13, en met de begrotingsdocumenten die in het parlement werden besproken14. Aangezien 
dit een juridisch en geen economisch proefschrift is en we het zekere voor het onzekere 
wilden nemen, besloten we cijfers te vergelijken die zich over dezelfde periode uitstrekken als 
deze die worden gebruikt door de FOD Sociale Zekerheid in het Vade Mecum van de 

financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België 
15, dit is de periode 

2005-2009. 

Ten slotte wordt er in dit proefschrift een duidelijk verschil gemaakt tussen enerzijds de 
verschillen tussen beroepscategorieën in de pensioenstelsels en anderzijds het verschil in 
pensioenstelsel naargelang van de beroepscategorie. Onder ‘verschillen tussen 
beroepscategorieën in de pensioenstelsels’ wordt verstaan de verschillen in 
toekenningsvoorwaarden, pensioenberekening en -herwaardering, enz. die tussen de 
pensioenregelingen van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren bestaan. Met 
‘verschil in pensioenstelsel naargelang van de beroepscategorie’ refereren we aan elke 
pensioenregeling, als één geheel beschouwd.  

                                                                                                                                                   
zekerheid in zijn context: 30 jaar statistieken, tabel II-C-5 “Evolutie van de socialezekerheidsbijdragen, 
staatsbijdragen en alternatieve financiering” en tabel III-C-5 “Evolutie van de socialezekerheidsbijdrage, 
rijkstoelagen en alternatieve financiering”, www.socialsecurity.fgov.be, rubriek ‘publicatie’. 
12 FOD Sociale Zekerheid, Sociale zekerheid in zijn context: 30 jaar statistieken, www.socialsecurity.fgov.be, 
rubriek ‘publicatie’. 
13 www.pdos.be, rubriek ‘pensioenstatistieken’. 
14 Zie www.dekamer.be, rubriek ‘begrotingen en beleidsnota’s’. 
15 X, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België. Periode 

2005-2011, Directie generaal Sociaal Beleid, FOD Sociale Zekerheid, Brussel, 2011, 386 p. 
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Hoofdstuk 3 – Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van onderhavig onderzoek is of het bestaan van verschillende wettelijke 
pensioenregelingen naargelang van de beroepscategorie al dan niet in overeenstemming is met 
het gelijkheidsbeginsel. Met andere woorden, respecteert de huidige organisatie van de 
wettelijke pensioenregelingen het gelijkheidsbeginsel of zou België niet eerder die organisatie 
moeten herzien om het gelijkheidsbeginsel te eerbiedigen? 

1° Om die vraag te beantwoorden moeten eerst de volgende subvragen in verband met het 
gelijkheidsbeginsel worden opgelost: 

- naar Belgisch recht, en in het bijzonder in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, 
welke zijn de toetsingscriteria aan het gelijkheidsbeginsel? 

- hoe worden die criteria door het Grondwettelijk Hof toegepast als het gaat om 
verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën? 

o worden die criteria op dezelfde manier toegepast in alle sectoren van de sociale 
zekerheid of zijn er merkwaardige verschillen naargelang van de 
socialezekerheidssector? 

o worden die criteria op dezelfde manier toegepast in andere rechtstakken dan de 
sociale zekerheid of zijn er merkwaardige verschillen naargelang van de 
rechtstak? 

- naar Europees recht, dit is in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, welke zijn de toetsingscriteria die worden gehanteerd? 

- zijn er verschillen of gelijkenissen tussen het toetsingsmodel van het Grondwettelijk 
Hof en van het Hof van Justitie van de Europese Unie die we zouden kunnen 
gebruiken om een eigen toetsingsmodel te bepalen? 

2° Vervolgens wordt de vraag ‘hoe evolueert het gelijkheidsbegrip in de verschillende 
sectoren van de sociale zekerheid’ onderzocht aan de hand van de volgende subvragen: 

- sinds de eerste sporen van sociale bescherming, hoe evolueerde de toepassing van het 
gelijkheidsbegrip en welk doel beoogde de wetgever sinds het prille begin van de 
sociale bescherming ? 

- hoe en in welke mate brak het gelijkheidsbeginsel door in de verschillende sectoren 
van de sociale zekerheid en welk doel beoogde de wetgever inzake gelijkheid tussen 
beroepscategorieën? 

- hoe en in welke mate brak het gelijkheidsbeginsel door in de sector van de wettelijke 
pensioenen en welk doel beoogde de wetgever inzake gelijkheid tussen 
beroepscategorieën? 
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- welke zijn de voornaamste verschillen tussen de evolutie van de gelijkheid tussen 
beroepscategorieën in de pensioensector en in de andere sectoren van de sociale 
zekerheid? 

3° Een bijzondere aandacht wordt besteed aan de vraag naar de vergelijkbaarheid van 
pensioenregelingen van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren. Die vraag 
wordt onderzocht op basis van de volgende subvragen: 

- verschilt het doel van de socialebeschermingsstelsels, en in het bijzonder de 
doelstelling van de wettelijke pensioenen, naargelang van de beroepscategorie? 

- is de financiering van de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de 
ambtenaren echt verschillend? 

- kunnen de pensioenregelingen van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren 
onderling worden vergeleken? 

4° De volgende vraag is of de verschillen tussen de pensioenstelsels van de werknemers, de 
zelfstandigen en de ambtenaren de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel kunnen doorstaan. 

In dat kader zijn de subvragen in verband met het rustpensioen de volgende: 

- zijn er nog verschillen inzake pensioenleeftijd en zijn ze in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake berekening van het pensioen in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake tantièmes in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake gelijkstelling met bepaalde inactiviteitsperioden in 
overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake cumulatieregeling in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake toegelaten arbeid in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake het gewaarborgd minimumpensioen in overeenstemming 
met het gelijkheidsbeginsel? 

- is het verschil inzake het minimumrecht per loopbaanjaar in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake herwaardering van de pensioenen in overeenstemming met 
het gelijkheidsbeginsel? 
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De subvragen met betrekking tot verschillen tussen beroepscategorieën inzake 
overlevingspensioen zijn: 

- is het verschil in leeftijdsvoorwaarde in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake leeftijd in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake berekening van het overlevingspensioen in 
overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake cumulatieregeling in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de eventuele verschillen inzake toegelaten arbeid in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel? 

- zijn de verschillen inzake tijdelijk en voortgezet overlevingspensioen in 
overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? 

Twee subvragen worden hier nog onderzocht: 

- is het verschil inzake wezenpensioen in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? 

- is het verschil met betrekking tot het pensioen van de uit de echt gewezen echtgenoot 
in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel? 

Indien het antwoord op de hoofdvraag positief is, wordt de bijkomende vraag gesteld: welke 
hervormingsvoorstellen van de wettelijke pensioenstelsels kunnen we formuleren? 
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Hoofdstuk 4 – Methodologie 

Het eerste deel van het onderzoek dat vragen in verband met het gelijkheidsbeginsel betreft, 
steunt op de arresten van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot socialezekerheidsrecht 
en/of beroepscategorieën, op arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie en op de 
rechtsleer. 

De rechtsleer wordt vooral benut om het toetsingsschema aan het gelijkheidsbeginsel te 
bestuderen. Wat de rechtspraak betreft, gaat onze aandacht vooral naar de toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel in het sociaal recht, met de focus op verschillen tussen 
beroepscategorieën. Als andere rechtstakken aan bod komen, is dat ten dienste van onze 
studie van de gelijke behandeling in de sociale zekerheid, hetzij om bepaalde aandachtspunten 
te vergelijken, hetzij om kenmerken te benadrukken. 

De keuze om minder aandacht te besteden aan de rechtspraak van andere Belgische 
rechtscolleges dan het Grondwettelijk Hof wordt om twee redenen verantwoord. Ten eerste 
steunen de Belgische pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en het 
overheidspersoneel vooral op wetten, in de formele betekenis van het woord. Het 
rechtscollege dat bij uitstek bevoegd is om te oordelen over een eventuele schending van het 
gelijkheidsbeginsel door een formele wet, is het Grondwettelijk Hof. Bovendien wordt de 
meerderheid van de arresten van het Grondwettelijk Hof op basis van prejudiciële vragen 
uitgesproken, en niet zozeer op basis van vernietigingsberoepen. Concreet houdt dat in dat het 
Hof, in de meerderheid van de gevallen, door andere rechtscolleges wordt ondervraagd. De 
studie van de rechtspraak van andere rechtscolleges leverde dan ook te weinig meerwaarde. 
Dit betekent echter niet dat we nooit naar rechtspraak van andere rechtscolleges verwijzen. 
Dergelijke rechtspraak komt zijdelings aan bod, voor zover ze een voldoende meerwaarde 
heeft om het antwoord op de onderzoeksvraag te formuleren. De tweede reden die onze keuze 
verantwoordt, is dat onderhavig onderzoek vooral op ‘ruw materiaal’ steunt. Met andere 
woorden, onze voornaamste bron om het gelijkheidsbeginsel en de toepassing ervan op de 
verschillende beroepscategorieën te bestuderen, is de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. 
De rechtsleer en de rechtspraakoverzichten leken vooral aangewezen om tot een verfijnde 
analyse van de verschillen in behandeling tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren 
aan het licht van het gelijkheidsbeginsel te komen. 

De arresten van het Grondwettelijk Hof werden volgens twee hoofdcriteria gesorteerd: 
enerzijds, alle arresten met betrekking tot verschillen tussen beroepscategorieën, zonder 
rekening te houden met de rechtstak die aan bod kwam; anderzijds, alle arresten met 
betrekking tot socialezekerheidsrecht. Na die arresten te hebben bestudeerd, besteden wij 
bijzondere aandacht aan de beslissingen die betrekking hebben op 
socialezekerheidsrechtsvragen over verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën. 
Onze bedoeling is uit te zoeken of in de loop der jaren de toetsing van een rechtsnorm aan het 
gelijkheidsbeginsel evolueert en of die toetsing aanzienlijk verschilt naargelang van de sector 
van de sociale zekerheid waarop de getoetste rechtsnorm wordt toegepast. Met andere 
woorden, is er meer of minder gelijkheid tussen beroepscategorieën in bepaalde sectoren van 
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de sociale zekerheid? Het spreekt voor zich dat de arresten met betrekking tot de wettelijke 
pensioenstelsels hier een centrale plaats in verdienen.  

De verschillende uitspraken van het Grondwettelijk Hof worden vanuit een methodologisch 
oogpunt benaderd. Het gaat niet zozeer om een inhoudelijke bespreking van de arresten die 
gepaard zou gaan met kritische bemerkingen, maar om een methodologisch onderzoek dat op 
basis van een toetsingsschema aan het gelijkheidsbeginsel wordt gevoerd. Het doel van die 
analyse is uit te maken in welke mate het toetsingsschema dat het Grondwettelijk Hof thans 
toepast, kan worden gebruikt om onze onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Ter aanvulling van dat toetsingsmodel wordt eveneens aandacht besteed aan de rechtspraak 
van het Hof van Justitie en aan de toetsingscriteria die het hanteert. Het doel bestaat erin om 
te bepalen of het toetsingsschema van het Hof van Justitie verschillend is van dit van het 
Grondwettelijk Hof en zo ja, waarin. In dit onderdeel wordt bijgevolg ook meer gefocust op 
methodologie en interpretatiemodellen dan op inhoudelijke aspecten van de arresten. Er wordt 
in het bijzonder aandacht besteed aan de redenering van het Hof wanneer het oordeelt over 
een eventuele schending van het recht op vrij verkeer van personen en diensten16. Het Hof is 
immers van oordeel dat artikel 45 (vrij verkeer van werknemers) en artikel 49 (vrijheid van 
vestiging) VWEU-Verdrag17 dezelfde bescherming bieden aan de personen die onder hun 
toepassingsgebied vallen18. Op die basis heeft het Hof van Justitie een interessante 
rechtspraak inzake sociale zekerheid en beroepscategorieën ontwikkeld die uitgebreid door 
SCHOUKENS

19
 werd besproken. 

De onderzoeksvragen in verband met de geschiedenis van de sociale zekerheid, met 
bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de pensioenregelingen, worden vanuit een 
drievoudige invalshoek benaderd: de feitelijke gegevens over de sociale bescherming uit het 
verleden, de evolutie van het gelijkheidsbegrip in de sociale zekerheid en de ontwikkeling van 
de overheidsdiensten. Het gaat niet om drie invalshoeken die apart worden besproken, want 
dit zou een kunstmatige aanpak met zich meebrengen, maar wel om een drievoudige 
invalshoek. Met andere woorden, chronologisch besteden we vooral aandacht aan de 
gebeurtenissen die op het kruispunt liggen van de sociale bescherming, het 
gelijkheidsbeginsel en de openbare diensten. 

                                                
16 Titel IV “Het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal” VWEU-Verdrag. Hier gaat het vooral om art. 
45 (vrij verkeer van werknemers, oud art. 39 EG-Verdrag) en om art. 49 (vestigingsrecht, oud art. 43 EG-
Verdrag). Voor een geconsolideerde versie van dit verdrag, zie de EUR-Lex website onder “Verdragen”, 
http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/index.htm. Voor meer uitleg over de gevolgen van het Verdrag van Lissabon 
op de prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie, zie het interessante artikel van VAN NUFFEL: P. VAN 

NUFFEL, “Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: leidraad voor de rechtspraktijk na 
het Verdrag van Lissabon, RW 2009-2010, vol. 28, 1154-1177. 
17 Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie, Geconsolideerde versie van het 
EG-Verdrag na het Verdrag van Lissabon, BS 17 december 2007 (hierna VWEU-Verdrag). 
18 D. MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière 

d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 64, nr. 97. Zie onder andere HvJ C-363/89, Roux, Jur. 
1991, I-273, r.o. 23. 
19 P. SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact van 

het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000. 
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Bovendien is de gekozen invalshoek teleologisch. Contextuele en teleologische interpretaties 
spelen immers een belangrijke rol in de gelijkheidstoets. In de opbouw van de sociale 
zekerheid rond drie beroepscategorieën gaan wij dus op zoek naar het doel van de wetgever 
omtrent de gelijkstelling van de sociale bescherming die aan de gerechtigden wordt geboden. 
Anders gezegd, de geschiedenis van de sociale zekerheid en van de ontwikkeling rond drie 
beroepcategorieën wordt onder ‘de loep van het gelijkheidsbeginsel’ genomen. Hier wordt 
specifieke aandacht besteed aan de wettelijke pensioenen en vooral aan de ontwikkeling van 
de gelijkenissen en verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën, evenals aan de ratio 

legis van de pensioenwetgeving. 

Gezien die teleologische benadering, worden de onderzoeksvragen in verband met de 
geschiedenis van de sociale zekerheid hoofdzakelijk beantwoord aan de hand van 
parlementaire stukken, verslagen van de ministerraad, verslagen aan de Koning en officiële 
administratieve dossiers, en niet zozeer op basis van literatuur. Het gaat dus om de officiële 
verklaringen van de wetgever bij de verantwoording van zijn keuzes, ook al is er soms sprake 
van verborgen doelstellingen. Om die reden hebben we het nuttig geacht om steeds naar de 
volledige bronnen te verwijzen en om zo nauwkeurig mogelijk te vermelden of het gaat om 
een verklaring van de minister, een discussie in de Kamer of in de Senaat, een verslag 
uitgebracht door een of ander parlementslid, enz. In de mate van het mogelijke vermelden we 
ook de namen van de betrokkenen. 

De vraag naar de vergelijkbaarheid van de pensioenregelingen wordt onderzocht op basis van 
twee argumenten die het Grondwettelijk Hof gebruikt om de vergelijking tussen 
pensioenstelsels principieel te weigeren, namelijk het verschil in financiering en in doel van 
de pensioenregelingen. Het Hof verwijst ook in zijn klassieke stelling naar de verschillen in 
toekenningsvoorwaarden, hoewel die toekenningsvoorwaarden net het voorwerp uitmaken 
van de gelijkheidsvragen. Bijgevolg is de redenering van het Grondwettelijk Hof tautologisch: 
het weigert de verschillen in toekenningsvoorwaarden aan het gelijkheidsbeginsel te toetsen 
omdat de pensioenstelsels onder andere verschillende toekenningsvoorwaarden hanteren. Om 
een dergelijke tautologische redenering te vermijden, beperken we ons ertoe de 
vergelijkbaarheidsvraag op basis van de financiering en het doel van de pensioenregelingen 
van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren te beantwoorden. Het verschil in 
toekenningsvoorwaarden wordt onder een apart deel20 opgenomen. 

De onderzoeksvragen in verband met de toetsing van de verschillen in behandeling tussen de 
pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren aan het 
gelijkheidsbeginsel worden vooral bestudeerd aan de hand van de wetgeving en 
voorbereidende stukken. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie komt maar in beperkte mate aan bod. De beslissingen van 
andere rechtscolleges worden enkel opgenomen voor zover ze betrekking hebben op het 
gelijkheidsbeginsel, wat eerder zelden voorkomt. Die werkwijze is om twee redenen 
verantwoord: het toetsingsmodel van het gelijkheidsbeginsel, dat op wetteksten en 

                                                
20 Cf. Deel V. 
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voorbereidende werken berust en de bijzondere rol die het Grondwettelijk Hof en het Hof van 
Justitie in de gelijkheidstoets spelen. 

De hoofdvraag van het proefschrift “is het bestaan van verschillende pensioenregelingen 
naargelang van de beroepscategorie bestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel?” wordt 
onderzocht aan de hand van de resultaten van de subvragen van het onderzoek en dankzij het 
materiaal dat we in de voorafgaande delen hebben gebruikt. We toetsen systematisch het 
verschil in pensioenstelsel tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren aan alle criteria 
van het toetsingsmodel dat we gekozen hebben. 
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Hoofdstuk 5 – Opbouw van het proefschrift 

Het eerste deel van het onderzoek spitst zich toe op het gelijkheidsbeginsel (deel II) om een 
toetsingsmodel te bepalen dat op het verschil in pensioenstelsel kan worden toegepast. Op 
basis van de hiervoor beschreven methodologie bespreken we eerst het huidige 
toetsingsschema dat het Grondwettelijk Hof21 hanteert om een wettelijke bepaling aan het 
gelijkheidsbeginsel te toetsen (deel II, hoofdstuk 2). Daarna spitsen we ons vooral toe op de 
methodologische, en niet zozeer inhoudelijke, studie van de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof inzake sociale zekerheid en/of verschillen tussen beroepscategorieën (deel 
II, hoofdstuk 3). Het doel bestaat erin uit te maken of het Hof het gelijkheidsbeginsel al dan 
niet op dezelfde wijze toepast naargelang de rechtstak, de socialezekerheidssector of andere 
factoren. Zo ja, welke zijn de beslissende elementen van de gelijkheidstoets en kunnen ze 
worden gebruikt om ons toetsingsmodel vast te leggen? Vervolgens wordt het 
toetsingsschema van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het kort besproken (deel II, 
hoofdstuk 4). De vraag is of het Hof van Justitie hetzelfde toetsingsmodel als het 
Grondwettelijk Hof hanteert en of dit model specifieke klemtonen bevat die kunnen worden 
gebruikt om onze onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Omdat het teleologisch criterium een belangrijke rol speelt bij de toetsing van een 
wetskrachtige norm aan het gelijkheidsbeginsel, wordt in deel III aandacht besteed aan de 
geschiedenis van de sociale zekerheid en in het bijzonder aan de evolutie van het begrip 
gelijkheid in de sociale bescherming en de (al dan niet) gelijkstelling tussen 
beroepscategorieën. Een tweede belangrijke reden om zich over de geschiedenis van de 
sociale zekerheid te buigen, is de opbouw van de Belgische sociale zekerheid waarin de 
pensioensector maar een sector is naast de overige. Om de gelijkheidsvraag tussen 
beroepscategorieën in de pensioensector te onderzoeken, lijkt het ons onontbeerlijk om de 
evolutie van de gelijkheid in de andere sectoren van de sociale zekerheid te bestuderen, daar 
de verschillende socialezekerheidssectoren een redelijk coherent geheel vorm(d)en. Bijgevolg 
bespreken we eerst de geschiedenis van de sociale zekerheid van de oudheid tot ongeveer 
1944, datum van het ontstaan van onze sociale zekerheid (deel III, hoofdstuk 2). Daarna 
bekijken we de evolutie binnen elke sector van de sociale zekerheid voor de verschillende 
beroepscategorieën (werknemers, ambtenaren en zelfstandigen) door de bril van het 
gelijkheidsbeginsel met een bijzondere aandacht voor de XXste en de XXIste eeuw (deel III, 
hoofdstuk 3). De geschiedenis van het gelijkheidsbeginsel en de verschillen in behandeling 
tussen beroepscategorieën in de rust- en overlevingspensioenen worden in een apart 
hoofdstuk besproken (deel III, hoofdstuk 4). Ten slotte trekken we een aantal conclusies (deel 
III, hoofdstuk 5).  

Deel IV betreft in het bijzonder de vergelijkbaarheid van de pensioenstelsels. Dit dient het 
voorwerp uit te maken van een apart deel, omdat de conclusies van het onderzoek naar de 
                                                
21 Bij Grondwetsherziening van 7 mei 2007, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, werd de 
benaming van het Arbitragehof vervangen door die van “Grondwettelijk Hof”, met onmiddellijke 
inwerkingtreding. In onderhavig document gebruiken we steeds de benaming “Grondwettelijk Hof”, ook 
wanneer de arresten vóór 7 mei 2007 werden uitgesproken. Als wij in voetnoot naar de arresten zelf verwijzen, 
gebruiken we hetzij Arbitragehof, hetzij Grondwettelijk Hof, naargelang de datum van het arrest. 
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vergelijkbaarheid van de pensioenstelsels nodig zijn om de verschillen in behandeling tussen 
beroepscategorieën (deel V) en het verschil in pensioenstelsel (deel VI) aan het 
gelijkheidsbeginsel te toetsen. Het Grondwettelijk Hof heeft immers herhaaldelijk gesteld dat 
de pensioenstelsels in principe niet vergelijkbaar zijn, omdat de financiering, het doel en de 
toekenningsvoorwaarden van elk pensioenstelsel verschillend zijn22. Bijgevolg steunt het Hof 
op een principiële onvergelijkbaarheid van de pensioenregelingen om wettelijke 
pensioenbepalingen niet aan het gelijkheidsbeginsel te toetsen. Het is eerder uitzonderlijk dat 
de constitutionele rechter rechtsnormen uit verschillende pensioenstelsels aan het 
gelijkheidsbeginsel toetst of, zoals op 31 mei 2011 voor de eerste keer werd verklaard, 
wanneer het gaat om “eenzelfde maatregel, die voor die stelsels gemeenschappelijk is” en die 
“duidelijk verschillende gevolgen heeft in het ene en het andere stelsel”23. Daarom 
onderzoeken we in deel IV of het doel (deel IV, hoofdstuk 1) en de financiering (deel IV, 
hoofdstuk 2) zodanig verschillend zijn dat elke vergelijking tussen pensioenstelsels en/of 
tussen wettelijke bepalingen uitgesloten is.  

Dankzij de verschillende elementen en gevolgtrekkingen die uit de voorafgaande delen 
voortvloeien, worden de verschillen in behandeling (en dus ook de verschillen in 
toekenningsvoorwaarden) inzake pensioenen tussen werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren onderworpen aan de gelijkheidstoets. We bespreken eerst de verschillen in 
behandeling tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die thans bestaan inzake 
rustpensioenen (deel V, hoofdstuk 2), overlevingspensioenen (deel V, hoofdstuk 3), 
wezenpensioenen (deel V, hoofdstuk 4) en pensioenen van de uit de echt gescheiden 
echtgenoot (deel V, hoofdstuk 5). Die bespreking laat ons toe een aantal conclusies met 
betrekking tot de toetsing van de verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën aan het 
gelijkheidsbeginsel te trekken (hoofdstuk 5). 

Ten slotte behandelen wij in deel VI de hoofdvraag van dit proefschrift: “Houdt het bestaan 
van de verschillende pensioenregelingen volgens de beroepscategorie een schending in 
van het gelijkheidsbeginsel?”. Met andere woorden, vormen de historische ontwikkeling en 
het verschil in opvatting, organisatie en financiering van de pensioenstelsels werkelijk 
voldoende objectieve grondslagen om in de XXIste eeuw een zo belangrijk verschil in 
behandeling te rechtvaardigen? 

Indien wij in dit laatste deel tot de conclusie zouden komen dat het gelijkheidsbeginsel door 
het bestaan van drie verschillende pensioenregelingen wordt geschonden, dienen op juridisch 
vlak hervormingsvoorstellen te worden geformuleerd (Nabeschouwingen). Als een 
fundamenteel, grondwettelijk beginsel geschonden wordt, komt het de jurist toe om bij het 
herstel van het recht en de rechtvaardigheid te helpen, om ervoor te zorgen dat op een of 

                                                
22 “De pensioenregelingen verschillen wat betreft het doel, de financieringswijze en de toekenningsvoorwaarden 
ervan. Door die verschillen kan de persoon die recht heeft op een overheidspensioen in principe niet worden 
vergeleken met diegene die recht heeft op een werknemers- of zelfstandigenpensioen (zie met name de arresten 
nrs. 17/91, 54/92, 88/93, 48/95, 112/2001)", Arbitragehof 11 januari 2006, nr. 4/2006, B.3.2.; 10 mei 2006, nr. 
73/2006, B.4.2. 
23 GwH 31 mei 2011, 93/2011, B.5. 
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andere manier die essentiële basisprincipes geëerbiedigd worden en ten bate van de 
rechtsonderhorigen toegepast. 
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DEEL II - GELIJKHEIDSBEGINSEL EN BEROEPS-
CATEGORIEËN 

 
 
 
 

“Rien n’est à la fois plus fascinant et plus 

trompeur que l’égalité” 
 

Advocaat generaal LAGRANGE, 
28 mei 196324 

 
 

                                                
24 HvJ 23-63, S.A. Usines Emile Henricot en anderen t. Hoge Autoriteit van de E.G.K.S., Conclusions de 

l’avocat général Maurice Lagrange, 28 mei 1963, Jur. 1963, 386 en http://eur-lex.europa.eu. 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

In het verklarend woordenboek Van Dale wordt gelijkheid als volgt gedefinieerd: 
"Gelijkstelling in staatkundige en maatschappelijke rechten: de leus der Franse Revolutie was: 
vrijheid, gelijkheid en broederschap"25. In onze westerse geschiedenis was de Franse 
Revolutie een doorbraak op het vlak van gelijkheid26. Die revolutie ging inderdaad verder dan 
de loutere vervanging van de regering. De werkelijke ambitie ervan bestond erin de oude 
maatschappijvorm af te schaffen, de tradities uit te wissen en de bestaande krachtvelden te 
laten verdwijnen. Kortom, zeden en gebruiken moesten worden vernieuwd. Een nieuwe 
samenleving zonder privileges diende het levenslicht te zien. De bedoeling was iedereen 
gelijk te stellen: inhoudelijke ambten moesten de plaats van de aristocratie innemen, de 
centrale regering moest de verschillende lokale machten vervangen, de algemeen geldende 
regels moesten het einde van de plaatselijke franchises betekenen ... Kortom, het kernbegrip 
van die revolutie was ‘gelijkheid’. In zijn schitterende boek “L'ancien régime et la révolution” 
maakt DE TOCQUEVILLE daar een leerrijke analyse van27. 

Het is vooral vanaf de achttiende eeuw dat dit begrip verder uitgewerkt werd28. Zijn betekenis 
evolueerde in de loop der jaren. INGBER

29 stelt dat de betekenis van gelijkheid met de tijd 
evolueert en dat gelijkheid niet alleen concreet beïnvloed wordt door de geschiedenis van de 
filosofische en politieke ideeën maar ook door de economische en sociale geschiedenis. En 
daar zit de voornaamste moeilijkheid in vervat! Het gelijkheidsbegrip kan niet zomaar voor 
eeuwig en altijd worden vastgelegd omdat het met de golven van de maatschappelijke 
evolutie meevaart. Het begrip gelijkheid is een hedendaags concept, daar het op elk moment 
anders kan worden ingekleurd. Wat vandaag gelijk wordt geacht, kan morgen als 
onaanvaardbaar worden beschouwd, en dit zelfs voor en door dezelfde personen. De 
opvattingen inzake lonen van mannen en vrouwen zijn hiervan een voorbeeld. Gedurende een 
zeer lange tijd werd het door iedereen normaal gevonden dat voor een gelijk werk een 
vrouwelijke werknemer minder verdiende dan haar mannelijke collega. Tegenwoordig is dit 
totaal ondenkbaar; het wegwerken van die loonverschillen is een politieke en 
maatschappelijke doelstelling geworden. De loongelijkheid tussen man en vrouw is thans een 
grondbeginsel30 in onze Westerse beschavingen. Betekent dit dat er vroeger geen sprake was 

                                                
25 VAN DALE, "Groot woordenboek der Nederlandse taal", deel I, Van Dale lexicografie, Utrecht - Antwerpen, 
1995 en VAN DALE, online woordenboek. 
26 Het kan hier te worden opgemerkt dat het begrip gelijkheid sinds de Franse Revolutie in toenemende mate in 
de belangstelling is gekomen maar dat het al onder een bepaalde vorm bij ARISTOTELES aanwezig was. 
ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, V, 2, p. 1130.b.30 en 1131 in H. COUSY en M.E. STORME, “Recht en 
gelijkheid – een tot naschrift herwerkte inleiding”, RW 1992-1993, 1-5. 
27 A. DE TOCQUEVILLE, L'ancien régime et la révolution, Gallimard, Paris, 1952, gebaseerd op de Franse uitgave 
van 1859. 
28 Zie hierover A. DE TOCQUEVILLE, L'ancien régime et la révolution, Gallimard, Paris, 1952, 47-48, gebaseerd 
op de Franse uitgave van 1859 ; O. ORBAN, Le Droit Constitutionnel de la Belgique, Tome III, Libertés 
constitutionnelles et principes de législation, Luik, Dessain, 1911 ; C.G. HELLO, Du Régime Constitutionnel, 
Brussel, Méline, 1949. 
29 L. INGBER, "L'égalité en droit ou le droit à l'égalité", JTT 1979, 318. 
30 "De gelijke behandeling van mannen en vrouwen is een grondbeginsel van de Europese Unie. Dit is van meet 
af aan vastgelegd in de primaire wetsbepalingen van het Verdrag van Rome. Sindsdien is dit beginsel door 
opeenvolgende wetswijzigingen versterkt en is het een wezenlijk onderdeel van het sociale beleid van de Unie 
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van verlangen naar noch enig bestaan van gelijkheid? Nee, helemaal niet. De notie werd 
gewoonweg anders ingevuld omdat de maatschappelijke en politieke prioriteiten toen anders 
lagen. Men ging ervan uit dat de gelijkheid op andere vlakken belangrijker was.  

Een ander voorbeeld vindt men in het strafrecht terug. In 1791 werd voor elk strafbaar feit in 
één bepaalde straf voorzien31. Iedereen was dus gelijk voor de wet, aangezien elke dader voor 
hetzelfde feit tot dezelfde boete of gevangenisstraf veroordeeld werd. Thans32 wordt voor 
hetzelfde strafbare feit een minimum- en maximumstraf bepaald. Dit laat de rechter toe om 
een zekere graad van gelijkheid tussen de mensen en de strafbare daden te realiseren, 
afhankelijk van verschillende factoren zoals de persoonlijke geschiedenis van de dader, de 
omstandigheden van de overtreding, enz. Daardoor verandert bovendien de doelstelling van 
de strafmaatregel. Waar de strafmaatregel vroeger uitsluitend een bestraffingsfunctie 
vervulde, kan hij vandaag ook een reclasserings- en verbeteringsrol spelen33. Gelijkheid blijft 
een essentiële bekommernis van de wetgever, maar het begrip wordt concreet anders 
ingevuld. 

Gelijkheid is dus sterk gebonden aan context, cultuur, samenleving, behoeftes, beleid, 
doelstellingen, prioriteiten, etc. en dit maakt de taak van de rechter die het gelijkheidsbeginsel 
moet toepassen, bijzonder moeilijk. Hij waakt over de correcte toepassing van de rechtsregels 
(per definitie algemeen en abstract) op werkelijke gevallen (individueel en concreet). Hij moet 
dus voortdurend naar een evenwicht zoeken tussen wettelijke voorschriften en prioritaire 
doelstellingen, tussen recht en maatschappelijke gevolgen, tussen regels en politieke keuzes34. 
Dit is trouwens de kern van de juridische hermeneutiek. Een interpretatiemodel steunt immers 
op vier afzonderlijke elementen: interpretatietechnieken, interpretatiemethoden, 
interpretatieprocessen en rechtsbeelden35. Bij de toetsing van een rechtsnorm aan het 
gelijkheidsbeginsel komt het rechtsbeeld bijzonder aan bod. Dit is ongetwijfeld te wijten aan 
het feit dat “Comme la ‘vision du monde’, dont elle est issue, la ‘vision du droit’ regroupe, 

entremêlées de manière souvent confuse, des convictions ontologiques sur l’essence du droit 

et la nature de la règle, des prises de position axiologiques sur les buts à atteindre et les 

valeurs à défendre, et des options épistémologiques sur la connaissance en général et la 

                                                                                                                                                   
geworden", Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep 
(door de Commissie ingediend), Toelichting 1, Algemene overwegingen, COD 2004/0084, http://eur-
lex.europa.eu. 
31

 TH. LENTZ, Le code pénal et son application, Fondation Napoléon, www.napoleon.org (raadpleging: 7 
november 2011). 
32 Dit principe werd bij de herziening van het strafwetboek van 1810 ingevoerd dat op 1 januari 1811 in werking 
trad. 
33 L. INGBER, “L’égalité en droit ou le droit à l’égalité”, JTT 1979, 317. 
34 ALEN gaat ervan uit dat “een grondwettelijk hof (…) niet buiten de werkelijkheid leeft, en dient, uit de aard 
zijner functie, in zekere mate rekening te houden met de eventuele maatschappelijke gevolgen van zijn 
uitspraken”. A. ALEN, ‘Het Arbitragehof, meer dan “een grondwettelijk hof met beperkte bevoegdheid”’. Noot 
bij Arbitragehof, arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990, RW 1990-1991, 86. 
VANDE LANOTTE is zelfs explicieter en schrijft het volgende: “De beoordeling of een wettelijke norm het 
gelijkheidsbeginsel schendt, is dus in grote mate verbonden met een aantal politieke en maatschappelijke keuzes 
en prioriteiten”. J. VAN DE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiek Recht, Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2007, 404, nr. 616. 
35 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 30-31. 
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raison juridique en particulier. Les visions du droit affectent d’autant plus sûrement le cours 

des théories et des pratiques de l’interprétation qu’elles fonctionnent généralement de 

manière inconsciente et automatique, sous le prétexte de l’évidence ou de la nature des 

choses”36.  

 

                                                
36 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 31. 
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Hoofdstuk 2 – Toetsingscriteria van het gelijkheidsbeginsel naar 
Belgisch recht: het Grondwettelijk Hof 

Afdeling 1 – Inleiding 

De controlebevoegdheid over de naleving van het gelijkheidsbeginsel dat in artikel 10 van de 
Grondwet is verankerd, hoort toe aan de verschillende rechtscolleges en is afhankelijk van de 
aard van de getoetste norm. 

De bestaanbaarheid van een uitvoerende norm met het gelijkheidsbeginsel is hoofdzakelijk 
een bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken, het Hof van Cassatie en de Raad van 
State. De Raad van State is bevoegd om besluiten en verordeningen te vernietigen als ze in 
strijd zijn met een hogere rechtsnorm37. De gewone rechter dient op grond van de exceptie 
van onwettigheid38 de besluiten van de uitvoerende macht die een hogere rechtsnorm 
schenden buiten toepassing te laten. Met andere woorden, de exceptie van onwettigheid is ook 
van toepassing als een uitvoerende norm het gelijkheidsbeginsel schendt. 

Het Grondwettelijk Hof beschikt over een specifieke bevoegdheid om een wetgevende norm, 
met inbegrip van een rechtsnorm die kracht van wet39 heeft, aan het gelijkheidsbeginsel te 
toetsen. De bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof inzake de controle op de naleving van 
het gelijkheidsbeginsel werd pas in 1989 ingevoerd door de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof40. Tussen 1984, jaar waarin het Hof opgericht werd41, en 1989 was 
het Hof enkel bevoegd om kennis te nemen van geschillen over bevoegdheidsverdelende 
regels42. Vandaar de naam ‘Arbitragehof’: het moest de rol van ‘arbiter’, scheidsrechter, 
spelen tussen de verschillende wetgevende machten, het “moest toezien op de naleving van de 
grondwettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de gemeenschappen en de 
gewesten”43. Het Hof noemde zichzelf “een grondwettelijk hof met een beperkte 
bevoegdheid” 44. 

                                                
37 Art. 14, § 1 RvSt-Wet, BS 21 maart 1973. 
38 Art. 159 GW. 
39 De rechtsleer spreekt van ‘wetskrachtige akten’. Daardoor wordt bedoeld de formele en materiële bepalingen 
die door het federale parlement en door de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen worden 
aangenomen. J. VAN DE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiek Recht, Deel 2, Brugge, Die Keure, 
2007, 121, nr. 196. 
40 BS 7 januari 1989. 
41 Het Arbitragehof werd in 1980 in artikel 107ter van de Grondwet ingebracht. Het artikel 107ter van de 
toenmalige Grondwet werd door de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking 
van het Aribtragehof (BS 8 juli 1983) uitgevoerd en het Hof werd op 1 oktober 1984 in de Senaat plechtig 
geïnstalleerd. 
42 Volgens art. 1, 1° bijzondere wet Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989, betekent dit concreet dat het 
Grondwettelijk Hof wetskrachtige normen kan toetsen aan “de regels die door of krachtens de Grondwet zijn 
vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de 
gewesten”. 
43 Zie de website van het Grondwettelijk Hof, www.grondwettelijkhof.be, rubriek “Situering”, punt 2. a) 
(februari 2009). 
44 Arbitragehof 29 januari 1987, 32/87, B.b.8.1; zie ook E. CLOOTS, “Samenloop van grondrechten. Is het einde 
van de ‘guerre des juges’ nabij?”, TBP 2006, 259, 1. 



 

30 

Bij de Grondwetsherziening van 15 juli 198845 werd de bevoegdheid van het Hof uitgebreid 
tot het behandelen van geschillen inzake gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod. Het 
Grondwettelijk Hof mocht derhalve wetskrachtige normen  toetsen aan de artikelen 10, 11 en 
24 van de Grondwet. Die Grondwetsherziening werd bij de bijzondere wet van 6 januari 
198946 uitgevoerd. In de rechtsleer sprak men toen van een ‘Grondwettelijk Hof in 
wording47’. 

In 2003 werd de bevoegdheid van het Hof opnieuw uitgebreid door de bijzondere wet van 9 
maart 200348. Het Hof werd toen bevoegd om alle wetskrachtige normen aan de artikelen van 
Titel II van de Grondwet “De Belgen en hun rechten”, alsook aan artikelen 170, 172 en 191 
rechtstreeks te toetsen. 

Deze evolutie, deze uitbreiding van de bevoegdheden van het Hof, werd uiteindelijk in 2007 
bekroond. Op 7 mei 200749 liet het Arbitragehof zijn oorspronkelijke naam in de kleedkamer 
van de wetgeving en werd het tot Grondwettelijk Hof herdoopt. Voortaan is het Hof geen 
‘grondwettelijk hof in wording’ meer, maar een ‘Grondwettelijk Hof’ in woorden ook. 

Over een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel kan het Grondwettelijk Hof op 
twee manieren worden gevat: hetzij op basis van een beroep tot vernietiging van de bepaling 
waarvan de verzoekende partij van oordeel is dat ze een van de bovenvermelde grondrechten 
schendt50, hetzij via een prejudiciële vraag die door een ander rechtscollege in het kader van 
een concreet geschil wordt gesteld51. In onderhavig deel bespreken we de details van die 
procedure, noch de aard van de partijen die een beroep bij of een prejudiciële vraag aan het 
Hof kunnen indienen52. 

Een belangrijk organiek element van het Grondwettelijk Hof is zijn samenstelling. Het is 
immers samengesteld uit zes rechters afkomstig van het politiek bestel en zes rechters 
afkomstig van juridische beroepen53. Bovendien berust de samenstelling op een taalpariteit 
tussen Nederlandstaligen en Franstaligen54. 

   

Afdeling 2 – De toetsingscriteria van het Grondwettelijk Hof 

Het gelijkheidsbeginsel houdt uiteraard niet in dat iedereen, ongeacht de situatie, op dezelfde 
wijze moet worden behandeld. Het Grondwettelijk Hof stelt in zijn klassieke rechtspraak dat 

                                                
45 Wet 15 juli 1988 tot wijziging aan de Grondwet, BS 19 juli 1988. 
46 BS 7 januari 1989. 
47 A. ALEN, “Het Arbitragehof, (nog steeds) een grondwettelijk hof in wording. Een commentaar op de 
bijzondere wet van 6 januari 1989”, TBP 1989, 211-232. 
48 BS 11 april 2003. De bijzondere wet van 9 maart 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Grondwettelijk Hof werd genomen in uitvoering van art. 142, tweede lid, 3° en laatste lid Gw. 
49 Grondwetsherziening 7 mei 2007, BS 8 mei 2007, onmiddellijke inwerkingtreding. 
50 Zie Titel I, Hoodfstuk I “Beroepen tot vernietiging” bijzondere wet Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
51 Zie Titel I, Hoofdstuk II “Prejudiciële vragen” bijzondere wet Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
52 Art. 2 en 26 bijzondere wet Grondwettelijk Hof. 
53 Art. 34 bijzondere wet Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
54 Art. 31 bijzondere wet Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
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“de grondwettelijke regels van de gelijkheid en van de niet-discriminatie niet uit[sluiten] dat 
een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieën van personen zou worden ingesteld, 
voor zover voor het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat” en dat “diezelfde regels er zich overigens tegen verzetten dat categorieën van 
personen die zich ten aanzien van de aangevochten maatregel in een volledig verschillende 
situatie bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een objectieve 
en redelijke verantwoording bestaat”. Bovendien, moet “het bestaan van een dergelijke 
verantwoording (…) worden beoordeeld met inachtneming van het doel en de gevolgen van 
de ter beoordeling staande norm en van de ter zake geldende beginselen”. Bijgevolg is “het 
gelijkheidsbeginsel (…) geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen 
redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel” 55. 

Dit betekent dat, wanneer het moet oordelen over een eventuele schending van het 
gelijkheidsbeginsel of het discriminatieverbod, het Grondwettelijk Hof een aantal criteria 
hanteert ter verantwoording van zijn beslissing. Er bestaan vijf criteria, die weliswaar niet 
even zwaar wegen bij de beoordeling over een eventuele schending van het 
gelijkheidsbeginsel en die niet noodzakelijk allemaal in elk arrest van het Hof voorkomen. 
Het gaat met name om: 

- het vergelijkbaarheidscriterium; 
- het teleologisch criterium; 
- het objectiviteitscriterium; 
- het pertinentiecriterium56; 
- het evenredigheidscriterium57. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze indeling van het interpretatieschema van het 
Grondwettelijk Hof in vijf criteria eerder terug te vinden is in de Vlaamse rechtsleer58. De 
Franstalige doctrine blijkt de voorkeur te geven aan een indeling in vier criteria waarin het 
pertinentie- en het evenredigheidscriterium samen worden behandeld59. Wij hebben geopteerd 
voor het vijfcriteria-interpretatieschema. Dit lijkt ons meer overeen te stemmen met de manier 
waarop het Grondwettelijk Hof effectief tewerk gaat en dit biedt bovendien de mogelijkheid 
om een fijnere en subtielere analyse te maken van de beslissingen van het Hof. 

Ook al gaat dit proefschrift niet specifiek over het interpretatieschema van het Grondwettelijk 
Hof, het lijkt ons onontbeerlijk om te blijven stilstaan bij die vijf criteria. Alvorens de 
eventuele verenigbaarheid van de drie pensioenregelingen (werknemers, zelfstandigen en 
overheidspersoneel) met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet na te gaan, is het 

                                                
55 Zie onder andere Arbitragehof 12 november 1992, 70/92, B.3.2.; 15 juli 1993, 59/93, B.2.; 26 april 1994, 
33/94, B.4.; 16 januari 1997, 3/97, B.3.; 15 oktober 2002, 146/2002, B.3.; 12 juli 2001, 99/2001, B.3.; 11 
december 2002, 180/2002, B.3. 
56 Het pertinentiecriterium wordt ook 'verantwoordingscriterium genoemd. 
57 Het evenredigheidscriterium wordt ook ‘proportionaliteitscriterium’ genoemd. 
58 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 355-366. 
59 Zie onder andere F. DELPEREE, C. HOREVOETS, F. MOLINE  en B. RENAULD, “La Cour d'arbitrage. Chronique 
de jurisprudence 2002”, RBDC 2003, 271-348 ; F. DELPEREE et A. RASSON-ROLAND, Droit public : la Cour 

d’Arbitrage, Bruxelles, Larcier, 1997, 165 p. 
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noodzakelijk om de toetsingscriteria van het Hof te bestuderen, omdat dit ons in staat zal 
stellen om ze in een volgende stap toe te passen op de pensioenstelsels naargelang van de 
beroepscategorieën. Een van de meest voorkomende motiveringsgronden waarop het Hof 
steunt om een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel tussen beroepscategorieën 
inzake wettelijke pensioenen van tafel te vegen, is immers het argument dat de stelsels niet 
vergelijkbaar zijn of, anders geformuleerd, dat het gaat om verschillende categorieën die 
bijgevolg verschillend kunnen worden behandeld. Het refrein60 van het Grondwettelijk Hof 
luidt als volgt: “Zoals het Hof in verschillende arresten heeft vastgesteld, verschillen de 
pensioenregelingen wat betreft het doel, de financieringswijze en de toekenningsvoorwaarden 
ervan. Door die verschillen kan de persoon die recht heeft op een overheidspensioen in 
principe niet worden vergeleken met diegene die recht heeft op een werknemers- of 
zelfstandigenpensioen.”61 

Deze motivering komt daarentegen veel minder voor wanneer het Hof dient te oordelen over 
verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën in andere rechtstakken62 en zelfs in 
andere sectoren van de sociale zekerheid63. Naast het vergelijkbaarheidscriterium - dat inzake 
beroepscategorieën het meest opvallend is - zijn er ook inzonderheid verklaringen te vinden in 
de andere toetsingscriteria. Als de juridische pensioenvraag die aan het Hof wordt voorgelegd 
aan het vergelijkbaarheidscriterium voldoet, botst ze immers meestal tegen het pertinentie- of 
tegen het evenredigheidscriterium. Dit is des te meer waar daar de toetsingscriteria niet los 
van elkaar kunnen worden gezien. Op een bepaalde manier zijn ze de vijf vingers van de hand 
van de grondwettelijke rechter; men kan er geen enkele afsnijden zonder aan het vermogen en 
de prestaties van de hand te raken! Daarom hebben wij het nodig geacht om de methodologie 
van het Hof grondig te bestuderen teneinde de oorzaak van deze jurisprudentiële vaststelling 
(dit is het feit dat het Hof meer geneigd is om kennis te nemen van verschillen in behandeling 
tussen beroepscategorieën in andere rechtstakken dan de sociale zekerheid en, binnen de 
sociale zekerheid, in andere sectoren dan de pensioensector) op te sporen. Dankzij deze 
analyse zullen wij in staat zijn om, in de sporen van de vaste werkwijze van het 
Grondwettelijk Hof, een methodologisch model uit te werken dat wij op 
pensioenvraagstukken gaan toepassen. 

 

                                                
60 ‘Refrein’ kan een ongebruikelijke term lijken te zijn, maar het is het gebruikelijke woord om een argument of 
een zinsnede aan te duiden die herhaadelijk door het Grondwettelijk Hof wordt aangewend. 
61 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.4.2; 11 januari 2006, 4/2006, B.3.2. Voor een identieke inhoudelijke 
analyse die anders verwoord werd, zie eveneens Arbitragehof 20 september 2001, 112/2001, B.4.1; 15 juni 1995, 
48/95, B.3.2. en B.4; 9 juli 1992, 54/92, B.3; 4 juli 1991, 17/91, B.2.3. en B.2.4. 
62 Zie bijvoorbeeld Arbitragehof 16 februari 2005, 38/2005; 17 oktober 2002, 146/2002. 
63 Onder andere Arbitragehof 28 november 2001, 152/2001; 16 november 2000, 116/2000. Cf. Deel II, 
Hoofdstuk 3, Afdeling 2 – De rechtspraak in sociale zaken met bijzondere aandacht voor de verschillen tussen 
beroepscategorieën. 
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1. Het vergelijkbaarheidscriterium 

1.1. Begrippen ‘vergelijking’ en ‘vergelijkbaarheid’ 

Nadat het Grondwettelijk Hof de bevoegdheidsvraag opgelost heeft en zich bevoegd heeft 
verklaard om de zaak te behandelen, wordt in principe een onderzoek naar de 
vergelijkbaarheid uitgevoerd. Zijn de categorieën die aan de beoordeling van het Hof worden 
voorgelegd al dan niet vergelijkbaar? Dit is een essentiële vraag, want ze zal grotendeels 
bepalen of er nood is aan een verdere analyse of niet. Voor RIMANQUE “rijst het 
gelijkheidsprobleem niet wanneer personen, situaties, gedragingen, verhoudingen of objecten 
onvoldoende vergelijkbaar worden geacht”64. Men kan dus zeggen dat de 
vergelijkbaarheidstoets de hoeksteen is van elk nader onderzoek van het gelijkheidsbeginsel. 
Bij gebrek aan vergelijkbaarheid, geen onderzoek! Indien de categorieën onvergelijkbaar zijn, 
kunnen verschillende behandelingen erop toegepast worden. 

Inzake schending van het gelijkheidsbeginsel kunnen twee hypotheses worden onderscheiden: 
enerzijds, een verschil in behandeling van gelijkaardige categorieën of anderzijds, een gelijke 
behandeling van verschillende categorieën. Deze twee mogelijkheden laten het Hof toe om de 
bestaanbaarheid van de aangevochten rechtsnorm met het gelijkheidsbeginsel verder te 
onderzoeken. 

Maar hoe kan bepaald worden of twee categorieën wel vergelijkbaar zijn? Een vergelijking 
maken is een zeer delicate evenwichtsoefening of, om de woorden van VANDE LANOTTE te 
citeren “het onderzoek naar de vergelijkbaarheid [is] een delikate zaak”65. In de rechtsleer 
werd het begrip ‘vergelijking’ nauwelijks onder de loep genomen. De doctrine heeft nogal 
veel aandacht aan de metafoor besteed, maar zo goed als geen aan de vergelijking. Nochtans 
worden we - bewust of onbewust - dagelijks geconfronteerd met de vergelijking. Ze vergezelt 
elk moment van ons leven. Verder kan ze worden ingezet om verscheidene, zeer 
uiteenlopende doeleinden te vervullen: voor pedagogische doeleinden (de leerkracht die zich 
beter verstaanbaar wil maken), als argumentatiemiddel om aan te tonen dat de redenering van 
een ‘tegenstander’ onjuist is, om gelijkenissen of verschillen te beklemtonen, enz. 

VAN DER PLANCKE en THARAUD verwoorden het belang van de vergelijking voor de studie 
van de gelijkheid zeer mooi : “L’égalité est comparative par nature, dérivant sa source et ses 

limites du traitement réservé aux autres ; si les libertés sont généralement individuelles, 

l’égalité est sociale. L’égalité étant un principe contingent et ‘ relatif ‘ qui n’émerge que par 

l’apparition de ‘l’autre’, comparaison et non discrimination sont assurément deux notions 

substantielles : il ne peut y avoir d’égalité sans comparaison alors que comparer c’est déjà 

rassembler ce qui se ressemble et séparer ce qui se distingue”66. 

                                                
64 K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", RW 1992-1993, 8. 
65 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 358, nr. 
583. 
66 V. VAN DER PLANCKE en D. THARAUD, “Imposer des “discriminations positives” dans l’emploi : vers un 
conflit de dignités ?”, in S. GABORIAU en H. PAULIAT (ed.), Justice, éthique et dignité, Limoges, PULIM, 2006, 
§ 8. 
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Volgens het verklarend woordenboek VAN DALE betekent vergelijken “naast elkaar, in 
verband met elkaar beschouwen om overeenstemming of verschil vast te stellen”67. Het gaat 
dus wel degelijk om het benadrukken van gelijkenissen of verschillen. Als wij een omweg 
langs de Franse taal maken, via de woorden ‘comparaison’ (vergelijking) en ‘comparable’ 
(vergelijkbaar), merken wij op dat die woorden afkomstig zijn van de Latijnse woorden 
‘comparatio’ en ‘comparabilis’ en dat zij dateren van de XIIde eeuw68. ‘Comparable’ betekent 
“die met iets of met iemand kan worden vergeleken” dat wil zeggen die “gelijkaardig, 
naderend, gelijkstelbaar” is69. Onder ‘comparaison’ verstaat men “het samen bekijken (van 
twee of meer ‘denkonderwerpen’)70 om verschillen of gelijkenissen op te zoeken”. Het gaat 
derhalve om “analyse, beoordeling, benadering”71. Deze omweg via het Frans en naar het 
Latijnse stamwoord is leerrijk. ‘Comparatio’ verwijst immers naar een denkoefening en niet 
zozeer naar een gelijkenis die door een woord zoals ‘als’ wordt ingeleid72. Het gaat derhalve 
om een lange oefening, een redeneringsopbouw, die onder de noemer ‘denkfiguur’ kan 
worden geplaatst73. De vergelijkingsmethode wordt trouwens door R. WAINWRIGHT als volgt 
gedefinieerd:  “The “comparative law method” may be defined as the juxtaposition and 

relating of legal systems, the delineation of similarities and differences, the evaluation of the 

solutions provided”
74. In het algemeen kan men zeggen dat de vergelijking een spontane 

denkwijze en een taaldaad is75. 

Intuïtief voelt men nochtans aan dat een belangrijke overeenstemming tussen twee elementen 
als gevolg zal hebben dat beide vergelijkbaar zijn, terwijl een meerderheid verschillen beide 
onvergelijkbaar zal maken. De vraag naar de vergelijkbaarheid stellen, betekent dus in feite 
nagaan of alles aan de vergelijking kan worden onderworpen. Als wij ervan uitgaan dat de 
vergelijking een ‘denkfiguur’ is, een denkspoor, zou het antwoord a priori positief moeten 

                                                
67 VAN DALE, Verklarend woordenboek der Nederlandse taal, online versie, www.vandale.be. 
68 Opvallend is ook het feit dat het woord ‘gelijken’ in het Nederlands ongeveer van dezelfde periode dateert, 
met name XIIIde eeuw. ‘Gelijk’ is vroeger geboren en dateert van de Xde eeuw. Het betekende “met hezelfde 
gestalte”. P.A.F. VAN VEEN en N. VAN DER SIJS, Groot Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze 

woorden, Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1997, 324. 
69 Par ‘comparable’ on entend “qui peut être comparé avec quelqu’un ou quelque chose” et donc qui est 

« analogue, approchant, assimilable”. P. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française, Paris, Société du Nouveau Littré, 1970, 312. Zie eveneens daarover V. FLOHIMONT, “Comparaison et 
comparabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle”, RBDC 2009, vol. 3, 219-220. 
70 ‘Denkonderwerp’ staat hier als letterlijke vertaling van ‘objet de pensée’. De andere vertalingen als denkbeeld, 
gedachte, idee betekenen niet helemaal hetzelfde als ‘objet de pensée’, ook al gaat het in principe om 
“synoniemen”. Om die reden hebben wij voor de letterlijke vertaling gekozen. 
71 Par ‘comparaison’  on entend « le fait d’envisager ensemble (deux ou plusieurs objets de pensée) pour en 

chercher les différences ou les ressemblances ». Il s’agit donc d’ “analyse, jugement, rapprochement”. P. 
ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Société du Nouveau Littré, 
1970, 312. Zie eveneens daarover V. FLOHIMONT, “Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle”,  RBDC 2009, vol. 3, 219-220. 
72 ‘Comparatio’ “renvoie à une opération de l’esprit : la mise en parallèle de x et de y, pour en dégager 

ressemblances et différences” en “ne désigne que très marginalement une similitude introduite par un mot de 

type ‘comme’”. B. CASSIN (dir.), Vocabulaire européen des philosophies, Seuil, Le Robert, 2004, 243-248. 
73 V. FLOHIMONT, “Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle”,  RBDC 
2009, vol. 3, 219-220. 
74 R. WAINWRIGHT,  “Use of the comparative law method in European law”, in F. VAN DER MENSBRUGGHE (ed.), 
L’utilisation de la méthode comparative en droit européen, Presses universitaires de Namur, 2003, 99. 
75 X. THUNIS, “L’empire de la comparaison”, in F. VAN DER MENSBRUGGHE (ed.), L’utilisation de la méthode 

comparative en droit européen, Presses universitaires de Namur, 2003, 6. 
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luiden. Dit zegt evenwel nog niets over het besluit van de denkoefening noch over de keuze 
om hetzij gelijkenissen, hetzij verschillen te benadrukken. Om deze stelling toe te lichten, 
vertrekken wij van de gewone omgangstaal. Conform een populaire zegswijze weet iedereen 
dat appelen en peren niet worden vergeleken. Zouden wij nochtans niet kunnen verdedigen 
dat appelen en peren wel vergelijkbaar zijn? Beide zijn lid van de familie ‘fruit’, ze worden in 
dezelfde periode rijp en eetbaar, ze kunnen rauw of gekookt worden gegeten … Andersom 
kunnen wij ook vaststellen dat een appel rond is, terwijl een peer eerder lang is; dat de appel 
bij voorkeur krokant en knapperig maar de peer mals en zacht gegeten wordt; dat appelen aan 
een appelboom groeien maar de peren aan een perenboom … Wat is dan het correcte 
antwoord? Zijn appelen en peren vergelijkbaar of niet? Eigenlijk kunnen we besluiten dat 
appelen en peren even veel of even weinig vergelijkbaar zijn en dat er geen absoluut antwoord 
bestaat. Het al dan niet bestaan van een vergelijkbaarheid hangt derhalve ook af van andere 
criteria dan het aantal gelijkenissen of verschillen alleen. Een vergelijking is geen optelsom 
waarvan de vergelijkbaarheid het resultaat zou zijn! 

Concrete illustraties van het voorgaande zijn terug te vinden in het recht en in het bijzonder in 
de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Dit laatste is bijvoorbeeld meestal van mening dat 
de staat en particulieren niet kunnen worden vergeleken, onder andere inzake de 
vertegenwoordiging van werkgevers van de publieke sector, in casu de deelstaten, in 
overlegcomités76. Nochtans is het Hof in bepaalde gevallen de mening toegedaan dat de staat 
en particulieren wél vergelijkbaar zijn, zoals inzake de verjaringstermijn van een 
aansprakelijkheidsvordering. In een arrest van 15 mei 1996 oordeelde het Hof als volgt: 
“Weliswaar is de Staat wegens de opdracht van algemeen belang waarmee hij is belast, in 
beginsel geen entiteit die voldoende vergelijkbaar is met de particulieren. Evenwel, in 
bepaalde aangelegenheden, met name wanneer hij werken laat uitvoeren die schade 
berokkenen aan eigendommen, is hij in de huidige stand van het recht ertoe gehouden de 
eigenaars schadeloos te stellen, hetzij met toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens artikel 544 van hetzelfde wetboek. In dit geval bevinden 
de Staat en de particulieren zich in situaties die voldoende dicht bij elkaar liggen opdat tot hun 
vergelijkbaarheid kan worden besloten”77. Dit betekent concreet dat de vergelijkbaarheid 
nauw verbonden is met de aan het Hof voorgelegde rechtsvraag of, zoals gezegd door 
MEERSCHAUT, met het referentiekader78. Dit toont aan dat de vergelijkbaarheid geen abstracte 
vraag is maar wel een gegeven dat in concreto moet worden benaderd. Het is trouwens het 
standpunt van THUNIS die de volgende elementen als voornaamste bestanddelen van een 
vergelijking beschouwt: “choix stratégique des situations à comparer, jeu de 

                                                
76 Arbitragehof 23 maart 2005, 65/2005, B.7.2. In deze zaak gaat het Hof ervan uit dat de Franse Gemeenschap, 
die geen zetel heeft in de ‘Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk’, niet mag worden vergeleken 
met een werkgever uit de privésector want, ook al is de Franse Gemeenschap een belangrijke werkgever, ze is 
ook tegelijkertijd “een openbare collectiviteit met een wetgevende macht en een uitvoerende macht”. Daar grote 
verschillen bestaan tussen werkgevers van de privé- en van de openbare sector, zijn de Franse Gemeenschap en 
privéwerkgever dus niet vergelijkbaar, wat een verschil in behandeling toelaat. 
77 Arbitragehof 15 mei 1996, 32/96, B.10. 
78 F. MEERSCHAUT, “Overzicht van de rechtspraak. De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de 
private rechtspraktijken 1992-1997”, TPR 1998, 916. 
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décontextualisation et recontextualisation, fonction de contestation et, le cas échéant, de 

modification de la norme”
79. 

 

1.2. Methodologie van de vergelijkbaarheid 

Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen wij een aantal methodologische 
richtlijnen inzake vergelijkbaarheid afleiden. Het betreft steeds situaties binnen de Belgische 

rechtsorde
80. Het Grondwettelijk Hof is immers niet bevoegd om rechtsvragen te beoordelen 

die betrekking zouden hebben op verschillen in behandeling tussen twee categorieën die 
onder het toepassingsgebied van verschillende rechtsorden zouden vallen81, zoals een verschil 
in behandeling tussen rechtsonderhorigen van het Frans recht enerzijds en van het Belgisch 
recht anderzijds.  

Een gelijksoortige vraag kan worden gesteld als het gaat om een vergelijking tussen 
rechtsnormen aangenomen door de verschillende deelstaten. Ook voor een vergelijking tussen 
situaties ontstaan binnen de Belgische bestel, moet rekening worden gehouden met het 
federale karakter van de Belgische staat en de rechtsorden die zich daarbinnen ontwikkelen. 
Op dat vlak is het Grondwettelijk Hof van oordeel dat de bevoegdheidsverdeling tussen de 
staat en de deelstaten in acht moet worden genomen bij het toetsen van rechtsregels aan het 
gelijkheidsbeginsel82. Concreet betekent dit dat, in de materies waarvoor de deelstaten over 
autonome bevoegdheden beschikken, een verschil in behandeling “dat het gevolg is van een 
verschillend beleid dat door de gemeenschappen of de gewesten (…) wordt gevoerd, niet in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel”83. Dit is echter niet het geval als er sprake is van 
exclusieve bevoegdheden van de federale wetgever. In die aangelegenheden heeft het 
Grondwettelijk Hof al meermaals gezegd dat “de gemeenschappen en de gewesten zich ten 
aanzien van elkaar of ten aanzien van de federale overheid in een vergelijkbare situatie 

                                                
79 X. THUNIS, "Comparer: de la réaction spontanée à l'outil méthodique", Ann.dr.Louvain, 2006, vol. 1-2, 27. Die 
benaderingwijze van de vergelijking vindt men eveneens terug bij de filosofen. Zie hierover S. NEUTELEERS, 
Comparison and incommensurability, working paper van proefschrift “Policy, politics and the environment. An 
inquiry into the normative foundations of environmental policy”, K.U.L., Centre for Economics and Ethics, 6 
januari 2009, 3, niet gepubliceerd. 
80 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 361, nr. 
584. 
81 Arbitragehof 27 mars 1996, 24/96, B.12.2. “De artikelen 10 en 11 van de Grondwet strekken ertoe te 
verzekeren dat normen die in de Belgische rechtsorde van toepassing zijn het gelijkheidsbeginsel en het 
discriminatieverbod in acht nemen. Vergelijkingen van en situaties in een niet-Belgische rechtsorde zijn daarbij 
niet relevant”. 
82 Arbitragehof 24 september 2003, 119/2003, B.3.1. “De vraag naar de eventuele schending van het 
gelijkheidsbeginsel kan te dezen niet los worden gezien van de bevoegdheidsverdeling tussen de Staat en de 
gewesten zoals geregeld in de Grondwet en in de wetten tot hervorming der instellingen”. 
83 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 361, nr. 
584. Als voorbeeld van verboden vergelijking: verschillen in het statuut van het overheidspersoneel tussen 
deelstaten en federale Staat, Arbitragehof 17 december 1997, nr. 78/97, B.4. en B.5. Voor een commentaar van 
dit arrest over de rol van de gemeenschappen en de gewesten als waakhond van het gelijkheidsbeginsel en het 
discriminatieverbod, zie G. GOEDERTIER, "De Gemeenschappen en Gewesten als houder van de rechten die in 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn gewaarborgd", RW 1997-1998, 1384-1386. Als voorbeeld van 
mogelijke vergelijking: loonmatigingsbijdragen, Arbitragehof 7 november 1996, nr. 62/96, B.3.2. 
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[kunnen] bevinden”84. Dit betekent dat de situaties slechts met elkaar vergelijkbaar zijn als het 
gaat om een verschil in behandeling die tot stand werd geroepen door dezelfde wetgever.  

Bovendien moet het verschil in behandeling uit de wet voortvloeien en niet uit objectieve, 
feitelijke gegevens die de wetgever niet beheerst. Die stelling dient niettemin genuanceerd te 
worden in het licht van het begrip ‘positieve actie’85. In dat geval wordt immers van de 
wetgever verwacht dat hij op zijn minst tracht een feitelijke ongelijkheid via de wet ongedaan 
te maken. Het Grondwettelijk Hof aanvaardt dergelijke tussenkomst van de wetgever voor 
zover een aantal voorwaarden wordt nageleefd: (1) een kennelijke ongelijkheid moet worden 
vastgesteld; (2) het verdwijnen van deze ongelijkheid moet een van de door de wetgever 
nagestreefde doelen zijn; (3) de maatregel die door de wetgever genomen wordt om deze 
ongelijkheid te bestrijden, moet van tijdelijke aard zijn en dus verdwijnen zodra het doel van 
de wetgever wordt bereikt; (4) de genomen maatregel moet de rechten van anderen niet 
onnodig beperken86. In dit geval vindt de ongelijkheid haar oorsprong niet in de wet zelf, 
maar wordt ze door deze juist nog meer beklemtoond. 

Het moet ook gaan om situaties die tegelijkertijd, op een bepaald moment, bestaan. Men kan 
dus in principe geen situaties vergelijken waarvan de ene onder een oude wet en de andere 
onder een nieuwe wet is ontstaan. Op deze regel is er wel een uitzondering die door én de 
rechtsleer én de rechtspraak aanvaard wordt, met name het standstill-effect van artikel 23 
Gw.87. De standstill-verplichting verbiedt aan de regelgever om het bestaande 
beschermingsniveau van de burger af te bouwen. De facto impliceert die verplichting een 
vergelijking tussen de toestand die onder de gelding van de oude wet ontstaan is en de situatie 
die onder de gelding van de nieuwe wet tot stand komt. Indien het Grondwettelijk Hof over 
dergelijke vraag of een dergelijk beroep moet oordelen, zal het dus de situaties van vóór en na 
de nieuwe wet met elkaar moeten vergelijken. Volledigheidshalve moeten wij vermelden dat 
er een discussie in de rechtsleer bestaat over het al dan niet restrictief karakter van de 
standstill-verplichting. De vraag is dus of de situatie die door de nieuwe wet in het leven 
wordt geroepen, moet worden vergeleken met de situatie die bij de inwerkingtreding van de 
standstill-verplichting bestond (restrictieve interpretatie van het standstill-beginsel) of met de 
toestand die net voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet heerste (ruime interpretatie van 
het standstill-beginsel). De jongste jaren lijkt het Grondwettelijk Hof geneigd om een ruime 

                                                
84 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 361, nr. 
584. 
85 We geven de voorkeur aan het begrip ‘positieve actie’ in plaats van ‘positieve discriminatie’. We zijn immers 
de mening toegedaan dat het begrip ‘positieve discriminatie’ een contradictio in terminis inhoudt. BOSSUYT 
heeft dit heel duidelijk verwoordt als volgt: “De uitdrukking “positieve discriminatie” is daarentegen absoluut te 
vermijden. Immers, van twee zaken één: ofwel gaat het om een “positief” verschil in behandeling en, bijgevolg, 
gaat het niet om een “discriminatie”, ofwel gaat het om een “discriminatie” en dan kan het opgelegde verschil 
niet als “positief” worden gekwalificeerd”. M. BOSSUYT, “Het discriminatieverbod en positieve actie”, RW 1998-
1999, 243, nr. 33. 
86 Arbitragehof 27 januari 1994, 9/94, B.6.2; GwH 12 februari 2009, 17/2009, B.48.3. 
87 Over het begrip standstill : I. HACHEZ, “Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une 
irréversibilité relative”, RBDC 2007, 69-83 ; J. THEUNIS, “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk 
Hof. Overzicht van rechtspraak 2006”, TBP 2007, 323-350 ; J. VANDE LANOTTE en T. DE PELSMAEKER, 
“Economic, social and cultural rights in the Belgian Constitution”, in Social, economic and cultural rights: an 

appraisal of current european and international developments, Anvers, Maklu, 2002; J. VANDE LANOTTE en G. 
GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 650-652, nr. 937. 
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interpretatie van dit begrip te hanteren88, wat ook de wens van de wetgever blijkt te zijn. In de 
parlementaire stukken wordt immers vermeld dat “de wetgever dus geen maatregelen kan 
nemen die negatief zijn”89.   

Inzake vergelijkbaarheid dient eveneens opgemerkt te worden dat de categorieën niet exact 
dezelfde moeten zijn. Het volstaat dat ze voldoende gelijkenissen vertonen90. Het gaat dus 
meer om analogie dan om perfecte weerspiegeling. Maar ook hier rijst de vraag naar de 
concrete invulling van ‘voldoende’. Hoeveel is voldoende? Wij hebben hiervoor aangetoond 
dat de vergelijking een denkoefening is waardoor de nadruk op verschillen of op gelijkenissen 
kan worden gelegd, in principe zonder vooroordeel over het eindresultaat van de oefening. 
Om aan het vergelijkbaarheidscriterium van het Grondwettelijk Hof te beantwoorden, moeten 
de vergeleken situaties nochtans voldoende gelijkenissen vertonen. Aangezien de vergelijking 
een contextueel karakter heeft, onder andere afhankelijk van de rechtsvraag, moeten wij 
besluiten dat het ‘al dan niet voldoende gelijkenissen vertonen’ sterk gebonden is aan het 
referentiekader en aan de invalshoek die het Hof zal aannemen. 

Om te bepalen of twee situaties al dan niet vergelijkbaar zijn, beschikt de rechter over een vrij 
ruime appreciatiebevoegdheid. Hij kan zelf beslissen in welk referentiekader

91 en onder 
welke invalshoek hij de realiteit, de vraag en de getoetste norm zal benaderen. Afhankelijk 
van de wijze waarop hij de toestand bekijkt, kan hij zowel tot de vergelijkbaarheid als tot de 
onvergelijkbaarheid besluiten. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de rechter de 
werkelijkheid, de beleidsprioriteiten, de maatschappelijke gevolgen van zijn beslissingen, … 
niet zomaar kan afzonderen en opzij zetten92; meer nog: hij dient hiermee rekening te houden 
bij zijn beoordeling93. Voor RIMANQUE maakt “de rechter die over analogie oordeelt, (…) een 
keuze, die in vele gevallen noch logisch, noch onlogisch dwingend is. Deze keuze is 
doorgaans redelijk te verantwoorden, maar daarom niet per se overtuigend of de enige 
aanvaardbare keuze”94. In deze zin is bijna de hele problematiek geconcentreerd. Er is niet 
één enkele oplossing maar wel meerdere mogelijkheden die juridisch evenveel (of even 
weinig) verdedigbaar zijn. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof illustreert dit meer 
specifiek in de arresten waarin het Hof de volgende retoriek gebruikt: “de aan het Hof 

                                                
88 GwH 3 februari 2011, 19/2011, B.8.1; 1 september 2008, 132/2008, B.9. Arbitragehof 28 juli 2006, 123/2006, 
B.14.3. 
89 Herziening van de Grondwet. Herziening van titel II van de Grondwet door invoering van een artikel 24bis 
betreffende de sociale en economische rechten, verslag namens de commissie van de Grondwet en de 
hervorming der instellingen uitgebracht door de heer ARTS en mevrouw NELIS, Parl. St. Senaat, 1991-1992, 100-
2/4, 86. 
90 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 8; J. VANDE LANOTTE 
en G. GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, deel 2, Brugge, Die Keure, 2007, 374, nr. 583; A. ALEN, Twintig 

jaar Arbitragehof, Mechelen, Kluwer, 2005. 
91 F. MEERSSCHAUT, “Overzicht van de rechtspraak. De rechtspraak van het Arbitragehof ten behoeve van de 
private rechtspraktijken 1992-1997”, TPR 1998, 916. 
92 Dit hangt nauw samen met het bewuste of onbewuste rechtsbeeld van de rechter. B. FRYDMAN, Le sens des 

lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 31. 
93 A. ALEN, ‘Het Arbitragehof, meer dan “een grondwettelijk hof met beperkte bevoegdheid”’. Noot bij 
Arbitragehof, arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990, RW 1990-1991, 86; J. VANDE LANOTTE, Overzicht Publiek 

Recht, Brugge, Die Keure, 2007, 404, nr. 616. 
94 K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", RW 1992-1993, 9. 
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voorgelegde categorieën zijn in principe niet vergelijkbaar maar op één welbepaald punt zijn 
ze het wel”95. 

Maar bestaan er regels om te beslissen of men al dan niet deze uitzondering mag toepassen? 
Aangezien er altijd wel een goede reden bestaat om te beweren dat situaties minstens één 
gelijkenis vertonen en daardoor vergelijkbaar zijn, kan men zich de vraag stellen hoe de 
overstap naar de toepassing van deze uitzonderingsregel objectief verantwoord kan worden en 
geen uiting is van de willekeur van een of andere rechter? De jurist houdt van algemene en 
abstracte regels. Als de jurist een uitzondering dient toe te passen, doet hij het met 
inachtneming van strenge en duidelijke interpretatieregels. Zoals door DIJON geschreven, 
“L’exception doit rester dans les limites de sa raison d’être”96. Bovendien dient een 
uitzondering strikt toegepast te worden97. De rechter die over de vergelijkbaarheid van 
situaties moet oordelen, zal ongetwijfeld een beroep doen op juridische interpretatiemethoden 
om zijn beslissing te nemen. Ook al berusten die op vaste regels, ze bieden geen garantie over 
de al dan niet vergelijkbare aard van de situaties. Veel rechtsnormen kunnen aan een dubbele 
lezing worden onderworpen: enerzijds kunnen ze beschouwd worden als een algemene regel, 
anderzijds als een uitzondering op een nog ruimere algemene regel en dit naargelang van het 
beoogde doel. DIJON besluit : “Il devient difficile sinon impossible d’expliquer par des 

arguments de pure forme pourquoi le juge choisit, pour combler une lacune de l’ordre 

juridique, tantôt l’argument a pari, soulignant les analogies, tantôt l’argument a contrario, 

insistant sur les différences, par rapport aux normes existantes, de la situation soumise à son 

jugement”98. Zo gaat het ook met de vergelijking. Het is niet altijd even evident om op basis 
van strikt juridische en louter formele argumenten te verklaren waarom het Grondwettelijk 
Hof in sommige gevallen bepaalde situaties vergelijkbaar verklaart en in andere gevallen niet. 

Als wij de vergelijkbaarheidsvraag vanuit een andere invalshoek benaderen, zouden we 
kunnen verdedigen dat het Grondwettelijk Hof niet noodzakelijk verplicht is om enkel op 
basis van louter formele motieven te redeneren. Het Hof is zelf de mening toegedaan dat de 
vergelijking pertinent moet zijn99. Concreet impliceert dit een analyse van de context waarin 
de in het geschil zijnde rechtsnorm tot stand is gekomen, alsook een studie van het voorwerp 

                                                
95 Zie in die zin GwH 31 mei 2011, 93/2011, B.5; Arbitragehof 28 november 2001, 152/2001, B.5; 16 november 
2000, 116/2000, B.4; 10 november 1999, 119/99, B.6; 15 september 1999, 100/99, B.2.2. 
96 X. DIJON, Méthodologie juridique. L’application de la norme, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, 63, nr. 211. 
97 “L’exception, on le sait, appelle une interprétation stricte: lorsque l’espèce soumise à son jugement sort du 

cadre précis tracé par l’hypothèse de telle norme, le juge ne peut appliquer à cette espèce le traitement prévu 

par cette norme.” X. DIJON, Méthodologie juridique. L’application de la norme, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, 
112, nr. 363. 
98 X. DIJON, Méthodologie juridique. L’application de la norme, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, 113-114, nr. 
370. 
99 Zie onder andere Arbitragehof 10 juli 2002, 124/2002, B.6.1; 23 april 2002, 76/2002, B.2.3; 9 januari 2002, 
1/2002, B.7; 23 april 2002, 76/2002, B.2.3; 4 juli 2001, 17/91, B.2.4. In het jaarverslag 2010 van het 
Grondwettelijk Hof verklaren de auteurs: “Het Hof onderzoekt de pertinentie van die vergelijkingen rekening 
houdend met de draagwijdte en het doel van de bestreden bepalingen; daartoe citeert het de verantwoording die 
in de parlementaire voorbereiding aan de in het geding zijnde maatregel werd gegeven”. J. SPREUTELS, E. 
DERYCKE, M. PARISSE en R. MOERENHOUT, Grondwettelijk Hof. Verslag 2010, Brugge, Vanden Boele, 2010, 
110-111. 
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van de aangevochten norm100. We zouden dit op de volgende manier kunnen uitdrukken: de 
objectieve gelijkheid waarnaar onze rechtsstaat streeft, hangt feitelijk af van de beoogde 
doelstelling die van aard subjectief is, aangezien die door een (rechts)subject bepaald 
wordt101. 

Zoals reeds uiteengezet gaat het Hof met zijn tijd mee en dient het ook rekening te houden 
met de maatschappelijke ontwikkelingen, de politieke doelstellingen, de gevolgen, enz. van 
zijn uitspraken. Om de woorden van ALEN over te nemen “een grondwettelijk hof (…) [leeft] 
niet buiten de werkelijkheid en dient, uit de aard zijner functie, in zekere mate rekening te 
houden met de eventuele maatschappelijke gevolgen van zijn uitspraken”102. Hierin zouden 
we een verantwoording kunnen vinden voor de houding van het Hof, dit is de vaststelling dat 
het soms de nadruk legt op de gelijkenissen, soms op de verschillen tussen situaties, met als 
gevolg dat het refrein van sommige uitspraken inhoudelijk luidt als volgt: “Het Hof heeft al 
meermaals gezegd dat beide categorieën in principe met elkaar niet vergelijkbaar zijn (cf. 
arresten X/XX, …), doch in casu kunnen de situaties toch worden vergeleken”103 of nog “Het 
Hof heeft al meermaals gezegd dat beide situaties in principe wel vergelijkbaar zijn (cf. 
arresten X/XX, …), doch in casu kunnen de toestanden toch niet worden vergeleken”104. 

Dit standpunt van de rechtsleer is wellicht aanvaardbaar maar doet de vraag rijzen of er dan 
geen risico op willekeur van de grondwettelijke rechter bestaat, wat de rechtszekerheid in 
gevaar zou brengen. Gezien de samenstelling van het Hof en de motiveringsverplichting van 
de uitspraken lijkt dit risico, met name een willekeurige houding van het Hof, eerder beperkt. 
De kwestie van de rechtszekerheid ligt gevoeliger. Enerzijds is het soms moeilijk om op 
voorhand te weten vanuit welke invalshoek het Hof de voorgelegde vraag zal benaderen, 
zeker als het gaat om een totaal nieuwe vraag die nog nooit, of toch niet in die vorm, aan het 
Hof (voor)gesteld werd. Anderzijds heeft het Hof het recht, zoniet de plicht, om met de 
maatschappelijke evoluties en de politieke prioriteiten rekening te houden. Het heeft dus nood 
aan een bepaalde graad van flexibiliteit en appreciatieruimte bij het nemen van zijn 
beslissingen. Het Grondwettelijk Hof dient derhalve een evenwicht te vinden tussen die twee 
uitersten: rechtszekerheid en formele redenering enerzijds, flexibiliteit en maatschappelijke 
bekommernis anderzijds. 

Aan die verschillende elementen die ons in staat moeten stellen om te beslissen of situaties al 
dan niet vergelijkbaar zijn, willen wij er nog één toevoegen: het doel van de wetgever. In een 
aantal aangelegenheden heeft de wetgever in de voorbereidende werken expliciet vermeld dat 
een gelijkaardige behandeling van bepaalde categorieën zijn doelstelling is. In dit geval rijst 

                                                
100 F. DELPEREE, C. HOREVOETS, F. MOLINE en B. RENAULD, “La Cour d’arbitrage. Chronique de jurisprudence 
2002”, RBDC 2003, 299-300. 
101 V. FLOHIMONT, “Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : rigueur ou 
jeu de hasard ? ”, RBDC 2009, vol. 3, 230-232. 
102 A. ALEN, “Het Arbitragehof, meer dan “een grondwettelijk hof met beperkte bevoegdheid””. Noot bij 
Arbitragehof, arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990, RW 1990-1991, 86. 
103Arbitragehof 11 januari 2006, 4/2006, B.3.3; 28 november 2001, 152/2001; 16 november 2000, 116/2000; 15 
september 1999, 100/99; 15 mei 1996, 32/96, B.10; 15 juni 1995, 48/95, B.1.4. 
104 Arbitragehof 21 december 2005, 200/2005, B.3.2. 
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de vraag naar de vergelijkbaarheid niet meer, daar het Grondwettelijk Hof zich meestal 
neerlegt bij de wil van de wetgever105. 

Om deze algemene analyse van het vergelijkbaarheidscriterium, zoals door het Grondwettelijk 
Hof toegepast, af te sluiten, kunnen we de richtlijnen inzake vergelijkbaarheid als volgt 
samenvatten:  

- het moet gaan om situaties binnen de Belgische rechtsorde;  

- het moet gaan om een verschil in behandeling die tot stand werd geroepen door dezelfde 
wetgever, dat wil zeggen dat de situaties tussen deelstaten onderling, noch tussen een 
deelstaat en de federale Staat niet mogen worden vergeleken, tenzij het om een 
exclusieve bevoegdheid van de federale wetgever gaat; 

- het verschil in behandeling moet uit de wet voortvloeien en niet uit externe, door de 
wetgever onbeheersbare factoren; 

- de wetgevingen moeten op hetzelfde moment van toepassing zijn, ze moeten op 
hetzelfde tijdstip bestaan hebben, mits uitzondering van het standstill-effect van artikel 
23 Gw. Dat toelaat om toestanden te vergelijken die onder de gelding van een oude en 
van een nieuwe wetgeving ontstaan zijn, te vergelijken; 

- de situaties moeten gelijkaardig zijn. Het moet niet noodzakelijk gaan om een perfecte 
weerspiegeling; analogie volstaat voor zover de vergeleken categorieën voldoende 
gelijkenissen vertonen; 

- het referentiekader waarin de vraag naar een eventuele schending van het 
gelijkheidsbeginsel wordt gesteld en de invalshoek van waaruit de vraag wordt 
benaderd, moeten nauwkeurig bepaald worden daar het vergelijkbare karakter van 
situaties ook van afhangt. Hierbij beschikt de rechter over een grote 
beoordelingsvrijheid en maakt hij gebruik van rechtsmethodologische 
interpretatieregels; 

- het doel van de wetgever moet worden onderzocht. 

 

1.3. Besluit over de vergelijkbaarheid 

Als wij deze schets van ‘methodologie van de vergelijkbaarheid’ in de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof vergelijken met de beginselen van juridische interpretatie in het 

                                                
105 Arbitragehof 5 juli 2000, 85/2000, B.4.2: het Grondwettelijk Hof stelt hier vast dat de wetgever een 
gelijkaardig beschermingsstelsel inzake arbeidsongevallen heeft willen invoeren voor de werknemers en voor het 
overheidspersoneel. Om die reden verwijst het naar de overwegingen B.5.2. tot en met B.5.5. van zijn arrest nr. 
3/97 van 16 januari 1997 dat een vraag over werknemers behandelt. Zie ook GwH 15 januari 2009, 3/2009 
(beroepsziekten); 30 januari 2007, 25/2007 (beroepsziekten); Arbitragehof 5 december 2002, 176/2002 
(arbeidsongevallen); 8 mei 2002, 82/2002 (arbeidsongevallen); 20 februari 2002, 40/2002 (arbeidsongevallen); 
28 november 2001, 152/2001 (socialezekerheidsbijdragen); 21 juni 2001, 86/2001 (arbeidsongevallen); 8 mei 
2001, 64/2001 (arbeidsongevallen); 16 november 2000, 116/2000 (sociale bijdragen); 10 november 1999, 119/99 
(kinderbijslag); 15 september 1999, 100/99 (socialezekerheidsbijdragen). 
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‘Hedendaags pragmatisch model’ zoals gesteld door FRYDMAN
106, stellen we vast dat de 

interpretatieregels die door het Hof worden toegepast, dezelfde zijn als die vervat in het 
‘Hedendaags pragmatisch model’. De vergelijkbaarheid kan worden afgeleid uit de wil van de 
wetgever, uit de situatie waarop de norm wordt toegepast, uit een afweging van de 
verschillende belangen, uit de samenhang van de rechtsorde, uit de algemene 
rechtsbeginselen, … kortom uit verscheidene factoren die door FRYDMAN worden voorgesteld 
als volgt : “De manière spécifique, le sens d’un texte juridique peut donc être déterminé en 

fonction soit 1° de l’intention de son auteur et, pour la loi, de la volonté du législateur, telle 

qu’elle ressort notamment de l’examen des travaux préparatoires ; 2° de l’acte dont le texte 

fait partie et plus largement de la cohérence de l’ordre juridique dont il relève et des 

principes généraux du droit sur lesquels celui-ci repose ; 3° de la situation à laquelle le texte 

doit être appliqué et d’une mise en balance adéquate des intérêts et des valeurs en présence, 

tels que le procès aura permis de les mettre en lumière”107. 

De vraag inzake de al dan niet vergelijkbaarheid wordt meestal stilzwijgend, niet 
uitdrukkelijk gesteld en zelden systematisch behandeld, net alsof de vergelijkbaarheid vanzelf 
zou gaan, zoals dit het geval is voor de grammatici108. Nochtans gaat het hier om een 
kernbestanddeel van het juridische proces waarbij wordt besloten of een rechtsregel het 
gelijkheidsbeginsel al dan niet schendt. Dit wordt helder verwoord door RIMANQUE “Het 
gelijkheidsprobleem rijst niet, wanneer personen, situaties, gedragingen, verhoudingen of 
objecten onvoldoende vergelijkbaar worden geacht”109. Van de beslissing inzake gelijkheid 
hangt derhalve het vervolg van de juridische analyse af. Als wij dit bekijken, kunnen wij de 
mogelijkheden bondig samenvatten als volgt: 

- hypothese 1: de norm N wordt op de situatie S1 evenals op de situatie S2 toegepast. 
Indien er bij de toetsing aan het vergelijkbaarheidscriterium wordt vastgesteld dat S1 
en S2 vergelijkbaar zijn, is het logisch om dezelfde norm op beide situaties toe te 
passen. 
Het gelijkheidsbeginsel wordt niet geschonden aangezien de situaties S1 en S2 
vergelijkbaar zijn. Indien er daarentegen na de toetsing aan het 
vergelijkbaarheidscriterium wordt vastgesteld dat S1 en S2 niet vergelijkbaar zijn, 
moet er voldaan worden aan de andere toetsingscriteria van het Hof (teleologisch, 
objectiviteits-, pertinentie- en evenredigheidscriterium). 
 

- hypothese 2: de norm N wordt toegepast op de situatie S1 en de norm N’ op de situatie 
S2. Indien S1 en S2 verschillend zijn en niet kunnen worden vergeleken, is het correct 

                                                
106 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 665-671. 
107 B. FRYDMAN is trouwens van oordeel dat het gaat om “méthodes concurrentes et complémentaires, 

habituellement mentionnées et considérées comme légitimes”. B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, 
Bruylant, 2007, 666. 
108 De grammatici spreken meestal van “vergelijking uit de aard” zonder zich geen bijkomende vraag erover te 
stellen. R. RIVARA, Le système de la comparaison. Sur la construction du sens dans les langues naturelles, Paris, 
Ed. de minuit, 1990, 15. “Si l’on compare deux quantités A et B (à condition que, par leur nature, elles soient 

comparables : deux vitesses, deux longueurs, deux poids, etc.), il n’y a que trois situations possibles (…)”. 
109 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 8. 
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dat verschillende normen erop worden toegepast. De beginselen van gelijkheid en niet-
discriminatie worden in principe dus niet geschonden. 

Indien S1 en S2 daarentegen vergelijkbaar zijn, kan men zich afvragen of de 
toepassing van verschillende normen geen schending van het gelijkheidsbeginsel 
inhoudt. In dat geval is het noodzakelijk om de vraag aan de andere toetsingscriteria 
van het Grondwettelijk Hof te onderwerpen. 

We zouden dus kunnen zeggen dat het vergelijkbaarheidscriterium op een zekere manier de 
hefboom van het onderzoek naar de eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel is. Dit criterium 
vindt men trouwens impliciet terug in de toetsing van het Grondwettelijk Hof aan de andere 
criteria: 

- Het teleologisch criterium onderzoekt de subjectieve wil van de wetgever en derhalve 
zijn beoogde doel; 

- Het objectiviteitscriterium onderzoekt de objectieve werkelijkheid, het 
onderscheidscriterium110 dat binnen een welbepaald referentiekader gehanteerd wordt; 

- De pertinentie- en evenredigheidscriteria vormen de link tussen de subjectieve wil van 
de wetgever en de objectieve werkelijkheid, met andere woorden ze verbinden het 
teleologisch en het objectiviteitscriterium. 

De vergelijkbaarheid situeert zich dus altijd in het spanningsveld tussen een objectieve 
realiteit die idealiter erin bestaat dat ze “uit de aard” (par nature) zou zijn, en een subjectieve 
wil, die per definitie het resultaat van een beslissing is111. Daarin liggen zijnsleer en ethiek 
over elkaar. 

 

2. Het teleologisch criterium 

2.1. Begrip 

Volgens de rechtspraak en de rechtsleer moet het door de wetgever beoogde doel wettig en 
legitiem zijn. Naar de woorden van VANDE LANOTTE en GOEDERTIER, “Dit doel, dat in de 
meeste gevallen betrekking heeft op aspecten van het algemeen belang, moet legitiem zijn, en 
het mag niet in strijd zijn met (al dan niet nationale of internationale) rechten en vrijheden”112. 
Volgens RIMANQUE moet dit doel wettig en rechtmatig zijn in een democratische 

                                                
110 In de rechtsleer vindt men regelmatig de term ‘onderscheidingscriterium’ eveneens terug. Op basis van de 
definities van het verklarend woordenboek VAN DALE hebben wij besloten om steeds het woord 
‘onderscheidscriterium’ te gebruiken. Volgens het verklarend woordenboek VAN DALE betekent ‘onderscheid’ 
“verschil in behandeling, waardering” terwijl ‘onderscheiding’ in zijn eerste betekenis als “het gunstig 
onderscheiden” wordt beschreven. ‘Onderscheid’ lijkt ons dan meer aangepast aan onderhavig onderwerp. VAN 

DALE, Groot woordenboek hedendaags Nederlands, 2008, CD-Rom. 
111 V. FLOHIMONT, “Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : rigueur ou 
jeu de hasard ?", RBDC 2009, vol. 3, 217-235. 
112 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 362, nr. 
586. 
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samenleving113 en wordt een democratische samenleving gekenmerkt door “het handhaven 
van een klimaat van pluralisme, verdraagzaamheid en ruimdenkendheid”114. 

Deze definitie of alleszins deze verklaring van het teleologisch criterium roept een aantal 
vragen op. Men kan zich immers afvragen of de wettigheid van de doelstelling hoort bij het 
teleologisch criterium dat per definitie eerder betrekking heeft op de doelgerichtheid van de 
rechtsnorm115. Bovendien, wat is het doel van de wetgever? Over welke doelstelling gaat het? 
Het doel van een wet kan bijvoorbeeld expliciet in de parlementaire stukken worden vermeld, 
zonder dat dit het geval zou zijn voor het doel van het door de wetgever gemaakte 
onderscheid in behandeling tussen twee categorieën van personen116. Daarnaast kan men zich 
ook afvragen of de vermelde doelstelling ook het werkelijke doel is. En wie is de wetgever? 
Wat is een geoorloofd en wettig doel en hoe kan men bijgevolg algemeen belang en openbaar 
belang definiëren? Hoe wordt deze doelstelling tenslotte achterhaald? In het kader van onze 
studie besteden wij vooral aandacht aan de twee volgende vraagstukken: (1) over welke 
doelstelling gaat het en (2) hoe wordt deze doelstelling achterhaald? Het antwoord op beide 
vragen is immers van belang voor onze methodologische benadering, die ons in staat zal 
stellen om verschillen tussen beroepscategorieën inzake pensioenstelsels aan het 
gelijkheidsbeginsel te toetsen. 

Gezien het aantal personen en instellingen die tegenwoordig in het wetgevend proces 
tussenkomen (parlements- en regeringsleden, administratie, kabinetsmedewerkers, 
privébedrijven, lobbygroepen, …) is ‘wie is de wetgever’ wellicht een boeiende vraag die 
bovendien de definitie van het openbaar en algemeen belang117 beïnvloedt. Hoe wordt (kan) 
het algemeen belang (worden) behartigd zodra mensen buiten de overheidssector bij het 
opstellen van de wet tussenkomen? Desalniettemin zijn wij van oordeel dat dit onderwerp 
hierbij weinig relevant is daar het Grondwettelijk Hof zich buigt over de bestaanbaarheid van 
wetten - in de formele betekenis van het woord - met artikelen 10 en 11 Gw. Die wetten 
worden formeel door het parlement (hetzij federaal, hetzij van de deelstaten) opgesteld en 

                                                
113 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 10, nr. 12. 
114 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 10, nr. 13. 
115 Volgens het etymologisch woordenboek verwijst ‘teleologie’ naar ‘doelmatigheidsleer’. P.A.F. VAN VEEN en 

N. VAN DER SIJS, Groot Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden, Utrecht-Antwerpen, Van 
Dale Lexicografie, 1997, 874. 
116 GwH 4 juni 2009, 95/2009. In deze zaak is het doel van de wetgever betreffende de kwalificatie als 
misdrijven van bepaalde tekortkomingen duidelijk verwoord in de parlementaire stukken maar het verschil in 
behandeling tussen werknemers en niet-werknemers inzake de verjaringstermijn van de burgerlijke vordering 
kan niet worden verklaard. Het Grondwettelijk Hof stelt dus vast in zijn arrest dat het de doelstelling van de 
wetgever betreffende dit verschil in behandeling niet kan natrekken. 
117 Omtrent het algemeen belang en het openbaar belang valt zeker het volgende op te merken. Waar de 
Franstalige doctrine meestal over ‘l’intérêt général’ spreekt, schrijft de Nederlandstalige rechtsleer over ‘het 
algemeen en/of het openbaar belang’. Men zou dus zich kunnen afvragen of dit terminologische verschil 
betekent dat de Nederlandstalige auteurs het ‘algemeen belang’ (l’intérêt général) van het ‘openbaar belang’ 
(letterlijk vertaald ‘l’intérêt public’) onderscheiden. In de juridische terminologie is het gebruik van synoniemen 
in principe afgeraden om verwarring te vermijden: ‘één woord voor één concept’ is de methodologische richtlijn 
teneinde de duidelijkheid en de rechtszekerheid te vrijwaren. Strikt genomen zou er dus een betekenisverschil 
moeten bestaan tussen ‘algemeen belang’ en ‘openbaar belang’. Naar ons aanvoelen is het antwoord negatief; de 
woorden worden in de vakliteratuur voor elkaar gebruikt. Bovendien was het onmogelijk om in de doctrine twee 
definities van die concepten te vinden. 
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goedgekeurd: wat er zich in de coulissen werkelijk afspeelt, heeft geen rechtstreekse invloed 
op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof118. 

 

2.2. De doelstelling van de wetgever achterhalen 

Eerst en vooral dient te worden bepaald over welke doelstelling het gaat. Welk objectief 
spoort het Grondwettelijk Hof op? De voor het Hof relevante doelstelling betreft het 
gemaakte onderscheid119, of eventueel de bewuste afwezigheid ervan. Wat beoogt de 
wetgever door iedereen gelijk te behandelen, dan wel categorieën van personen verschillend 
te behandelen? Daar gaat het essentieel over, ook al dient opgemerkt te worden dat het Hof 
vaak een ruimere opvatting van de doelstelling toepast. Hierdoor kan het zich een duidelijker 
beeld vormen van de wil van de wetgever, van de politieke prioriteiten, van de context …120. 

De zoektocht naar de doelstelling van de wetgever is soms een echte uitdaging en zijn 
ontdekking een heldendaad. Het Grondwettelijk Hof doet meestal beroep op de 
voorbereidende werken van de wet. Volgens de juridische methodologie is dit immers de bron 
bij uitstek om de geest van de wet en de wil van de wetgever op te sporen. DIJON verklaart 
hierover het volgende: “Si l’herméneutique juridique ignorait la volonté du législateur dans 

son travail interprétatif, pour ne plus y retenir qu’une lettre détachée de ses auteurs, elle 

méconnaîtrait à coup sûr le caractère substantiellement politique du texte de droit. En 

d’autres termes, l’interprète ne peut oublier que la norme provient du pouvoir. L’actualité de 

la norme aujourd’hui applicable dérive de l’actualité du pouvoir légiférant. Le texte soumis à 

l’interprétation du juge reste suspendu à l’autorité qui a voulu l’édicter”121. Met andere 
woorden, rechtsnormen en politieke prioriteiten van de wetgever zijn nauw met elkaar 
verbonden; de eerste kunnen slechts in het licht van de andere worden gelezen. 

Het Grondwettelijk Hof gaat dus op zoek naar het doel van de wetgever. Als de doelstelling 
met zoveel woorden staat uitgedrukt in de parlementaire voorbereiding, is dat een redelijk 
gemakkelijke taak. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een beroep tot vernietiging van artikel 
68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen122 waarover het Hof bij arrest 
van 15 juni 1995123 oordeelde. Dit beroep betreft eigenlijk de betaling van 

                                                
118 Voor een meer gedetailleerde studie over het wetgevende proces en het algemeen belang verwijzen wij naar 
V. FLOHIMONT, “Neutralité et impartialité dans l’externalisation des missions de service public : réalité ou 
utopie?”, in Y. CABUY en J.-M. WOLTERS, Externalisation des missions des pouvoirs locaux, Performance 
publique, Brussel, Larcier, vol. 4, 3-28. Over de huidige invulling van het begrip algemeen belang, E. 
LANCKSWEERDT, “Naar een andere constructie van het algemeen belang”, TBP 2011, vol. 2, 103-105. 
119 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch 

Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 362, nr. 586. 
120 Zie bijvoorbeeld GwH 4 juni 2009, 95/2009. Het Hof stelt vast dat de wetgever bepaalde tekortkomingen aan 
de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behangeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig 
beroep en de aanvullende regelingen van de sociale zekerheid heeft willen verzwaren maar het kan het door de 
wetgever beoogde doel van een verschil in behandeling tussen werknemers en niet-werknemers niet bepalen. 
121 X. DIJON, Méthodologie juridique. L’application de la norme, Brussel, Story-Scientia, 1990, 46-47, nr. 147. 
122 BS 31 maart 1994, 2de uitgave. 
123  Arbitragehof 15 juni 1995, 48/95. 
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solidariteitsbijdrage op rustpensioenen. Volgens de klager, die voor zijn oppensioenstelling 
vliegend personeelslid van de burgerluchtvaart was, houdt artikel 68 van hiervoor vermelde 
wet een discriminatie in, daar een gelijke behandeling op verschillende categorieën wordt 
toegepast. Alle gepensioneerden, zowel de werknemers als de zelfstandigen en het 
overheidspersoneel, zijn immers onderworpen aan de betaling van een solidariteitsbijdrage op 
hun rustpensioen. Het Grondwettelijk Hof gaat derhalve de doelstelling van wetgever na en 
stelt vast dat de bestreden maatregel “een grotere solidariteit tussen de gepensioneerden 
onderling”124 beoogt. 

Het doel van de wetgever opsporen is echter niet altijd even evident. De omvang van de 
debatten, de talrijke tussenkomsten van de parlementsleden, de verscheidenheid van de 
belangen en het uiteenlopende karakter van de doelstellingen bemoeilijken soms de opdracht 
van de jurist die dat doel wil achterhalen. Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan is de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de werknemers. 
Zoals door VAN LANGENDONCK aangetoond125, is het moeilijk om het door de wetgever 
beoogde doel van die wet en aansluitend dat van de sociale zekerheid precies te achterhalen 
vermits de tekst vaag en onduidelijk is geformuleerd. Dat is trouwens ook het geval wanneer 
een bepaling wordt aangenomen door parlementsleden die allemaal naar een verschillende 
doelstelling streven of die in hoofdzaak een ingewikkeld en lang onderhandeld politiek 
akkoord willen concretiseren. Dit laatste vinden we regelmatig terug in staatsrechtelijke 
aangelegenheden waar de gevoeligheden en de belangen van de gemeenschappen die in ons 
land leven vaak zeer uiteenlopend zijn. Ter illustratie verwijzen we naar de wet van 2 
augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken126. We zijn nu bijna vijftig jaar 
later en de standpunten over de doelstelling van de wetgever verschillen nog steeds: voor de 
enen zijn de taalfaciliteiten een tijdelijke en uitdovende maatregel, voor de anderen gaat het 
om een definitieve en gebetonneerde regeling. Bij het lezen van de voorbereidende stukken 
moeten we wel toegeven dat het verslag en de bijhorende teksten geen klare en duidelijke taal 
spreken. Het ging immers om de verwezenlijking van een moeilijk bereikt politiek akkoord 
dat in een wettekst moest worden vertaald. Iedereen moest derhalve zijn visie in de wettekst 
kunnen vinden. 

                                                
124 Arbitragehof 15 juni 1995, 48/95, A.2. Onder B.1.3. wordt ook het uittreksel van de parlementaire 
voorbereiding letterlijk overgenomen. Dit luidt als volgt: “Heel wat onderzoek wijst immers op een zeer 
ongelijke inkomensverdeling tussen de gepensioneerden onderling. Het gevaar dat deze ongelijkheden naar de 
toekomst toe nog verder zullen toenemen, heeft ons geïnspireerd tot het opstarten van een 
koopkrachtherverdelend systeem tussen de gepensioneerden zelf (de zgn. solidariteit tussen de generaties). De 
praktische uitwerking werd zodanig opgevat dat het nagenoeg uitsluitend de gepensioneerden zijn met een 
voordelig pensioenstelsel (hetzij openbare dienst, hetzij extra legale voorzieningen) die door deze 
solidariteitsinhouding worden getroffen. Merk ook op dat deze solidariteitsinhouding mettertijd de ruimte moet 
creëren voor selectieve welvaartsaanpassingen van de kleinste en oudste pensioenen van de werknemersregeling. 
In de mate dat de structurele ingrepen in de pensioenberekeningswijze een budgettair rendement zullen 
opleveren dat de opbrengst van de solidariteitsinhouding overtreft, kan deze laatste worden aangewend voor 
zogenaamde welvaartsaanpassingen zonder de pensioenuitgaven extra te belasten.” (Parl. St. Senaat, 1993-1994, 
980/2, 152-153). 
125 J. VAN LANGENDONCK, “Gelijke behandeling in de sociale zekerheid”, RW 1991-1992, 1211-1222; J. VAN 

LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, Handboek 

Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 55, nr. 165-166. 
126 BS 22 augustus 1963. 
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Duidelijke en klare taal is niet noodzakelijk de beste bondgenoot van de wetgever. De jurist 
die de wet moet interpreteren, houdt van helderheid en droomt van nauwkeurigheid. Met de 
wetgever is het, spijtig genoeg, eerder het tegendeel. Vergelijken we ter illustratie wetgeving 
met Grand Cru. Een akkoord over een wetsvoorstel veronderstelt dat verscheidene vaten 
samen worden gemengd - alchemie van alle verschillende kleuren en geuren - en dat water bij 
de wijn wordt bijgedaan. Door overmatig water bij een Grand Cru te voegen, verdwijnt de 
smaak van de wijnstoksoort, verdunt de wijndichtheid, verandert de wijnkleur en vervluchtigt 
de eigenheid van de wijn. De specifieke en herkenbare kenmerken van de Grand Cru gaan 
verloren. Zo gaat het ook met wetteksten. Een akkoord over een wettekst wordt vaak pas 
bereikt nadat parlements- en/of regeringsleden water in hun wijn hebben gedaan en een 
compromis hebben gevonden, dit is een akkoord waarin iedereen een deel van zijn objectief 
terugvindt. Door deze complexe operatie verwatert meestal de oorspronkelijke doelstelling 
die de kleur van water (of toch bijna!) aanneemt of die achter het politieke compromis 
schuilgaat. Soms is het nog erger en wordt het werkelijke doel van de wetgever om politieke 
redenen verzwegen. Op taalkundig vlak wordt dit vertaald in de vaagheid van de gekozen 
woordenschat, ingewikkelde zinsbouwen, interpretatie die voor commentaren vatbaar is, 
aangepaste interpunctie, enz. Op die manier wordt vaagheid dikwijls een conditio sine qua 

non opdat een wetsvoorstel of een wetsontwerp aangenomen wordt. Daardoor onstaat er een 
spanningsveld tussen de jurist die de wet achteraf moet interpreteren en de wetgever die de 
wet moet maken. Dit spanningsveld groeit naarmate het achterhalen van de wettelijke 
doelstelling in belang toeneemt. Het Grondwettelijk Hof bevindt zich inzonderheid in deze 
situatie daar het het beoogde doel van de wetgever moet opsporen, terwijl het regelmatig 
wordt geconfronteerd met verborgen of onduidelijke (geformuleerde) doelstellingen.  

Een andere vaststelling is dat het oogmerk van de wetgever in de loop der jaren evolueert 
waardoor het oorspronkelijke doel niet meer overeenstemt met het huidige. RIMANQUE geeft 
daar een uitstekend voorbeeld van inzake verkeersveiligheid127. In 1973 werd de 
snelheidsbeperking ingevoerd om de bevoorrading van het land in benzine te verzekeren na de 
oliecrisis. Daarna werd die snelheidsbeperking als economische reglementering in stand 
gehouden in afwachting van de wijziging van de wet op de politie van het wegverkeer. 
Uiteindelijk werden snelheidsbeperkingen zelfs verstrengd in het belang van de 
verkeersveiligheid. Nochtans gaat het nog altijd om dezelfde wet. 

Daarnaast kunnen we ook te maken hebben met regelgeving waarvan het oogmerk niet kan 
worden achterhaald. VAN CROMBRUGGE

128 geeft als voorbeeld gemeentelijke besluiten inzake 
belastingen. In arbeidsrecht kunnen wij verwijzen naar het arrest 95/2009 van het 
Grondwettelijk Hof waarin wordt geoordeeld over een eventuele schending van het 
gelijkheidsbeginsel door de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de 
promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor 

                                                
127 K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", RW 1992-1993, 10, nr. 11. 
128 S. VAN CROMBRUGGE, “De gelijkheid in fiscaal recht”, RW  1991-1992, 1203-1210. 
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sociale zekerheid. Volgens het Hof kan hier de doelstelling van de wetgever niet worden 
achterhaald129. 

Zoals RIMANQUE opmerkt, berust op de wetgever geen motiveringsplicht. “Vonnissen en 
arresten moeten worden gemotiveerd (artikel 97 Gw.). (…) Krachtens de (…) wet van 29 juli 
1991 moeten ook de individuele rechtshandelingen van de administratieve overheden worden 
gemotiveerd. Geen grondwettelijke regel legt echter die verplichting op voor wetten, decreten, 
besluiten en verordeningen met algemene strekking”130. Strikt genomen zouden we dus 
kunnen beweren dat het de wetgever vrij staat om een niet-gemotiveerde regelgeving of 
wettekst aan te nemen131. Maar deze stelling wordt gelukkig tegengehouden door de 
rechtspraak, in het bijzonder die van het Grondwettelijk Hof. Bij gebrek aan motivering, met 
andere woorden als het doel van de wetgever niet kan worden ontdekt, gaat het Hof ervan uit 
dat het gemaakte onderscheid niet aanvaardbaar is132. Dat is onder andere het geval in het 
arrest 168/2005 van 23 november 2005133. Het Grondwettelijk Hof diende te oordelen over 
het al dan niet bestaan van een schending van het gelijkheidsbeginsel omdat het decreet van 
de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger 
onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en 
betreffende de herfinanciering van de universiteit134 bepaalde bestaande specialisaties 
afschafte en andere niet. In zijn consideransen merkte het Hof op dat de decreetgever het 
advies van de Raad van State inzake verantwoording van de specialisatierichtingen niet had 
toegepast en dat hij zijn beslissing helemaal niet had gemotiveerd. Het Hof concludeerde dus 
logischerwijze dat het verschil in behandeling niet verantwoord was135.  

Bij gebrek aan uitdrukkelijke verwoording van het doel van de wetgever in de voorbereidende 
werken past het Grondwettelijk Hof de contextuele interpretatieregel toe. Het Hof probeert 
dan het door de wetgever beoogde doel te achterhalen via de context, het referentiekader, de 
politieke doelstellingen …. In sommige gevallen refereert het Hof zelfs aan andere 
gelijkaardige wetten. Het gaat om een vorm van analoge-interpretatiemethode136. Een 
concrete toepassing daarvan vindt men onder andere terug in geschillen betreffende de 

                                                
129 GwH 4 juni 2009, 95/2009, B.5. 
130 K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", RW 1992-1993, 9-10. 
131 De formele wetten worden wel ingeleid door een memorie van toelichting maar de inhoud van die memorie 
moet aan geen specifieke voorwaarden beantwoorden. Het staat de wetgever vrij om daarin te vermelden wat hij 
wil of nuttig acht. 
132 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 362-363, 
nr. 586. 
133 Arbitragehof 23 november 2005, 168/2005. 
134 BS 18 juni 2004, 2de uitgave. 
135 Arbitragehof 23 november 2005, 168/2005, “B.9.3. Hoewel de afdeling wetgeving van de Raad van State 
aandrong op een verantwoording van de lijst van bijlage IV, ‘in het bijzonder in zoverre die lijst bestaande 
specialisatiediploma’s afschaft waarvan het nut niet ter discussie lijkt te zijn gesteld’ (Parl. St. Parlement van de 
Franse Gemeenschap, 2003-2004, 498/1, 118), heeft de decreetgever de keuze van de titels van de bijkomende 
masters echter niet in het bijzonder verantwoord. B.9.4. Noch de parlementaire voorbereiding van het bestreden 
decreet, noch de Franse Gemeenschapsregering - die daartoe uitdrukkelijk door het Hof werd uitgenodigd - 
leggen uit om welke redenen de vakgebieden van het sociaal recht en het publiek en administratief recht van de 
lijst van bijkomende masters zijn geschrapt. B.9.5. Vermits het aan het Hof voorgelegde verschil in behandeling 
niet redelijk is verantwoord, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.”. 
136 Cf. Deel II, Hoofdstuk IV, Afdeling 3 - De analoge-interpretatiemethode van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. 
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arbeidsongevallenwetten. Het overheidspersoneel valt onder het toepassingsgebied van de wet 
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector137. Omdat het 
objectief van de wetgever er echter in bestaat beide beroepscategorieën een gelijkaardig 
beschermingsstelsel te bieden, steunt het Hof, als het kennis moet nemen van geschillen 
inzake arbeidsongevallen in de publieke sector138, zijn redenering regelmatig op (de 
doelstelling van) de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 die van toepassing is in de 
privésector139. Een ander voorbeeld vindt men eveneens terug in de rechtspraak van het Hof 
inzake beroepsziekten in de overheids- en de privésector: het Hof gebruikt het doel van de 
wetgever in andere wetsbepalingen dan het betwiste wetsartikel als argument om zijn 
beslissing over een al dan niet schending van het gelijkheidsbeginsel te verantwoorden140. 
Wanneer het Grondwettelijk Hof geen verantwoording vindt voor het gemaakte onderscheid 
in de voorbereidende werken, of het door de wetgever beoogde doel niet kan bepalen, besluit 
het dat het gaat om een schending van artikelen 10 en 11 Gw.141 

 

2.3. Besluit over het teleologische criterium 

We kunnen de voornaamste kenmerken van het teleologische criterium in de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof als volgt samenvatten: 

- het doel dat het Hof opzoekt, is de doelstelling die de wetgever nastreeft bij het maken 
(of het niet maken) van een onderscheid tussen verschillende categorieën; 

- het doel van de wetgever moet geoorloofd zijn, dat wil zeggen grondwettelijke noch 
internationale rechten en vrijheden schenden; 

- het doel van de wetgever moet legitiem zijn en dus het algemeen en het openbaar 
belang behartigen; 

- het Grondwettelijk Hof werkt voornamelijk aan de hand van de parlementaire 
voorbereiding om het doel van de wetgever op te sporen; 

- het doel van de wetgever kan meervoudig zijn, met andere woorden eenzelfde wet kan 
verschillende doelstellingen beogen in functie van het politieke compromis en de 
verschillende belangen; 

- het doel van de wetgever kan evolueren in de loop der jaren terwijl de basiswet nog 
altijd dezelfde is; 

                                                
137 BS 10 augustus 1967. 
138 Arbitragehof 8 mei 2002, 82/2002, B.4.3; 20 februari 2002, 40/2002, B.2. 
139 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 24 april 1971. Het oorspronkelijke doel van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bestond er eigenlijk in om de werkgevers te beschermen tegen 
strafrechtelijke procedures bij ongevallen in hun bedrijven. 
140 GwH 15 januari 2009, 3/2009, B.3. (dat verwijst naar het arrest 25/2007, B.4.1. tot en met B.13.) en B.4; 
Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.2.1. en B.6. 
141 GwH 4 juni 2009, 95/2009, B.5. en B.6; Arbitragehof 23 november 2005, 168/2005, B.9.4. 
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- het doel van de wetgever wordt soms niet of zeer onduidelijk vermeld in de 
voorbereidende stukken van de wet. In dit geval is een contextuele interpretatie nodig 
die rekening dient te houden met de beginselen van een democratische rechtsstaat 
zoals het handhaven van een klimaat van pluralisme, verdraagzaamheid en 
ruimdenkendheid142 ; 

- de doelstelling die het Grondwettelijk Hof opspoort teneinde de context, de 
beleidsprioriteiten, de algemene economie van de wet te bepalen, is soms veel breder 
dan diegene die betrekking heeft op het verschil in behandeling of de afwezigheid 
ervan; 

- het Hof doet soms beroep op de doelstelling die aan de grondslag ligt van andere 
wetten om het doel van de in het geschil zijnde maatregel te verklaren; 

- het feit dat er geen doelstelling wordt nagestreefd met het verschil in behandeling leidt 
meestal tot een beslissing van schending van het gelijkheidsbeginsel. 

 

3. Het objectiviteitscriterium 

3.1. Begrip 

De vraag die wordt beantwoord bij de toetsing van de wettelijke bepaling aan het 
objectiviteitscriterium is of “de rechtsregel die een onderscheid in behandeling invoert, een 
algemeen en onpersoonlijk karakter heeft”143. Met andere woorden, steunt het gemaakte 
onderscheid “op een feitelijke en vanzelfsprekende vaststelling die niet afhangt van enige 
persoonlijke appreciatie”144? 

Vanuit een filosofische invalshoek kan worden gezegd dat er een - min of meer belangrijk - 
deel subjectiviteit in elk objectief onderscheidscriterium ligt vervat, vermits het objectieve 
karakter van iets per definitie door een ‘subject’ wordt bepaald. Elk ‘subject’ heeft zijn visie 
over de werkelijkheid en deze visie is afhankelijk van zijn waarden, zijn geschiedenis, zijn 
overtuigingen … In de oudheid bijvoorbeeld gingen de Grieken er al vanuit dat er negen 
manieren bestaan om naar de wereld en naar de werkelijkheid te kijken145. Deze 
verscheidenheid van ‘objectiviteit’ wordt uitstekend geïllustreerd aan de hand van de 
volgende oefening: vertel een verhaal aan negen personen en vraag ze achteraf om dit verhaal 

                                                
142 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 10, nr. 13. 
143 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 11, nr. 16. 
144 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 363, nr. 
587. 
145 Deze negen manieren vallen onder de verzamelingsterm ‘enneagram’. Sterke aanwijzingen laten vermoeden 
dat PYTHAGORAS aan de oorsprong van het enneagram ligt zonder dat dit formeel werd bewezen (E. SALMON, La 

Clé de l’Ennéagramme: les Sous-types, Paris, InterEditions-Dunod, 2007, 12). Het enneagram is een gevalideerd 
wetenschappelijk model dat sinds de jaren 70 steeds meer wordt gebruikt. Universitaire onderzoekers zoals 
Oscar Ichazo, Claudio Naranjo en Helen Palmer hebben sterk bijgedragen tot zijn ontwikkeling. Thans wordt het 
verder onderzocht en ontwikkeld door internationaal bekende Belgische psychologen, met name Philippe Halin 
en Jacques Prémont. Zie onder andere hierover PH. HALIN en J. PREMONT, Comprendre et pratiquer 

l’Ennéagramme. 9 chemins vers le meilleur de soi et des autres, Paris, InterEditions-Dunod, 2007; E. SALMON, 
La Clé de l’Ennéagramme: les Sous-types, Paris, InterEditions-Dunod, 2007; www.enneagram.be; Centre 
d’études de l’Ennéagramme www.cee-enneagramme.eu. 
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zo objectief mogelijk na te vertellen. Het resultaat is negen verschillende verhalen, allemaal 
even objectief, omdat iedere persoon naar het verhaal heeft geluisterd met zijn eigen 
objectiviteit, zijn eigen blik, zijn eigen hoorapparaat! 

Zo gaat het dus ook met het recht. Men kan altijd een objectief criterium vinden, maar dit 
steunt onvermijdelijk op een subjectieve invalshoek. BROECKMAN stelt dat “subjektiviteit en 
objektiviteit van en in recht bijeen [horen]”146 en dat “de objektiviteit van het recht even 
wezenlijk [is] als de subjektiviteit”147. Het is ook de essentie van het objectiviteitscriterium op 
zich dat door het Grondwettelijk Hof wordt toegepast. 

 

3.2. De toepassing van het objectiviteitscriterium 

De constitutionele rechter benadert de facto het objectiviteitscriterium vanuit een bepaalde 
invalshoek, binnen een bepaald referentiekader, maar omdat objectiviteit zo sterk gebonden is 
aan subjectiviteit is elk onderscheidscriterium op een zekere manier objectief. Die nauwe 
band tussen subjectiviteit en objectiviteit ligt ongetwijfeld aan de basis van het feit dat een 
schending van het gelijkheidsbeginsel wegens niet-naleving van het objectiviteitscriterium 
zelden voorkomt in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof148. Met andere woorden, “de 
objectiviteit van het criterium stelt meestal geen grote moeilijkheden”149. 

Het objectiviteitscriterium kan echter niet los van het pertinentiecriterium worden gezien. Dit 
is de contextualisering van de objectiviteit. Zoals hiervoor aangetoond, bestaat er geen zuivere 
objectiviteit. Objectiviteit heeft een referentiekader nodig, objectiviteit en referentiekader 
lopen door elkaar. DELPEREE schrijft dat “le contrôle est toujours contextué, il ne saurait y 

avoir de sens à déclarer pertinent un critère de distinction envisagé hors de son contexte”150. 
Als het objectief onderscheidscriterium niet in zijn context wordt geplaatst, kan het 
Grondwettelijk Hof niet oordelen of het gelijkheidsbeginsel al dan niet geschonden is151. 

Omdat het objectiviteitscriterium alleen kan worden benaderd vanuit een bepaalde invalshoek, 
kan de objectiviteit van het onderscheid alleen in functie van de doelstelling van de wetgever 

                                                
146 J.M. BROEKMAN, Recht, rechtsfilosofie en rechtstheorie, Deurne, Kluwer, 1993, 5. 
147 J.M. BROEKMAN, Recht, rechtsfilosofie en rechtstheorie, Deurne, Kluwer, 1993, 5. 
148 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 363, nr. 
587. De auteurs verwijzen naar J. THEUNIS,  “Het gelijkheidsbeginsel. Juridisch interpretatiekader, met 
bijzondere aandacht voor “corrigerende ongelijkheden” en doorwerking in private rechtsverhouding”, in X, 
Publiekrecht. De doorwerking van publiekrecht in privaat recht, Postuniversitaire Cyclus Delva 1996/97, Gent, 
Mys en Breesch, 1997, 138. 
149 F. DELPEREE, C. HOREVOETS, F. MOLINE en B. RENAULD, “La Cour d'arbitrage. Chronique de jurisprudence 
2002”, RBDC 2003, 301. 
150 F. DELPEREE, C. HOREVOETS, F. MOLINE en B. RENAULD, “La Cour d'arbitrage. Chronique de jurisprudence 
2002”, RBDC 2003, 301. 
151 Zo verklaart het Grondwettelijk Hof in een zaak over de berekening van het rustpensioen van de zelfstandigen 
dat “het feit dat de mogelijkheid om de kwartalen van beroepsactiviteit na de datum van de eerste ingang van het 
pensioen te valoriseren (...) naargelang van het ogenblik waarop het pensioen is ingegaan, al dan niet is 
toegestaan, het niet mogelijk [maakt] te oordelen dat de in het geding zijnde bepaling op zich discriminerend is”. 
GwH 24 februari 2009, 32/2009, B.13.2. 
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worden bestudeerd. De vraag is dan of het objectief onderscheidscriterium relevant is152 of, 
anders gezegd, of het gemaakte onderscheid verantwoord is ten aanzien van het door de 
wetgever beoogde doel. Door de vraag over het objectief onderscheidscriterium zo te stellen, 
glijdt het Grondwettelijk Hof in zijn analyse onvermijdelijk van het objectiviteitscriterium 
naar het pertinentiecriterium153. Dit laatste wordt hierna besproken. 

 

3.3. Besluit over het objectiviteitscriterium 

Zoals hiervoor opgemerkt, stelt de toepassing van het objectiviteitscriterium dus weinig 
problemen. In de arresten van het Grondwettelijk Hof die wij voor deze studie hebben 
geselecteerd, namelijk de arresten die oordelen over een verschil in behandeling tussen 
beroepscategorieën en/of over de sociale zekerheid, hebben wij geen enkele beslissing 
gevonden waarin het gelijkheidsbeginsel op grond van de niet-naleving van het 
objectiviteitscriterium werd geschonden. Dit was zelfs het geval in een zaak met betrekking 
tot een verschil in behandeling tussen werknemers en niet-werknemers waarin het 
Grondwettelijk Hof nochtans vaststelde dat het het doel van het gemaakte onderscheid niet 
kon bepalen154. 

In principe dient het onderscheid dat door de wetgever wordt gemaakt, net als de 
vergelijkbaarheid relevant te zijn. Het objectief onderscheid moet in de context worden 
verantwoord, wat concreet betekent dat het pertinent moet zijn ten aanzien van het doel dat 
door de wetgever wordt beoogd. 

 

4. Het pertinentiecriterium 

4.1. Begrip 

De bespreking van het pertinentiecriterium is een vrij netelig onderwerp wegens de aard van 
het criterium zelf, dat het gemaakte onderscheid (en dus het objectiviteitscriterium) en het 
beoogde doel (en dus het teleologische criterium) met elkaar verbindt. Zodra men probeert dit 
criterium van naderbij te bestuderen, wordt men daarom meestal geconfronteerd met de 
beperkingen van de taal en loopt men het risico om vrij snel hetzij het teleologische criterium, 
hetzij het objectiviteitscriterium te bespreken. Een vaste en definitieve lijn rond het 

                                                
152 GwH 24 februari 2009, 32/2009, B.13.3; 7 november 2007, 135/2007, B.11. 
153 Zie bijvoorbeeld GwH 7 november 2007, 135/2007, B.11 waarin het Hof verklaart: “het criterium waarop het 
in het geding zijnde verschil in behandeling berust, is objectief, doch niet relevant”, alsook GwH 24 februari 
2009, 32/2009, B.13.3 waarin het laatste lid luidt als volgt: “het loutere feit dat een daadwerkelijk pensioen een 
eerste maal een aanvang heeft genomen, is geen relevant objectief criterium om een onderscheid te maken tussen 
zelfstandigen die gedurende hetzelfde aantal kwartalen dezelfde sociale bijdragen hebben betaald”. 
154 GwH 4 juni 2009, 95/2009, B.5. De betwiste maatregel was een bepaling van de wet van 7 mei 1999 op de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het 
arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor 
sociale zekerheid. Die wet werd opgeheven bij artikel 40 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 
discriminatie tussen vrouwen en mannen. Cf. Deel II, Afdeling 3, 2. Arbeidsrecht, 2.3. Objectiviteitscriterium. 
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pertinentiecriterium trekken is moeilijk. Er is sprake van een evenwichtsoefening. Het 
pertinentiecriterium bespreken, komt neer op lopen op een dunne balk, op twintig meter 
hoogte. Dit alles neemt niet weg dat het wellicht tot de belangrijkste toetsingscriteria van het 
Grondwettelijk Hof behoort, voor zover een rangschikking tussen die vijf criteria toegestaan 
is. 

Volgens het Grondwettelijk Hof moet “het bestaan van een redelijke verantwoording (…) 
worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel 
en met de aard van de ter zake geldende beginselen”155. Het pertinentiecriterium houdt dus in 
dat er een redelijk verband moet bestaan tussen het onderscheid en het beoogde resultaat156. 
Met andere woorden, “het onderscheidingscriterium, op basis waarvan men tot een 
differentiatie komt, moet toelaten het gestelde doel te bereiken”157. Maar zoals door ALEN 
zeer duidelijk gezegd, laat dit de constitutionele rechter niet toe om aan de beleidsvrijheid van 
de regelgever te raken158. Concreet moet het Grondwettelijk Hof bij de beoordeling van de 
naleving van het pertinentiecriterium rekening houden met de aard, het doel en de gevolgen 
van de in het geding zijnde maatregel. 

 

4.2. De toepassing van het pertinentiecriterium 

Hoever reikt het begrip ‘redelijke verantwoording’? Wat is een ‘redelijk verband’ tussen het 
gemaakte onderscheid (of de afwezigheid ervan) en het beoogde resultaat? De rechtsleer en 
het Grondwettelijk Hof zelf zijn van mening dat de rechter de beleidsvrijheid van de wetgever 
moet eerbiedigen159. Bijgevolg is het feit dat er andere mogelijkheden bestaan om dezelfde 
doelstelling te bereiken niet relevant om te oordelen of het pertinentiecriterium wordt 
geschonden160. De keuze tussen die verscheidene mogelijkheden behoort tot de bevoegdheid 
van de wetgever. De marge tussen beleidsvrijheid, die het Grondwettelijk Hof niet mag 
aantasten, en redelijke verantwoording, waarover het ongetwijfeld mag oordelen, is nochtans 
                                                
155 Inzake wettelijke pensioenen, zie GwH 5 december 2007, 150/2007, B.5. Arbitragehof 12 juli 2001, 94/2001, 
B.3; 29 maart 2001, 44/2001, B.5; 22 december 1999, 138/99, B.3; 14 juli 1997, 39/1997, B.10.2; 19 februari 
1997, 7/97, B.4.5; 14 december 1995, 84/95, B.4; Arbitragehof 15 juni 1995, nr. 48/95, B.1.1; 4 april 1995, 
29/95, B.10; 16 juni 1994, 46/94, B.5.6; 22 december 1993, 88/93, B.5.6; 15 juli 1993, 63/93, B.2; 1 juli 1993, 
54/93, B.2. Inzake verschillen tussen beroepscategorieën, zie ook Arbitragehof 11 december 2002, 180/2002, 
B.3; 5 december 2002, 176/2002, B.5; 15 oktober 2002, 146/2002, B.3; 8 mei 2002, 82/2002, B.3; 28 november 
2001, 152/2001, B.4; 21 juni 2001, 86/2001, B.3; 16 januari 1997, 3/97, B.3; 26 april 1994, 33/94, B.4; 12 
november 1992, 70/92, B.3.2. 
156 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 11, nr. 17. 
157 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 364, nr. 
589. 
158 A. ALEN, “Gelijkheid en non-discriminatie in het interne recht: synthese”, in Gelijkheid en non-discriminatie, 
Antwerpen, Kluwer, 1991, 201-207. 
159 M.-F. RIGAUX, “Le contrôle d’opportunité exercé par la Cour d’arbitrage et le pouvoir discrétionnaire du 
législateur”, in Mélanges Jacques van Compernolle, Brussel, Bruylant, 2004, 591-609; K. RIMANQUE, “De 
paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 11-12, nr. 17 tot en met 21; J. VANDE 

LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 364-365, nr. 589; F. 
DELPEREE, C. HOREVOETS, F. MOLINE en B. RENAULD, “La Cour d'arbitrage. Chronique de jurisprudence 2002”, 
RBDC 2003, 302-303 ; J. THEUNIS, “Le principe de confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle”, RBDC 2008, vol. 1, 18, nr. 23. 
160 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 11, nr. 17. 
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vrij klein. De constitutionele rechter loopt dus op eieren als hij een maatregel aan het 
pertinentiecriterium moet toetsen. RIMANQUE laat opmerken dat “de aangepastheid van het 
onderscheid in het licht van het beoogde resultaat een prognose omtrent de intrinsieke 
functionaliteit van dit onderscheid in de verhouding tussen doel en middel impliceert”161. 
Volgens hem hoeft deze functionaliteit niet te worden bewezen, maar volstaan redelijke 
verwachtingen162. 

Begin jaren ’90 was de rechtsleer van mening dat een schending van het gelijkheidsbeginsel 
bij gebrek aan redelijke verantwoording zelden voorkwam en dat ze als ze zich toch voordeed, 
meestal te maken had met rechten die behoren tot de persoonlijke levenssfeer163. De 
rechtspraak van de voorbije twintig jaar, en in het bijzonder de rechtspraak inzake verschillen 
tussen beroepscategorieën, laat ons denken dat men thans van deze stelling moet afstappen. 
De onredelijke, of laat ons zeggen, de niet-redelijke verantwoording, komt nu vaker voor in 
de beslissingen van het Grondwettelijk Hof en heeft niet hoofdzakelijk betrekking op rechten 
inzake de persoonlijke levenssfeer164. 

Het Grondwettelijk Hof spoort de redelijke verantwoording op in talrijke richtingen. Het 
houdt bijvoorbeeld rekening met financiële en economische overwegingen165, met 
maatschappelijke evoluties166, met concrete gevolgen van de maatregel167, met het door de 
wetgever bekendgemaakte doel van de wetsbepaling, enz. In die zin bevindt het 
Grondwettelijk Hof zich in de kern van de juridische interpretatie en wordt het, net als alle 
rechtscolleges, geconfronteerd met de keuze van het interpretatiemodel. Zijn keuze is des te 
belangrijker daar “l’interprétation n’a pas seulement une valeur scientifique, mais également 

une portée politique”168. 

Die stelling van FRYDMAN krijgt een bijzondere betekenis als het gaat om het Grondwettelijk 
Hof. Het Hof is niet alleen een tussenschakel tussen rechtswetenschap en politiek dankzij zijn 
samenstelling169 en zijn specifieke bevoegdheden, maar ook door het interpretatiemodel dat 

                                                
161 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 12, nr. 19. 
162 Ter illustratie verwijst RIMANQUE naar een vernietigingsberoep kort na de bekendmaking van een nieuwe 
wetsbepaling. In dat geval is het sowieso onmogelijk om een bewijs, noch een tegenbewijs te leveren. Het 
Grondwettelijk Hof dient dus te oordelen op basis van redelijke verwachtingen omtrent die functionaliteit. K. 
RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 12, nr. 19. 
163 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 12, nr. 21. 
164 Zie bijvoorbeeld GwH 18 juni 2009, 102/2009; 4 juni 2009, 95/2009; 24 februari 2009, 32/2009; 15 januari 
2009, 3/2009; 24 april 2008, 74/2008; 17 april 2008, 67/2008; 17 april 2008, 65/2008; 7 november 2007, 
135/2007. Arbitragehof 5 december 2002, 176/2002; 8 mei 2002, 82/2002 ; 20 februari 2002, 40/2002; ; 8 mei 
2001, 64/2001; 10 november 1999, 119/99; 26 april 1994, 33/94. 
165 Zie bijvoorbeeld GwH, 15 januari 2009, nr. 3/2009, B.3; Arbitragehof 30 januari 2007, nr. 25/2007, B.9. 
166 Zie bijvoorbeeld Arbitragehof 29 november 2000, 121/2000, B.5. “De in het geding zijnde bepalingen stellen 
een verschil in behandeling op grond van geslacht in; dat onderscheid werd destijds verklaard door het feit dat de 
vrouw toen over het algemeen geen bezoldigde activiteit uitoefende. Gelet op de economische en sociale 
ontwikkeling, waarbij de vrouw zich in het arbeidsproces ging inschakelen, is die ongelijke behandeling 
onverantwoord geworden”. 
167 Zie bijvoorbeeld Arbitragehof 10 november 1999, nr. 119/99, B.9. 
168 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 23. 
169 Zoals gezien is het Hof samengesteld uit zes beroepsjuristen en zes politici. Art. 34 bijzondere wet 
Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. 
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het verkiest en het relatieve gewicht dat het toekent aan de verschillende argumenten. En het 
zijn net die keuzes die de essentie van het pertinentiecriterium weerspiegelen. 

Wanneer het Grondwettelijk Hof moet oordelen of een onderscheid tussen categorieën (of de 
afwezigheid ervan) al dan niet verantwoord is, kiest het tussen een verscheidenheid aan 
argumenten welke al dan niet, meer of minder, relevant zijn. Om die keuze te maken, heeft de 
constitutionele rechter een houvast: het doel van de wetgever. Dat veronderstelt uiteraard dat 
het doel van de wetgever kan worden achterhaald. Indien dit niet het geval is, geeft de 
ontstentenis van duidelijke doelstelling een aanwijzing over de relevantiegraad van het 
gemaakte onderscheid. Daarnaast dient het Grondwettelijk Hof aan elk verschillend motief 
dat ter verantwoording van het onderscheid voorhanden is, een relatief gewicht te verlenen. 
Sommige beweegredenen worden dan als relevant beschouwd en andere niet; het door het 
Hof aangenomen standpunt kan variëren naargelang de periode en de rechtsnorm die aan het 
gelijkheidsbeginsel wordt getoetst. 

Die stelling kan worden geïllustreerd aan de hand van het budgettaire argument. De wetgever 
neemt regelmatig maatregelen aan om budgettaire redenen. Het doel van de wetgever bestaat 
er dan in om kosten te vermijden of besparingen door te voeren. De vraag is dus of het 
budgettaire argument relevant is om (de afwezigheid van) een onderscheid tussen bepaalde 
categorieën te verantwoorden zodat de betrokken rechtsnorm wordt geacht verenigbaar te zijn 
met het gelijkheidsbeginsel. In sommige gevallen meent het Hof dat dit argument relevant 
is170, in andere gevallen oordeelt het dat budgettaire overwegingen het (ontbreken van een) 
onderscheid niet kunnen verantwoorden171. 

 

4.3. Besluit over het pertinentiecriterium 

Het pertinentiecriterium is een schakel tussen het teleologische criterium en het 
objectiviteitscriterium, dit is het doel van de wetgever en het eventuele onderscheid in 
behandeling. 

De kenmerken van het pertinentiecriterium in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
kunnen als volgt worden samengevat: 

- de relevantie van een verschil in behandeling (of de ontstentenis ervan) wordt vanuit 
een bepaalde context geëvalueerd en die context wordt grotendeels bepaald door de 
doelstelling van de wetgever; 

                                                
170 GwH 31 mei 2011, 93/2011. Volgens het arrest van het Hof steunt de aangevochten bepaling volledig op de 
bekommernis van de wetgever om het pensioenstelsel van de zelfstandigen financieel in stand te houden en de 
meerkost van de vervroegde pensionering van zelfstandigen te compenseren. Bovendien verwijst het 
Grondwettelijk Hof om zijn standpunt te verdedigen expliciet naar een analoge beslissing van het Hof van 
Justitie in een gelijkaardig geschil, met name HvJ 30 april 2004, zaak C-172/02. 
171 GwH 29 februari 2009, 32/2009, B.13.3 “Budgettaire overwegingen kunnen op zich echter niet 
verantwoorden dat personen die zich in identieke situaties bevinden, verschillend worden behandeld”. 
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- het Grondwettelijk Hof houdt eveneens rekening met de aard en de gevolgen van de 
maatregel die de toetsing van het pertinentiecriterium ondergaat172. De gevolgen van 
het (niet-)gemaakte onderscheid hoeven niet te worden bewezen, redelijke 
verwachtingen volstaan173; 

- de redelijke verantwoording wordt aan de hand van een grote verscheidenheid aan 
overwegingen onderzocht zoals staatsfinanciën, begroting, economische ontwikkeling, 
evolutie van de maatschappij, (hypothesen over) concrete gevolgen van de in het 
geschil zijnde maatregel, algemene rechtsbeginselen; 

- tussen de mogelijke argumenten bepaalt het Grondwettelijk Hof welke adequaat zijn 
en welke opzij worden geschoven om het (ontbreken van een) onderscheid al dan niet 
te verantwoorden en soms prioriteiten tussen tegenstrijdige motieven te leggen. Het 
resultaat kan variëren naargelang de aangevochten bepaling en het moment waarop het 
geschil aan het Hof wordt voorgelegd174. Er is dus geen vaste lijst van 
(on)verantwoorde overwegingen. 

Sinds het ontstaan van het Hof kan een evolutie van de rechtspraak worden opgemerkt. 
Schendingen van het gelijkheidsbeginsel wegens gebrek aan (redelijke) verantwoording 
komen vaker en niet meer hoofdzakelijk inzake rechten met betrekking tot de persoonlijke 
levenssfeer. 

Daarnaast kan men eveneens vaststellen dat het Grondwettelijk Hof steeds vaker op het 
pertinentiecriterium steunt om ‘alternatieve beslissingen’ voor te stellen wanneer het een 
prejudiciële vraag dient te beantwoorden betreffende een rechtsnorm die op verschillende 
wijze kan worden geïnterpreteerd175. In dergelijke gevallen formuleert het Hof zijn beslissing 
als volgt: 

- indien de norm (N) zo wordt geïnterpreteerd (I), is hij niet redelijk verantwoord; 

- indien de norm (N) zus wordt geïnterpreteerd (I’), is hij wel redelijk verantwoord. 

Het komt daarna de rechter ten gronde toe om op basis van de feiten een beslissing te nemen 
omtrent de interpretatie die op het geschil dient te worden toegepast. 

 

                                                
172 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 364, nr. 
589. 
173 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 12, nr. 19. RIMANQUE 
laat opmerken dat die gevolgen moeilijk te boordelen zijn als het gaat om pogingen van de wetgever om macro-
economische impulsen te geven. 
174 Zoals eerder gezien is gelijkheid een evoluerend begrip. Bijgevolg kunnen de conclusies van de 
constitutionele rechter over eenzelfde vraag verschillend zijn naargelang die vraag hem 20 jaar geleden of nu 
wordt voorgelegd. 
175 Zie onder andere GwH 17 april 2008, 65/2008; 7 november 2007, 135/2007. Arbitragehof 5 december 2002, 
176/2002; 8 mei 2002, 82/2002; 20 februari 2002, 40/2002; 8 mei 2001, 64/2001. 



 

57 

5. Het evenredigheidscriterium 

5.1. Begrip 

Het evenredigheidscriterium houdt in dat de aangewende middelen redelijkerwijze 
proportioneel moeten zijn met het door de regelgever beoogde doel176. Met andere woorden, 
het gemaakte onderscheid (of de afwezigheid ervan) moet in verhouding staan tot de 
doelstelling van de wetgever.  

Zoals het pertinentiecriterium, verbindt het evenredigheidscriterium het teleologische 
criterium (dit is het doel van de wetgever) en het objectiviteitscriterium (dit is het eventueel 
gemaakte onderscheid) met elkaar. Waar de analyse van het pertinentiecriterium neerkomt op 
lopen op een dunne balk op twintig meter hoogte, bevindt de balk zich voor het 
evenredigheidscriterium nog hoger en is nog dunner! De marge tussen rechterlijke toetsing en 
inmenging in de beleidsvrijheid van de wetgever is immers nog kleiner177. 

Bij de toetsing aan het evenredigheidscriterium moet het Grondwettelijk Hof oordelen of “de 
beperkingen die aan personen worden opgelegd niet verder reiken dan noodzakelijk om het 
beoogde doel te bereiken”178. Maar wat houdt dat in? Het gezond verstand laat ons duidelijk 
aanvoelen dat wat noodzakelijk is voor de enen overbodig kan zijn voor de anderen en vice 

versa. Hoe kan de constitutionele rechter dan juridisch nagaan of het evenredigheidscriterium 
geëerbiedigd wordt zonder onder de duiven van de wetgever te schieten? 

 

5.2. De toepassing van het evenredigheidscriterium 

De aangewende middelen moeten redelijkerwijze evenredig zijn met het beoogde doel. Met 
andere woorden, het objectief onderscheid (of het ontbreken van onderscheid) moet 
noodzakelijk en proportioneel zijn met de doelstelling waarnaar de regelgever streeft. Net als 
wat het pertinentiecriterium betreft, verwijst de relatie tussen genomen maatregel en beoogd 
doel naar het referentiekader waarin de bestreden wettelijke bepaling past. De toetsing aan het 
evenredigheidscriterium is derhalve contextueel en wordt vanuit een bepaalde invalshoek 

                                                
176 Het Grondwettelijk Hof formuleert de toetsing van de aangevochten norm aan het evenredigheidscriterium als 
volgt: “het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid 
bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel”. Arbitragehof 15 juni 1995, nr. 48/95, B.1.1, 
tweede lid. In dezelfde zin, zie eveneens inzake wettelijke pensioenen GwH 17 april 2008, 64/2008, B.17; 5 
december 2007, 150/2007, B.5. Arbitragehof 12 juli 2001, 94/2001, B.3; 29 maart 2001, 44/2001, B.5; 22 
december 1999, 138/99, B.3; 14 juli 1997, 39/1997, B.10.2; 19 februari 1997, 7/97, B.4.5; 14 december 1995, 
84/95, B.4; 4 april 1995, 29/95, B.10; 16 juni 1994, 46/94, B.5.6; 22 december 1993, 88/93, B.5.6; 15 juli 1993, 
63/93, B.2; 1 juli 1993, 54/93, B.2. Inzake verschillen tussen beroepscategorieën, zie ook Arbitragehof 11 
december 2002, 180/2002, B.3; 5 december 2002, 176/2002, B.5; 15 oktober 2002, 146/2002, B.3; 8 mei 2002, 
82/2002, B.3; 28 november 2001, 152/2001, B.4; 21 juni 2001, 86/2001, B.3; 16 januari 1997, 3/97, B.3; 26 april 
1994, 33/94, B.4; 12 november 1992, 70/92, B.3.2.  
177 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 366, nr. 
590. 
178 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 365, nr. 
590; DELPEREE, C. HOREVOETS, F. MOLINE en B. RENAULD, “La Cour d’arbitrage. Chronique de jurisprudence 
2002”, RBDC 2003, 303. 
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doorgevoerd. De getoetste norm kan immers niet als een alleenstaande abstracte bepaling 
worden gezien. 

De ‘redelijkheid’ die met het proportionele karakter van de getoetste rechtsnorm gepaard gaat, 
verwijst naar de marginale aard van de proportionaliteitstoets. Ze bepaalt met andere woorden 
de grens die het Grondwettelijk Hof niet mag overschrijden: het Hof dient de beleidsmarge 
van de wetgever te eerbiedigen. Concreet houdt het evenredigheidscriterium in dat “de rechter 
enkel [mag] nagaan of de genomen maatregelen al dan niet ‘kennelijk’ onevenredig zijn met 
het beoogde doel”179 en dat hij zich niet in de plaats van de wetgever mag stellen. 

Een deel van de rechtsleer stelt bijgevolg dat het het Hof niet toekomt om na te gaan of het 
doel van de wetgever door middel van andere maatregelen kan worden bereikt180. Tot 1997 
was dat trouwens ook de mening van het Grondwettelijk Hof zelf181. ALEN wijst er echter op 
dat het Hof dat standpunt sindsdien niet meer in zijn beslissingen herhaald heeft en dat de 
rechtspraak van het Hof integendeel naar minder ‘marginaliteit’ evolueert182. Volgens die 
auteur komen de woorden ‘kennelijk’ en ‘redelijk’ veel minder voor in de arresten van het 
Hof, wat betekent dat de “evenredigheidstoetsing (…) minder en minder marginaal lijkt te 
zijn”183.  

Uit de arresten inzake wettelijke pensioenen, sociale zekerheid en beroepscategorieën die wij 
nader bestudeerd hebben, lijkt  dat inderdaad zo te zijn. Daarnaast dient te worden opgemerkt 
dat de eerder vermelde evolutie van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof een andere 
taalontwikkeling met zich meebrengt. Waar de woorden ‘kennelijk’ en ‘redelijk’ minder 
voorkomen, blijkt het Hof de voorkeur te geven aan het gebruik van een stijlfiguur, de litotes. 
Het gebruik van de litotes verwijst eveneens naar een vorm van marginale toetsing. De in het 
geding zijnde maatregel is dan bijvoorbeeld niet ‘evenredig’ maar wel ‘niet onevenredig’184. 
Dankzij het gebruik van die stijlfiguur trekt het Grondwettelijk Hof op een andere manier een 

                                                
179 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 365-366, 
nr. 590. Zie eveneens F. DELPEREE, C. HOREVOETS, F. MOLINE en B. RENAULD, “La Cour d’arbitrage. Chronique 
de jurisprudence 2002”, RBDC 2003, 303. 
180 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 366, nr. 
590. 
181 “Het staat niet aan het Hof te onderzoeken of het door de wetgever nagestreefde doel al dan niet met andere 
wettelijke maatregelen zou kunnen worden bereikt wanneer de aangevochten maatregelen binnen de perken van 
de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever blijven en de grondwettigheidstoetsing doorstaan.”, Arbitragehof 
14 juli 1997, 42/97, B.21.2. 
182 ALEN stelt dat, op 14 juli 1997, het Grondwettelijk Hof zich voor de laatste keer niet bevoegd verklaard heeft 
om “na te gaan of het door de bevoegde wetgever nagestreefde doel ook nog door andere wettelijke maatregelen 
zou worden bereikt”, Arbitragehof 14 juli 1997, 42/97. A. ALEN, “Twintig jaar grondwettigheidstoezicht op 
wetgevende normen. Krachtlijnen van de rechtspraak van het Arbitragehof van 1985 tot en met 2004”, in A. 
ALEN (ed), Twintig jaar Arbitragehof, Mechelen, Kluwer, 2005, 9, nr. 19. 
183 A. ALEN, “Twintig jaar grondwettigheidstoezicht op wetgevende normen. Krachtlijnen van de rechtspraak 
van het Arbitragehof van 1985 tot en met 2004”, in A. ALEN (ed), Twintig jaar Arbitragehof, Mechelen, Kluwer, 
2005, 9, nr. 19.  
184 Zie onder andere Grondwettelijk Hof 4 februari 2010, 4/2010, B.12; Arbitragehof 11 januari 2006, 4/2006, 
B.8; 7 december 1999, 130/99, B.4; 21 oktober 1998, 101/98, B.5. Er dient te worden opgemerkt dat het 
Grondwettelijk Hof de litotes ook gebruikt naar aanleiding van de toetsing van de bestreden maatregel aan 
andere criteria zoals de vergelijkbaarheid of het pertinentiecriterium. Ter illustratie daarvan, zie onder andere 
Arbitragehof 28 november 2001, 152/2001, B.6 (pertinentiecriterium); 11 januari 2006, 4/2006, B.3.3 
(vergelijkbaarheid); 10 mei 2006, 73/2006, B.4.3 (vergelijkbaarheid). 
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(nieuwe) lijn tussen de beleidsvrijheid van de wetgever en de juridische toetsing van de 
rechter. 

In de rechtsleer wordt gesteld dat de beoordeling van het Hof strenger is in geval van verdacht 
criterium of aantasting van grondbeginselen185 (zoals onderscheid op basis van geslacht, 
geboorte binnen of buiten het huwelijk). Dit wordt trouwens door het Grondwettelijk Hof zelf 
verklaard in sommige beslissingen186. 

De evenredigheid van de maatregel wordt ook beoordeeld aan de hand van de gevolgen ervan. 
Net als inzake het pertinentiecriterium, houdt dat in dat het Grondwettelijk Hof niet alleen 
rekening houdt met de effectieve gevolgen van de betwiste norm maar eveneens met de 
gevolgen die men redelijkerwijs kan verwachten. Het is met name niet mogelijk om concrete 
gevolgen van recente wettelijke bepalingen vast te stellen. In dat geval dient het Hof zich te 
baseren op een prognose omtrent de mogelijke gevolgen van de in het geschil zijnde 
rechtsnorm187. De gevolgen van de omstreden maatregel dienen niet te worden bewezen. 

 

5.3. Besluit over het evenredigheidscriterium 

Het evenredigheidscriterium is de tweede schakel188 tussen het teleologische criterium en het 
objectiviteitscriterium, dit is het doel van de wetgever en het eventuele onderscheid in 
behandeling. 

De kenmerken van het evenredigheidscriterium in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
kunnen als volgt worden samengevat: 

- de evenredigheid van een verschil in behandeling (of de ontstentenis ervan) wordt 
vanuit een bepaalde context geëvalueerd die grotendeels bepaald wordt door de 
doelstelling van de wetgever; 

- naar aanleiding van de evenredigheidstoets houdt het Grondwettelijk Hof rekening 
met de gevolgen van de omstreden maatregel. Die gevolgen dienen niet te worden 
bewezen, redelijke verwachtingen volstaan; 

                                                
185 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 365, nr. 
590. 
186 Arbitragehof 17 december 2003, 166/2003, B.15.2. De betwiste maatregel voert een verschil in behandeling 
in op basis van het geslacht. In zijn overweging verklaart het Hof het volgende: “Wanneer het overwogen 
criterium berust op het geslacht van de betrokken personen dient rekening te worden gehouden met de artikelen 
10, 11 en 11bis van de Grondwet. Die bepalingen, in samenhang gelezen, nopen de wetgevers tot bijzondere 
voorzichtigheid wanneer zij een verschil in behandeling invoeren op grond van het geslacht. Een dergelijk 
criterium is slechts toegestaan wanneer het wordt verantwoord door een legitieme doelstelling en wanneer het 
pertinent is ten aanzien van die doelstelling. De controle door het Hof is strikter wanneer het fundamentele 
beginsel van gelijkheid van de geslachten in het geding is”. 
187 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 12, nr. 19. 
188 Zoals gezien is het pertinentiecriterium de eerste schakel tussen objectiviteitscriterium en teleologisch 
criterium. 
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- de toetsing van het Hof is in principe strenger als het onderscheid op een ‘verdacht’ 
criterium steunt zoals geslacht, afstamming of een grondbeginsel vermoedelijk 
aantast; 

- de evenredigheid van de maatregel wordt marginaal getoetst om de beleidsvrijheid van 
de wetgever onaangetast te laten, maar de marginaliteitsgraad van de toetsing aan het 
evenredigheidscriterium is geen vast gegeven en kan dus schommelen in functie van 
het referentiekader, de bestreden bepaling en het (niet-)gemaakte onderscheid. 

Zoals wat het pertinentiecriterium betreft, kunnen wij een evolutie in de rechtspraak van de 
constitutionele rechter vaststellen. In de loop der jaren blijkt de ‘marginaliteitsgraad’ van de 
toetsing verzacht te zijn, wat zich in de woordenschat en de stijlfiguren van het 
Grondwettelijk Hof weerspiegelt (onder andere gebruik van de litotes en van dubbele 
negaties). 

Het Hof maakt ook gebruik van het evenredigheidscriterium om alternatieve maatregelen of 
andere beleidsopties aan de wetgever te suggereren. In dat geval stelt de constitutionele 
rechter vast dat de bestreden maatregel niet evenredig is met het door de wetgever beoogde 
doel, maar dat dit doel wel zou kunnen worden bereikt door de maatregel M en/of M’ aan te 
nemen189.  

  

Afdeling 3 – Besluit 

Het gelijkheidsbeginsel is een contextueel en evolutief begrip dat zich situeert op het punt 
waar recht en politiek, rede en macht elkaar kruisen190. Als het Grondwettelijk Hof moet 
oordelen of een wettelijke bepaling verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel, hanteert het 
vijf criteria: 

- het vergelijkbaarheidscriterium; 
- het teleologisch criterium; 
- het objectiviteitscriterium; 
- het pertinentiecriterium191; 
- het evenredigheidscriterium192. 

Sommige auteurs bespreken liever het evenredigheidscriterium samen met het 
pertinentiecriterium, anderen analyseren het ene los van het andere193. Wij hebben gekozen 

                                                
189 Ter illustratie verwijzen wij naar een arrest van 30 januari 2007 inzake beroepsziekten. Bij de toetsing van de 
rechtsnorm aan het evenredigheidscriterium zegt het Hof als besluit dat “het niet blijkt dat de bestreden 
maatregel evenredig is met die nagestreefde doelstellingen, die zouden kunnen worden bereikt door te voorzien 
in anticumulatiemaatregelen en door de maatregelen van preventie en opsporing te verbeteren”. Arbitragehof 30 
januari 2007, 25/2007, B.12. 
190 We verwijzen hier naar het concept ‘raison et autorité’ in de rechtsfilosofie. Zie onder andere hierover L. 
INGBER, "L'égalité en droit ou le droit à l'égalité", JTT 1979, 313-320. 
191 Het pertinentiecriterium wordt ook 'verantwoordingscriterium genoemd. 
192 Het evenredigheidscriterium wordt ook ‘proportionaliteitscriterium’ genoemd. 
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voor een analyse in functie van vijf criteria omdat die indeling ons toelaat om nauwkeuriger 
tewerk te gaan. Over die criteria schreef RIMANQUE dat “het niet inconsistent (is) te stellen dat 
het op zichzelf vage en meerduidige gelijkheidsbeginsel door de rechtspraak is vervangen 
door een veelvoud van eveneens vage en op zich problematische criteria”194. Maar kunnen wij 
echt spreken van een vaag en meerduidig gelijkheidsbeginsel en bijgevolg van vage en 
problematische criteria? 

In se is het gelijkheidsbeginsel geen vaag of onduidelijk begrip. Het houdt in dat gelijke 
categorieën in principe op gelijke wijze moeten worden behandeld. Verschillen in 
behandeling zijn evenwel toegestaan voor zover het gemaakte onderscheid objectief, 
evenredig en redelijk verantwoord is. Andersom houdt het gelijkheidsbeginsel in dat 
verschillende categorieën in principe op verschillende wijze moeten worden behandeld, tenzij 
er een objectieve en redelijke verantwoording bestaat en dat die gelijke behandeling geen 
onevenredige gevolgen met zich meebrengt voor de betrokkenen. 

De moeilijkheid blijkt eerder de concrete toepassing van het gelijkheidsbeginsel te zijn, omdat 
gelijkheid per definitie een contextueel begrip is dat afhangt van politieke bekommernissen, 
prioriteiten, maatschappelijke context, economische situatie, waarden, geschiedenis, enz. Die 
elementen waarop het gelijkheidsbegrip steunt, zijn aan verandering onderhevig, waardoor het 
gelijkheidsbeginsel ook evolutief is. 

Om zowel met de vaste waarde die het gelijkheidsbeginsel verankert in onze rechtsstaat als 
met het evolutieve karakter van het gelijkheidsbegrip rekening te houden, heeft het 
Grondwettelijk Hof naar aanleiding van de toetsing van rechtsnormen aan het 
gelijkheidsbeginsel criteria ontwikkeld. Die criteria vervullen twee voorname functies. Ten 
eerste zijn ze een leidraad voor het Grondwettelijk Hof zelf, die het in staat stellen om 
systematisch een toetsingsmethode toe te passen op de geschillen waarover het moet 
oordelen. Ten tweede biedt die toetsingsmethode rechtszekerheid aan de rechtsonderhorigen. 
Rechtszekerheid betekent niet dat de rechtsonderhorige op voorhand 100 % zeker kan zijn van 
de beslissing van het Hof, maar wel dat hij redelijke verwachtingen daarover kan hebben. 

Desondanks zijn de beslissingen van het Hof niet noodzakelijk de enig mogelijke juridisch 
correcte uitspraken. In veel zaken zou na toetsing aan de vijf criteria een ander besluit perfect 
denkbaar en juridisch verantwoord zijn. Het is meestal een kwestie van invalshoek, van 
referentiekader waarbinnen de rechter de gekozen interpretatiemethode toepast. 

Om het referentiekader te bepalen is het vergelijkbaarheidscriterium fundamenteel want het 
geeft de invalshoek weer die door de constitutionele rechter wordt gekozen om de bestreden 
rechtsnorm aan het gelijkheidsbeginsel te toetsen. De vergelijkbaarheid situeert zich in het 

                                                                                                                                                   
193 De Franstalige doctrine bespreekt meestal beide criteria tezamen, terwijl de Nederlandstalige rechtsleer een 
duidelijkere scheidingslijn trekt tussen pertinentie en evenredigheid. Martens blijkt daarin een uitzondering te 
zijn. P. MARTENS, “L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la Cour 
constitutionnelle”, CDPK 2010, afl. 3, 348-358. 
194 K. RIMANQUE, "De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel", RW 1992-1993, 14, nr. 27. 
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spanningsveld tussen een objectieve realiteit en een subjectieve wil195. Niettemin wordt de 
vergelijkbaarheidsvraag zelden expliciet beantwoord, terwijl ze altijd aanwezig is vermits “het 
gelijkheidsprobleem niet [rijst], wanneer personen, situaties, gedragingen, verhoudingen of 
objecten onvoldoende vergelijkbaar worden geacht”196. 

De toepassing van de vaste criteria van het Grondwettelijk Hof evolueert met de tijd. Daar is 
niets bijzonders aan. Het gaat immers om de opdracht van eender welke rechter, die verwacht 
wordt rechtsregels toe te passen op hedendaagse situaties. De rechtspraak houdt in se 
‘verandering in de continuïteit’ in of, anders gezegd, de rechter vangt de maatschappelijke 
ontwikkelingen op in een betrouwbaar juridisch bestel. 

We stellen ten slotte vast dat de vijf toetsingscriteria van het Hof interactief zijn. Het een kan 
niet los worden gezien van het ander en de keuzes die bij de aanvang van de toetsing worden 
gemaakt, zijn determinerend voor het vervolg van de gelijkheidstoets. Het 
vergelijkbaarheidscriterium bepaalt het referentiekader waarbinnen de gelijkheidscontrole 
wordt uitgevoerd. Met andere woorden, de gelijkheidsvraag die aan het Hof wordt 
voorgelegd, wordt dankzij het vergelijkbaarheidscriterium gecontextualiseerd. Het 
objectiviteitscriterium is een vertaling van de rede, terwijl het teleologisch criterium de 
vertaling is van de macht. Op die manier worden recht (rede) en politiek (macht) elk op een 
schaal van de weegschaal gelegd. Daar recht en politiek, rede en macht niet apart kunnen 
worden bekeken, worden ze met elkaar verbonden door het pertinentie- en het 
evenredigheidscriterium. Het objectieve onderscheid waarvoor de wetgever koos, wordt 
immers geanalyseerd in functie van het doel van de wetgever, en van de aard en de gevolgen 
van dat onderscheid. Zo moet het objectieve onderscheid redelijk verantwoord en evenredig 
zijn. Maar redelijke verantwoording en evenredigheid bestaan niet in abstracto en worden 
bijgevolg in het voorafgaandelijk bepaald referentiekader onderzocht. Op die manier is de 
cirkel rond. 

De gelijkheidstoets vertrekt van het vergelijkbaarheidscriterium dat het referentiekader 
bepaalt. Dit referentiekader is per definitie subjectief. Binnen die subjectiviteit wordt een 
zekere objectiviteit gehandhaafd via het objectiviteitscriterium: het gemaakte onderscheid kan 
enkel objectief zijn vanuit een (van nature subjectieve) invalshoek. Het teleologisch criterium, 
als uitdrukking van de politieke macht, is uiteraard subjectief, maar die subjectiviteit wordt 
verzacht door het opleggen van objectieve voorwaarden zoals geoorloofdheid en wettigheid 
van het eerder vermelde doel van de wetgever. Het is daar, binnen dat vergankelijke 
evenwicht, dat de pertinentie en de evenredigheid van de bestreden rechtsnorm worden 
getoetst om te bepalen of hij verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel. 

                                                
195 V. FLOHIMONT, “Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : rigueur ou 
jeu de hasard ?", RBDC 2009, vol. 3, 217-235. 
196 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 8. 
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Schematisch kan die stelling als volgt worden geschetst: 

 

 

 

Het feit dat het toetsingsschema op vijf criteria en niet op één criterium berust, betekent ook 
dat er keuzes moeten worden gemaakt wanneer een wettelijke bepaling aan het 
gelijkheidsbeginsel wordt getoetst. Bij het aannemen van de rechtsnorm maakt de wetgever 
een aantal keuzes; naar aanleiding van de toetsing van die norm aan het gelijkheidsbeginsel 
maakt de rechter eveneens keuzes. Dat zowel de wetgever als de rechter keuzes maken, 
bewijst dat gelijkheid in se politiek is en dat ze zich niet laat opsluiten in een binair 
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Hoofdstuk 3 – Gelijkheid inzake sociale zekerheid en gelijkheid 
inzake beroepscategorieën: de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof 

Afdeling 1- Inleiding 

Op basis van de vijf toetsingscriteria die worden gehanteerd om een rechtsnorm te toetsen aan 
het gelijkheidsbeginsel, met name het vergelijkbaarheidscriterium, het objectiviteitscriterium, 
het teleologisch criterium, het pertinentiecriterium en het evenredigheidscriterium, hebben wij 
de arresten van het Grondwettelijk Hof bestudeerd die betrekking hebben op 
socialezekerheidsrecht en/of verschillen tussen beroepscategorieën. 

De bedoeling van die analyse bestond erin om na te gaan of de toetsing van een wettelijke 
bepaling aan het gelijkheidsbeginsel verschillend is naargelang van de sector van de sociale 
zekerheid waarop de bestreden bepaling betrekking heeft of naargelang van de betrokken 
rechtstak. We gaan dus na op welke wijze de vijf criteria worden toegepast, in welke mate het 
Grondwettelijk Hof zijn beslissingen steunt op politieke bekommernis, maatschappelijke 
evoluties, budgettaire argumenten, historische elementen, enz. en of er klaarblijkelijke 
verschillen in die toepassing bestaan in functie van de socialezekerheidssector of de rechtstak. 

Het Grondwettelijk Hof gebruikt immers het ‘Hedendaags pragmatisch model’ zoals gesteld 
door FRYDMAN

197 als het over een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel moet 
oordelen. Dit houdt in dat het Hof, naar aanleiding van de gelijkheidscontrole, meerdere 
argumenten in acht neemt waaraan een relatief gewicht en een voorrangsgraad worden 
verleend. Bovendien vindt dit onderzoek plaats binnen een bepaald referentiekader dat ook 
door het Hof wordt bepaald. De vraag is dus of het referentiekader en de in acht genomen 
argumenten aanzienlijk verschillen naargelang van de socialezekerheidssector of de rechtstak 
of, integendeel, de invalshoek en de weerhouden overwegingen die het Hof verkiest, stabiele 
en onveranderlijke gegevens zijn. 

Bij het lezen van de arresten van het Hof heeft men soms de indruk dat het de 
gelijkheidsvraag over een betwiste rechtsnorm grondig en in details bestudeert, en soms dat 
het Hof het probleem vrij snel van tafel veegt. Dit is vooral het geval voor de arresten inzake 
wettelijke pensioenen. Vergeleken met, bijvoorbeeld, beslissingen inzake sociale bijdragen of 
belastingen kan men een gevoel hebben van overdreven voorzichtigheid, vrees of nog 
onrechtvaardigheid. Maar op juridisch vlak volstaat een gevoel niet om een standpunt in te 
nemen. De vraag is dus of er inderdaad meer of minder gelijkheid bestaat naargelang van de 
rechtstak of de socialezekerheidssector en of de toetsing van verschillen in behandeling tussen 
beroepscategorieën inzake wettelijke pensioenen op een andere manier kan worden benaderd.  

De analyse die hierna wordt weergegeven, betreft niet zozeer de inhoudelijke beslissingen van 
het Grondwettelijk Hof dan wel de methodologie en het toetsingsschema ervan. Het gaat dus 

                                                
197 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 665-671. 
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niet om een ‘positiefrechtelijke’ bespreking van de arresten, maar om een 
rechtsmethodologische benadering van de gelijkheidsvragen die aan het Hof werden 
voorgelegd. Het doel van die analyse bestaat erin een toetsingsmodel te ontwerpen dat zou 
kunnen worden toegepast op de gelijkheidsvraag van de pensioenstelsels onderling.  

 

Afdeling 2 - De rechtspraak in sociale zaken met een bijzondere aandacht 
voor de verschillen tussen beroepscategorieën 

Een eerste vaststelling betreft het aantal en de aard van de gelijkheidsvragen inzake 
socialezekerheidsrecht die aan bod komen. Dit kan erg verschillend zijn naargelang de tak van 
de sociale zekerheid. Het Grondwettelijk Hof heeft bijvoorbeeld redelijk veel vragen 
behandeld in verband met het al dan niet bestaan van een ongeoorloofde discriminatie tussen 
beroepscategorieën inzake arbeidsongevallen, maar veel minder over 
werkloosheidsuitkeringen. Dat verschil tussen sectoren is wellicht gedeeltelijk te wijten aan 
de aard van de rechtsnormen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren. De 
verzekering tegen arbeidsongevallen wordt bijvoorbeeld door formele wetten geregeld terwijl 
de werkloosheidsverzekering hoofdzakelijk bij koninklijk besluit wordt geregeld. 
Desalniettemin geven sommige toestanden blijkbaar vaker aanleiding tot een toetsing door het 
Grondwettelijk Hof dan andere. Is het omdat de wetgeving minder of te duidelijk is? Zou het 
kunnen dat een uitspraak van het Hof in één geschil andere rechtsonderhorigen aanzet tot het 
stellen van een nieuwe vraag in de hoop op een gunstig antwoord van het Hof? Is het omdat 
de burger in zijn dagelijkse leven de toestand als echt discriminerend ervaart? Zijn er andere 
redenen? 

Een tweede vaststelling gaat over de wijze waarop het Hof een gestelde vraag analyseert en 
bestudeert. Soms gaat het Hof echt tot in de details, soms blijft het op het niveau van de 
stelsels. Is er daar een verklaring voor? Gaat het om een willekeurige aanpak of zit er 
werkelijk coherentie in? 

In het onderhavige gedeelte bekijken we die vragen van naderbij, teneinde de rode draad, de 
krijtlijnen van de redeneringsmethode van het Hof inzake verschillen in behandeling tussen 
beroepscategorieën, te schetsen.  

De socialezekerheidssectoren waarover vragen198 in verband met verschillen tussen 
beroepscategorieën aan het Grondwettelijk Hof worden gesteld, zijn: 

- arbeidsongevallen; 
- beroepsziekten; 
- werkloosheidsuitkeringen; 
- kinderbijslag; 
- sociale bijdragen; 

                                                
198 Met ‘vragen’ worden hier zowel prejudiciële vragen als vernietigingsberoepen bedoeld. ‘Vraag’ verwijst dus 
naar gelijkheidsvraag en dient in haar algemene betekenis te worden begrepen. 
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- pensioenen. 

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat het vraagstuk over verschillen in 
behandeling tussen beroepscategorieën eveneens aan bod komt in de gezondheidszorg, niet 
omdat er een vernietigingsberoep over een verschil in behandeling tussen zelfstandigen en 
werknemers wordt ingediend, maar omdat het Hof, in het kader van een vernietigingsberoep 
betreffende de toegang van de zelfstandigen tot de verzekering van de kleinerisico’s199, zijn 
argumentatie onder andere steunt op de vergelijking tussen de gezondheidsverzekering bij 
werknemers en bij zelfstandigen200. 

 

1. Arbeidsongevallen 

De geschillen die aan het Grondwettelijk Hof werden voorgelegd201, houden bijna uitsluitend 
vragen in over het bestaan van een eventuele discriminatie tussen werknemers en 
overheidspersoneel. De bescherming tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar 
en van het werk waarvan werknemers en overheidspersoneel genieten, is immers 
gelijkaardig202. Een eventueel verschil in behandeling tussen werknemers en zelfstandigen of 
tussen overheidspersoneel en zelfstandigen komt hier logischerwijze niet aan bod aangezien 
het sociaal statuut van de zelfstandigen geen bescherming tegen inkomstenderving wegens 
arbeidsongevallen bevat. 

De manier waarop het Grondwettelijk Hof het vergelijkbaarheidscriterium en het teleologisch 
criterium toepast op geschillen met betrekking tot arbeidsongevallenwetgeving is in het kader 
van dit onderzoek bijzonder interessant. De drie andere criteria (objectiviteit, pertinentie en 
evenredigheid) bieden weliswaar minder meerwaarde aan. Nochtans hebben we besloten om 
alle criteria apart te bespreken zodat de coherentie van het onderzoek en de gekozen 
methodologie wordt gewaarborgd. 

 

1.1. Vergelijkbaarheidscriterium 

De manier waarop het Grondwettelijk Hof de vergelijkbaarheid van werknemers en 
ambtenaren inzake arbeidsongevallen onderzoekt, is bijzonder interessant. Het Hof steunt 
immers zijn redenering op een teleologische aanpak. Het Hof verwijst naar het doel van de 

                                                
199 GwH 22 oktober 2008, 139/2008. 
200 GwH 22 oktober 2008, 139/2008, B.11.2. 
201 GwH 18 juni 2009, 102/2009; 17 april 2008, 65/2008; 7 november 2007, 135/2007. Arbitragehof 21 
december 2005, 200/2005; 3 november 2004, 177/2004; 7 juli 2004, 125/2004; 2 juni 2004, 98/2004; 5 
december 2002, 176/2002; 8 mei 2002, 82/2002; 20 februari 2002, 40/2002; 21 juni 2001, 86/2001; 8 mei 2001, 
64/2001; 5 juli 2000, 85/2000; 21 oktober 1998, 101/98; 16 januari 1997, 3/97. 
202 Werknemers: arbeidsongevallenwet 10 april 1971, BS 24 april 1971; overheidspersoneel: wet 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en 
voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 10 augustus 1967. 
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wetgever en de voorbereidende stukken om te beslissen dat beide beroepscategorieën 
vergelijkbaar zijn. 

De parlementaire stukken ter voorbereiding van de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheidssector203 vermelden immers dat de wetgever een 
gelijkaardige regeling voor het overheidspersoneel als voor de werknemers204 heeft willen 
invoeren: de wet strekt “ertoe het personeel van de overheidsdiensten van een regeling te laten 
genieten die de vergelijking kan doorstaan met het in de privésector toegepaste stelsel”205. Bij 
de bepaling van de begrippen ‘arbeidsongeval’ en ‘ongeval op de weg naar of van het werk’ 
heeft de wetgever uitdrukkelijk een parallellisme tussen de openbare en de privésector willen 
invoeren206. Het Hof concludeert derhalve dat beide beroepscategorieën, de werknemers en 
het overheidspersoneel, wel degelijk vergelijkbaar zijn als het gaat om vragen met betrekking 
tot de arbeidsongevallenwetgeving. 

Toch blijft het Hof voorzichtig en respecteert het de beleidsvrijheid van de wetgever door te 
oordelen dat de omvang en de snelheid van de gelijkschakeling tussen beide regimes door de 
wetgever moeten worden bepaald. Volgens het Hof is dat immers een opportuniteitsprobleem 
en niet zozeer een juridische vraag207. 

Het Grondwettelijk Hof redeneert dus in twee stappen en houdt zowel rekening met het doel 
van de wetgever als met zijn beleidsvrijheid. In een eerste fase bepaalt het het referentiekader 
waarin de gelijkheidsvraag wordt bestudeerd. In casu wordt het referentiekader bepaald door 
de wil van de wetgever die een gelijkaardige bescherming tegen arbeidsongevallen aan 
werknemers en overheidspersoneel wou waarborgen. In een tweede fase onderzoekt het Hof 
welke concrete bepalingen van beide wetgevingen al dan niet met elkaar kunnen worden 
vergeleken. 

Hier dient te worden opgemerkt dat het feit dat twee verschillende beroepscategorieën met 
elkaar kunnen worden vergeleken, niet uitsluit dat het Hof de vergelijking tussen twee leden 
van eenzelfde beroepscategorie afwijst. Zo oordeelt het Hof dat het personeelslid van een 
overheidsdienst die door een professionele arbeidsongevallenverzekeraar verzekerd wordt, 
niet kan worden vergeleken met het personeelslid van een overheidsdienst die als verzekeraar 

                                                
203 BS 10 augustus 1967. 
204 Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, BS 24 april 1971. 
205 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
openbare ambtsdragers, Parl. St. Kamer, 1966-1967, nr. 339/1, verslag, 2. 
206 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
openbare ambtsdragers, Parl. St. Kamer, 1966-1967, nr. 339/1, verslag, 5. “(...) het parallellisme dat is 
aangenomen voor de formulering van artikel 14, § 1, van de wet van 3 juli 1967 met die van artikel 19 van de 
wet betreffende de arbeidsongevallen zoals die was gewijzigd bij de wet van 11 juni 1964. Die bepaling is 
overgenomen in artikel 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971”, Arbitragehof 5 juli 2000, 85/2000, 
B.3. 
207 “B. 11 (…) Het behoort tot de bevoegdheid van de wetgever te beoordelen of een grotere gelijkschakeling 
wenselijk is en te bepalen op welk tijdstip en op welke wijze via concrete maatregelen vorm moet worden 
gegeven aan een grotere eenvormigheid tussen beide regelgevingen”. Arbitragehof 8 mei 2001, 64/2001. 
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voor zichzelf optreedt208. Dergelijk besluit van het Hof lijkt eigenaardig maar wordt juridisch 
verklaard door het uitgangspunt dat het Hof verkiest. Het Hof gaat er immers van uit dat er 
geen juridische band bestaat tussen het overheidspersoneelslid en de privéverzekeraar terwijl 
dit wel het geval is tussen het overheidspersoneelslid en de overheidsdienst die zelf de rol van 
verzekeraar vervult209. Men kan zich echter afvragen of het Grondwettelijk Hof geen andere 
invalshoek had kunnen kiezen en vooral waarom het aan deze de voorkeur gegeven heeft. 
Naar analogie van de vergelijkbaarheidstoets tussen werknemers en overheidspersoneel had 
het Hof evengoed kunnen vaststellen dat het doel van de wetgever erin bestond om een 
gelijkaardige bescherming aan alle personeelsleden van de overheid te waarborgen. Het Hof 
had derhalve kunnen besluiten dat beide categorieën wel vergelijkbaar waren, wat 
waarschijnlijk tot een ander antwoord op de gelijkheidsvraag had geleid.  

Men kan dus vaststellen dat het Grondwettelijk Hof in zijn rechtspraak over 
arbeidsongevallen meestal de situatie van de verzekerde als uitgangspunt kiest, maar dat het 
soms de voorkeur geeft aan de situatie van de verzekeraar. Bijgevolg kunnen verschillende 
beroepscategorieën met elkaar worden vergeleken, wat niet noodzakelijk het geval is voor 
leden van eenzelfde beroepscategorie (in casu voor ambtenaren die in verschillende 
overheidsdiensten worden tewerkgesteld). Juridisch gezien behoort dergelijke keuze tot de 
taak van de rechter die zelf kan beslissen binnen welk referentiekader en vanuit welke 
invalshoek hij de kwestie benadert voor zover hij zijn beslissing voldoende verantwoordt. 

 

1.2. Teleologisch criterium 

Wat betreft arbeidsongevallen stelt het teleologisch criterium zo goed als geen problemen. Het 
doel, of althans een doel, van de wetgever wordt vrij duidelijk vermeld in de voorbereidende 
stukken van de relevante wetteksten. 

Het Grondwettelijk Hof gebruikt het teleologisch criterium bij de toepassing van de andere 
toetsingscriteria. Met andere woorden, het teleologisch criterium bepaalt de invalshoek en het 
referentiekader waarbinnen het Hof de in het geschil zijnde rechtsnorm aan het 
gelijkheidsbeginsel toetst. 

Hier dient te worden opgemerkt dat het Grondwettelijk Hof een interessante redenering heeft 
ontwikkeld. Gezien de gelijkaardige bescherming tegen arbeidsongevallen die de wetgever 
aan werknemers en ambtenaren wou waarborgen, spoort het Hof indien nodig210 het doel op 
dat de wetgever beoogde met de invoering van een welbepaalde maatregel ten voordele van 
een beroepscategorie. Daarna past het Hof datzelfde doel toe op de gelijkaardige regel (of de 
afwezigheid ervan) die op de andere beroepscategorie van toepassing is. Ter illustratie 

                                                
208 Arbitragehof 21 december 2005, 200/2005. Het dient te worden opgemerkt dat dezelfde vraag door dezelfde 
rechtbank in dezelfde zaak in 2004 aan het Arbitragehof werd gesteld. Het Hof verklaarde toen de prejudiciële 
vraag onontvankelijk omdat de vraag niet voldoende duidelijk was. Arbitragehof 3 november 2004, 177/2004. 
209 Arbitragehof 21 december 2005, 200/2005, B.3.2. 
210 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de voorbereidende stukken geen verklaring of inlichtingen over het doel 
van de wetgever betreffende een bepaalde maatregel bevatten. 
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verwijzen we naar twee arresten van 2002 waarin het Hof de beweegreden van de wetgever in 
verband met een bepaling van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 die van toepassing 
is op de werknemers gebruikt om de eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel door 
een maatregel uit de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen in de overheidssector na te gaan211. 

 

1.3. Objectiviteitscriterium 

Als een verschil in behandeling bestaat, moet dit berusten op objectieve criteria die niet 
afhankelijk zijn van persoonlijke appreciatie; willekeur wordt niet toegelaten. Inzake 
arbeidsongevallen heeft het Hof herhaaldelijk gezegd dat het verschillen qua procedureregels, 
bedrag en uitvoeringsbepalingen toestaat212. Het beschouwt deze regels als objectief en 
verantwoord, gezien “de eigen logica van elk systeem”213. Het Hof maakt dus duidelijk een 
link tussen objectiviteit en pertinentie. De vraag is wel wat “de eigen logica van elk systeem” 
dan wel is maar het Hof geeft hierop geen antwoord. 

 

1.4. Pertinentiecriterium 

Een redelijke verantwoording moet bestaan tussen het gemaakte onderscheid en het beoogde 
resultaat van de maatregel. Inzake arbeidsongevallenverzekering gaat het Hof ervan uit dat de 
verschillen in behandeling qua procedureregels, bedrag en uitvoeringsbepalingen verantwoord 
zijn gezien “de eigen logica van elk systeem”214. Deze stelling lijkt waarschijnlijk op een 
herhaling van de bespreking van het objectiviteitscriterium. Dit is eigenlijk toe te schrijven 
aan het feit dat het Hof beide criteria dikwijls samen bestudeert en onder hetzelfde punt 
samenvat. Het pertinentiecriterium maakt immers de link tussen objectief onderscheid en 
beoogd doel. 

                                                
211 Arbitragehof 20 februari 2002, 40/2002, B.2: het Hof gebruikt de verantwoording van artikel 25 van de 
arbeidsongevallenwet om artikel 6, § 3 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector aan het gelijkheidsbeginsel te toesten omdat het doel van de wetgever bij de wet van 3 juli 1967 
was een gelijkaardige bescherming als in de privésector aan te bieden aan de personeelsleden van de overheid; 8 
mei 2002, 82/2002, B.4.3: om dezelfde reden verwijst het Hof naar de verantwoording van artikel 42, § 3 van de 
arbeidsongevallenwet om artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector aan het gelijkheidsbeginsel te toesten. 
212 Zie onder andere Arbitragehof 8 mei 2001, 64/2001, B. 11; 20 februari 2002, 40/2002, B. 11; 8 mei 2002, 
82/2002, B.5.2. 
213 “Aangezien het door de objectieve verschillen tussen beide categorieën van werknemers verantwoord is dat 
zij aan verschillende systemen onderworpen zijn, kan worden aanvaard dat bij een nadere vergelijking van beide 
systemen verschillen in behandeling aan het licht komen, nu eens in de ene zin, dan weer in de andere, onder 
voorbehoud dat elke regel dient overeen te stemmen met de logica van het systeem waarvan die regel deel 
uitmaakt”: Arbitragehof 8 mei 2001, 64/2001, B.10; 20 februari 2002, 40/2002, B. 10; 8 mei 2002, 82/2002, 
B.5.1; 7 juli 2004, 125/2004, B.2.4. 
214 Arbitragehof 8 mei 2001, 64/2001, B.10; 20 februari 2002, 40/2002, B.10; 8 mei 2002, 82/2002, B.5.1; 7 juli 
2004, 125/2004, B.2.4. Het Hof verklaart in één zin dat de objectieve verschillen verantwoorden dat werknemers 
en overheidspersoneel aan verschillende systemen onderworpen zijn. 
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De bespreking van het pertinentiecriterium is nu eens uitgebreid215, dan weer bondig216. 
Daardoor is de verantwoording van de beslissingen van het Hof niet altijd even duidelijk en 
kan men zich soms vragen stellen bij het respecteren van de grens tussen juridische controle 
en opportuniteitsoordeel. De (te grote) beknoptheid van sommige uitspraken doet intuïtief 
twijfels rijzen over de juridische relevantie van de redenering en kan de indruk wekken dat het 
Hof het gewicht van sommige argumenten in zijn beslissingen niet wenste te onthullen. 

 

1.5. Evenredigheidscriterium 

Inzake arbeidsongevallen komt het evenredigheidscriterium zelden aan bod217. Meestal 
volstaat een analyse van het pertinentiecriterium opdat het Grondwettelijk Hof een beslissing 
omtrent de eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel neemt. 

Bovendien, als het evenredigheidscriterium wordt besproken, besluit telkens het Hof dat de 
betwiste maatregel niet onevenredig is218. 

 

2. Beroepsziekten 

Net als wat de arbeidsongevallen betreft, houden de geschillen inzake beroepsziekten die aan 
het Grondwettelijk Hof worden voorgelegd, bijna uitsluitend vragen in met betrekking tot 
verschillen in behandeling tussen werknemers en overheidspersoneel219. Dit is uiteraard te 
verklaren door het gebrek aan bescherming tegen inkomstenderving wegens beroepsziekte in 
het sociale statuut van de zelfstandigen. 

Mutatis mutandis analyseert het Hof het vergelijkbaarheidsriterium en het teleologisch 
criterium op dezelfde wijze als voor arbeidsongevallen. De wetgever wenste immers de 
werknemers en de ambtenaren in beide sectoren een gelijkaardige bescherming te bieden. 

                                                
215 Zie bijvoorbeeld het arrest 3/97 van 16 januari 1997 waarin het Hof zijn redenering zeer duidelijk voorstelt. 
De vraag betreft de mogelijkheid voor een slachtoffer om, naast de arbeidsongevallenvergoeding, ook aanspraak 
te maken op een burgerlijke schadeloosstelling op grond van het gemeen recht. Na een grondige analyse oordeelt 
het Hof dat het onderscheid op een objectief criterium steunt maar dat dit onderscheidscriterium niet relevant is 
gezien het doel en de gevolgen van de betwiste bepalingen. Deze uitspraak werd daarna meermaals bevestigd 
(Arbitragehof 5 juli 2000, 85/2001, B.4.2: het Hof verwijst uitdrukkelijk naar zijn consideranten B.2.2 tot en met 
B.5.2 van het arrest 3/97; Arbitragehof 21 juni 2001, 86/2001, B.4.2 tot en met B.6.2: het Hof legt opnieuw zijn 
redenering volledig uit). 
216 GwH 18 juni 2009, 102/2009, B.5. en B.6. De constitutionele rechter oordeelt zeer beknopt dat de eigen 
logica van elk systeem niet verantwoordt, ten eerste, dat er een verschil in behandeling bestaat tussen beide 
categoriën – dit zijn werknemers enerzijds, overheidspersoneel anderzijds – ten tweede, dat het personeel van de 
privésector over een vaste termijn van drie jaar beschikt om een vordering tot geneesverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid aan te vechten terwijl het overheidspersoneel over een verjaringstermijn van drie jaar 
beschikt, termijn die derhalve geschorst of gestuit kan worden. 
217 Het evenredigheidscriterium wordt besproken in de volgende arresten: GwH 17 april 2008, 65/2008; 7 
november 2007, 135/2007; Arbitragehof 21 oktober 1998, 101/98. 
218 GwH 17 april 2008, 65/2008, B.7 en B.8; 7 november 2007, 135/2007, B.8 en B.9; Arbitragehof 21 oktober 
1998, 101/98, B.5. 
219 GwH 15 januari 2009, 3/2009; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007. 
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2.1. Vergelijkbaarheidscriterium 

Betreffende beroepsziekten baseert het Grondwettelijk Hof zich ook op de voorbereidende 
stukken om de vergelijkbaarheid tussen werknemers en ambtenaren te onderzoeken. Met 
andere woorden, het gebruikt het teleologisch criterium om het vergelijkbaarheidscriterium 
toe te passen. Het Hof stelt vast dat de wetgever beide beroepscategorieën een gelijkaardige 
bescherming tegen beroepsziekten wenste te geven220. Bijgevolg verklaart het Hof dat 
werknemers en overheidspersoneel met elkaar kunnen worden vergeleken in het kader van de 
verzekering tegen beroepsziekten. De redenering van het Hof loopt dus parallel met die over 
arbeidsongevallenverzekering. 

Wat hier van belang is, is het feit dat beroepscategorieën met elkaar kunnen worden 
vergeleken als de wetgever de wil heeft uitgedrukt om ze op gelijkaardige wijze te 
behandelen. Het referentiekader wordt dus bepaald door de subjectieve wil van de wetgever. 

 

2.2. Teleologisch criterium 

Zoals in arbeidsongevallenzaken stelt de vraag naar het teleologische criterium in geschillen 
met betrekking tot beroepsziekten zo goed als geen problemen. Uit de voorbereidende werken 
is het doel van de wetgever vrij duidelijk en het wettige en aanvaardbare karakter ervan brengt 
geen twijfels met zich mee. 

Het Hof gebruikt bijgevolg het teleologische criterium op twee niveaus: ten eerste, om het 
vergelijkbaarheidscriterium toe te passen221;  ten tweede, om de draagwijdte en het doel van 
de betwiste maatregel te bepalen.  

Ook hier loopt de redenering van het Grondwettelijk Hof volledig gelijk met de toetsing van 
arbeidsongevallenwetgeving aan het gelijkheidsbeginsel. 

 

2.3. Objectiviteitscriterium 

Het Grondwettelijk Hof stelt vast dat er objectieve verschillen bestaan tussen werknemers en 
overheidspersoneel die verschillen in behandeling qua proceduregels, niveau en modaliteiten 
van de vergoeding toelaten222. Het gaat ervan uit dat werknemers en overheidspersoneel 
onderworpen zijn aan verschillende beschermingssystemen die elk een eigen logica hebben. 

                                                
220 Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.3.4, waarin wordt verwezen naar het wetsontwerp van 5 januari 
1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg 
naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van openbare ambtsdragers, Parl. St. Kamer, 1964-1965, 
nr. 1023/1, 3 en 4 en naar het wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van 
schade uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve 
van openbare ambtsdragers, Parl. St. Senaat, 1966-1967, nr. 242, 2 en 3. “Het nagestreefde doel bestaat erin hun 
een stelsel te bezorgen dat kan vergeleken worden met het stelsel dat reeds toegepast wordt in de privé-sector”. 
221 Cf. Deel II, Hoofdstuk 3, Afdeling 2, 2. Beroepsziekten, 2.1. Vergelijkbaarheidscriterium. 
222 GwH 15 januari 2009, 3/2009, B.3; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.4.1. en B.4.2. 
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Die redenering is dezelfde als inzake arbeidsongevallen en bevat helaas dezelfde lacunes, daar 
het Hof uitleg noch details verschaft in verband met de ‘objectieve verschillen die bestaan’ en 
de ‘eigen logica van elk systeem’. 

 

2.4. Pertinentiecriterium 

In de twee arresten die betrekking hebben op beroepsziekten223, oordeelt het Hof dat het 
gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wegens een gebrek aan redelijke verantwoording 
tussen de betwiste maatregel en het beoogde doel224. Desondanks hanteert het Hof een vrij 
ruime opvatting van de mogelijke verantwoordingsgronden. Het aanvaardt bijvoorbeeld dat 
de wetgever maatregelen neemt die de uitgaven van het Fonds voor de Beroepsziekten 
beperken225. Met andere woorden, financiële en economische argumenten lijken hier zwaar te 
wegen of alleszins zwaarder dan in de beslissingen met betrekking tot de 
arbeidsongevallenwetgeving. Wordt dit standpunt van het Hof ingegeven door de aard van de 
instelling die een eventuele meerkost zou moeten dragen? Wegen budgettaire argumenten 
zwaarder door als de staat de kosten te zijner laste moet nemen en zijn ze van minder belang 
wanneer de privésector de rekening dient te betalen? Het zou voorbarig zijn om hierover nu al 
conclusies te trekken.  

 

2.5. Evenredigheidscriterium 

Bij het maken van een balans tussen de genomen maatregel en de gevolgen ervan gaat het Hof 
na of de genomen maatregel geen disproportionele gevolgen kan hebben. Inzake 
beroepsziekten valt te benadrukken dat het Grondwettelijk Hof alternatieve maatregelen aan 
de wetgever voorstelt teneinde aan het evenredigheidscriterium te voldoen. 

De prejudiciële vraag die aan het Hof werd voorgelegd, betreft het verschil in behandeling 
tussen werknemers en ambtenaren wier blijvende arbeidsongeschiktheid die door een 
beroepsziekte werd veroorzaakt, verergerd is. In de privésector kon toen “de vergoeding naar 
aanleiding van een aanvraag tot herziening wegens verergering niet langer terugwerken dan 
zestig dagen vóór de datum van de aanvraag”226. Die beperking bestond niet in de openbare 
sector. Volgens de ministerraad werd die beperking ingevoerd om budgettaire redenen. In zijn 
analyse toont het Hof begrip voor die financiële bekommernis, maar acht de maatregel 

                                                
223 GwH 15 januari 2009, 3/2009; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007. 
224 GwH 15 januari 2009, 3/2009, B.5.3 en B.5.4; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.13. 
225 De beroepsziekte ontwikkelt zich na verloop van tijd, vertoont een evolutief karakter en kan oorzaken hebben 
die in de tijd variëren wegens de evolutie van de technieken. Om die reden bestaat niet alleen een gesloten lijst 
van beroepsziekten maar eveneens een open lijst die het slachtoffer (of zijn rechthebbende) toelaat het 
oorzakelijk verband te bewijzen tussen de uitgeoefende functie en de ziekte. In die zin is het optreden van de 
wetgever wel pertinent aangezien hij onder andere het financiëel beheer van het Fonds voor de Beroepsziekten in 
het oog  had. Arbitragehof 30 januari 2007, nr. 25/2007, B.9; GwH 15 januari 2009, nr. 3/2009, B.3.  
226 GwH 15 januari 2009, 3/2009, B.1.3. 
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niettemin niet evenredig met het beoogde doel227. Het Hof gaat vervolgens een stapje verder 
door aan de wetgever andere maatregelen te suggereren. Het meent dat de nagestreefde 
doelstellingen “zouden kunnen worden bereikt door te voorzien in anticumulatiemaatregelen 
en door de maatregelen van opsporing en preventie te verbeteren”228. 

Men zou kunnen stellen dat de grondwettelijke rechter zich op die manier op het gevaarlijke 
pad van de opportuniteitsbeoordeling begeeft en dat het niet aan de rechter toekomt om zich 
in de plaats van de wetgever te stellen. Daar staat tegenover dat dergelijke voorstellen van het 
Hof tot de rechtszekerheid kunnen bijdragen, vermits ze oplossingen bieden waardoor 
tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het doel van de wetgever en met de eerbieding 
van het gelijkheidsbeginsel. Over dergelijke richtlijnen van de constitutionele rechter stelt 
BEHRENDT vast dat “les lignes directrices constituent un outil fréquemment utilisé par le juge 

constitutionnel français, belge ou allemand”229. 

 

3. Werkloosheidsverzekering 

Inzake werkloosheidsverzekering zijn de uitspraken in verband met verschillen in 
behandeling tussen beroepscategorieën uiteraard zeldzaam. De werkloosheidsverzekering, op 
een paar uitzonderingen na230, is immers een tegemoetkoming die bijna uitsluitend aan 
werknemers wordt toegekend. 

De enige vragen inzake verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën die tot nu toe 
aan het Grondwettelijk Hof werden gesteld, betreffen het verschil in behandeling tussen 
enerzijds statutaire personeelsleden van de overheid en anderzijds contractuele 
personeelsleden en werknemers231. De vastbenoemde personeelsleden kunnen immers  een 
aanvraag tot het bekomen van een werkloosheidsuitkering indienen voor zover zij, binnen de 
dertig dagen volgend op het einde van hun arbeidsverhouding met de overheid, zich als 
werkzoekende inschrijven bij de subregionale tewerkstellingsdienst. Dit is niet het geval voor 
contractueel tewerkgestelde personeelsleden en werknemers, die geen termijn moeten 
naleven. Bovendien wordt de werkloosheidsregeling op statutaire personeelsleden toegepast 
als de arbeidsverhouding eenzijdig door de overheid beëindigd wordt, zonder rekening te 
houden met een eventuele zware fout of strafbaar feit gepleegd door de betrokken ambtenaar. 

                                                
227 GwH 15 januari 2009, 3/2009, B.3; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.12. 
228 GwH 15 januari 2009, 3/2009, B.3; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.12. 
229 C. BEHRENDT, Le juge constitutionnel: un législateur-cadre positif : une analyse comparative en droit 

français, belge et allemand, Brussel, Bruylant, 2006, 155. Voor een grondige analyse van de richtlijnen van het 
Grondwettelijk Hof, zie C. BEHRENDT, ibid., 154-230. 
230 Het gaat om de schoolverlaters en afgestudeerden die nog geen beroepsverleden hebben; de werknemers die 
hun baan als loontrekkende stopzetten om een activiteit als zelfstandige op te starten en die voor een bepaalde 
termijn besluiten om opnieuw als werknemer aan de slag te gaan; de werklozen die een activiteit als zelfstandige 
opstarten om aan de werkloosheid te ontsnappen; de personen wier arbeidsverhoudingen in een overheidsdienst 
worden beëindigd door eenzijdige handeling van de overheid, die zich binnen een bepaalde termijn inschrijven 
als werkzoekende bij de subregionale tewerkstellingsdienst (VDAB, Forem, Actiris, Arbeitsamt). 
231 GwH 10 juli 2008, 103/2008; Arbitragehof 11 december 2002, 180/2002. 



 

75 

Het Grondwettelijk Hof is in alle zaken van mening dat het verschil in behandeling tussen 
werknemers en contractuelen enerzijds, statutaire personeelsleden anderzijds geen schending 
van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. Volgens het Hof beantwoordt die regeling aan de 
doelstelling van de wetgever, dit is de strijd tegen armoede, en wordt ze objectief en redelijk 
verantwoord. 

 

3.1. Vergelijkbaarheidscriterium 

In tegenstelling tot de arresten van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot 
arbeidsongevallen en beroepsziekten wordt de vergelijkbaarheid tussen beroepscategorieën 
niet behandeld. Ondanks het feit dat de RVA en de ministerraad aanvoeren dat ambtenaren 
niet met werknemers en contractuele personeelsleden van de overheid kunnen worden 
vergeleken232, blijft de constitutionele rechter stil alsof hij de vergelijkbaarheid als evident 
beschouwt. 

De stilte van het Grondwettelijk Hof over de vergelijkbaarheidsvraag is hoogstwaarschijnlijk 
een gevolg van het referentiekader en de invalshoek die het Hof verkiest om de betwiste 
maatregel aan het gelijkheidsbeginsel te toetsen. Die ‘keuze’ berust in hoofdzaak op het 
teleologisch criterium233. 

De doelstelling van de wetgever die het Hof naar voor brengt is zeer ruim. Het gaat immers 
om de armoedebestrijding. Dit heeft tot gevolg dat het referentiekader waarin het 
Grondwettelijk Hof de gelijkheidsvraag behandelt eveneens ruim is. De gekozen invalshoek 
heeft met andere woorden niets te maken met de socialebeschermingsregeling waaraan 
ambtenaren of werknemers onderworpen zijn maar steunt op de mogelijke financiële situatie 
van de betrokkenen en op het risico dat ze bij gebrek aan inkomen tot armoede zouden 
vervallen. Als men de situatie van ‘werk-loze’ ambtenaren en werknemers vanuit potentiële 
armoede bekijkt, stelt de vraag naar de vergelijkbaarheid tussen beroepscategorieën zich niet. 

 

3.2. Teleologisch criterium 

In de twee arresten met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen234 spoort het Grondwettelijk 
Hof het doel van de wetgever op in de voorbereidende werken waaruit het besluit dat de 
doelstelling erin bestaat "een totaal onaanvaardbare toestand van armoede, in hoofde van de 

                                                
232 Arbitragehof 11 december 2002, 180/2002, A.1, eerste lid en A.2, tweede lid. In de zaak 103/2008 van 10 juli 
2008 beroepen de ministerraad en de RVA zich niet meer op de niet-vergelijkbaarheid van beide 
beroepscategorieën. Dit kan wellicht worden verklaard door het standpunt dat het Grondwettelijk Hof op 11 
december 2002 heeft aangenomen. 
233 Cf. hierna 3.2. Teleologisch criterium. 
234 GwH 10 juli 2008, 103/2008; Arbitragehof 11 december 2002, 180/2002. 
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betrokkenen, te verhelpen”235 en dat “die regeling past in het kader van de ‘strijd tegen de 
armoede’ die de Regering heeft opgenomen in haar doelstellingen”236. 

Het door de wetgever beoogde doel is ongetwijfeld wettig en geoorloofd. Er dient echter te 
worden opgemerkt dat de weerhouden doelstelling zeer ruim is. 

 

3.3. Objectiviteitscriterium 

Volgens het Hof bestaat er een objectief verschil tussen de statutaire ambtenaren die eenzijdig 
worden ontslagen door de overheid en de andere werknemers237. De werknemers bouwen hun 
werkloosheidsverzekering in de loop van hun carrière op door sociale bijdragen te storten, 
terwijl de ambtenaren niet bijdragenplichtig zijn. Ze kunnen pas bij eenzijdige verbreking van 
hun arbeidsverhouding door de overheid of bij vernietiging van hun benoeming wegens 
onregelmatige aanstellingsprocedure aan de werkloosheidsregeling onderworpen worden door 
middel van een juridische fictie. De betrokkenen worden geacht tegen de werkloosheid 
verzekerd te zijn als het risico zich voordoet. Op dat tijdstip zal de overheid de noodzakelijke 
bijdragen om een werkloosheidsuitkering te kunnen genieten aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid betalen. 

 

3.4. Pertinentiecriterium 

Het Grondwettelijk Hof is nogal bondig over de pertinentie van de maatregel. In de zaak 
180/2002 maakt het Hof geen uitdrukkelijke analyse van de verantwoording van het gemaakte 
onderscheid en in de zaak 103/2008 geeft het een beknopte bespreking van de verantwoording 
van de betwiste maatregel aan de hand van de voorbereidende stukken238. Bovendien laat het 
Hof in dat laatste geval de bevoegdheid van de rechter ten gronde om na te gaan of alle 
voorwaarden in verband met de toepassing van de werkloosheidsregeling vervuld zijn 
onaangetast239. 

 

                                                
235 Arbitragehof 11 december 2002, nr.180/2002, B.4 waarin verwezen wordt naar Parl. St., Kamer, 1990-1991, 
nr. 1695/6, 5. 
236 GwH 10 juli 2008, nr. 103/2008, B.5 waarin verwezen wordt naar Parl. St. Senaat, 1990-1991, nr. 1374-2, 8 
en 9 en naar Parl. St. Kamer, 1990-1991, nr. 1695/6, 4 en 5. 
237 Arbitragehof 11 december 2002, nr. 180/2002, B.5; GwH 10 juli 2008, nr. 103/2008, B.8, tweede lid. 
238 Het dient te worden opgemerkt dat in de zaak 103/2008 drie bezwaren tegen de maatregel aan het Hof werden 
voorgelegd terwijl dit niet het geval was in de zaak 180/2002. Die drie bezwaren hadden betrekking op de 
volgende punten: het voorbehouden van de afwijkingsregeling aan statutaire ambtenaren wier de 
arbeidsverhouding eenzijdig door de overheid wordt verbroken, het niet toepassen van de regeling naar 
goeddunken van de overheid en het feit dat zwaarwichtige of strafbare feiten de verbreking van de 
arbeidsverhouding hebben kunnen veroorzaken. GwH 10 juli 2008, 103/2008, B.8 en B.9. 
239 GwH 10 juli 2008, 103/2008, B.9. Die scheidingslijn tussen de bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof en 
van de rechter ten gronde wordt door het Hof eveneens in andere zaak getrokken. Zie onder andere GwH 17 april 
2008, 65/2008; 7 november 2007, 135/2007. 
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3.5. Evenredigheidscriterium 

In de twee arresten met betrekking tot werkloosheidsverzekering toetst het Grondwettelijk 
Hof de aangevochten maatregelen aan het evenredigheidscriterium, wel zonder expliciet te 
spreken van evenredigheid of proportionaliteit. In de zaak 180/2002 meent het Hof dat de 
maatregel “niet excessief”240 is rekening houdend met het doel van de wetgever, de 
administratieve verplichtingen die op de wetgever berusten in geval van beëindiging van de 
arbeidsverhouding en het feit dat de naleving van de inschrijvingstermijn de enige 
verplichting is die de betrokkene moet naleven. In de zaak 103/2008 komt de evenredigheid 
nog minder expliciet aan bod. Het Hof beperkt zich te verklaren dat de aangevochten 
maatregel “in verband staat, zowel met de doelstelling van de bijzondere ontslagregeling (...) 
als met het algemene uitgangspunt van de werkloosheidsuitkering”241. 

 

4. Kinderbijslag 

Wat betreft de prestaties, is de kinderbijslagregeling van de werknemers, het 
overheidspersoneel en de zelfstandigen grotendeels hetzelfde. Het is dan ook logisch dat het 
Hof zich zelden uitspreekt over kinderbijslag en verschil in behandeling tussen 
beroepscategorieën. Het enige arrest dat onze aandacht verdient, is het arrest van 10 november 
1999242 dat een vraag behandelt inzake een verschil in behandeling tussen werknemers van de 
privésector en personeelsleden van de openbare sector. 

De prejudiciële vraag die aan het Hof werd gesteld, betreft de volgende situatie. Als een 
werknemer vóór zijn pensioenleeftijd arbeidsongeschikt of invalide wordt, ontvangt hij een 
verhoogde kinderbijslag vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid. Na zijn 
oppensioenstelling blijft het recht op verhoogde kinderbijslag verworven voor zover hij in de 
loop van de twaalf maanden die zijn pensionering voorafgaan de voorwaarden vervulde om 
aanspraak te maken op minstens zes forfaitaire kinderbijslagen. Een ambtenaar geniet in 
principe dezelfde regeling, met dien verstande dat hij vervroegd op pensioen mag worden 
gesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid, wat het hem soms de facto onmogelijk maakt om 
de voorwaarde voor het verkrijgen van verhoogde kinderbijslag te vervullen. 

 

4.1. Vergelijkbaarheidscriterium 

Het Grondwettelijk Hof behandelt in het hierboven beschreven arrest het 
vergelijkbaarheidscriterium op uitdrukkelijke wijze. Het bevestigt eerst zijn vaste rechtspraak: 
“de werknemers van de openbare sector en de werknemers van de privésector zijn, inzake 
sociale zekerheid, onderworpen aan verschillende stelsels die aan eigen bijzondere kenmerken 
van die twee sectoren beantwoorden. Die beide categorieën willen vergelijken om te 
                                                
240 Arbitragehof 11 december 2002, 180/2002, B.6. 
241 GwH 10 juli 2008, nr. 103/2008, B.8, eerste lid. 
242 Arbitragehof 10 november 1999, 119/99. 
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onderzoeken of de verschillende regels die op hen van toepassing zijn niet discriminerend 
zijn, zou erop neerkomen dat de specifieke kenmerken van die beide sectoren worden 
miskend”243. Doch, het stelt daarna vast dat de in het geschil aangehaalde normen zonder 
onderscheid op beide beroepscategorieën van toepassing zijn “vermits de wetgever hun een in 
beginsel” identieke behandeling heeft voorbehouden, waardoor de vergelijking tussen beide 
wel mogelijk is244. Met andere woorden, als dezelfde wettelijke bepalingen op beide 
categorieën van toepassing zijn, rijst de vergelijkbaarheidsvraag inhoudelijk niet. 

 

4.2. Teleologisch criterium 

Er valt hier weinig te zeggen. Het Grondwettelijk Hof stelt gewoonweg vast dat het doel van 
de wetgever erin bestaat om de gepensioneerde na zijn pensionering dezelfde verhoogde 
kinderbijslagbedrag te laten genieten als in het jaar dat zijn oppensioenstelling voorafgaat245. 

 

4.3. Objectiviteitscriterium 

De vraag naar de objectiviteit van een onderscheid tussen werknemers en ambtenaren rijst 
hier niet aangezien de wetgeving inzake kinderbijslag dezelfde is voor werknemers en 
ambtenaren. 

 

4.4. Pertinentiecriterium 

Het Grondwettelijk Hof besluit dat het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de 
eenvormige toepassing van eenzelfde regel op situaties die de facto verschillend zijn, niet 
redelijk verantwoord is. Met andere woorden, het Hof beschouwt de afwezigheid van 
onderscheid tussen werknemers en overheidspersoneel als niet pertinent246. 

 

4.5. Evenredigheidscriterium 

Omdat het Grondwettelijk Hof bij het onderzoek van het pertinentiecriterium al vastgesteld 
heeft dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden247, wordt het evenredigheidscriterium niet 
besproken.  

                                                
243 Arbitragehof 10 november 1999, 119/99, B.6. 
244 Arbitragehof 10 november 1999, 119/99, B.6. 
245 Arbitragehof 10 november 1999, 119/99, B.7. 
246 Arbitragehof 10 november 1999, 119/99, B.9. 
247 Deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft aanleiding gegeven tot de aanpassing van art. 56, § 3 en art. 
57, eerste lid, 2° samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders door art. 25 en art. 26  
programmawet 30 december 2001 (BS 31 december 2001). 
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5. Socialezekerheidsbijdragen 

Betreffende de bijdragebetaling heeft het Grondwettelijk Hof vooral kennis genomen van 
verschillen in behandeling tussen werknemers en overheidspersoneel enerzijds en 
zelfstandigen anderzijds248. Eén zaak gaat echter over het verschil in behandeling tussen 
werknemers en overheidspersoneel249. 

In tegenstelling tot arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheidsverzekering en 
kinderbijslag worden verschillen in behandeling ten opzichte van zelfstandigen wel 
ingeroepen als het gaat om bijdragebetaling. Gezien de berekeningsmethode van de sociale 
bijdragen is dit niet onlogisch. Het berekeningsprincipe van de sociale bijdragen van het 
overheidspersoneel is gelijkaardig aan dit van de werknemers, terwijl dit van de zelfstandigen 
aanzienlijk verschillend is wegens de aard van hun beroep en van de manier waarop ze hun 
inkomsten verdienen. 

De arresten van het Hof omtrent bijdragebetaling zijn bijzonder interessant in het kader van 
dit onderzoek omdat het Hof in deze zaken zeer gedetailleerd en nauwkeurig te werk gaat. Het 
bestudeert heel grondig de kenmerken van elke bijdrage waarvan sprake in het geding, met 
name de loonmatigingsbijdragen en de ‘gewone’ sociale bijdragen. 

 

5.1. Vergelijkbaarheidscriterium 

De eerste vraag is of de verschillende beroepscategorieën met elkaar kunnen worden 
vergeleken. Zoals eerder besproken is de klassieke stelling van het Grondwettelijk Hof dat 
werknemers, overheidspersoneel en zelfstandigen niet mogen worden vergeleken omdat ze 
elk een eigen socialezekerheidsstelsel genieten dat een eigen doelstelling, financiering en 
toekenningsvoorwaarden heeft250. 

Desondanks is het Hof de mening toegedaan dat die beroepscategorieën wel met elkaar 
kunnen worden vergeleken inzake bijdragebetaling. In een zaak over de verschillende 
behandeling van werknemers en ambtenaren ten opzichte van zelfstandigen waarin dit 
verschil in behandeling te wijten is aan een bijdrageberekening op basis van een verschillend 
refertejaar naargelang van de beroepscategorie, luidt het standpunt van het Hof als volgt: “Er 
bestaan fundamentele verschillen tussen de zelfstandigen, enerzijds, en de loontrekkenden en 
de ambtenaren, anderzijds, inzake de socialezekerheidsstelsels die op hen van toepassing zijn. 
Op grond van die verschillen is het niet mogelijk die categorieën van werknemers in alle 
opzichten te vergelijken. Niettemin nemen zowel de enen als de anderen deel aan de 

                                                
248 Arbitragehof 28 november 2001, 152/2001; 16 november 2000, 116/2000; 15 september 1999, 100/99. 
249 Arbitragehof 17 mei 2001, 68/2001. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat het Grondwettelijk Hof 
in dat arrest het niet nodig achtte om de prejudiciële vraag te beantwoorden. 
250 Inzake sociale bijdragen zie onder andere Arbitragehof 28 november 2001, 152/2001, B.5; 16 november 
2000, 116/2000, B.4; 15 september 1999, 100/99, B.2.2. Inzake wettelijke pensioenstelsels zie onder andere 
Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.4.2;  4 mei 2006, 4/2006, B.3.2; 11 januari 2006, 4/2006, B.3.2; 20 
september 2001, 112/2001, B.4.1; 22 december 1993, 88/93, B.5.4; 9 juli 1992, 54/92, B.3; 4 juli 1991, 17/91, 
B.2.4. 
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financiering van het socialezekerheidsstelsel dat op hen van toepassing is, door middel van 
bijdragen die volgens verschillende werkwijzen worden geïnd maar die als 
gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze worden berekend op grond van hun 
beroepsinkomsten. In dat opzicht kunnen zij worden geacht vergelijkbaar te zijn”251. Het Hof 
past dezelfde redenering toe op vragen in verband met loonmatigingsbijdragen252. 

Het hof stelt dus vast dat er een aantal verschillen in sociale bescherming bestaan tussen 
werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Maar om de gelijkheidsvraag te beantwoorden, 
verkiest het een ander referentiekader en een andere invalshoek. Het Hof steunt dus zijn 
redenering niet op de verschillende sociale stelsels, maar wel op de gemeenschappelijke 
kenmerken van die stelsels. Het gekozen referentiekader is dan de betaling van bijdragen op 
basis van beroepsinkomsten. Ongeacht de beroepscategorie worden immers in elk stelsel de 
bijdragen berekend in functie van de verdiende inkomens. De invalshoek is ditmaal het feit 
dat de verdiende inkomens beroepsinkomsten zijn. Op basis daarvan besluit het 
Grondwettelijk Hof dat werknemers, ambtenaren en zelfstandigen in specie met elkaar 
kunnen worden vergeleken, ook al bestaan er een aantal onderlinge verschillen in sociale 
bescherming tussen hen. 

Deze stelling is vrij belangrijk. Meestal gaat men ervan uit dat er meer verschillen dan 
gelijkenissen bestaan tussen de socialezekerheidsstelsels van werknemers, zelfstandigen en 
overheidspersoneel. Toch worden ze met elkaar vergeleken, vermits ze allemaal financieel 
aan hun eigen socialebeschermingsstelsel op basis van hun beroepsinkomsten bijdragen, 
terwijl het Hof in andere zaken dit verschil in financieringssystemen juist als argument 
gebruikt om te verantwoorden dat een vergelijking onmogelijk is253! Als het erom gaat geld in 
de socialezekerheidskassen te krijgen, toont de constitutionele rechter blijkbaar veel 
belangstelling voor de economische en financiële doelstellingen van de wetgever. 

 

5.2. Teleologisch criterium 

Het Grondwettelijk Hof onderzoekt het doel van de wetgever inzake loonmatiging en 
refertejaar. Het stelt vast dat de wetgever een gelijkaardige financiële inspanning aan de 
financiering van de socialebeschermingsstelsels nastreeft, ongeacht de eigen kenmerken van 
elk stelsel254. 

Daarnaast houdt het Hof rekening met het rechtvaardigheidsobjectief van de wetgever255 die 
weinig populaire financiële maatregelen neemt. Zoals zeer terecht verwoord door DIJON, 

                                                
251 Arbitragehof 15 september 1999, 100/99, B.2.2. 
252 Arbitragehof 16 november 2000, 116/2000, B.4; 28 november 2001, 152/2001, B.5. 
253 Arbitragehof 9 augustus 1995, 48/95, B.3 en B.4. 
254 Arbitragehof 28 november 2001, 152/2001, B.5; 17 mei 2001, 68/2001, B.4, derde lid; 16 november 2000, 
116/2000, B.4. 
255 Arbitragehof 17 mei 2001, 68/2001, B.4, derde lid, “Bij de artikelsgewijze commentaar bij het ontwerp van 
artikel 10 vormen “de in punt 1° vermelde maatregelen alsook die vermeld in punt 2° [...] een geheel: zo zal de 
Koning, wanneer Hij een tijdelijke beperking legt op het in aanmerking nemen der factoren die de nominale 
inkomensgroei van de loontrekkenden bepalen, tegelijkertijd maatregelen nemen tot matiging van inkomens uit 
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speelt de rechter met “le rappel du contexte de la règle pour en montrer l’intelligence ou la 

reconstitution de la volonté de son auteur pour en confirmer le sens clair ou encore la lecture 

des travaux préparatoires pour  y indiquer la ratio legis”
256 .  

 

5.3. Objectiviteitscriterium 

In de besproken zaken roept het objectiviteitscriterium weinig commentaar. Na een grondige 
vergelijkende studie van de kenmerken en de functionering van het sociaal stelsel van de 
zelfstandigen en dat van de werknemers en de ambtenaren is het Grondwettelijk Hof de 
mening toegedaan dat het verschil in behandeling tussen zelfstandigen en andere 
beroepscategorieën op een objectief criterium berust257. De organisatie van de bijdrageninning 
in het zelfstandigenstelsel is immers aanzienlijk verschillend. 

 

5.4. Pertinentiecriterium 

Het pertinentiecriterium trekt vooral de aandacht van het Grondwettelijk Hof in het arrest 
152/2001. In de andere arresten bespreekt het Hof dit criterium niet en gaat het rechtstreeks 
over de bespreking van het evenredigheidscriterium. 

Het Hof vergelijkt de specificiteiten van de inkomens van de drie beroepscategorieën: het 
gaat, enerzijds, om de onvoorspelbaarheid van de inkomsten van de zelfstandigen ten aanzien 
van de voorspelbaarheid van de inkomens van de werknemers en de ambtenaren en, 
anderzijds, om de schommelingen van de inkomsten van de zelfstandigen ten aanzien van het 
vaste karakter van die van de werknemers en de ambtenaren. Om die redenen besluit het Hof 
dat het ondenkbaar is een identiek mechanisme van loonmatiging voor al de 
beroepscategorieën te gebruiken258. Het Hof beweert niet dat de maatregel redelijk is maar 
wél dat hij niet onredelijk is259. 

 

                                                                                                                                                   
allerhande activiteiten en ervoor zorgen dat een gelijkaardige weerslag op de onderscheiden socio-profesionele 
categorieën wordt bekomen” (Parl. St. Kamer, 1988-1989, nr. 543/1, 8)”. 
256 X. DIJON, Méthodologie juridique. L’application de la norme, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, 71, nr. 242. 
257 Zie bijvoorbeeld Arbitragehof 15 september 1999, 100/99, B.2.3. 
258 Arbitragehof 28 november 2001, 152/2001, B.6, laatste lid. 
259 Het Hof gebruikt dus opnieuw een litotes om zijn conclusie te verwoorden. 
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5.5. Evenredigheidscriterium 

In de zaken 116/2000 en 100/99 gaat het Hof na of de genomen maatregel onevenredige 
gevolgen heeft voor de zelfstandigen die onder het toepassingsgebied van de betwiste 
rechtsnorm vallen. Om daar een antwoord op te geven, analyseert het Hof de kenmerken van 
de bijdrageninning en van de inkomsten van elke beroepscategorie (zelfstandigen enerzijds, 
werknemers en overheidspersoneel anderzijds). Rekening houdend met de financiële 
organisatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen en de aard van hun inkomsten oordeelt 
het Hof dat de in het geschil zijnde maatregel geen onevenredige gevolgen kan hebben260. 

Als we de redenering van het Hof bekijken op basis van het ‘Hedendaags pragmatisch model’ 
zoals gesteld door FRYDMAN

261, stellen we vast dat onder de verschillende mogelijke 
argumenten de constitutionele rechter de voorkeur heeft gegeven aan economische en 
financiële argumenten. 

 

6. De pensioenen 

Het aantal pensioengeschillen die aan het Grondwettelijk Hof worden voorgelegd en waarin 
verschillen tussen beroepscategorieën aan bod komen, is beperkt. Het Hof heeft zich tot nu 
toe uitgesproken over de overdracht van pensioenregeling262 (van de overheidssector naar de 
privésector of andersom), de gemengde loopbanen263, de pensioenleeftijd van de overzeese 
werknemers264, de berekening van het vervroegd pensioen265 en de toekenning van het 
overlevingspensioen266. 

Gezien het groot aantal verschillen tussen de pensioenstelsels van de werknemers, de 
ambtenaren en de zelfstandigen kan dit merkwaardig lijken. Aan de andere kant kan die 
geringheid worden verklaard door de terughoudendheid van het Grondwettelijk Hof inzake 
wettelijke pensioenen. In tegenstelling tot andere rechtstakken267 en tot andere 

                                                
260 Arbitragehof 16 november 2000, 116/2000, B.6.3; 15 september 1999, 100/99, B.2.7. Hier ook gebruikt het 
Hof een litotes. Het concludeert bijgevolg niet dat de maatregel evenredige gevolgen heeft maar dat ze geen 
onevenredige gevolgen heeft. Tussen beide blijft een grijze zone waarin men kan stellen dat gelijkheid niet 
helemaal gelijk is. 
261 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 665-671. Cf. Deel II, Afdeling 2, 1. Het 
vergelijkbaarheidscriterium, 1.3. Besluit over de vergelijkbaarheid. 
262 GwH 24 april 2008, 74/2008. 
263 Arbitragehof  9 juli 1992, 54/92; 18 april 1991, 7/91. 
264 GwH 17 april 2008, 67/2008; 17 oktober 2007, 130/2007. 
265 GwH 31 mei 2011, 93/2011. 
266 GwH 5 december 2007, 150/2007; Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006; 11 januari 2006, 4/2006; 4 juli 1991, 
17/91.  
267 Inzake arbeidsrecht zie bijvoorbeeld de arresten over verschillen in behandeling tussen arbeiders en 
bedienden: GwH 7 juli 2011, 125/2011; Arbitragehof 8 juli 1993, 56/93, of nog het arrest i.v.m. de berekening 
van de opzeggingstermijn naargelang de betrokkene bij dezelfde werkgever uitsluitend als werknemer werd 
tewerkgesteld of gedeeltelijk als werknemer en gedeeltelijk als statutaire ambtenaar: GwH 12 mei 2010, 
54/2010. Inzake antidiscriminatiewet en verjaringstermijn zie GwH 4 juni 2009, 95/2009, waarin wordt 
geoordeeld dat het verschil in verjaringstermijn naargelang de hoedanigheid van de dader (werknemer/geen 
werknemer) het gelijkheidsbeginsel schendt.  
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socialezekerheidssectoren268 blijkt het Hof te aarzelen om in pensioenaangelegenheden 
schendingen van het gelijkheidsbeginsel vast te stellen. 

De houding van het Hof kan worden verklaard door de noodzaak om rekening te houden met 
de politieke doelstellingen en de prioriteiten van de wetgever alsook door de nood aan 
rechtszekerheid. Volgens ALEN, “een grondwettelijk hof leeft (…) niet buiten de 
werkelijkheid, en [het] dient, uit de aard zijner functie, in zekere mate rekening te houden met 
de eventuele maatschappelijke gevolgen van zijn uitspraken”269. Voor VANDE LANOTTE is “de 
beoordeling of een wettelijke norm het gelijkheidsbeginsel schendt, (...) in grote mate 
verbonden met een aantal politieke en maatschappelijke keuzes en prioriteiten”270. Daarnaast 
hecht het Hof veel belang aan rechtszekerheid271. Een schendingsbeslissing houdt steeds een 
stuk rechtsonzekerheid in voorzover de wetgever daarna de betwiste bepaling in principe272 
moet aanpassen. 

Maar verantwoorden die redenen zoveel terughoudendheid vanwege het Grondwettelijk Hof 
omtrent wettelijke pensioenen? Het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens hebben opgemerkt “dat de praktische gevolgen van een rechterlijke uitspraak 
weliswaar zorgvuldig moeten worden afgewogen, doch dat dit er niet toe mag leiden dat de 
objectiviteit van het recht geweld wordt aangedaan (...)”273. Dit standpunt wordt trouwens 
bijgetreden door het Grondwettelijk Hof274. Is de tijd dus niet aangebroken om verschillen in 
pensioenregelingen tussen beroepscategorieën op een andere wijze te benaderen, met meer 
aandacht voor het recht en minder voor politieke en budgettaire bekommernissen? Of 
integendeel, verantwoorden de maatschappelijke situatie en de leefbaarheid van de 
pensioenstelsels dat men de pensioenregelingen in hun huidige toestand laat en dat de socio-
economische argumenten doorslaggevend blijven? 

Alvorens een antwoord op bovenstaande vraag te geven bestuderen wij de arresten van het 
Grondwettelijk Hof die betrekking hebben op wettelijke pensioenregelingen en verschillen 
tussen beroepscategorieën. Zoals in de andere socialezekerheidssectoren spitsen we ons toe op 
het toetsingsschema dat het Hof hanteert om te oordelen of het gelijkheidsbeginsel al dan niet 
wordt geschonden. Het doel van die analyse is tweeledig: enerzijds onderzoeken wij in welke 
mate en om welke reden het Hof de gelijkheidsvraag al dan niet binnen hetzelfde 

                                                
268 Zie deel II de bespreking van de arresten inzake arbeidsongevallen, beroepsziekten en kinderbijslag. 
269 A. ALEN, “Noot bij Arbitragehof, arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990”, RW 1990-1991, 86. 
270 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER , Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 394, nr. 
625. 
271 A. ALEN, “Twintig jaar grondwettigheidstoezicht op wetgevende normen. Krachtlijnen van de rechtspraak 
van het Arbitragehof van 1985 tot en met 2004”, in A. ALEN (ed), Twintig jaar Arbitragehof, Mechelen, Kluwer, 
2005, 17, nr. 42 en 43.  
272 In principe moet een wettelijke bepaling die het gelijkheidsbeginsel schendt, worden gewijzigd maar in 
sommige gevallen verkiest het Hof zijn beslissing uit te spreken door middel van een ‘dubbele interpretatie’. 
Naargelang de gekozen interpretatie schendt de bestreden norm het gelijkheidsbeginsel of niet. Die dubbele 
interpretatie heeft als voordeel dat de bestreden norm niet moet worden aangepast. 
273 HvJ 43/75, Gabrielle Defrenne v. Belgische luchtvaartmaatschappij NV SABENA, Jur. 1976, 455, punt 71 ; 
EHRM 13 juni 1979, Marckx t. België, § 58. 
274 GwH 7 juli 2011, 125/2011, B.5.4; Arbitragehof 4 juli 1991, 18/91, B.10. 
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referentiekader behandelt, anderzijds gaan wij na of er eventueel een evolutie in de 
rechtspraak van het Hof is.  

 

6.1. Vergelijkbaarheidscriterium 

Zoals gezegd in de inleiding van dit hoofdstuk is de vergelijkbaarheidsvraag inzake 
pensioenregelingen belangrijk. De vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof houdt 
immers in dat de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren niet 
met elkaar vergelijkbaar zijn omdat “de pensioenregelingen verschillen wat betreft het doel, 
de financieringswijze en de toekenningsvoorwaarden ervan. Door die verschillen kan de 
persoon die recht heeft op een overheidspensioen in principe niet worden vergeleken met 
diegene die recht heeft op een werknemers- of zelfstandigenpensioen (zie met name de 
arresten nrs. 17/91, 54/92, 88/93, 48/95, 112/2001)"275. 

Dit belet het Hof echter niet om uitzonderingen op dit algemene principe te maken. Het Hof 
stelt immers in zijn traditionele bewoording dat de pensioenregelingen in principe niet worden 
vergeleken. Wie ‘in principe’ zegt, laat vermoeden dat uitzonderingen op dit principe 
mogelijk zijn. Maar gaan die uitzonderingen ver genoeg opdat de pensioenstelsels in hun 
geheel met elkaar worden vergeleken?  

De arresten van het Hof die betrekking hebben op wettelijke pensioenen en 
beroepscategorieën kunnen in twee groepen worden verdeeld276. Aan de ene kant hebben wij 
de beslissingen waarin de vergelijkbaarheid expliciet wordt besproken277, aan de andere kant 
de arresten waarin het Hof dat criterium niet behandelt278. 

De arresten van het Hof waarin het vergelijkbaarheidscriterium niet wordt besproken, 
betreffen categorieën van pensioengerechtigden die wegens de aard van hun loopbaan en/of 
van hun activiteit onder meerdere pensioenregelingen vallen. Zo gaat het onder andere om 
vragen over een gemengde loopbaan werknemer-zelfstandige279, om overdracht van 
pensioenstelsel (bijvoorbeeld van het werknemersstelsel naar het overheidsstelsel van de 

                                                
275 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.4.2; 11 januari 2006, 4/2006, B.3.2. 
276 De arresten die wij in voetnoot vermelden hebben enkel betrekking op verschillen in behandeling tussen 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De rechtspraak van het Hof bevat ook beslissingen inzake wettelijke 
pensioenen die betrekking hebben op verschillen in behandeling tussen overzeese werknemers en gewone 
werknemers, tussen vast benoemde ambtenaren en contractuele personeelsleden van de overheid, enz. De 
referenties van die arresten worden in de bibliografie vermeld. 
277 GwH 31 mei 2011, 93/2011; Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006; 11 januari 2006, 4/2006. 
278 GwH 24 februari 2009, 32/2009; 24 april 2008, 74/2008; 17 april 2008, 67/2008; 5 december 2007, 150/2007; 
17 oktober 2007, 130/2007; Arbitragehof 1 juni 2005, 97/2005; 9 juli 1992, 54/92; 18 april 1991, 7/91. 
Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat het arrest 32/2009 een verschil in behandeling tussen 
zelfstandigen onderling behandelt maar dat het Grondwettelijk Hof, aan de hand van de parlementaire 
voorbereiding, verwijst naar de vergelijking tussen zelfstandigen en werknemers. De wetgever wou 
zelfstandigen op dezelfde wijze als werknemers behandelen, doch voerde een verschil in behandeling in tussen 
zelfstandigen onderling naargelang het rustpensioen al dan niet een eerste maal aanvang had genomen om 
budgettaire redenen. 
279 Arbitragehof 18 april 1991, 7/91; 9 juli 1992, 54/92. 
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lokale besturen en andersom280) of nog om de valorisatie van gewerkte jaren na de wettelijke 
pensioenleeftijd281. Omdat die arresten betrekking hebben op pensioengerechtigden die onder 
meer dan een pensioenstelsel vallen, stelt de vergelijkbaarheidsvraag zich hier minder acuut. 
Om die reden lijkt het logisch dat het Grondwettelijk Hof de vergelijkbaarheid niet 
uitdrukkelijk behandelt. 

Daar staat tegenover dat de vergelijkbaarheid wél wordt besproken als de gelijkheidsvraag het 
pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot282 of de berekening van het vervroegd 
pensioen283 betreft. Inzake het pensioen van de gescheiden echtgenoot284 wordt de 
gelijkheidsvraag onderzocht vertrekkende van de situatie van de ex-echtgenote van de 
pensioengerechtigde en niet vanuit het pensioenstelsel waarin het recht op pensioen van de uit 
de echt gescheiden echtgenoot al dan niet wordt geopend285. Dankzij die invalshoek wordt de 
eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel in een ander referentiekader nagegaan. Het 
Hof verklaart immers dat “die personen zich bevinden in een identieke situatie, ongeacht de 
pensioenregeling van hun gewezen echtgenoot, omdat zij dreigen dezelfde materiële 
moeilijkheden te krijgen ten gevolge van de verbreking van hun huwelijksband. Uit de 
verschillen tussen de pensioenregelingen kan niet worden afgeleid dat zij niet vergelijkbaar 
zijn”286. 

Het Grondwettelijk Hof pakt de vergelijkbaarheidsvraag anders aan in het geschil betreffende 
de toepassing van een penalisatiecoëfficiënt op het pensioenbedrag van de zelfstandige die 
vervroegd met pensioen gaat, terwijl die penalisatiecoëfficiënt niet wordt toegepast in geval 
van vervroegd pensioen van de werknemer287. Alsof het gaat om een vaste rechtspraak288, 
verklaart het dat de pensioenstelsels met elkaar vergelijkbaar zijn als de betwiste norm een 
gemeenschappelijke bepaling van alle stelsels is289. In casu beschouwt het Hof de bepaling 
van de (vervroegde) pensioenleeftijd als een gemeenschappelijke bepaling. De (vervroegde) 
pensioenleeftijd is immers dezelfde voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. 

                                                
280 GwH 24 april 2008, 74/2008.  
281 GwH 24 februari 2009, 32/2009. 
282 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006; 11 januari 2006, 4/2006. 
283 GwH 31 mei 2011, 93/2011. 
284 Arbitragehof 4 juli 1991, 17/91; 11 januari 2006, 4/2006; 10 mei 2006, 73/2006. 
285 Beide arresten (11 januari 2006, 4/2006; 10 mei 2006, 73/2006) betreffen het verschil in behandeling tussen 
de ex-echtgenote van een ambtenaar en de ex-echtgenote van een werknemer. In tegenstelling tot de ex-
echtgenote van een werknemer kan de ex-echtgenote van een ambtenaar geen aanspraak maken op een pensioen 
van de uit de echt gescheiden echtgenote omdat dit pensioen niet bestaat in het pensioenstelsel van de overheid. 
Het is pas na het overlijden van de ambtenaar dat zijn ex-echtgenoot eventueel recht heeft op een 
overlevingspensioen. Het dient te worden opgemerkt dat de betrokken wettelijke bepalingen zowel op de 
vrouwelijke als op de mannelijke ex-echtgenoot van toepassing zijn. 
286 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.4.3; 11 januari 2006, 4/2006, B.3.3.  
287 GwH 31 mei 2011, 93/2011. 
288 Het Grondwettelijk Hof verwijst zelfs naar de arresten 116/2000 en 152/2001 om zijn standpunt te 
ondersteunen. Die arresten betreffen verschillen in behandeling tussen werknemers, overheidspersoneel en 
zelfstandigen, maar hebben niets te maken met pensioenwetgeving, wél met socialezekerheidsbijdragen. 
Bovendien heeft het Hof inderdaad dit principe toegepast, maar heeft het er zijn mening niet met zoveel woorden 
uitgedrukt. 
289 “ (...) uit het oogpunt van de inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, een 
vergelijking tussen die pensioenstelsels kan worden gemaakt wanneer eenzelfde maatregel, die voor die stelsels 
gemeenschappelijk is, duidelijk verschillende gevolgen heeft in het ene en het andere stelsel”, GwH 31 mei 
2011, 93/2011, B.5. 
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Als besluit kan men opmerken dat de vergelijkbaarheid tussen beroepscategorieën inzake 
wettelijke pensioenen evenals inzake andere socialezekerheidssectoren een kwestie van 
invalshoek en referentiekader is. Daarnaast blijkt het Hof de laatste jaren meer aandacht te 
besteden aan de vergelijkbaarheidsvraag als het gaat om geschillen met betrekking tot 
wettelijke pensioenen. 

 

6.2. Teleologisch criterium 

Inzake wettelijke pensioenen draagt het teleologische criterium hoofdzakelijk bij tot het 
afbakenen van het referentiekader waarin het Hof de eventuele scheiding van het 
gelijkheidsbeginsel onderzoekt. Zo laat dit het Hof toe om vast te stellen dat de wetgever een 
verschil in behandeling tussen werknemers en zelfstandigen wou wegwerken290 of nog dat de 
wetgever wou vermijden dat de ex-echtgenoot van een pensioengerechtigde tot armoede zou 
vervallen, ongeacht het pensioenstelsel waaraan de gewezen echtgenoot is onderworpen291. 

 

6.3. Objectiviteitscriterium 

In de arresten van het Grondwettelijk Hof die verschillen in behandeling tussen 
beroepscategorieën inzake pensioenen behandelen, komt het objectiviteitscriterium enkel aan 
bod om te bepalen op basis van welk criterium de wetgever een onderscheid in behandeling 
heeft ingevoerd. In geen enkele beslissing besloot het Hof dat het gelijkheidsbeginsel bij 
gebrek aan objectief onderscheidscriterium werd geschonden. 

 

                                                
290 GwH 24 februari 2009, 32/2009. Het gaat hier om de valorisatie van de jaren gedurende welke een 
zelfstandige een beroepsactiviteit heeft geoefend nadat hij de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. Een 
zelfstandige die geen rekening houdt met de wettelijke pensioenleeftijd en na zijn 65ste verjaardag blijft werken, 
betaalt sociale bijdragen die in aanmerking komen voor de berekening van zijn pensioen. Daar staat tegenover 
dat de bijdragen betaald door een zelfstandige die met pensioen gegaan is maar buiten de grenzen van de 
toegelaten arbeid (cumulatieregels wettelijk pensioen - toegelaten arbeid) heeft gewerkt – waardoor hij zijn recht 
op wettelijk pensioen tijdelijk verloren is - niet in aanmerking komen voor de berekening van het wettelijke 
pensioen dat hem na de schorsing van zijn pensioen wordt toegekend. In casu toont de parlementaire 
voorbereiding aan dat op dat vlak de wetgever bewust was van een verschil in behandeling tussen werknemers 
en zefstandigen (B.13.4) en dat de wetgever het wegwerken van dit verschil beoogde (B.12.2). 
291 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.4.3 (werknemersstelsel) en B.5 (overheidsstelsel); 11 januari 2006, 
4/2006, B.3.3 (werknemersstelsel) en B.4 (overheidsstelsel); 4 juli 1991, 17/91, B.2.2 (werknemersstelsel) en 
B.2.1 (overheidsstelsel). In al die zaken stelt het Hof vast dat de wetgever de ex- en/of overlevende vrouw wou 
beschermen tegen materiële moelijkheden ten gevolge van de verbreking van het huwelijksband met haar 
echtgenoot van wie ze financiëel afhankelijk was en daardoor geen eigen pensioenrechten heeft kunnen 
opbouwen. 
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6.4. Pertinentiecriterium 

Zoals reeds uiteengezet is de bespreking van het pertinentiecriterium een vrij gevoelige 
discussie. Het risico om zich in de plaats van de wetgever te stellen en een 
opportuniteitsoordeel te formuleren is nooit ver. 

In het geringe aantal arresten waar een vernietiging van de aangevochten maatregel of een 
schending van het gelijkheidsbeginsel werd uitgesproken, werd op een uitzondering na292 de 
genadeslag gegeven aan de hand van het pertinentiecriterium293. Volgens het Hof was het 
gemaakte onderscheid niet verantwoord om het doel van de wetgever te bereiken. Concreet 
gaat het om: 

- het verschil in behandeling tussen, enerzijds, de langstlevende echtgenoot van een 
overzeese werknemer die wegens een ongeval na het huwelijk overlijdt terwijl het 
huwelijk nog geen volledig jaar heeft geduurd en, anderzijds, de langstlevende 
echtgenoot van een in België tewerkgestelde werknemer die in dezelfde situatie 
verkeert294; 

- de financiële overdracht van sociale bijdragen (al dan niet met de daaraan verbonden 
interesten en/of opbrengsten) tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en van 
de privésector wanneer de tewerkstelling onder het eerste statuut - dit is als 
overheidspersoneel - in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen in het 
andere statuut - dit is als privéwerknemer - 295; 

- de retroactieve werking van een maatregel ter gelijkstelling van de pensioenleeftijd 
van de overzeese werknemers met die van de in België tewerkgestelde werknemers296; 

- (in het kader van een maatregel genomen ter gelijkstelling van zelfstandigen met 
werknemers) de valorisatie van de sociale bijdragen die na de wettelijke 
pensioenleeftijd worden betaald door een zelfstandige die een beroepsactiviteit 
uitoefent297. 

Betreffende de schending van het gelijkheidsbeginsel dient de aandacht te worden gevestigd 
op de evolutie van de pensioenrechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Tot 2007 stelde het 
Hof geen enkele schending van het gelijkheidsbeginsel vast als het moest oordelen over een 

                                                
292 GwH 5 december 2007, 150/2007. Het arrest betreft een verschil in behandeling tussen 
overlevingspensioengerechtigden van het werknemersstelsel en van het stelsel van de overzeese werknemers. 
Het Hof oordeelt dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden omdat de genomen maatregel kennelijk 
onevenredig is (B.9.2). 
293 GwH 24 februari 2009, 32/2009; 24 april 2008, 74/2008; 17 april 2008, 67/2008; 5 december 2007, 150/2007. 
294 GwH 5 december 2007, 150/2007. 
295 Concreet gaat het bijvoorbeeld om het personeelslid van een gemeente dat eerst als arbeider of bediende door 
de gemeente aangeworven werd voor als statutaire ambtenaar te worden benoemd. Op het einde van zijn 
loopbaan wordt zijn pensioen als ambtenaar zowel op basis zijn tewerkstellingsjaren als arbeider of bediende bij 
de gemeente berekend als op basis van zijn tewerkstellingsjaren als vast benoemde ambtenaar terwijl de 
pensioenbijdragen gedurende zijn tewerkstelling als arbeider of bediende aan het privé-pensioenstelsel werden 
gestort. De wetgever heeft bijgevolgd in een systeem van bijdragenoverdracht tussen stelsels voorzien. GwH 24 
april 2008, 74/2008. 
296 GwH 17 april 2008, 67/2008. 
297 GwH 24 februari 2009, 32/2009. 
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verschil in behandeling tussen beroepscategorieën dat betrekking had op de 
pensioenwetgeving298. Merkwaardig genoeg, duiken er sinds het omdopen van het 
Arbitragehof in Grondwettelijk Hof van tijd tot tijd uitspraken op waarin wordt geoordeeld 
dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt299. 

Die evolutie bewijst dat de constitutionele rechter, zoals door de rechtsleer meermaals 
gesteld300, in de maatschappij leeft en rekening houdt met een aantal politieke en 
maatschappelijke keuzes en prioriteiten301. De cirkel is dus rond: het Hof dat de verschillende 
belangen en prioriteiten in de maatschappij in acht moet nemen om zijn redenering op te 
bouwen en zijn beslissingen te treffen, houdt rekening met diezelfde elementen om zijn 
rechtspraak te laten evolueren. Door de juridische interpretatie worden verleden (de norm 
zoals hij toen werd aangenomen) en toekomst (de toepassing van de norm in een maatschappij 
in wording) met elkaar verbonden. DIJON stelt het als volgt: “Pour accomplir cette tâche 

herméneutique le juge s’autorise plus d’une fois à quitter la lettre du texte. Dans quel sens ? 

Dans la direction indiquée en arrière par son auteur, et en avant par sa raison d’être”
302. 

 

6.5. Evenredigheidscriterium 

Over het evenredigheidscriterium kan dezelfde opmerking worden gemaakt als over het 
pertinentiecriterium, namelijk dat de bespreking van dit criterium vrij scherp is en op een 
evenwichtsoefening neerkomt tussen juridische analyse en opportuniteitsoordeel. 

Als we de arresten inzake wettelijke pensioenen die oordelen over een verschil in behandeling 
tussen beroepscategorieën bekijken, kan worden besloten dat het evenredigheidscriterium 
meestal gebruikt wordt om het verschil in behandeling, en dus de wettelijke bepaling, te 
verantwoorden. Als er geen kennelijke onevenredige gevolgen aan de maatregel verbonden 
zijn303 of als het onevenredige effect van de bepaling door wettelijk bepaald voorwaarden 
beperkt wordt304, is het Hof van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden.  

                                                
298 Hierin houden wij niet alleen rekening met de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren maar ook met 
de overzeese werknemers, de contractuele personeelsleden van de overheid, enz. Zie Arbitragehof 17 april 2008, 
66/2008; 10 mei 2006, 73/2006; 11 januari 2006, 4/2006; 1 juni 2005, 97/2005; 28 november 1996, 69/96;  14 
december 1995, 82/95; 15 juli 1993, 59/93; 9 juli 1992, 54/92; 4 juli 1991, 17/91; 18 april 1991, 7/91. 
299 GwH 24 februari 2009, 32/2009; 24 april 2008, 74/2008; 17 april 2008, 67/2008; 5 december 2007, 150/2007. 
300 A. ALEN, ‘Het Arbitragehof, meer dan “een grondwettelijk hof met beperkte bevoegdheid”’. Noot bij 
Arbitragehof, arrest nr. 18/90 van 23 mei 1990, RW 1990-1991, 86; J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER , 
Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 394, nr. 625; X. DIJON, Méthodologie juridique. 

L’application de la norme, Brussel, Story-Scientia, 1990, 46-47, nr. 147; B. FRYDMAN, Le sens des lois, 
Bruxelles, Bruylant, 2007, 31. 
301 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER , Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 394, nr. 
625. 
302 X. DIJON, Méthodologie juridique. L’application de la norme, Brussel, Story-Scientia, 1990, 45, nr. 140. 
303 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.9; 11 januari 2006, 4/2006, B.8. Het Grondwettelijk Hof gaat hier 
volgens ons heel ver in zijn argumentatie van de afwezigheid van onevenredige gevolgen. Het Hof beweert 
immers dat de maatregel onevenredige gevolgen zou hebben indien de betrokkene geen inkomsten meer zou 
hebben, wat op zich volgens het Hof niet kan omdat de betrokkene in het ergste geval zich steeds naar de 
maatschappelijke dienstverlening kan wenden. Wij hebben dit argument van het Grondwettelijk Hof het 
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In een arrest van 5 december 2007 inzake overlevingspensioenen in het werknemerstelstel en 
in het stelsel van de overzeese werknemers beoordeelt het Hof dat het gelijkheidsbeginsel 
geschonden wordt omdat de genomen maatregel kennelijk onevenredig is305. Het gaat tot nu 
toe om de enige schendingsbeslissing die hoofdzakelijk op het niet-naleven van het 
evenredigheidscriterium steunt. De andere schendingsbeslissingen worden immers 
verantwoord aan de hand van het pertinentiecriterium306. 

 

Afdeling 3 - Verschillen tussen beroepscategorieën: de rechtspraak in 
andere rechtstakken 

Verschillen tussen beroepscategorieën zijn niet eigen aan de sociale zekerheid. We hebben 
dus de uitspraken van het Grondwettelijk Hof in andere rechtstakken onder de loep genomen 
om te onderzoeken of het Hof in zijn toetsingsschema eventueel andere elementen zou 
beklemtonen. Als het antwoord hierop positief is, zou ons toetsingsmodel om de 
pensioenstelsels aan de gelijkheidstoets te onderwerpen met die beschouwingen kunnen 
worden aangevuld. 

Hierna bestuderen wij dus arresten met betrekking tot fiscaal recht307, arbeidsrecht308, 
tuchtrecht309 en toegang tot het beroep310 in de mate ze betrekking hebben op verschillen 
tussen beroepscategorieën. 

 

1. Fiscaal recht 

Naar ons weten zijn er drie zaken in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof die handelen 
over een verschil in behandeling tussen beroepscategorieën in fiscaal recht311. Ook al monden 
die prejudiciële vragen uit beslissingen van afwezigheid van schending van het 
gelijkheidsbeginsel, toch is de redeneringswijze van het Hof en de manier waarop het de in 
het geding zijnde elementen analyseert, bijzonder interessant. Het Hof gaat immers 
systematisch tewerk en pluist elk deel van het probleem en van de betrokken maatregelen uit. 

 

                                                                                                                                                   
‘verwijzingsargument’ benoemd. Voor een grondigere studie hierover verwijzen we naar V. FLOHIMONT, 
“Gelijkheid en discriminatie: wordt het recht op sociale zekerheid in vraag gesteld?”, TSR 2008, vol. 1, 73-88. 
304 Arbitragehof 4 juli 1991, 17/91, B.2.7 en B.2.8. 
305 GwH 5 december 2007, 150/2007, B.9.2.  
306 Cf. Deel II, Hoofdstuk 3, Afdeling 2, 6. Pensioenen, 6.4. Pertinentiecriterium. 
307 Arbitragehof 16 februari 2005, 38/2005, 26 januari 2005, 22/2005; 15 oktober 2002, 146/2002. 
308 GwH 4 juni 2009, 95/2009; Arbitragehof 7 december 1999, 130/99; 12 november 1992, 70/92. 
309 Arbitragehof 26 april 1994, 33/94. 
310 Arbitragehof 1 december 1994, 81/94. 
311 Arbitragehof 16 februari 2005, 38/2005; 26 januari 2005, 22/2005; 15 oktober 2002, 146/2002. 
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1.1. Vergelijkbaarheidscriterium 

Merkwaardig genoeg blijkt de vraag naar de vergelijkbaarheid tussen beroepscategorieën - in 

casu werknemers enerzijds, zelfstandigen anderzijds - geen bijzondere moeilijkheid op te 
roepen in fiscaal recht. In de arresten 146/2002 en 22/2005 komt de bespreking van dit 
criterium zelfs niet aan bod. Het Hof pakt rechtstreeks de andere toetsingscriteria aan. In het 
arrest 38/2005 wordt de vergelijkbaarheidskwestie daarentegen wel bestudeerd en 
verantwoord. 

In zijn overweging is het Hof van mening dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de 
belastingstelsels van de werknemers en de zelfstandigen die het onmogelijk maken om deze 
beroepscategorieën in alle opzichten te vergelijken. Maar het oordeelt ook dat de toekenning 
van een analoog fiscaal voordeel aan beide categorieën in geval van vertraging van betaling 
door toedoen van de overheid als gevolg heeft dat werknemers en zelfstandigen op dat vlak 
kunnen worden vergeleken312. Deze analyse vertoont veel gelijkenissen met de redenering die 
het Hof toepast op sommige socialezekerheidsvragen met betrekking tot verschillen tussen 
beroepscategorieën: als het doel van de wetgever hetzelfde is voor alle categorieën en als de 
bepaling gemeenschappelijk is, is de vergelijking toegestaan313. Het verkozen referentiekader 
is hier de betaling van belastingen, bekeken vanuit het mechanisme van de fiscale aangifte en 
niet vanuit de hoedanigheid van de belastingplichtige. 

 

1.2. Teleologisch criterium 

Aan de hand van de voorbereidende stukken onderzoekt het Grondwettelijk Hof de 
doelstelling van de wetgever met betrekking tot de betwiste maatregel en/of met betrekking 
tot het eventuele onderscheid in behandeling. Zo stelt bijvoorbeeld het Hof vast dat een 
verschil in behandeling tussen werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders inzake 
successierechten op groepsverzekeringen een verdelende rechtvaardigheid beoogt tussen de 
economische zwakkeren (dit zijn de werknemers) en de sterksten (dit zijn de zelfstandige 
bedrijfsleiders)314. 

Nochtans dient hier te worden opgemerkt dat het Grondwettelijk Hof in een zaak geen 
specifieke doelstelling van de wetgever achterhaalt en dat het zich beperkt tot een technische 
analyse van de betalingen die door werknemers enerzijds, zelfstandigen anderzijds worden 

                                                
312 Arbitragehof 16 februari 2005, 38/2005, B.3. 
313 Inzake wettelijke pensioenen: GwH 31 mei 2011, 93/2011, B.5; inzake socialezekerheidsbijdragen: 
Arbitragehof 28 november 2001, 152/2001, B.5 en Arbitragehof 16 november 2000, 116/2000, B.4; inzake 
kinderbijslag: Arbitragehof 10 november 1999, 119/99, B.6. 
314 Arbitragehof 26 januari 2005, 22/2005; B.5. Zie ook het arrest 38/2005 waarin het Hof vaststelt dat de 
verschillende fiscale regels die van toepassing zijn op werknemers en zelfstandigen in geval van laattijdige 
betaling (dit is na het belastbare tijdperk) door toedoen van de overheid dezelfde doelstelling hebben, met name 
het voordeel van een afzonderlijke aanslagvoet aan de belastingplichtige toe te kennen. Arbitragehof 16 februari 
2005, 38/2005, B.5 en B.6.  
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gedaan315, alsof de doelstelling van de wetgever overbodig was om de gelijkheidsvraag te 
onderzoeken. 

 

1.3. Objectiviteitscriterium 

Na het doel van de wetgever te hebben opgespoord, analyseert het Grondwettelijk Hof de 
technische kenmerken van elk fiscaal mechanisme in details316. De doorgevoerde analyse is 
veel nauwkeuriger dan die van socialezekerheidsvragen, met uitzondering van de vragen die 
betrekking hebben op socialezekerheidsbijdragen317. Daar sociale bijdragen een vorm van 
parafiscaliteit zijn, klinkt die vaststelling niet zo verrassend. 

Dergelijke houding van het Hof lijkt aldus te bevestigen dat de financiële beschouwingen 
doorslaggevend zijn als het Grondwettelijk Hof moet oordelen of het gelijkheidsbeginsel 
wordt geschonden. 

 

1.4. Pertinentiecriterium 

Het onderzoek van het pertinentiecriterium in fiscale zaken biedt geen meerwaarde aan in het 
kader van onderhavig onderzoek. In de 'fiscale arresten' die verschillen in behandeling tussen 
beroepscategorieën betreffen, acht het Grondwettelijk Hof de betwiste wettelijke bepalingen 
verantwoord, hetzij om reden van privacybescherming318, hetzij omwille van fiscotechnische 
argumenten319, hetzij wegens de hoedanigheid van de belastingplichtige320. Gezien de 
technische aspecten van ons belastingsstelsel en het doel van de wetgever kan dit standpunt 
niet betwist worden. 

 

1.5. Evenredigheidscriterium 

Hier ook dient te worden vastgesteld dat het onderzoek van het evenredigheidscriterium geen 
meerwaarde heeft in het kader van het onderzoek. Het Hof steunde in twee gevallen op het 
evenredigheidscriterium om zijn toetsing aan het gelijkheidsbeginsel af te ronden321, terwijl 
het in een zaak van mening was dat de naleving van de andere criteria voldoende was om te 

                                                
315 Arbitragehof 15 oktober 2002, 146/2002. 
316 In de zaak 146/2002 gaat het om de kenmerken van de voorafbetalingen en van de bedrijfsvoorheffing 
(Arbitragehof, 15 oktober 2002, 146/2002, B.4); in het arrest 38/2005 worden de specificiteiten van de 
inkomsten van de zelfstandigen en van de werknemers alsook de berekeningswijze van de belasting grondig 
onderzocht (Arbitragehof 16 februari 2005, 38/2005, B.8.1 tot en met B.8.3); in de zaak 22/2005 wordt het 
beslissingsproces in ondernemingen en de oorsprong van de fondsen ter financiering van groepsverzekeringen 
nagegaan in functie van het statuut van de betrokkene (Arbitragehof 26 januari 2005, 22/2005, B.6). 
317 Cf. Deel II, Afdeling 2, 5. Socialezekerheidsbijdragen. 
318 Arbitragehof 15 oktober 2002, 146/2002, B.5, tweede lid. 
319 Arbitragehof 16 februari 2005, 38/2005, B.9.2. 
320 Arbitragehof 26 januari 2005, 22/2005, B.6 en B.7, eerste lid. 
321 Arbitragehof 15 oktober 2002, 146/2002, B.6; 26 januari 2005, nr. 22/2005, B.7, tweede lid. 
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beslissen dat artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet geschonden waren322. Deze werkwijze 
is volledig in overeenstemming met de klassieke methodologie van het Grondwettelijk Hof 
dat niet noodzakelijk alle criteria één per één bestudeerd maar enkel die verkiest die volgens 
hem voor de oplossing van de gestelde vraag nuttig zijn. 

 

2. Arbeidsrecht 

Inzake arbeidsrecht gaan de arresten van het Grondwettelijk Hof vaker over verschillen in 
behandeling tussen arbeiders en bedienden, dan tussen werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren. Onze oogst is dus vrij mager.  

 

2.1. Vergelijkbaarheidscriterium 

Op 7 december 1999323 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het verschil in behandeling 
inzake arbeidsduur en zondagrust tussen contractuele personeelsleden van de overheid 
enerzijds en werknemers anderzijds. Tien jaar later, op 4 juni 2009324 nam het Hof kennis van 
een verschil in verjaringstermijn ten opzichte van werknemers en niet-werknemers (met 
andere woorden andere beroepscategorieën) in het kader van de antidiscriminatiewet van 7 
mei 1999325. In beide arresten wordt de vergelijkbaarheidsvraag niet onderzocht. Het Hof 
verkiest onmiddellijk een andere invalshoek om de bestreden normen aan het 
gelijkheidsbeginsel te toetsen. 

In de zaak 130/99 gaat het Hof ervan uit dat de gelijkheidsvraag betrekking heeft op een 
verschil in behandeling die op de aard van de uitgeoefende activiteit berust en niet op de 
juridische band tussen personeelslid en werkgever. Door het referentiekader op die manier te 
bepalen, stelt de vergelijkbaarheidsvraag tussen beroepscategorieën zich niet. In het arrest 
95/2009 pakt het Hof de toetsing van de betwiste rechtsnorm aan het gelijkheidsbeginsel op 
dezelfde manier aan. Als referentiekader verkiest het Hof de strafbare feiten zoals bepaald 
door artikel 25 van de antidiscriminatiewet van 7 mei 1999326 en niet de hoedanigheid van het 
slachtoffer (werknemer of niet-werknemer). 

 

                                                
322 Arbitragehof 16 februari 2005, 38/2005. 
323 Arbitragehof 7 december 1999, 130/99. 
324 GwH 4 juni 2009, 95/2009. 
325 Wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig 
beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (BS 19 juni 1999), opgeheven bij artikel 40 van de 
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. 
326 Wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig 
beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, BS 19 juni 1999 
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2.2. Teleologisch criterium 

Waar het teleologisch criterium geen probleem stelt in de zaak 130/99, is dat niet het geval in 
het arrest 95/2009. Het Grondwettelijk Hof stelt immers uitdrukkelijk vast dat "de 
parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling geen enkel element bevat op 
grond waarvan het door de wetgever nagestreefde doel kan worden bepaald”327. Het Hof kan 
dus niet opsporen waarom de wetgever een verschillende verjaringstermijn heeft ingevoerd 
voor werknemers enerzijds en voor andere beroepscategorieën anderzijds. Bijgevolg besteedt 
de constitutionele rechter aandacht aan de meer algemene doelstelling van de wet en aan de 
andere beoogde doelen van de wetgever om de context te bepalen en een verklaring voor dit 
verschil in behandeling te vinden. 

 

2.3. Objectiviteitscriterium 

Ondanks het feit dat het Grondwettelijk Hof in de zaak 95/2009 het doel van het gemaakte 
onderscheid niet kan bepalen (hetzij op basis van expliciete verklaringen in de voorbereidende 
werken, hetzij aan de hand van de algemene doelstelling van de wet), oordeelt het 
merkwaardig genoeg niet dat het onderscheid niet op een objectief criterium berust. In casu 
ging het om het verschil in behandeling tussen twee categorieën van slachtoffers van een van 
de strafbare feiten die door artikel 25 van de antidiscriminatiewet van 7 mei 1999328 werd 
bepaald. De termijn waarover het slachtoffer beschikte om een burgerlijke rechtsvordering 
voortvloeiend uit het strafbaar feit in te dienen, kon verschillen naargelang het slachtoffer al 
dan niet werknemer was van de onderneming waarin het strafbaar feit werd gepleegd. Een 
niet-werknemer beschikte over een verjaringstermijn van vijf jaar te rekenen vanaf het 
strafbaar feit, terwijl een werknemer enkel over een verjaringstermijn van vijf jaar beschikte 
“indien de arbeidsrelatie tijdens welke het strafbaar feit [was] gepleegd, niet [eindigde] vóór 
een periode van vier jaar na dat strafbaar feit”329.  

Als het doel dat aan de basis ligt van het gemaakte onderscheid niet kan worden verklaard, 
zou men nochtans kunnen aannemen dat dit op een ‘verdacht’ verschil in behandeling wijst. 
“Bij de toepassing van de regel dat ongelijke situaties ongelijk moeten worden behandeld, 
moet een objectief criterium worden aangeduid op basis waarvan de situaties als ongelijk 
moeten worden aangezien”330. Bij gebrek aan dergelijke aanwijzing kan men sterk vermoeden 
dat dit criterium niet objectief is. 

 

                                                
327 GwH 4 juni 2009, 95/2009, B.5, eerste lid. 
328 Wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig 
beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, BS 19 juni 1999. 
329 GwH 4 juni 2009, 95/2009, B.2, tweede lid. 
330 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 364, nr. 
588. 
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2.4. Pertinentiecriterium 

De analyse van het pertinentiecriterium in de twee arresten die we geselecteerd hebben, biedt 
geen meerwaarde voor het vervolg van het onderzoek. Op basis van zijn vaste 
toetsingsmethode oordeelt het Grondwettelijk Hof in een zaak dat de betwiste maatregel niet 
in overeenstemming is met het doel van de wetgever331 en in de andere dat het verschil in 
behandeling wel relevant is ten aanzien van het beoogde doel332. 

 

2.5. Evenredigheidscriterium 

De analyse van het evenredigheidscriterium in de twee arresten die we geselecteerd hebben, 
biedt geen meerwaarde voor het vervolg van het onderzoek. In het arrest 95/2009 wordt dat 
criterium niet besproken aangezien het Grondwettelijk Hof na het onderzoek van het 
pertinentiecriterium al besloten heeft dat het gelijkheidsbeginsel geschonden is333. In het 
arrest 130/99 wordt het evenredigheidscriterium bondig besproken, waarna het Hof 
concludeert dat de maatregel “niet onevenredig is"334. 

 

3. Tuchtrecht en toegang tot het beroep 

Het arrest 33/94 betreft een vraag over het tuchtrechtelijke statuut van de griffiers naargelang 
van de beroepscategorie waartoe ze behoren335 en het arrest 81/94 heeft betrekking op de 
toegangsvoorwaarden tot het beroep van landmeter naargelang de betrokkene werknemer, 
ambtenaar of zelfstandige is336. 

Jammer genoeg leveren die arresten geen relevante bijdrage aan ons onderzoek. De vraag in 
verband met de toegang tot het beroep van landmeter wordt door het Hof niet beantwoord, 
gedeeltelijk omdat het Hof zich onbevoegd acht en gedeeltelijk omdat een middel ongegrond 
wordt verklaard. De behandeling van de prejudiciële vraag in verband met de tuchtrechtelijke 
procedure die van toepassing is op de griffiers bevat geen specifieke methodologische 
kenmerken. Om die reden hebben we besloten om de toetsingscriteria niet apart te vermelden 
noch te bespreken, ook al had die keuze coherent kunnen blijken. 

 

                                                
331 GwH 4 juni 2009, 95/2009, B.5, derde lid. 
332 Arbitragehof 7 december 1999, 130/99, B.4. 
333 GwH 4 juni 2009, 95/2009, B.5. 
334 Arbitragehof 7 december 1999, 130/99, B.4. 
335 Arbitragehof 26 april 1994, 33/94. 
336 Arbitragehof 1 december 1994, 81/94. 



 

95 

Afdeling 4 - Besluit 

Welke zijn de grote lijnen en kentekens die wij uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
inzake beroepscategorieën kunnen onthouden? Zijn er merkwaardige verschillen naargelang 
van de sectoren van de sociale zekerheid of de rechtstakken die aan bod komen? Is de 
methodologie van het Hof sectorieel of gemeenschappelijk? 

1° Het toetsingsschema dat het Grondwettelijk Hof de dag van vandaag toepast als het 
moet oordelen over een verschil in behandeling is in alle gevallen hetzelfde. Het Hof 
hanteert vijf criteria: (1) het vergelijkbaarheidscriterium; (2) het teleologisch 
criterium; (3) het objectiviteitscriterium; (4) het pertinentiecriterium; (5) het 
evenredigheidscriterium. Die vijf criteria worden niet noodzakelijk allemaal in elke 
analyse toegepast. 

2° De vergelijkbaarheidsvraag over verschillende beroepscategorieën blijkt meer 
problemen te stellen in het socialezekerheidsrecht dan in andere rechtstakken. In 
andere rechtstakken onderzoekt het Grondwettelijk Hof de gelijkheidsvraag niet 
vertrekkende van de beroepscategorieën maar wel vanuit een andere invalshoek, alsof 
die keuze vanzelfsprekend is. Dit laat volgens ons het Hof toe om de gestelde 
gelijkheidsvragen doeltreffend te benaderen. 

3° Als het Grondwettelijk Hof een vraag moet beantwoorden die rechtstreeks verband 
houdt met de inning van overheidsgeld, gaat het nog nauwkeuriger en gedetailleerder 
te werk in zijn analyse van de gelijkenissen en de verschillen tussen categorieën 
alsook in zijn studie van de technische aspecten337. Dergelijke houding van het Hof 
wordt hoogstwaarschijnlijk ingegeven door budgettaire en economische bekommernis 
voor de staatsfinanciën. 

4° In de sociale zekerheid blijken financiële beschouwingen meestal doorslaggevend te 
zijn. Dit kan worden afgeleid uit de eindbeslissingen van het Grondwettelijk Hof 
evenals uit de aangevoerde argumenten. De gelijkheidsvragen die rechtstreeks te 
maken hebben met sociale bijdragen worden minutieus en technisch onderzocht; de 
financiële prioriteiten van de wetgever worden regelmatig naar voor gebracht om een 
betwiste maatregel te verantwoorden338. Nochtans heeft het Hof al verklaard dat “de 
praktische gevolgen van een rechterlijke uitspraak weliswaar zorgvuldig moeten 
worden afgewogen, doch dat dit er niet toe mag leiden dat de objectiviteit van het 

                                                
337 Zie de besproken arresten van het Grondwettelijk Hof inzake socialezekerheidsbijdragen en fiscaal recht. 
338 Soms ten prijze van andere argumenten die nochtans de genomen beslissing beter hadden kunnen 
verantwoorden. We denken onder andere aan het arrest van 31 mei 2011 betreffende de toepassing van een 
penalisatiecoëfficiënt op het pensioenbedrag van de zelfstandige die vervroegd met pensioen gaat. Het Hof 
verantwoordt zijn beslissing door naar het financiële evenwicht van het pensioenstelsel van de zelfstandigen te 
verwijzen (B.8). Om die keuze te verdedigen, steunt het op de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak 
Bourgard t. RSVZ (B.9). Nochtans had het Grondwettelijk Hof evengoed kunnen redeneren op basis van het 
teleologisch criterium in het kader van een contextuele interpretatie. Beknopt voorgesteld had de redenering van 
het Hof de volgende kunnen zijn: thans wenst de wetgever dat de mensen langer aan het werk blijven. Daarvoor 
heeft hij onder meer bonussystemen en leeftijdssupplementen ingevoerd. Ten einde dat doel te bereiken is de 
toepassing van een penalisatiecoëfficiënt in geval van vervroegd pensioen redelijk verantwoord. 
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recht geweld wordt aangedaan (...)”339. Geldt dit minder voor praktische gevolgen van 
financiële aard? 

5° Als de gelijkheidsvraag socialezekerheidsrechtelijke aangelegenheden betreft, is het 
Grondwettelijk Hof eerder terughoudend om een schending van het 
gelijkheidsbeginsel vast te stellen. Het Hof is altijd heel voorzichtig als het moet 
oordelen over een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel, alsof het Hof het 
in de loop der jaren ontstane evenwicht van onze sociale bescherming niet in het 
gedrang wil brengen. De gevolgen van een schendingsbeslissing zouden immers de 
fundamenten van onze sociale zekerheid ernstig kunnen doen wankelen, zowel inzake 
staatsfinanciën als inzake rechtszekerheid, sociaal evenwicht, sociologische weerslag... 
In die zin kunnen wij het Hof dankbaar zijn voor zijn bezorgdheid. Desalniettemin kan 
die grote bezorgdheid de evolutie van onze sociale bescherming afremmen, terwijl een 
doelmatige en doeltreffende sociale bescherming op de maatschappij moet zijn 
afgestemd. Zoniet dreigt ze haar doel te missen.  

6° Er bestaat een duidelijk verschil in de rechtspraak van het Hof naargelang van de 
socialezekerheidssector die aan bod komt. Als het kennis moet nemen van prejudiciële 
vragen of vernietigingsberoepen inzake arbeidsongevallenzaken en verschillen tussen 
beroepscategorieën is het Grondwettelijk Hof veel minder gereserveerd dan in andere 
socialezekerheidssectoren: schendingen van het gelijkheidsbeginsel worden daar vaker 
vastgesteld. Dit kan worden verklaard door twee elementen: (1) de wetgever heeft 
uitdrukkelijk gesteld dat hij een gelijkaardige bescherming aan werknemers en 
overheidspersoneel wou waarborgen; (2) de arbeidsongevallenverzekering wordt door 
privébedrijven beheerd, wat concreet betekent dat de financiële gevolgen van een 
schending van het gelijkheidsbeginsel niet rechtstreeks door de Staat worden 
gedragen. Die laatste reden blijkt doorslaggevend te zijn. In andere sectoren van de 
sociale zekerheid heeft de wetgever eveneens een gelijkaardige bescherming aan 
verschillende beroepscategorieën willen bieden340, maar dit volstaat niet opdat het Hof 
een schending van het gelijkheidsbeginsel zou vaststellen in geval van verschil in 
behandeling. 

7° Als het gaat om een verschil in behandeling tussen beroepscategorieën redeneert het 
Grondwettelijk Hof hoe langer hoe meer naar analogie. Met andere woorden, het Hof 
beroept zich op de ratio legis van socialezekerheidsregelingen die op een 
beroepscategorie van toepassing zijn om een op een andere beroepscategorie 
toepasbare regelgeving te interpreteren341. Of het Hof verwijst naar zijn eigen 

                                                
339 GwH 7 juli 2011, 125/2011, B.5.4; Arbitragehof 4 juli 1991, 18/91, B.10. 
340 De wetgever heeft bijvoorbeeld werknemers en overheidspersoneel evengoed willen beschermen tegen de 
gevolgen van beroepsziekten of hij heeft aan de kinderen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren dezelfde 
kinderbijslag willen geven. 
341 Betreffende werknemers en ambtenaren, zie de rechtspraak inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten; 
betreffende werknemers en zelfstandigen, zie de rechtspraak inzake de kleinerisico’s-Verzekering en inzake 
sociale bijdragen. 
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beslissing(en) over een andere beroepscategorie om een uitspraak te motiveren342. Met 
andere woorden, de constitutionele rechter gebruikt een vorm van analoge-
interpretatiemethode. Daarvoor steunt het Hof op een contextuele en teleologische 
interpretatiemethode waarbij het rekening houdt met de meer algemene doelstellingen 
van de wetgever en de politieke prioriteiten.  

8° Het Grondwettelijk Hof vergelijkt niet graag de verschillende pensioenstelsels 
onderling. Om aan de vergelijking te ontsnappen, gaat het ervan uit dat elk systeem 
zijn eigen logica heeft, met zijn eigen financiering, zijn eigen toekenningsvoorwaarden 
en zijn eigen doelstelling343. Maar het Hof geeft geen bijkomende uitleg over de 
concrete invulling van die overweging. Welke specifieke kenmerken heeft die ‘eigen 
logica’? Wat is ‘eigen’ aan de financiering van elk stelsel?  De vraag is daarenboven 
of die overweging in de XXIste eeuw nog pertinent is. We komen hier verder op 
terug344. 

9° Nu en dan erkent het Grondwettelijk Hof dat de pensioenstelsels met elkaar 
vergelijkbaar zijn. In die gevallen benadert het Hof de gelijkheidsvraag vanuit een 
andere invalshoek en voert het de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel in een ander 
referentiekader door. Daar gaat het niet meer om de pensioenstelsels op zich, maar om 
de situatie van een bepaalde groep345. De gelijkheidsvraag wordt dan benaderd vanuit 
de uitkeringsgerechtigde. Bovendien dient te worden opgemerkt dat het Hof tot 2011 
nooit met zoveel woorden verklaard heeft dat de pensioenstelsels met elkaar konden 
worden vergeleken. Het ging enkel om de betwiste rechtsnorm. Op 31 mei 2011 heeft 
de constitutionele rechter voor de eerste keer uitdrukkelijk gesteld dat “uit het oogpunt 
van de inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, een 
vergelijking tussen die pensioenstelsels kan worden gemaakt”346. Opdat de 
vergelijking mogelijk zou zijn, moet het wel gaan om “eenzelfde maatregel, die voor 
die stelsels gemeenschappelijk is” en die “duidelijk verschillende gevolgen heeft in het 
ene en het andere stelsel”347.  

10° Sinds 2007, dit is het jaar waarin het Grondwettelijk Hof zijn huidige naam kreeg, is 
er een klaarblijkelijke evolutie in de rechtspraak van het Hof betreffende wettelijke 
pensioenen en beroepscategorieën. Waar vóór die datum een schending van het 

                                                
342 GwH 15 maart 2011, 39/2011. Dit arrest betreft het overlevingspensioen van de ambtenaren, m.n. het feit dat 
de langstlevende echtgenoot die jonger is dan 45 jaar minstens één jaar moet getrouwd zijn met de overleden 
echtgenoot om recht te hebben op een overlevingspensioen. Om zijn beslissing te verantwoorden steunt het Hof 
op het arrest 60/2009 van 25 maart 2009 waarin het Hof kennis nam van een gelijkaardig geschil in verband met 
het overlevingspensioen van de werknemers. 
343 Zie bijvoorbeeld Arbitragehof 4 juli 2001, 17/91, B.2.4, “De vergelijking met degene die verscheidene 
rustpensioen cumuleert is niet pertinent omdat de twee types van pensioenen verschillen naar doelstelling, 
financieringswijze en toekenningsvoorwaarden”. 
344 Cf. Deel IV. 
345 Zie de arresten met betrekking tot het verschil in behandeling tussen de ex-echtgenote van een 
pensioengerechtigde ambtenaar en de ex-echtgenote van een pensioengerechtigde werknemer. Arbitragehof 10 
mei 2006, 73/2006; 11 januari 2006, 4/2006. 
346 GwH 31 mei 2011, 93/2011, B.5. 
347 GwH 31 mei 2011, 93/2011, B.5. 
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gelijkheidsbeginsel onmogelijk leek, blijkt nu dat een verschil in behandeling tussen 
beroepscategorieën strijdig met het gelijkheidsbeginsel kan zijn als de 
gelijkheidsvraag betrekking heeft op de pensioenwetgeving348. 

                                                
348 GwH 24 februari 2009, 32/2009; 24 april 2008, 74/2008; 17 april 2008, 67/2008; 5 december 2007, 150/2007 
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Hoofdstuk 4 – Toetsingscriteria van het gelijkheidsbeginsel naar 
Europees recht: het Hof van Justitie van de Europese Unie 

Afdeling 1 – Inleiding 

Zoals het Grondwettelijk Hof waakt het Hof van Justitie van de Europese Unie over de 
toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Het VWEU-Verdrag bevat geen algemeen 
geformuleerd gelijkheidsbeginsel, maar een aantal discriminatieverboden die worden 
beschouwd als toepassingen van het gelijkheidsbeginsel349. Het Hof van Justitie heeft al lang 
erkend dat het gelijkheidsbeginsel een van de grondbeginselen is van het unierecht350. Het 
Verdrag betreffende de Europese Unie351 houdt sinds de goedkeuring van het Verdrag van 
Lissabon een aantal bepalingen in die verwijzen naar gelijkheid als universele waarde van de 
mensenrechten of naar het gelijkheidsbeginsel352. 

Het gelijkheidsbeginsel dat op Europees niveau bestaat, “is in het gemeenschapsrecht slechts 
toepasselijk binnen de materiële reikwijdte van het Europees gemeenschapsrecht”353. Met 
andere woorden, dit beginsel wordt toegepast op “situaties waarvoor het gemeenschapsrecht 
is geschreven” en niet op bijvoorbeeld “zuiver interne aangelegenheden van een lidstaat”354. 

In onderhavig gedeelte besteden wij aandacht aan het toetsingsmodel dat het Hof van Justitie 
ontwikkeld heeft om te oordelen of een betwiste regel het gelijkheidsbeginsel al dan niet 
schendt. Onze bedoeling bestaat erin na te gaan of dit toetsingsmodel specifieke klemtonen of 
nuances bevat die op onze onderzoeksvraag kunnen worden toegepast. 

Daarna spitsen we ons toe op de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake vrij verkeer van 
werknemers en vestigingsvrijheid. Op basis van artikel 45 en artikel 49 VWEU-Verdrag heeft 
het Hof een interessante rechtspraak ontwikkeld inzake sociale bescherming van de 
zelfstandigen door te verwijzen naar gelijkaardige verdragsbepalingen die betrekking hebben 
op werknemers. Het Hof is immers van oordeel dat artikel 45 (vrij verkeer van werknemers) 

                                                
349 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 392, nr. 
622. 
350 HvJ 117/76, Rückdeschel, Jur. 1976, 1753 en http://eur-lex.europa.eu. Zoals gesteld door VAN NUFFEL wordt 
de benoeming “gemeenschapsrecht” thans vervangen door “unierecht”. Gemeenschapsrecht verwijst nog enkel 
naar regels die hun rechtsgrond in het Euratom-verdrag vinden.  P. VAN NUFFEL, “Prejudiciële vragen aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie: leidraad voor de rechtspraktijk na het Verdrag van Lissabon”, RW 2009-
2010, vol. 28, 1155, nr. 3; Y. THIERY, Discriminatie en verzekering, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 
91, nr. 126. 
351 Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie, Geconsolideerde versie na het Verdrag van 
Lissabon, BS 17 december 2007 (hierna VEU-Verdrag). 
352 De preambule van het VEU-Verdrag verwijst naar de gelijkheid als universele waarde. Art. 2 stelt dat “de 
waarden waarop de Unie berust, (...) eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, 
(...) zijn” en art. 9 luidt als volgt “de Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar 
burgers, die gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties”. 
353 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 393, nr. 
624. 
354 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 393, nr. 
624, verwijzend naar K. LENAERTS, “Gelijkheid en non-discriminatie in het Europees gemeenschapsrecht” in A. 
ALEN en P. LEMMENS (eds.), Gelijkheid en non-discriminatie, Antwerpen, Kluwer, 1990, 52. 
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en artikel 49 (vrijheid van vestiging) VWEU-Verdrag355 dezelfde bescherming bieden aan de 
personen die onder hun toepassingsgebied vallen356. Dit onderdeel steunt vooral op de 
uitgebreide onderzoeken van MARTIN

357 en SCHOUKENS
358.  

 

Afdeling 2 – Het toetsingsschema van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie 

Het Hof van Justitie is van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel een van de grondbeginselen is 
van het gemeenschapsrecht359. Volgens het Hof wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden 
wanneer vergelijkbare categorieën verschillend worden behandeld of, andersom, wanneer 
verschillende categorieën op dezelfde wijze worden behandeld360. In die zin hanteert het Hof 
van Justitie dezelfde definitie van het gelijkheidsbeginsel als het Grondwettelijk Hof. 

Het Hof van Justitie heeft eveneens criteria ontwikkeld om wettelijke bepalingen aan het 
gelijkheidsbeginsel te toetsen. De invulling van die criteria evolueerde in de loop der jaren en 
werd onder meer door MARTIN besproken361. MARTIN stelt vast dat het Hof van Justitie het 
discriminatieverbod als het gelijkheidsbeginsel heeft aangemerkt, ondanks het feit dat volgens 
hem discriminatieverbod en gelijkheidsbeginsel op Europees vlak een verschillend 
toepassingsgebied hebben362. Het Hof van Justitie verklaarde immers dat het 
discriminatieverbod “slechts een bijzondere uitdrukking [is] van het algemene 
gelijkheidsbeginsel, dat een der grondprincipes van het gemeenschapsrecht is”363. We delen 
het standpunt van het Hof van Justitie en laten dus die discussie terzijde om ons vooral toe te 
spitsen op de toetsingscriteria aan het gelijkheidsbeginsel zoals ze nu door het Hof van Justitie 
worden gedefinieerd.  

                                                
355 Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie, Geconsolideerde versie van het 
EG-Verdrag na het Verdrag van Lissabon, BS 17 december 2007 (hierna VWEU-Verdrag). 
356 D. MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière 

d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 64, nr. 97. Zie onder andere HvJ C-363/89, Roux, Jur. 
1991, I-273, r.o. 23. 
357 D. MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière 

d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 669 p. 
358 P. SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact 

van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 615 p. 
359 HvJ 117/76, Rückdeschel, Jur. 1976, 1753 en http://eur-lex.europa.eu. Y. THIERY, Discriminatie en 

verzekering, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2011, 91, nr. 126. 
360 D. MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière 

d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 37, nr. 49 en 49, nr. 71. Daar wordt naar het arrest 
Rückdeschel verwezen (HvJ 117/76, Rückdeschel, Jur. 1976, 1753 en http://eur-lex.europa.eu). 
361 We verwijzen derhalve naar het boek van MARTIN waarop dit hoofdstuk grotendeels gebaseerd is. D. 
MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière d’une 

approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 669 p. 
362 “Dans sa jurisprudence, la Cour, et à sa suite le Tribunal, ont systématiquement assimilé égalité (principe 

général de droit) et non-discrimination (expression spécifique du traité), semblant ainsi oublier que si ces deux 

principes recouvrent certes souvent une même réalité et que leur violation repose sur un même raisonnement, ils 

conservent toutefois une portée et un champ d’application distincts”, D. MARTIN, Egalité et non-discrimination 

dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière d’une approche comparatiste, Bruxelles, 
Bruylant, 2006,  31-32, nr. 44. 
363 HvJ 117/76, Rückdeschel, Jur. 1976, 1753, punt 7 en http://eur-lex.europa.eu. 
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De toetsingscriteria die door het Hof van Justitie worden toegepast, stemmen overeen met de 
criteria die door het Grondwettelijk Hof worden gebruikt als het kennis moet nemen van een 
eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel. Het gaat om: 

- het vergelijkbaarheidscriterium; 
- het teleologisch criterium; 
- het objectiviteitscriterium; 
- het pertinentiecriterium; 
- het evenredigheidscriterium. 

 

1. Het vergelijkbaarheidscriterium 

Het Hof van Justitie is van mening dat een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel 
enkel tussen twee vergelijkbare categorieën kan worden vastgesteld. Indien er een verschil in 
behandeling bestaat tussen twee categorieën die niet vergelijkbaar zijn, kan er geen sprake 
zijn van discriminatie, vermits ongelijke categorieën verschillend kunnen worden 
behandeld364. 

De vergelijkbaarheid wordt volgens het Hof van Justitie bepaald op basis van objectieve 
elementen. Die objectieve elementen worden zelf ingegeven door een bepaalde invalshoek. 
Het Hof is immers van oordeel dat het onmogelijk is om bij de beoordeling van de 
vergelijkbaarheid rekening te houden met alle omstandigheden, daar anders elke vergelijking 
onmogelijk zou worden365. Met andere woorden, het vergelijkbaarheidscriterium bepaalt het 
referentiekader waarbinnen het Hof van Justitie nagaat of het gelijkheidsbeginsel al dan niet 
wordt geschonden. De vergelijkbaarheidsvraag kan niet in abstracto worden onderzocht. 

Om het referentiekader te bepalen houdt het Hof van Justitie inzonderheid rekening met het 
doel van de betwiste maatregel. Dit was bijvoorbeeld het geval in een zaak betreffende een 
verschil in behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers van het bedrijf 
Renault. In geval van zwangerschap hadden de vrouwen recht op een zwangerschapstoelage 
die hen naar aanleiding van hun zwangerschapsverlof werd uitbetaald en die volgens het 
bedrijf Renault tot doel had een aantal nadelen te compenseren die de vrouwen ondervonden. 
Een man die zich gediscrimineerd voelde, betwiste die regeling en voerde een schending van 
het gelijkheidsbeginsel aan. Om te oordelen of mannelijke en vrouwelijke werknemers zich in 
een vergelijkbare situatie bevonden, meende het Hof van Justitie dat men rekening diende te 
houden met het doel van de zwangerschapstoelage366.  

                                                
364 “La constatation d’une discrimination ne peut intervenir qu’après qu’il a été constaté que la différence de 

traitement incriminée a été opérée entre deux opérateurs placés dans une situation comparable”, D. MARTIN, 
Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière d’une approche 

comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 39, nr. 53. 
365 D. MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière 

d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 39, nr. 55. 
366 HvJ C-218/98, Abdoulaye, Rec. 1999, I-5723, r.o. 17 en 20 en http://eur-lex.europa.eu. 
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Zoals dat het geval is voor het Grondwettelijk Hof, situeert het vergelijkbaarheidscriterium 
van het Hof van Justitie zich dus in het spanningsveld tussen objectiviteit en subjectiviteit. De 
vergelijkbaarheid wordt aan de hand van objectieve elementen onderzocht en die elementen 
situeren zich binnen een per definitie subjectief referentiekader, aangezien dat laatste 
afhankelijk is van de invalshoek die het Hof verkiest bij de aanvang van zijn toetsing. 

Betreffende de toepassing van het vergelijkbaarheidscriterium stelde MARTIN vast dat het Hof 
van Justitie in het begin de vergelijkbaarheid vaak en expliciet onderzocht, wat nu echter niet 
meer het geval is. In zijn jongste rechtspraak blijkt het Hof geen uitdrukkelijk standpunt meer 
in te nemen over de vergelijkbaarheidsvraag, maar vooral aandacht te besteden aan de 
verantwoording van de verschillen in behandeling367. Die ‘keuze' van het Hof van Justitie is in 

se niet zo verschillend van de houding van het Grondwettelijk Hof, dat het 
vergelijkbaarheidscriterium evenmin automatisch onderzoekt368. 

 

2. Het teleologisch criterium 

Het teleologisch criterium betreft het doel van de in het geding zijnde maatregel. 

In de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof gaat het voornamelijk om het opsporen van het 
doel van de wetgever, vermits het Grondwettelijk Hof nagaat of wetskrachtige normen het 
gelijkheidsbeginsel eerbiedigen. Gezien de rechtstreekse werking van het unierecht in de 
lidstaten, kan men stellen dat het teleologisch criterium een ruimer toepassingsgebied heeft op 
Europees niveau dan op Belgisch vlak. Het Hof van Justitie, in tegenstelling tot het 
Grondwettelijk Hof, gaat immers niet enkel na of wettelijke bepalingen verenigbaar zijn met 
het gelijkheidsbeginsel, maar ook of andere regels niet discriminerend zijn. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als het Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciële vraag moet 
oordelen of het voordeel dat een werkgever aan zwangere werkneemsters toekent het 
gelijkheidsbeginsel schendt door een verschil in behandeling in te voeren tussen mannelijke 
en vrouwelijke werknemers369. Om die vraag te beantwoorden onderzoekt het Hof de 
doelstelling van de werkgever bij de toekenning van een dergelijk voordeel en zijn 
beweegredenen om een onderscheid in behandeling in te voeren. 

Met andere woorden, ongeacht de aard van de betwiste norm vervult het teleologisch 
criterium dezelfde functie, zowel in de rechtspraak van het Hof van Justitie als in die van het 
Grondwettelijk Hof. 

                                                
367 “(…) on peut constater que la Cour s’attarde presque exclusivement à la démonstration de l’existence (ou de 

l’absence) d’une situation comparable entre l’entreprise requérante et ses concurrentes. Cette attitude est 

certainement influencée par le libellé du traité mais elle contraste assez fort avec la jurisprudence plus récente 

dans laquelle la Cour omet très souvent de se prononcer sur la comparabilité des situations pour s’attacher, 

parfois exclusivement, à la justification de la mesure jugée discriminatoire”, D. MARTIN, Egalité et non-

discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière d’une approche comparatiste, 
Bruxelles, Bruylant, 2006, 41, nr. 59. 
368 Cf. Deel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 3 – Besluit. 
369 HvJ C-218/98, Abdoulaye, Rec. 1999, I-5723 en http://eur-lex.europa.eu. 
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3. Het objectiviteitscriterium 

Het objectiviteitscriterium houdt in dat het gemaakte onderscheid op objectieve 
omstandigheden moet berusten. Zo verklaart het Hof van Justitie in het arrest RÜCKDESCHEL 
dat “krachtens dit beginsel [het gelijkheidsbeginsel]  gelijke omstandigheden niet verschillend 
mogen worden behandeld, tenzij dat verschil objectief ware gerechtvaardigd”370. 

Door ‘objectief gerechtvaardigd’ verwijst het Hof naar “objectieve verschillen in de 
omstandigheden of de positie waarin de betrokkenen zich bevinden”371. De vraag is uiteraard 
in welke mate een verschil in de omstandigheden of in de positie objectief kan zijn. Het 
antwoord daarop hangt grotendeels af van de invalshoek en van het referentiekader die 
worden gekozen om de gelijkheidstoets door te voeren. In abstracto zijn alle gemaakte 
onderscheiden zowel objectief als subjectief. 

Het Hof van Justitie gaat er dus net als het Grondwettelijk Hof vanuit dat het gemaakte 
onderscheid relevant moet zijn ten aanzien van het beoogde doel. Op die manier verbindt het 
Hof het objectiviteits- en het pertinentiecriterium door het gemaakte onderscheid vanuit een 
bepaalde invalshoek, met name de finaliteit van de betwiste maatregel, te benaderen. 

 

4. Het pertinentiecriterium 

Het pertinentiecriterium zoals door het Hof van Justitie toegepast, is inhoudelijk hetzelfde als 
dit dat door het Grondwettelijk Hof wordt gehanteerd: vergelijkbare situaties mogen niet 
verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil in behandeling door objectieve 
omstandigheden wordt verantwoord372. Onder objectieve omstandigheden wordt verstaan 
“objectieve verschillen in de omstandigheden of de positie waarin de betrokkenen zich 
bevinden”373. Met andere woorden, de genomen maatregel moet geschikt zijn om het doel te 
bereiken374. 

De toetsing aan het pertinentiecriterium is min of meer streng naargelang de ingevoerde 
schending van het gelijkheidsbeginsel. Zo voegt het Hof van Justitie in sommige gevallen aan 
het vereiste van objectieve omstandigheden toe dat de betwiste maatregel ook noodzakelijk 
moet zijn opdat het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden. Dit is bijvoorbeeld het geval 
in de arresten waarin een discriminatie tussen mannen en vrouwen wordt aangevoerd375. 

                                                
370 HvJ 117/76, Rückdeschel, Jur. 1976, 1753, r.o. 7 en http://eur-lex.europa.eu. 
371 HvJ 147/79, Hochstrass, Jur. 1980, 3019, r.o. 7. 
372 D. MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière 

d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 77, nr. 115 ; HvJ 117/76, Rückdeschel, Jur. 1976, 
1753, r.o. 7 en http://eur-lex.europa.eu ; 147/79, Hochstrass, Jur. 1980, 3019, r.o. 7. 
373 HvJ 147/79, Hochstrass, Jur. 1980, 3019, r.o. 7. 
374 P. SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact 

van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 312. 
375 HvJ C-154/96, Wolfs, 1998, r.o. 29: “Het Hof concludeerde in punt 30 van genoemd arrest, dat in een 
dergelijk geval een discriminatie bij de berekening van de pensioenen, zoals die welke uit de betrokken nationale 
wettelijke regeling voortvloeit, noodzakelijk en objectief verband houdt met het verschil dat met betrekking tot 
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In zijn analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie verklaart MARTIN dat het Hof een 
strengere gelijkheidscontrole uitvoert als het kennis moet nemen van een maatregel die een 
door het VWEU-Verdrag376 verboden discriminatiegrond zou schenden (onder andere 
discriminatie op basis van geslacht, nationaliteit). “Emanant d’un principe unique de rang 

supérieur, les manifestations spécifiques du principe de non-discrimination dans le traité 

n’ont pas un contenu, une application uniformes, leurs différences se marquant soit par le 

libellé de la disposition qui les renferme, soit par le contexte dans lequel elles sont insérées. 

Leur libellé et/ou leur contexte différents expliquent aussi que la constatation même d’une 

discrimination n’obéit pas aux mêmes règles”377. MARTIN gaat volgens ons te ver als hij 
beweert dat de vaststelling van een discriminatie niet aan dezelfde regels onderworpen wordt 
naargelang van de verdragsbepaling die wordt geschonden. De regels, dit zijn de 
toetsingscriteria die door het Hof worden gehanteerd, zijn in alle gevallen dezelfde maar de 
manier waarop ze worden toegepast, kan licht verschillen. De grens tussen gerechtelijke 
controle en opportuniteitsoordeel is immers vrij klein. Bijgevolg is de ‘grijze zone’ tussen 
beide min of meer groot in functie van de aard van de bestreden norm, de belangen die op het 
spel staan en de politieke prioriteiten. In die zin verschilt de pertinentietoets van het Hof van 
Justitie niet van die van het Grondwettelijk Hof. 

 

5. Het evenredigheidscriterium 

Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de gekozen middelen proportioneel zijn met het 
beoogde doel, met andere woorden dat ze zo weinig mogelijk restrictief en hinderlijk zijn378 
of nog dat die middelen niet verder mogen gaan dan wat nodig is379. Zo stelt MARTIN: “Dans 

le raisonnement que mène la Cour de justice pour vérifier si une mesure, communautaire, 

nationale ou individuelle, est discriminatoire, la dernière étape consiste à vérifier si les 

moyens utilisés pour atteindre l’objectif légitime poursuivi sont ‘appropriés’ et ‘nécessaires’, 

c’est-à-dire respectent le principe de proportionnalité”380. 

                                                                                                                                                   
de pensioenleeftijd is gehandhaafd”; HvJ C-9/91, Equal opportunities Commission, Jur. 1992, I-4297, r.o. 13: 
“Deze vormen van ongelijke behandeling vallen dan ook slechts dan binnen de afwijkingsmogelijkheid, indien 
zij noodzakelijk blijken voor de verwezenlijking van de doelstellingen die de richtlijn nastreeft door de Lid-
Staten toe te staan voor mannen en vrouwen een verschillende pensioengerechtigde leeftijd te handhaven”. 
Toegevoegde onderlijning. 
376 Aangezien het boek van MARTIN in 2006 verschenen is, is er enkel sprake van EG-Verdrag en nog niet van 
VWEU-Verdrag. 
377 D. MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière 

d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 32, nr. 44. 
378 P. SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact 

van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 312; “(...) test de proportionnalité, c’est-

à-dire que les moyens utilisés pour (essayer d’) atteindre l’objectif poursuivi devraient être les moins restrictifs 

et les moins contraignants”, D. MARTIN, Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire. 

Etude critique à la lumière d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, 603, nr. 942. 
379 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary. 
380 P. MARTIN, “Contrôle de proportionnalité des discriminations et politique sociale des États membres - 
Réflexions à partir de l’arrêt Age Concern”, JT 2009, 241. 
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JANS stelt vast dat “in de rechtspraak van het Hof van Justitie drie elementen van het 
evenredigheidsbeginsel kunnen worden onderscheiden”381: (1) er moet een oorzakelijk 
verband zijn tussen het beoogde doel en de genomen maatregel382; (2) de genomen maatregel 
moet onmisbaar en derhalve noodzakelijk zijn om het doel te bereiken, wat concreet betekent 
dat de genomen maatregel “het minst belemmerende alternatief” is; (3) de teweeggebrachte 
belemmering mag niet buiten proportie staan tot het nagestreefde doel. 

Het evenredigheidsbeginsel naar Europees recht verschilt van de proportionaliteitstoets die 
het Grondwettelijk Hof toepast in de mate dat het Belgisch Hof niet eist dat de genomen 
maatregel “het minst belemmerende alternatief” zou zijn. Er dient niettemin te worden 
opgemerkt dat de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in de richting van die van het Hof 
van Justitie evolueert. De Belgische constitutionele rechter suggereert de laatste jaren immers 
andere maatregelen aan de wetgever383 of geeft aanduidingen over de te nemen rechtsnorm384  
als het vaststelt dat een betwiste maatregel het gelijkheidsbeginsel schendt. Volgens 
BEHRENDT gaat het om ‘richtlijnen’ (lignes directrices). De richtlijnen zijn: “Les habilitations 

non obligatoires que le juge constitutionnel accorde au législateur pour la production de 

normes législatives futures”385. “Loin de représenter un concept purement théorique dont la 

seule vocation serait d’alimenter les débats de quelques constitutionnalistes détachés de la 

réalité, les lignes directrices constituent un outil fréquemment utilisé par le juge 

constitutionnel français, belge ou allemand.”386 ALEN beweert trouwens dat het 
Grondwettelijk Hof zich voor de laatste keer in 1997 niet bevoegd verklaarde om “na te gaan 
of het door de bevoegde wetgever nagestreefde doel ook nog door andere wettelijke 
maatregelen zou worden bereikt”387. Het traditionele verschil in evenredigheidstoets tussen 
het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof, dit is de omvang van het marginale karakter 
van de toetsing, is geleidelijk aan het verdwijnen. 

                                                
381 J.H. JANS, “Evenredigheid revisited”, SEW 2000, vol. 7/8, 270. 
382 “In de eerste plaats moet de nationale maatregel geschikt (‘suitable’) zijn om het te beschermen belang ook 
daadwerkelijk te beschermen”, J.H. JANS, “Evenredigheid revisited”, SEW 2000, vol. 7/8, 270. 
383 GwH 15 januari 2009, 3/2009, B.3; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.12. Zoals gezien inzake 
beroepsziekten heeft aldus het Grondwettelijk Hof aan de wetgever gesuggereerd dat de nagestreefde 
doelstellingen “zouden kunnen worden bereikt door te voorzien in anticumulatiemaatregelen en door de 
maatregelen van opsporing en preventie te verbeteren”. 
384 Onder andere Arbitragehof 28 januari 2003, 14/2003, B.17; 17 maart 2004, 42/2004, B.6.3.2.  
385 C. BEHRENDT, Le juge constitutionnel: un législateur-cadre positif : une analyse comparative en droit 

français, belge et allemand, Brussel, Bruylant, 2006, 155. 
386 C. BEHRENDT, Le juge constitutionnel: un législateur-cadre positif : une analyse comparative en droit 

français, belge et allemand, Brussel, Bruylant, 2006, 155. De auteur stelt vast dat er twee soorten richtlijnen 
bestaan: de “lignes directrices déterminées” en de “lignes directrices alternatives”, C. BEHRENDT, Le juge 

constitutionnel: un législateur-cadre positif : une analyse comparative en droit français, belge et allemand, 
Brussel, Bruylant, 2006, 166. 
387 Arbitragehof 14 juli 1997, 42/97. A. ALEN, “Twintig jaar grondwettigheidstoezicht op wetgevende normen. 
Krachtlijnen van de rechtspraak van het Arbitragehof van 1985 tot en met 2004”, in A. ALEN (ed), Twintig jaar 

Arbitragehof, Mechelen, Kluwer, 2005, 9, nr. 19. 
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Afdeling 3 – De analoge-interpretatiemethode van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie 

In zijn onderzoek over de sociale zekerheid van de zelfstandigen en het recht van de Europese 
Unie stelt SCHOUKENS vast dat de socialezekerheidsregelingen van de zelfstandigen 
grotendeels geïnspireerd zijn geweest door de socialezekerheidsregelingen van de 
werknemers388. In het Europees recht wordt de sociale bescherming van de zelfstandigen 
“vaak een zoeken tussen de eigenheid van de zelfstandige en de analogie met de 
werknemer”389. 

De sociale bescherming van de zelfstandigen heeft zich vooral dankzij de rechtspraak van het 
Hof van Justitie ontwikkeld via de beginselen van het vrije dienstenverkeer (artikel 45 
VWEU-Verdrag) en het vestigingsrecht (artikel 49 VWEU-Verdrag). Artikel 45 VWEU-
Verdrag beoogt immers het vrije verkeer van werknemers die een bezoldigde beroepsactiviteit 
uitoefenen, terwijl artikel 49 VWEU-Verdrag de toegang tot en de uitoefening van 
werkzaamheden anders dan in loondienst alsook de oprichting en het beheer van 
ondernemingen betreft. Kortom, we zouden kunnen stellen dat artikel 45 VWEU-Verdrag de 
werknemers betreft en artikel 49 de zelfstandigen390. 

Het Hof van Justitie heeft echter uidrukkelijk gezegd dat de artikelen 45 en 49 VWEU-
Verdrag “dezelfde rechtsbescherming verlenen en dat de kwalificatie van een economische 
werkzaamheid derhalve geen belang heeft”391. Op die basis heeft het Hof een rechtspraak 
ontwikkeld waarin het naar analogie eenzelfde redenering toepast op verschillende 
categorieën rechtsonderhorigen in functie van de doelstellingen van de Europese Unie. 
Anders gezegd, het Europese rechtscollege interpreteert die verdragsbepalingen in het ruimere 
kader van het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitalen, dat trouwens titel IV van het 
verdragshoofdstuk is en waaronder artikelen 45 en 49 zijn opgenomen. Als het moet oordelen 
of een nationale maatregel een verdragsbepaling schendt, beperkt het Hof zich niet tot een 
strikte controle van de nationale bepaling ten aanzien van de betrokken unieregel, maar voert 
het zijn jurisdictionele controle door in het ruimere kader van de prioritaire doelstellingen van 
de Europese Unie.  

De contextuele aanpak stelt het Hof van Justitie aldus in staat om een analoge interpretatie toe 
te passen als het moet oordelen over geschillen met betrekking tot zelfstandigen. In zijn 
onderzoek toont SCHOUKENS aan dat het Hof van Justitie de analoge-interpretatiemethode 

                                                
388 Dit deel van ons onderzoek verwijst hoofdzakelijk naar het onderzoek van Schoukens. P. SCHOUKENS, De 

sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact van het vrije verkeer van 

zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 615 p. 
389 P. SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact 

van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 33. 
390 Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de begrippen ‘werknemer’ en ‘zelfstandige’ in het 
nationaal en het Europees recht niet noodzakelijk overeenstemmen. Zo wordt bijvoorbeeld een geestelijke niet 
als zelfstandige beschouwd naar Nederlands recht maar wel naar Europees recht, HvJ 300/84, Van Roosmalen, 
Jur. 1986, 3097. Voor een gedetailleerde analyse over de begrippen ‘werknemer’ en ‘zelfstandige’, zie P. 
SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact van het 

vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 301-311. 
391 HvJ C-363/89, Roux, Jur. 1991, I-273, r.o. 23. 
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regelmatig gebruikt392. Betreffende het Belgisch pensioenstelsel van de zelfstandigen kunnen 
we bijvoorbeeld verwijzen naar de zaak BOURGARD

393. De heer BOURGARD, een zelfstandige, 
besloot om op 60 jaar zijn pensioen bij het RSVZ aan te vragen. In toepassing van de 
geldende regeling paste het RSVZ, bij de berekening van zijn pensioenbedrag, een 
verminderingscoëfficiënt van 25 % toe. De heer BOURGARD meende dat hij op basis van 
geslacht werd gediscrimineerd omdat voor een vrouwelijke zelfstandige in dezelfde situatie 
geen vermindering van haar pensioenbedrag wegens vervroegde pensionering zou worden 
toegepast. 

Bijgevolg betwistte hij eerst de beslissing van het RSVZ voor de arbeidsrechtbank en daarna 
voor het arbeidshof dat oordeelde dat zijn vordering ongegrond was. Tegen dit laatste arrest 
ging hij in voorziening bij het Hof van Cassatie dat een prejudiciële vraag stelde aan het Hof 
van Justitie van de Europese Unie. Dit Hof concludeerde dat artikel 7, eerste lid, sub a, van de 
richtlijn 79/7/EEG zich niet tegen een verschil in berekening van het pensioenbedrag verzet 
zolang de pensioenleeftijden voor mannen en vrouwen niet dezelfde zijn394. 

Rekening houdend met de beschikking van het Hof van Justitie sprak het Hof van Cassatie 
zich op 11 oktober 2004 uit en verwierp het beroep omdat de aangevoerde middelen naar zijn 
mening “falen naar recht” 395. Het arrest van het Hof was vrij summier en men kan ervan 
uitgaan dat het Hof van Cassatie volledig de beschikking van het Hof van Justitie volgde. 

In deze zaak is vooral de redenering van het Hof van Justitie van belang. Het Hof, rekening 
houdend met het doel van de Belgische wetgever396 - met name een geleidelijke 
gelijkschakeling van de pensioenleeftijd van mannen en vrouwen - verwijst naar zijn eigen 
rechtspraak over gelijkaardige vragen in het pensioenstelsel voor werknemers397. Ondanks het 
feit dat het Hof het argument van de Belgische regering in overweging neemt, dit is het feit 
dat een vergelijking tussen de pensioenstelsels van de werknemers en zelfstandigen volgens 
de Belgische regering niet mogelijk is398, is het Hof de mening toegedaan dat “deze 
vaststelling met betrekking tot het pensioenstelsel van werknemers eveneens geldt voor dat 
van zelfstandigen”399. Onder “deze vaststelling” verwijst het Hof naar het arrest WOLFS 

waarin wordt gezegd dat een verschil in pensioenberekening “noodzakelijkerwijs en objectief 
verband houdt met het verschil dat voor de vaststelling van de pensioenleeftijd is 
gehandhaafd”400. Met andere woorden, het is niet omdat de stelsels onderling niet 
vergelijkbaar zouden zijn dat de rechtspraak inzake een stelsel (in casu het pensioenstelsel 
van de werknemers) niet op een ander stelsel (in casu het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen) kan worden toegepast. 
                                                
392 P. SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact 

van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 317 ev. 
393 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004. 
394 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004. 
395 Cass. 11 oktober 2004, RN S010137F. 
396 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004, r.o. 30. 
397 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004, r.o. 34. Het verwijst naar zijn volgende arresten: HvJ C-154/92, Van Cant, 
1993; C-377/96 tot C-384/96, De Vriendt e.a., samengevoegde zaken, 1998; C-154/96, Wolfs, 1998. 
398 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004, r.o. 25. 
399 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004, r.o. 37. 
400 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004, r.o. 36. 
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Het Hof van Justitie past hier dus de analoge-interpretatiemethode toe waardoor wettelijke 
bepalingen die van toepassing zijn op een bepaalde beroepscategorie, zodanig worden 
geïnterpreteerd dat ze naar analogie op andere beroepscategorieën worden toegepast401. 
SCHOUKENS gaat ervan uit dat het vrije zelfstandigenverkeer en het vrije werknemersverkeer 
aan dezelfde basisbeginselen beantwoorden en dat ze elkaars evenknie zijn geworden402. 
Omdat “de economische beginselen van het [VWEU]-Verdrag (…) niet losstaand van elkaar 
worden geïnterpreteerd” is het “dan ook niet onbegrijpelijk dat het Hof binnen het beginsel 
van het vrije verkeer van beroepsactieve personen zelf, een sterk analoge interpretatie 
toepast”403. 

Hier dient te worden opgemerkt dat het Grondwettelijk Hof de analoge-interpretatiemethode 
eveneens toepast404. Net als het Hof van Justitie gebruikt de constitutionele rechter de 
interpretatie naar analogie in het kader van een systeeminterne interpretatiemethode. Zo 
hebben wij gezien dat inzake arbeidsongevallen het Grondwettelijk Hof wettelijke bepalingen 
met betrekking tot het overheidspersoneel interpreteert aan de hand van gelijkaardige 
rechtsnormen die op de werknemers van toepassing zijn405 of dat het Hof de invoering van de 
verzekering tegen kleine risico’s ten voordele van de zelfstandigen interpreteert volgens de 
ratio legis van de werknemersverzekering406. Andersom, inzake wettelijke pensioenleeftijd 
past het Grondwettelijk Hof naar analogie dezelfde redenering toe op de werknemers als deze 
uitgewerkt voor de zelfstandigen407. Zowel het Hof van Justitie als het Grondwettelijk Hof 
beroepen zich op de contextuele en de teleologische interpretatiemethode om naar analogie te 
redeneren en houden daarbij rekening met de meer algemene doelstellingen van de wetgever 
en de politieke prioriteiten. 

 

Afdeling 4 - Besluit 

Het Hof van Justitie toetst nationale maatregelen aan het gelijkheidsbeginsel en aan het 
unierecht op basis van hetzelfde toetsingsschema als dat van het Grondwettelijk Hof. Dat 
toetsingsmodel bestaat uit vijf criteria: (1) het vergelijkbaarheidscriterium; (2) het 
teleologische criterium; (3) het objectiviteitscriterium; (4) het pertinentiecriterium; (5) het 

                                                
401 Zie eveneens HvJ 300/84, Van Roosmalen, Jur. 1986, 3097, r.o. 19 : “overwegende dat het vrije verkeer van 
personen niet alleen geldt voor werknemers, maar in het kader van het recht van vestiging en het vrij verrichten 
van diensten ook voor zelfstandigen, en dat de stelsels van sociale zekerheid voor zelfstandigen dienen te worden 
gecoordineerd om een van de doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken (...);  
402 P. SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact 

van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 334. 
403 P. SCHOUKENS, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht : de impact 

van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven-Leusden, Acco, 2000, 335. 
404 Cf. Deel II, Hoofdstuk 2 - Toetsingscriteria van het gelijkheidsbeginsel naar Belgisch recht: het 
Grondwettelijk Hof, Afdeling 2 - De toetsingscriteria van het Grondwettelijk Hof, 2. Het teleologisch criterium, 
2.2. De doelstelling van de wetgever, alsook Afdeling 4 - Besluit. 
405 Zie onder andere Arbitragehof 8 mei 2002, 82/2002, B.4.3; 20 februari 2002, 40/2002, B.2; 21 juni 2001, 
86/2001; 5 juli 2000, 85/2000 van 5 juli 2000, B.4.1 en B.4.2. 
406 GwH 22 oktober 2008, 139/2008. 
407 GwH 1 maart 2001, 28/2001, B.4 en B.5: het Hof verwijst uitdrukkelijk naar zijn arrest van 20 januari 1999, 
6/99. 
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evenredigheidscriterium. Naargelang het geschil past het Hof al de criteria of slechts enkele 
ervan toe. 

Een casuïstische benadering van de rechtspraak van beide rechtscolleges toont ongetwijfeld 
verschillen in de concrete toepassing van die toetsingscriteria aan408. Enerzijds worden die 
verschillen ingegeven door de respectieve bevoegdheden van beide hoven en de manier 
waarop de toetsingsbepalingen in beide rechtsstelsels worden geformuleerd409; anderzijds zijn 
de verschillen tussen het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof in de toepassing van het 
toetsingsschema niet groter of kleiner dan de verschillen die bestaan in de rechtspraak van 
eenzelfde rechtscollege naargelang de gelijkheidsvraag, de rechtstak en/of de belangen die op 
het spel staan. 

De casuïstische verschillen hebben vooral te maken met de aard van de toetsingscriteria. Die 
criteria maken deel uit van een evenwichtig toetsingsmodel waarin recht en politiek, rede en 
macht, objectiviteit en subjectiviteit elkaars tegenpolen zijn en tegelijkertijd de onmisbare 
componenten van een geheel. Naar aanleiding van de gelijkheidstoets doen de aard van de 
vraag, de politieke prioriteiten, de doelstelling van de wetgever, de toestand van de 
maatschappij, de economische situatie, enz. de balans naar hier of naar daar doorslaan. 

Zowel het Hof van Justitie als het Grondwettelijk Hof beroepen zich op de analoge-
interpretatiemethode als ze over verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën moeten 
oordelen. Die interpretatiemethode steunt op een contextuele en teleologische interpretatie 
van de bestreden bepaling. In die zin strookt de interpretatiemethode van beide rechtscolleges 
met het hedendaags pragmatisch model dat FRYDMAN aangereikt heeft410. 

 

                                                
408 Die beschouwing steunt op onze analyse van de arresten van het Grondwettelijk Hof en op het casuïstische 
onderzoek van MARTIN betreffende de rechtspraak van het Hof van Justitie. D. MARTIN, Egalité et non-

discrimination dans la jurisprudence communautaire. Etude critique à la lumière d’une approche comparatiste, 
Bruxelles, Bruylant, 2006, 669 p. 
409 Het gelijkheidsbeginsel is al lang in de Belgische Grondwet ingeschreven terwijl het gelijkheidsbeginsel naar 
het unierecht zich vooral ontwikkeld heeft rond discriminatieverboden en de specifieke ‘man-vrouwgelijkheid’. 
In het unierecht was het gelijkheidsbeginsel tot voor kort hoofdzakelijk een jurisprudentiële constructie. Dankzij 
de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon bevat nu het Verdrag betreffende de Europese Unie bepalingen 
die het gelijkheidsbeginsel als basisbeginsel van de Unie herkennen (onder andere art. 2 VEU-Verdrag: “De 
waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, 
de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden 
behoren”; art. 9 VEU-Verdrag: “De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar 
burgers, die gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties”). 
410 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 665-671. 
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Hoofdstuk 5 - Conclusies 

Welke conclusies kunnen we trekken uit deze studie van de toetsingsschema’s van het 
Grondwettelijk Hof en van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de rechtspraak 
van beide rechtscolleges? 

1° Het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van de Europese Unie passen hetzelfde 
toetsingsschema toe dat uit vijf criteria bestaat: 

- het vergelijkbaarheidscriterium; 
- het teleologische criterium; 
- het objectiviteitscriterium; 
- het pertinentiecriterium; 
- het evenredigheidscriterium. 

2° In de concrete toepassing van die vijf criteria door beide rechtscolleges zijn er niet 
meer of minder verschillen dan tussen arresten van eenzelfde hof. De verschillen 
houden niet zozeer verband met de hoedanigheid van de rechter dan wel met de 
belangen die op het spel staan en de maatschappelijke en politieke bekommernissen 
van het moment. 

3° Beide hoven voeren hun taak uit in het kader van het hedendaags pragmatisch 
interpretatiemodel zoals door FRYDMAN gesteld. Dat houdt in dat “de manière 

spécifique, le sens d’un texte juridique peut donc être déterminé en fonction soit 1° de 

l’intention de son auteur et, pour la loi, de la volonté du législateur, telle qu’elle 

ressort notamment de l’examen des travaux préparatoires ; 2° de l’acte dont le texte 

fait partie et plus largement de la cohérence de l’ordre juridique dont il relève et des 

principes généraux du droit sur lesquels celui-ci repose ; 3° de la situation à laquelle 

le texte doit être appliqué et d’une mise en balance adéquate des intérêts et des 

valeurs en présence, tels que le procès aura permis de les mettre en lumière”411. Met 
andere woorden, tussen een verscheidenheid aan argumenten en grondslagen om de 
rechtsnorm te interpreteren, verkiest het rechtscollege die welke hem het meest 
aangewezen lijken in functie van een ruimere context. 

4° In het kader van een contextuele en teleologische interpretatie redeneren het Hof van 
Justitie en het Grondwettelijk Hof naar analogie. Beide gebruiken de analoge-
interpretatiemethode waardoor de rechtsnorm die van toepassing is op een 
beroepscategorie wordt geïnterpreteerd aan de hand van een gelijkaardige bepaling die 
op een andere beroepscategorie wordt toegepast. 

                                                
411 B. FRYDMAN is trouwens van oordeel dat het gaat om tegelijkertijd concurrerende en aanvullende methoden, 
die gewoonlijk als legitiem worden beschouwd en aanvaard (“méthodes concurrentes et complémentaires, 

habituellement mentionnées et considérées comme légitimes”). B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, 
Bruylant, 2007, 666. 
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5° Omdat beide rechters de voorkeur geven aan een contextuele en teleologische 
interpretatie, is er geen sectorale of rechtstakgebonden definitie van het 
gelijkheidsbeginsel. Er bestaat slechts één definitie van het gelijkheidsbeginsel. Maar 
omdat dat beginsel op concrete gevallen wordt toegepast, kunnen de invalshoek en het 
referentiekader die het Hof verkiest, wel eens veranderen. Het gelijkheidsbeginsel kan 
in die zin met een hologram worden vergeleken. De beelden die men op een hologram 
ziet, kunnen andere vormen aannemen naargelang van de invalshoek. Dit is net zo met 
het gelijkheidsbeginsel: naargelang van de gekozen invalshoek is er meer of minder 
gelijkheid, schendt de bestreden norm het gelijkheidsbeginsel of niet. 

6° Naar aanleiding van de gelijkheidstoets blijken beide rechtscolleges veel belang te 
hechten aan financiële beschouwingen en aan de economische toestand van de staat. 
Het Grondwettelijk Hof lijkt minder geneigd om een schending van het 
gelijkheidsbeginsel vast te stellen als dergelijke schending (naar zijn mening) te grote 
gevolgen voor de staatsfinanciën zou hebben.  

7° De vergelijkbaarheidsvraag over verschillende beroepscategorieën blijkt meer 
problemen te stellen in het socialezekerheidsrecht dan in andere rechtstakken. Het 
Grondwettelijk Hof schijnt te vrezen dat het evenwicht (?) tussen onze drie stelsels 
daardoor in het gedrang zou worden gebracht. De vraag is echter of de organisatie van 
de sociale bescherming rond drie beroepscategorieën in de XXIste eeuw nog 
verantwoord is. 

8° De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het 
socialezekerheidsrecht verschilt duidelijk naargelang de socialezekerheidssector die 
aan bod komt. Het Hof blijkt meer geneigd te zijn om schendingen van het 
gelijkheidsbeginsel vast te stellen in sectoren waar de kosten niet ten laste van de 
staatskas komen. Die redenering is uiteraard vrij relatief aangezien de kosten die ten 
laste van de privésector komen, meestal op particulieren worden afgeschoven. 

9° Inzake wettelijke pensioenstelsels stuit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 
vaak op het feit dat de pensioenstelsels niet met elkaar vergelijkbaar zijn of dat de 
logica van elk stelsel tot gevolg heeft dat verschillen in behandeling toch worden 
verantwoord. Het Hof hecht blijkbaar veel belang aan de eigen financiering, de eigen 
toekenningsvoorwaarden en de eigen doelstelling van elk pensioenstelsel. De vraag is 
echter of die overweging in de XXIste eeuw nog relevant is. 

10° Sinds 2007 kunnen we niettemin vaststellen dat de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof met betrekking tot de wettelijke pensioenen en beroepscategorieën evolueert. Het 
Hof erkent nu en dan schendingen van het gelijkheidsbeginsel als beroepscategorieën 
verschillend worden behandeld inzake wettelijke pensioenen. Bovendien heeft het Hof 
in 2011 voor de eerste keer expliciet verklaard dat de pensioenstelsels met elkaar 
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vergelijkbaar zijn als het gaat om eenzelfde maatregel die voor die verschillende 
stelsels gemeenschappelijk is412. 

11° Bij de toetsing van pensioenbepalingen aan het gelijkheidsbeginsel besteedt het 
Grondwettelijk Hof veel aandacht aan het doel van de wetgever. Die teleologische 
interpretatie speelt een belangrijke rol in de toepassing van de verschillende 
toetsingscriteria. Ze wordt zowel toegepast om te bepalen of beroepscategorieën 
vergelijkbaar zijn als om te bepalen of de bestreden maatregel verantwoord is ten 
opzichte van en evenredig met het doel van de wetgever.  

                                                
412 GwH 31 mei 2011, 93/2011. 
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DEEL III – GELIJKHEID IN DE GESCHIEDENIS VAN 
DE SOCIALE ZEKERHEID 

 

 
 

“L’égalité que l’on voit tue plus que celle qu’on 

ressent” 
 

A. DE TOCQUEVILLE
413 

 
 

 

                                                
413 A. DE TOCQUEVILLE, L'ancien régime et la révolution, Gallimard, Paris, 1952, 47-48, gebaseerd op de Franse 
uitgave van 1859, 166. 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

De geschiedenis van de sociale zekerheid, in de brede betekenis van het woord, en de 
doorbraak van het gelijkheidsbegrip zijn nauw verbonden met de ontwikkeling van de 
openbare dienst en het zich toe-eigenen door de staat van bepaalde taken en 
activiteitsdomeinen die oorspronkelijk aan individuele en privé-initiatieven werden 
overgelaten. De sociale zekerheid zoals we ze vandaag kennen, wordt georganiseerd rond drie 
beroepscategorieën (de werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel) en haar 
financiering berust op drie actoren: de actieve bevolking (ongeacht de beroepscategorie), de 
werkgevers (hetzij privé-ondernemingen, hetzij publieke of semi-publieke instellingen) en de 
staat. Om tot die constructie te komen heeft men een lange weg moeten afleggen, 
vertrekkende vanuit een maatschappij waarin macht en individuele strijd voor het leven 
overheersen om te komen tot een solidaire samenleving, waarin iedereen een plaats heeft en 
de staat een steeds groter aantal taken op zich neemt en in steeds meer domeinen tussenkomt. 
Ondanks het feit dat vandaag de dag sommigen het solidariteitsbegrip of tenminste zijn 
draagwijdte regelmatig in vraag stellen414, blijft de solidariteit een belangrijk fundament van 
onze rechtsstaat. Solidariteit, dit is volgens het woordenboek VAN DALE “het bewustzijn van 
samenhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen”415, is uiteraard een 
flexibel begrip aangezien de solidariteit min of meer uitgebreid kan zijn, in de ruimte (men 
denke hier aan de solidariteit die zich tot de dorpsgrenzen beperkt of zich wereldwijd uitstrekt 
of nog aan de betekenis van solidariteit afhankelijk van het land of van het werelddeel waarin 
men verblijft) en in de tijd (met een persoon of met een groep mensen kan men voor beperkte 
of voor onbepaalde duur solidair zijn; de praktijkbetekenis van solidariteit verschilt 
naargelang het tijdperk). Solidariteit houdt een evenwicht tussen de tenlasteneming van 
bepaalde sociale risico’s door de samenleving en/of door het individu. De draagwijdte van 
solidariteit is ontegensprekelijk verbonden met opvattingen van politieke, economische, 
sociologische, filosofische en persoonlijke aard. DUMONT stelt bijvoorbeeld vast dat de 
verdeling van de verantwoordelijkheden voor de sociale risico’s tussen de samenleving en de 
mensen steeds op basis van wisselvallige, aftastende en precaire definities van solidariteit 
plaatsvond, maar nooit op grond van een duidelijke beslissing416. 

De geschiedenis van de sociale bescherming wordt eveneens fel beïnvloed door (de gevolgen 
van) de Franse Revolutie van 1789. Ook al hebben vormen van armoedebestrijding en 
solidariteit te allen tijden bestaan, het is vooral tijdens de XVIIIde eeuw, in de sporen van de 

                                                
414 Het in vraag stellen van de solidariteit is geen specifieke kenmerk van de huidige samenleving. De 
geschiedenis toont aan dat de mens, door de jaren heen, de (nood aan) solidariteit voortdurend in vraag stelt.  
415 VAN DALE, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, online woordenboek (raadpleging: 13 november 
2010). 
416 “(…) le processus de socialisation des responsabilités face aux risques, qui constitue le coeur de la genèse de 

l’Etat-providence, n’a donc pas abouti à une forme de collectivisation pure et simple de ces risques, mais bien 

plutôt à leur partage entre la société et les individus. Au sein de tous les Etats-providence, la répartition des 

responsabilités entre la première et les seconds a toujours fait l’objet de solutions fluctuantes, de tâtonnements 

laborieux, de compromis précaires et d’incessantes redéfinitions, mais jamais de la solution tranchée (…)” D. 
DUMONT, La responsabilisation des personnes sans emploi en question. Une étude critique de la 

contractualisation des prestations sociales en droit belge de l’assurance chômage et de l’aide sociale, Brussel, 
FUSL. Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en sciences juridiques, 4 janvier 2010, 395. 
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Franse Revolutie en de erkenning van de (formele) gelijkheid tussen de individuen, dat de 
sociale bescherming zoals wij ze vandaag kennen, haar grondslag vindt. Deze ontwikkeling is 
te danken aan twee elementen die met elkaar verbonden zijn en volgens het ‘actie-
reactieprincipe’ functioneren: enerzijds de doorbraak van het gelijkheidsbeginsel en de 
evolutie die daarop volgde; anderzijds de ontwikkeling van de openbare diensten en het 
(teruggevonden) onderscheid tussen privé- en publiek vermogen. Daar de bewindvoerders 
hun aanwezigheid moesten legitimeren en de ‘sociale band’ dienden te versterken417, namen 
ze maatregelen op een gestructureerde manier, via publieke instellingen en administraties, om 
armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. GUBLIELMI en KOUBI, in hun uitstekende boek 
over het (Franse) recht van het openbare ambt418, gaan ervan uit dat de oprichting van 
instellingen van openbare hulp ten voordele van kinderen, wezen, behoeftigen, gehandicapten, 
enz., en van een ‘Comité de la mendicité’ in de schoot van de Franse Assemblée nationale 

haar bestaansredenen vindt in het feit dat “l'affirmation des droits et libertés de l'homme et du 

citoyen dépend de cette perception de l'utilité publique ou de l'utilité commune à la base de la 

notion de service public“
419. Om de Franse leuze ‘liberté, égalité, fraternité’  en het concept 

‘openbaar nut’ concreter te maken, moesten de acties van de bestuurders zichtbaar zijn voor 
de bevolking en zich vooral richten op domeinen die het volk aanbelangden. 

Om de hiervoor vermelde redenen en met het oog op het beantwoorden van onze 
onderzoeksvraag inzake gelijkheid in de sociale zekerheid benaderen we de geschiedenis van 
de sociale bescherming vanuit een drievoudige invalshoek: de feitelijke gegevens over de 
sociale bescherming uit het verleden, de evolutie van het gelijkheidsbegrip in de sociale 
zekerheid en de ontwikkeling van de overheidsdiensten. Zoals eerder gezegd420, het gaat niet 
om drie invalshoeken die apart worden besproken, dit zou een kunstmatige aanpak met zich 
meebrengen, maar wel om een drievoudige invalshoek. Met ander woorden, chronologisch 
besteden we vooral aandacht aan de gebeurtenissen die op het kruispunt liggen van de sociale 
bescherming, het gelijkheidsbeginsel en de openbare diensten. 

De gekozen invalshoek is teleologisch. We hebben immers in deel II gezien dat contextuele 
en teleologische interpretatie een belangrijke rol spelen in de gelijkheidstoets. In de opbouw 
van de sociale zekerheid rond drie beroepscategorieën gaan wij dus op zoek naar het doel van 
de wetgever omtrent de gelijkstelling van de sociale bescherming die aan de gerechtigden 
wordt geboden. Is het doel van de wetgever veranderd sedert 1830? Streefde hij naar meer of 
minder gelijkheid tussen de beroepscategorieën? Werd een zekere gelijkstelling van de sociale 
bescherming tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren sneller doorgevoerd in 
sommige sectoren van de sociale zekerheid dan in anderen? Hierbij wordt een specifieke 
aandacht besteed aan de wettelijke pensioenen en vooral aan de ontwikkeling van de 
gelijkenissen en verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën en aan de ratio legis 
                                                
417 “La conception de l'Etat (...) commande que certaines activités indispensables à l'affermissement du lien 

social et au développement de l'individu, nouveau sujet de droits, soient prises en charge par l'Etat et se trouvent 

ainsi érigées en "services publics"." J. GUBLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, Paris, Montschrestien, 
Collection Domat, 2007, 38, nr. 70. 
418 J. GUBLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, Paris, Montschrestien, Collection Domat, 2007, 755 p. 
419 J. GUBLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, Paris, Montschrestien, Collection Domat, 2007, 39, nr. 
73. 
420 Cf. Deel I. 
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van de pensioenwetgeving. De pensioensector maakt deel uit van de sociale zekerheid. Het is 
daarom belangrijk om de geschiedenis van die sector in het licht van de geschiedenis van de 
andere sectoren te bekijken, vertrekkende vanuit de evolutie van het gelijkheidsbegrip en 
vooral van de gelijkheid tussen beroepscategorieën.  

Gezien onze teleologische benadering, steunt onderhavig deel hoofdzakelijk op parlementaire 
stukken, verslagen van de ministerraad, verslagen aan de Koning en officiële administratieve 
dossiers en niet zozeer op literatuur. 

We bespreken eerst de geschiedenis van de sociale zekerheid in het algemeen, van de oudheid 
tot ongeveer 1944, jaar dat bekend staat als dat van het ontstaan van onze sociale zekerheid 
(hoofdstuk 2). Daarna bekijken we de evolutie binnen elke sector van de sociale zekerheid 
voor de verschillende beroepscategorieën (werknemers, ambtenaren en zelfstandigen) door de 
bril van het gelijkheidsbeginsel met een bijzondere aandacht voor de XXste en de XXIste eeuw 
(hoofdstuk 3). De geschiedenis van het gelijkheidsbeginsel en de verschillen in behandeling 
tussen beroepscategorieën in de rust- en overlevingspensioenen worden in een apart 
hoofdstuk besproken (hoofdstuk 4). Ten slotte trekken we een aantal conclusies (hoofdstuk 5).  
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Hoofdstuk 2 - Gelijkheid en geschiedenis van de sociale zekerheid 
(van de oudheid tot circa 1944) 

De wortels van de organisatie van de Belgische sociale zekerheid rond drie 
beroepscategorieën zijn diep ingegraven in de geschiedenis van België. De wijze waarop de 
Belgische sociale zekerheid rond drie beroepscategorieën is georganiseerd, is sterk 
vervlochten met de geschiedenis van België; de sociale bescherming ontwikkelde zich 
immers in functie van maatschappelijke, economische en financiële overwegingen. Daar de 
evolutie van het begrip gelijkheid deel uitmaakt van de maatschappelijke geschiedenis, wordt 
de doorbraak van deze notie in de sociale zekerheid sterk gelinkt aan de ontwikkeling van de 
opvattingen bij de Belgische bevolking en vooral in de politieke wereld. De sociale zekerheid, 
in de brede betekenis van het woord, kan immers niet los worden gezien van de rest van de 
maatschappelijke context, als een abstract begrip, zonder banden met de maatschappij waarin 
ze wordt verankerd. 

De wettelijke pensioenen, als onderdeel van de sociale zekerheid, werden eveneens beïnvloed 
door de ontwikkeling van België, de evolutie van de normen en maatschappelijke waarden en 
de evoluerende definitie van het gelijkheidsbegrip. 

Om die reden lijkt het ons belangrijk om de geschiedenis van de sociale zekerheid 
teleologisch te benaderen, rekening houdend met de maatschappelijke context. Onze 
doelstelling is tweeledig. Het is niet de bedoeling om dit exhaustief en tot in het kleinste detail 
te behandelen maar wel om door het prisma van de gelijkheid een beeld van die sociale 
geschiedenis te schetsen zodat de evolutie van de wettelijke pensioenen kan worden 
gecontextualiseerd en de bedoeling van de bestaande wetgevende regelingen, doorheen hun 
historische evolutie, duidelijk worden gemaakt. 

 

Afdeling 1 - De sociale bijstand als eerste doorbraak van de gelijkheid (van 
de oudheid tot 1789) 

De sociale bijstand421 is echter de oudste vorm van sociale zekerheid; hij bestaat inderdaad al 
heel lang. “Reeds 4000 jaar geleden verklaarde de vorst van Mesopotamië zich al 
verantwoordelijk voor de behoeftigen in de maatschappij.”422 Onder CAIUS GRACCHUS werden 
voedingsmiddelen uitgedeeld aan inwoners zonder grondbezittingen423. Die praktijk werd 
zelfs tijdens het Romeinse Rijk veralgemeend. In de middeleeuwen werd de hulp aan 
behoeftigen overgenomen door de Kerk, of soms door landsheren. Die hulp ontstond niet 

                                                
421 Volgens de Europese wetgeving dekt het begrip sociale zekerheid zowel de socialezekerheidsprestaties in de 
strikte betekenis van het woord als uitkeringen en andere tegemoetkomingen die worden toegekend in het kader 
van de – naar ons Belgisch model - sociale bijstand. Zie hierover J. VAN LANGENDONCK, Een andere kijk op de 

sociale zekerheid, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 21-22. 
422 FOD Sociale Zekerheid, Het onstaan van de sociale bescherming in België, www.socialezekerheid.be 
(raadpleging: 5 november 2010). 
423 J. GUBLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, Paris, Montschrestien, Collection Domat, 2007, 23. 
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zozeer uit solidariteitsoverwegingen en bekommernissen om de armen, maar werd vooral 
beschouwd als een middel om toezicht op een deel van de bevolking uit te oefenen424. De 
kloosters boden een relatieve bescherming aan de mensen: de onrust en de frequente oorlogen 
zetten de burgers aan om zich onder de bescherming (en derhalve onder het toezicht) van de 
clerus en kerkinstellingen te plaatsen425. De landsheren stelden collectieve diensten ter 
beschikking van hun onderdanen; dit was voor velen een voldoende reden om zich te 
onderwerpen aan de landsheer. Deze zoektocht naar bescherming en veiligheid brachten de 
mensen samen, waardoor geleidelijk een solidariteitsgevoel ontstond. 

In de loop van de XIde eeuw veranderde de opvatting volgens welke de hulp aan behoeftigen 
hoofdzakelijk een controlefunctie vervulde. Die hulp werd vervolgens beschouwd als een 
normale overheidstaak in een kwaliteitsvolle samenleving. GUBLIELMI en KOUBI verwoorden 
die evolutie als volgt: “La protection de la cité conduit ainsi à l'émergence d'un sentiment de 

solidarité locale. La préoccupation initiale de régulation des conduites se transforme en une 

recherche de maintien de la qualité de vie collective.”
426 Door de jaren heen versterkte en 

vergrootte de overheid haar actieveld inzake sociale en maatschappelijke steun aan de 
bevolking427. De voornaamste overweging hiervoor was uiteraard van economische aard. De 
bescherming van de mens was een basisbeginsel van de overheid omdat eenieder een 
bepaalde werkkracht vertegenwoordigt die ten bate van het algemeen welzijn kon worden 
gebruikt.428 

De XVIde eeuw was een periode van economische bloei, weelde en grote rijkdom, maar niet 
voor iedereen. Het volk leefde in ellendige omstandigheden en de arbeiders hadden lange 
werkdagen. Om de kloof tussen armen en rijken te ‘verzachten’ werd zelfs aan de hoge 
ambtenaren verboden satijnen en fluwelen kleren te dragen en niemand mocht gekleed gaan in 
gouden of zilveren stoffen.429  Desondanks heerste toen de algemene opvatting dat armen 
luieriken waren die geen zin hadden om te werken. Zo kan men bij DUCHESNE het volgende 
lezen: “Les pauvres comprenaient beaucoup de mendiants, répugnant au travail. Dès le XV

ème
 

siècle, des familles entières exerçaient la mendicité comme une profession alors qu’on ne 

trouvait pas de bras pour l’agriculture. La mendicité devint même un véritable fléau contre 

lequel l’autorité dut sévir."
430

 Gelukkig werd die strenge en repressieve overheidsaanpak 

                                                
424 J. GUBLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, Paris, Montschrestien, Collection Domat, 2007, 24, nr. 
30. 
425 “A cette époque de troubles et de guerres fréquentes, les monastères devaient à leur caractère religieux, une 
sécurité relative qui attirait la population, d'autant plus que celle-ci y trouvait une protection précieuse. Jusqu'à la 
fin du XIème siècle, s'accrut le nombre des hommes de sainteur, c'est-à-dire des personnes qui, moyennant un 
cens modique, se plaçaient sous la protection d'un abbé.” L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la 

Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, Sirey-Wykman, 1932, 44.  
426 J. GUBLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, Paris, Montschrestien, Collection Domat, 2007, 25, nr. 
34. 
427 Zo verlenen de bestuurders van de steden bijstand aan de armen en de ziekten; ziekenhuizen worden 
opgericht. De overheid probeert de materiële armoede te verhelpen. Zie hierover J. GUBLIELMI en G. KOUBI, 
Droit du service public, Paris, Montschrestien, Collection Domat, 2007, 19-36. 
428 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 137. 
429 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 186. 
430 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
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gedeeltelijk vervangen door doeltreffendere maatregelen. De overheid spitste zich toe op de 
organisatie van de sociale bijstand die tot dan aan de geestelijkheid was overgelaten. In 1506 
organiseerde de stad Rijsel een gemeenschappelijke kas (bourse commune genoemd) teneinde 
de inkomsten van alle ziekenhuizen gezamenlijk te beheren. In 1512 had Brugge de beste 
organisatie van de maatschappelijke bijstand. Die zou een twintigtal jaren later de 
inspiratiebron van de staat worden voor de grote hervorming van 1531: alle steden van de 
Lage Landen werden ertoe verplicht om de liefdadigheidsinstellingen, actief op hun 
grondgebied, onder te brengen bij één kas onder toezicht van magistraten. Daarbij werden ook 
beroepsscholen opgericht voor de kinderen van de armen en behoeftigen.431 De staat had 
immers bekwame arbeidskrachten nodig! In de XVIde eeuw was het actieterrein van de 
politieke macht geconcentreerd rond de armoedebestrijding, de ziekenhuizen en de productie 
van en handel in eetwaren en goederen. In Frankrijk zijn die activiteitsdomeinen zo belangrijk 
bevonden dat Charles IX in 1567 bij koninklijk edict de verantwoordelijkheid hiervoor aan de 
politie toevertrouwde432. Magistraten aan de ene kant, politie aan de andere kant getuigen van 
de belangstelling van de staatsleiders voor deze problematiek. Men had heel goed ingezien dat 
een tussenkomst van de overheid in de armoedebestrijding meerdere voordelen bood: het was 
voor de politieke macht niet alleen een manier om haar nut ten aanzien van de bevolking te 
bewijzen, maar ook een middel om mogelijke opstanden te bedwingen of, tenminste, onder 
controle te houden. Ten slotte was dit ook een vorm van economische steun aan de nijverheid 
en de handel. Het ging derhalve om een ‘pragmatische solidariteit’, niet uitgaande van 
menselijke principes of grondrechten, maar gebaseerd op economische en politieke 
overwegingen. 

Tijdens de XVIIde eeuw veranderde het sociale evenwicht: het platteland bloeide dankzij de 
landbouw en de steden gingen erop achteruit. De arbeiders, de behoeftigen en de bedelaars 
leidden een monotoon en minderwaardig leven en werden door publieke en private 
bijstandinstellingen geholpen.433 In de XVIIIde eeuw waren de levensomstandigheden van de 
arbeiders in de nijverheid vrij slecht. DECHESNE stelt hierover : “La condition des salariés 

industriels n’était pas brillante. Suffisante dans les bonnes années, elle devenait mauvaise en 

temps de crise et de chômage. (…) Les contemporains ne signalaient jamais de salaire élevé 

(…) Ils n’habitaient qu’une pauvre chaumière, ils vivaient au jour le jour d’un labeur 

incessant, commençant en été à 4 heures du matin pour ne finir qu’à 9 heures du soir et le 

chômage les plongeait dans l’indigence.”
434

 Desondanks gaf de feitelijke ongelijkheid van de 
levensomstandigheden geen aanleiding tot opstanden of belangrijke betwistingen435. 

                                                                                                                                                   
Sirey-Wykman, 1932, 187. 
431 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 187. FOD SOCIALE ZEKERHEID, Het onstaan van de sociale bescherming in België, 
www.socialezekerheid.be (raadpleging: 5 november 2010). 
432 J. GUBLIELMI en G. KOUBI, Droit du service public, Paris, Montschrestien, Collection Domat, 2007, 26, nr. 
37. 
433 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 256. 
434 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 329. 
435 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 330. 
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Sommigen waren van mening dat de liefdadigheidsinstellingen de bedelarij en de armoede de 

facto in stand hielden wegens de subsidies die zij verleenden. Om die reden werd de sociale 
bijstand opnieuw georganiseerd en werden ‘arbeidsscholen’ opgericht om er zwervers en 
landlopers in op te sluiten. Het idee was dat ze enkel uit hun situatie konden geraken door te 
werken. Wat belastingen betreft was het gelijkheidsbeginsel van toepassing. In tegenstelling 
tot de Franse situatie436 werden veel minder personen vrijgesteld van belasting. DECHESNE 
beweert zelfs dat de toepassing van het gelijkheidsbeginsel inzake belastingen meermaals 
betuigd werd. “Moins arbitraire et moins rigoureuse que celle de la France, l’administration 

n’exemptait pas de l’impôt, des classes entières de privilégiés. Le principe de l’égalité était 

admis : on l’avait même proclamé à plusieurs reprises. S’il existait à la vérité certaines 

immunités et exemptions, celles-ci n’étaient que partielles, modérées et accordées à des gens 

que la population honorait en raison de leur qualité ou de leurs hautes fonctions.”
437 

 

Afdeling 2 - De Franse revolutie en de doorbraak van het 
gelijkheidsbeginsel (van 1789 tot 1830) 

In 1789 brak de Franse revolutie uit. Zij leverde haar bijdrage tot de erkenning van het 
gelijkheidsbeginsel, ook op het vlak van sociale rechten. Het revolutionaire gedachtegoed 
verspreidde zich in ons land. Op hetzelfde moment begon bij ons de Luikse Omwenteling die, 
volgens HASQUIN

438 en DECHESNE
439, een weerspiegeling was van de Franse revolutie440. Na 

een korte periode onder Frans gezag (in 1792) en daarna onder het bewind van Oostenrijk, 
viel ons land in 1794 opnieuw onder Franse handen. Naast de ideeën van de verlichting bracht 
Frankrijk ons een betere en doeltreffendere organisatie van de administratie en van de 
openbare instellingen, wat ongetwijfeld een belangrijke invloed had op, enerzijds, de 
hulpverlening aan behoeftigen en, anderzijds, de sociale bescherming van de ambtenaren. Er 
werd een eind gesteld aan de eigen administratieve organisatie van elke stad, die vooral haar 
eigen belangen wou behartigen. De administratieve verscheidenheid maakte plaats voor 
uniforme en gecentraliseerde overheidsdiensten die volgens dezelfde rationele regels en 
beginselen werkten. “Les institutions anciennes firent place à d’autres, toutes nouvelles, 

                                                
436 DE TOCQUEVILLE stelt vast dat de ongelijkheid inzake belastingen overal in Europa bestaat maar dat die 
belastingsongelijkheid in Frankrijk de grootste is. Ze is vooral merkbaar in de manier waarop de belastingen 
worden geïnd. Verder voegt DE TOCQUEVILLE hieraan toe: “Chaque année, l’inégalité d’impôt sépare donc les 

classes et isole les hommes plus profondément qu’ils n’avaient été isolés jusque là. Du moment où l’impôt avait 

pour objet, non d’atteindre les plus capables de le payer, mais les plus incapables de s’en défendre, on devait 

être amené à cette conséquence monstrueuse de l’épargner au riche et d’en charger le pauvre”. A. DE 

TOCQUEVILLE, L'ancien régime et la révolution, Gallimard, Paris, 1952, 47-48, gebaseerd op de Franse uitgave 
van 1859, 166 en 182. 
437 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 333. 
438 H. HASQUIN, La Belgique française 1792-1815, Brussel, Crédit Communal, 1993. 
439 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 339. 
440 Volledigheidshalve moeten we ook de Brabantse Omwenteling vermelden die eveneens in 1789 en 1790 
plaatsvond maar die revolutie was vooral gericht tegen het Oostenrijkse gezag van Keizer Josef II en beoogde 
niet zozeer de verspreiding en de ontwikkeling van de filosofische ideeën van de verlichting. 
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régies par des principes uniformes et rationnels, notamment en matière d’impôts, (….), 

d’assistance publique, d’enseignement.”441 

Samen met de ideeën van vrijheid en gelijkheid ontwikkelen zich het begrip ‘algemeen 
belang’ en het idee dat openbare diensten noodzakelijk zijn voor het versterken van de 
‘sociale band’ (le renforcement du lien social

442) en de persoonlijke ontwikkeling van het 
individu. Volgens GUBLIELMI en KOUBI blijkt uit de discussies van de Assemblée nationale in 
1789 dat “La conception de l'Etat (...) commande que certaines activités indispensables à 

l'affermissement du lien social et au développement de l'individu, nouveau sujet de droits, 

soient prises en charge par l'Etat et se trouvent ainsi érigées en ‘services publics’.” Het 
tijdens de middeleeuwen opduikende idee dat de openbare dienst niet alleen de opdracht van 
de bestuurders is, maar eveneens de legitimatievorm van hun macht, vindt definitief ingang na 
de Franse revolutie. “Le service public est à la fois le fondement et la limite du pouvoir des 

gouvernants.”443 Daar dit begrip van ‘openbaar nut’ of ‘algemeen nut’ aan de basis ligt van de 
ontwikkeling van de openbare diensten, komt de overheid vaker en op een meer 
gestructureerde wijze op het domein van de maatschappelijke bijstand, de hulp aan 
behoeftigen, kortom de collectieve solidariteit. De staat wou bijvoorbeeld de armoede 
uitroeien en de Franse Assemblée nationale richtte bijgevolg op 21 januari 1790 een Comité 

de la mendicité op. In het verslag dat LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT uitbracht bij het 
afsluiten van de werkzaamheden van dit Comité, werd aan het parlement aangeraden om 
maatregelen van sociale bijstand aan te nemen ten aanzien van behoeftigen. LA 

ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT sprak zelfs van rechten van de behoeftige op de maatschappij 
en van de maatschappij op hem444. De voorgestelde maatregelen steunden op het principe van 
selectieve solidariteit, met andere woorden hulp en steun werden enkel aan behoeftigen 
verleend; er was dus nog geen sprake van onvoorwaardelijke hulp aan elke burger. Het begrip 
‘gelijkheid’ had nog niet de draagwijdte die wij het vandaag verlenen. Het ging voornamelijk 
om een politieke gelijkheid - een gelijkheid in rechte, een formele gelijkheid - en niet zozeer 
om een materiële gelijkheid. Bijgevolg werd elke burger als verantwoordelijk beschouwd 
voor zijn eigen leven en zijn toekomst. Aangezien eenieder formeel over dezelfde rechten 
beschikte, had elk individu het concrete verloop van zijn leven in eigen handen445. Het is 
onder andere ook om die reden dat de bijstand aan behoeftigen voorwaardelijk was en in 

                                                
441 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu'en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 344. 
442 De ‘lien social’ zoals door ARISTOTELES, MISRAHI en andere filosofen bedoeld, wordt meestal vertaald door 
de ‘sociale band’ terwijl de ‘lien social’ van de sociologen, zoals onder andere DURKHEIM, HABERMAS, 
MAFFESOLI, door ‘sociale cohesie’ wordt vertaald. Het sociologische begrip ‘sociale cohesie’ is jonger dan het 
filosofische concept: het ontstond pas in de XXste eeuw. 
443 J. CHEVALIER, “Regards sur une évolution”, AJD 1997, n° spécial: Le service public - unité et diversité, 11. 
444 “Les droits de l’homme pauvre sur la société et ceux de la société sur lui”. Y. MAREC, “Protection sociale et 
exclusion”, Revue Quart Monde 1994, nr. 152 – “L’école de tous les enfants”, 
http://www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?id=3201. 
445 “Le primat de politique sur le social favorise la justification de l’inégalité sociale au nom de l’égalité 
politique. Les hommes étant proclamés égaux en droit, ils apparaissent responsables de leur destinée, si bien qu’à 
la limite le pauvre devient responsable de sa propre déchéance. L’inégalité des fortunes ne semble pas être un 
mal susceptible de remettre en cause les fondements de la démocratie issue de 1789. L’accent est mis sur la 
représentation politique des citoyens et non sur la représentation sociale”. Y. MAREC, “Protection sociale et 
exclusion”, Revue Quart Monde 1994, nr. 152 – “L’école de tous les enfants”, 
http://www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?id=3201. 
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eerste instantie vooral verbonden aan een baan. In de Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen die op 24 juni 1793 werd aangenomen, en die voor de eerste keer sociale rechten aan 
de burgers toekende, luidde artikel 21 als volgt : “Les secours publics sont une dette sacrée. 

La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit 

en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler”. Met andere 
woorden, het ging toen al om een ‘activeringsmechanisme’ avant la lettre. De staat moest 
eerst proberen de mensen aan het werk te zetten en pas indien dat onmogelijk was, verschafte 
de overheid bestaansmiddelen aan gerechtigden die niet in staat waren om te werken. Is de 
‘actieve welvaartsstaat’ dan geen uitvinding van de XXIste eeuw? Een opmerkelijk verschil 
tussen de XVIIIde en de XXIste eeuw betreft het al dan niet toepassen van dit 
activeringsmechanisme446; de Grondwet van 1793 werd immers nooit toegepast. 

Desondanks resulteerde dit in een onomkeerbare evolutie in de geesten die in de 
daaropvolgende eeuwen haar sporen zou nalaten. Enerzijds brak het gelijkheidsbeginsel door, 
ook al was de gelijkheid toen maar formeel. Anderzijds ontstond het idee dat de overheid 
eveneens als taak had ervoor te zorgen dat mensen in materiële nood werden geholpen, ook al 
was het bij voorrang via de tewerkstelling. Die opvatting stond duidelijk in het verslag 
BARÈRE

447
 van 11 mei 1794: “La République seule peut exécuter la grande loi de 

bienfaisance universelle, par des règlements sages et une économie raisonnée”
448. Bij die 

‘beredeneerde aanpak’ hoorde inzonderheid het standpunt dat arbeid toegang gaf tot een beter 
leven. Bovendien kwamen de mensen volgens die politieke overtuiging niet in de armoede 
terecht als ze in staat waren om te werken of om te sparen. Hun eigendom, hun bezittingen 
werden dan beschouwd als hun beste bescherming voor de toekomst449 en wie geen eigendom 
had, bezat nog altijd zijn arbeidskracht!  

Tijdens de Hollandse periode (dit is van 1815 tot 1830) werd er niet veel vooruitgang geboekt 
op het vlak van de sociale bescherming. De nadruk werd vooral gelegd op economische 
thema’s en dus op arbeid. Het Hollandse gezag richtte nieuwe onderwijsinstellingen op en 
moedigde de creatie van nieuwe bedrijven aan. Inzake sociale zekerheid dient wel te worden 
opgemerkt dat de ambtenaren werden onderworpen aan de Hollandse pensioenregeling van 14 
september 1814 waarvan sommige bepalingen nog steeds van toepassing zijn op het 
overheidspersoneel450. De eerste voorzorgskas voor mijnwerkers, die in 1812 in Luik was 

                                                
446 Voor een gedetailleerde analyse van de actieve welvaartstaat verwijzen we naar D. DUMONT, La 

responsabilisation des personnes sans emploi en question. Une étude critique de la contractualisation des 

prestations sociales en droit belge de l’assurance chômage et de l’aide sociale, Brussel, FUSL. Thèse présentée 
en vue de l’obtention du grade de docteur en sciences juridiques, 4 janvier 2010. 
447 BERTRAND BARÈRE DE VIEUZAC was een Franse jurist en politicus (1755-1841). Zijn verslag, gekend onder 
de benaming ‘verslag BARÈRE’, bevatte een aantal voorstellen van maatregelen om de landloperij en de bedelarij 
uit het platteland uit te rooien. 
448 J. GUBLIELMI et G. KOUBI, Droit du service public, Paris, Montschrestien, Collection Domat, 2007, 40-41, nr. 
74. 
449 Y. MAREC, “Protection sociale et exclusion”, Revue Quart Monde 1994, nr. 152 – “L’école de tous les 
enfants”, http://www.editionsquartmonde.org/rqm/document.php?id=3201. 
450 Arrêté du prince souverain (Guillaume d’Orange-Nassau) du 14 septembre 1814 qui détermine les conditions 
auxquelles les demandes de pensions civiles sont accordées (Jour. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 
deuxième série (1814-1830), vol. 1, 263-265. Dit besluit werd toepasselijk verklaard door een besluit van 31 juli 
1815. 
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opgericht, werd door de Hollandse regering verwaarloosd. De mijnwerkers konden alleen 
maar op zichzelf rekenen om zich te beschermen tegen sociale risico’s zoals ziekte, ongeval, 
werkloosheid of overlijden. 

 

Afdeling 3 - Van de inschrijving van het gelijkheidsbeginsel in de eerste 
Belgische Grondwet tot aan het officiële ontstaan van de sociale zekerheid 
(van 1830 tot 1944) 

Na de onafhankelijkheid van België begon de situatie langzaam te evolueren. De nieuwe 
Belgische staat had in zijn eerste Grondwet van 7 februari 1831 het gelijkheidsbeginsel 
opgenomen451. Artikel VI van de Grondwet luidde als volgt: “Il n’y a dans l’Etat aucune 

distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la Loi; seuls ils sont admissibles aux 

emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des 

cas particuliers.” Dit beginsel had wellicht niet dezelfde draagwijdte als vandaag, maar dit 
was de eerste stap van een (r)evolutie van de tijdsgeesten die nog steeds aan de gang is. In die 
periode raadde de regering de lokale overheden aan om spaarkassen op te richten. Blijkbaar 
werd de meerderheid daarvan door de Société Générale gesticht452. Van 1832 tot 1848 bleken 
die spaarkassen een groot succes te hebben, maar ten gevolge van de economische crisis van 
1848 en de talrijke geldafhalingen die daarop volgden, besloot de Société Générale af te zien 
van dat soort activiteiten453. Het ‘groot succes’ van de spaarkassen waarover DECHESNE 
spreekt, is wellicht te relativeren. De spaarkassen konden alleen maar begoede mensen 
aantrekken die over voldoende middelen beschikten om geld te beleggen en te sparen. In 1839 
probeerde de overheid de voorzorgskassen ten behoeve van mijnwerkers aan te moedigen. 
Vrij snel werden 80 % van de mijnwerkers daarbij aangesloten454. De regering besloot om de 
voorzorgskassen te veralgemenen. In 1843 konden de personeelsleden van de spoorwegen en 
andere overheidsdiensten zich ook bij een kas aansluiten. Uiteindelijk, en waarschijnlijk ook 
gedeeltelijk wegens de afschaffing van de spaarkassen van de Société Générale, richtte de 
Belgische overheid een lijfrentekas op. 

De eerste helft van de XIXde eeuw werd ook gekenmerkt door de evolutie van ideeën over de 
verdediging van het volk en vooral van de arbeidersklasse, over een solidaire samenleving en 
over gelijke rechten en plichten voor mannen en vrouwen. In 1831 probeerde SAINT SIMON 
zijn doctrine in België te verspreiden maar ze werd enkel goed onthaald door intellectuelen 

                                                
451 Décret du 7 février 1831 contenant la Constitution de la Belgique, Britisch and foreign state papers 1830-

1831, compiled by the librarian and keeper of the papers – Foreign Office, London, James Ridgway, Piccadilly, 
1833, 1052-1065 en http://www.unionisme.be/Constitution.htm. 
452 “Après la révolution de 1830, la loi communale avait recommandé aux autorités locales de créer des caisses 

d'épargne. En réalité, la plupart furent fondées par la Société générale”, L. DECHESNE, Histoire économique et 

sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, Paris-Liège, Sirey-Wykman, 1932, 415. 
453 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 415. 
454 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 414. 
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zoals QUETELET, CHAZAL en DUCPÉTIAUX
455. SAINT SIMON pleitte voor een rechtvaardige en 

welvarende samenleving, steunend op een nieuwe moraal - gebaseerd op staat, religie en 
familie - waarin mannen en vrouwen gelijke rechten en plichten hadden en de hoeksteen van 
de samenleving waren456. In 1848 vestigde MARX, en later ENGELS, zich in Brussel. Na de 
publicatie van zijn manifest moest MARX evenwel de streek verlaten. Het is ook in 1848 dat 
het verslag “Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des enfants” werd 
gepubliceerd457. De aanbevelingen van de auteurs458 werden weliswaar niet onmiddellijk 
aanvaard en in wettelijke normen omgezet, maar de inhoud van het verslag droeg 
inzonderheid bij tot een bewustmaking en een onomkeerbare mentaliteitswijziging. 

De personeelsleden van het openbare ambt genoten een grotere waardering vanwege de 
volksvertegenwoordigers dan de arbeiders. Ze werden geacht de staat te vertegenwoordigen 
en te dienen. In 1844 nam het parlement de algemene wet over de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen aan. Zoals we verder zullen zien, werd die wet gekenmerkt door een nogal strikte 
- alleszins voor dit tijdperk - toepassing van het gelijkheidsbeginsel: geen verschil tussen 
mannen en vrouwen, binnen elke categorie van ambtenaren eenzelfde behandeling van de 
personeelsleden en eenzelfde pensioenberekening. Dat had onder andere als doel 
vriendjespolitiek en voorrechten te vermijden. Daarnaast ontvingen personeelsleden van de 
overheid gezinsvergoedingen toen daar nog geen sprake van was voor de werknemers459. 

De tweede helft van de XIXde eeuw was een woelige periode op sociaal vlak, waarin het 
opeisen van betere sociale omstandigheden en leefomstandigheden gepaard ging met 
stakingen, bloedige opstanden en protestacties. Die laatste gingen niet alleen van arbeiders 
maar ook van magistraten, intellectuelen en parlementsleden. Zo weigerden bijvoorbeeld de 
Conseils des Prud’hommes (voorgangers van onze arbeidshoven en -rechtbanken) bepaalde 
regelingen toe te passen die meer waarde gaven aan het woord van een werkgever dan aan dit 
van een werknemer460. Er was volgens hen geen reden om werkgever en werknemer niet op 
gelijke voet te behandelen en meer bewijskracht aan het woord van de eerste toe te kennen! In 
dezelfde geest verdedigden de beste advocaten van het land de verantwoordelijken van de 
beweging die aan de oorsprong lagen van de stakingen en de dynamietaanslag van 1887. De 
rechtbank sprak ze vrij!461 In 1895 werd het Ministerie van Nijverheid en Arbeid opgericht. 
Voortaan ressorteerde de bevoegdheid inzake arbeid(saangelegenheden) niet meer onder het 

                                                
455 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 420. 
456 http://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Simonisme (raadpleging: 13 december 2010). 
457 Royaume de Belgique, Ministère de l’Intérieur, Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le 

travail des enfants, 3 tomes, Brussel, 1846-1848. Tome I en tome III zijn raadpleegbaar op 
http://books.google.be. 
458 De auteurs maakten deel uit van een onderzoekscommissie die in de schoot van het parlement werd opgericht. 
459 Wetsvoorstel van 31 januari 1924 tot opneming, in de lastkohieren van 's Rijks werken, van eene bepaling 
betreffende gezinsvergoeding, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 114, toelichting, 6. Voor een verdere bespreking 
van de kinderbijslag van de ambtenaren, cf. Deel III, Hoofdstuk - Geschiedenis van de verschillende sectoren 
van de sociale zekerheid: het gelijkheidsbeginsel en de verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën 
(XXste en XXIste eeuw), Afdeling 3 - Kinderbijslag. 
460 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 492. 
461 L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, Paris-Liège, 
Sirey-Wykman, 1932, 495. 
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Ministerie van Openbare Werken, noch onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken462. Dit 
was een grote politieke stap in de erkenning van de arbeidersproblematiek. De inzet van 
mensen uit verschillende standen voor de arbeiders en de zwaksten in de samenleving 
betekende de doorbraak van de sociale wetgeving die sindsdien verder evolueert naar meer 
gelijkheid. In 1913 werd binnen het Ministerie van Nijverheid en Arbeid “een ambt voor 
maatschappelijke verzekering opgericht” belast met “de verzekering tegen arbeidsongevallen, 
de instelling voor vooruitzicht, de samenwerkende vennootschappen, de beroepsverenigingen, 
de arbeidsbeurzen, de werklozenkassen, enz.”463 

Tussen 1900 en 1944, jaar dat in België beschouwd wordt als dat van het ontstaan van de 
sociale zekerheid in de volle betekenis van het woord, werd een aantal belangrijke wetten 
aangenomen die tot de opbouw van de sociale zekerheid hebben bijgedragen. Men denke 
bijvoorbeeld aan de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, de wet van 24 
december 1903 over het herstel van schade voortspruitend uit arbeidsongevallen, de wet van 
24 juli 1927 betreffende schadeloosstelling inzake beroepsziekten, de wet van 4 augustus 
1930 houdende de veralgemening van de gezinsvergoedingen voor de loonarbeiders, het 
koninklijk besluit van 25 oktober 1930 betreffende de werkloosheid. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een werkgevers-werknemerscomité opgericht waarin 
ideeën werden uitgewisseld over de sociale en economische toestand na de bevrijding. Naar 
aanleiding van een vergadering ontstond het idee om een algemene hervorming van de sociale 
zekerheid voor te bereiden. Op 24 april 1944 werd een ontwerp van overeenkomst tot sociale 
solidariteit door de leden van het comité ‘aangenomen’464. Dat ontwerp werd op 16 september 
1944, naar aanleiding van de eerste Nationale Arbeidsconferentie na de oorlog, voor de eerste 
keer officieel besproken en vervolgens “bekrachtigd door de Regering van Nationale Eenheid 
en de geaccrediteerde vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers”465. Het ligt aan de 
basis van de eerste algemene wet inzake sociale zekerheid: de Besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders466. 

Volgens de voordracht aan de Regent richtte de sociale zekerheid zich tot de werknemers en 
de zelfstandigen. In de voordracht staat: “De sociale zekerheid moet aan allen gewaarborgd 
zijn, aan de zelfstandige arbeiders, ambachtslieden, handelaars of personen die een vrij beroep 

                                                
462 www.emploi.belgique.be, rubriek ‘over de FOD’, subrubriek ‘historiek’ (raadpleging : 22 juni 2010); L. 
DECHESNE, Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, Paris-Liège, Sirey-
Wykman, 1932, 496. 
463 www.emploi.belgique.be, rubriek ‘over de FOD’, subrubriek ‘historiek’ (raadpleging : 22 juni 2010). 
464 FOD Sociale Zekerheid, Het onstaan van de sociale bescherming in België, www.socialezekerheid.be 
(raadpleging: 24 januari 2011). Volgens sommige bronnen werd het ontwerp van overeenkomst tot sociale 
solidariteit degelijk getekend (zie onder andere wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor een verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/1, 4) 
maar in werkelijkheid blijkt dat het ontwerp werd opgesteld maar nooit getekend door alle partijen (J. VAN 

LANGENDONCK, “Het Belgisch model van sociale zekerheid”, BTSZ 2008, 44). 
465 FOD Sociale Zekerheid, Het onstaan van de sociale bescherming in België, www.socialezekerheid.be 
(raadpleging: 5 november 2010). 
466 BS 30 december 1944. Hier dient te worden opgemerkt dat de Nederlandstalige vertaling van de titel van die 
besluitwet niet overeenstemt met de Franse titel (Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs), noch 
met het toepassingsgebied van de wet. Het gaat wel om een wet die zowel de arbeiders als de bedienden betreft, 
dit zijn de werknemers, en niet alleen de arbeiders zoals de Nederlandstalige titel het laat vermoeden. 
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uitoefenen, zowel als aan de loonarbeiders”467. VAN LANGENDONCK is de mening toegedaan 
dat de idee dat de sociale zekerheid er voor alle werkenden moest zijn, bij ons werd 
opgenomen onder druk van de Amerikanen. Het begrip ‘sociale zekerheid’ werd voor de 
eerste keer gebruikt in de ‘Social Security Act’

468 “die een belangrijk onderdeel uitmaakte van 
ROOSEVELT’s ‘New deal’ politiek”469 en bedoeld was als een antwoord aan de bevolking die 
toen zwaar getroffen was door de economische depressie470. Omdat alle bevolkingsklassen 
onder de economische situatie leden, werd de Amerikaanse sociale zekerheid niet opgebouwd 
op basis van beroepscategorieën maar opteerde men voor een breder toepassingsgebied471. 
Daar de Verenigde Staten voorstander waren van een algemene vrijhandel, wilden ze dat de 
hele wereld het model van de ‘Social Security Act’ zou volgen. Op die manier zouden de 
partijen die deelnamen aan de algemene vrijhandel dezelfde sociale lasten moeten dragen472. 
Niettemin was de Besluitwet van 1944 inhoudelijk gericht op de arbeiders en de bedienden, 
daar de wetgever van plan was om “ten bate van de andere categorieën van zogenaamde 
‘economisch zwakke personen’”473 gelijkaardige maatregelen te nemen die op dat moment ter 
studie lagen. 

 

Afdeling 4 - Besluit 

Uit de besproken periode, dit is van de oudheid tot 1944, kunnen we inzonderheid onthouden 
dat de ontwikkeling van de sociale zekerheid vrij traag verliep en klassegericht was. Zoals 
gezegd werden de ambtenaren beschouwd als een aparte categorie die sinds het Romeinse 
tijdperk een specifieke bescherming vanwege de overheid genoot vermits ze ten dienste en in 
naam van de staat werkten. Om die reden was het bijvoorbeeld de eerste beroepscategorie die 
een rustpensioen en later ook kinderbijslag ontving. De andere categorieën van de actieve 
bevolking werden aan hun lot overgelaten. In geval van ongeval, ziekte of werkloosheid 
konden ze enkel op de solidariteit van familie en vrienden rekenen. Een baan hebben werd in 
de maatschappij beschouwd als een vorm van zekerheid. Maar daarnaast bestond er een laag 
van de bevolking die geen werk had en bijgevolg niet over (voldoende) bestaansmiddelen 
beschikte. Die bevolkingscategorie kon wat steun en hulp vinden bij 
weldadigheidsinstellingen die voornamelijk uit privé-initiatieven werden opgericht. 

                                                
467 Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voordracht aan de 
Regent, BS 30 december 1944, 1730. 
468 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 6, nr. 10. 
469 J. VAN LANGENDONCK, Een andere kijk op de sociale zekerheid, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 19. 
470 “(...) de grote economische depressie die toen - zoals nu - de Amerikaanse economie, en vandaar de hele 
geïndustrialiseerde wereld zwaar trof. De overheid zag zich geconfronteerd met een heel ander “sociaal 
vraagstuk”, dat van economische en niet van politieke aard was. De economische crisis trof niet een bepaalde 
klasse, maar de hele bevolking.”, J. VAN LANGENDONCK, Een andere kijk op de sociale zekerheid, Antwerpen-
Oxford, Intersentia, 2009, 19-20. 
471 J. VAN LANGENDONCK, Een andere kijk op de sociale zekerheid, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 20.  
472 Als bewijs van zijn stelling voert VAN LANGENDONCK aan dat het recht op sociale zekerheid in 1948 onder 
impuls van Mevrouw ROOSEVELT in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd ingeschreven. 
We verwijzen hier naar onze interessante gedachtenuitwisseling met J. VAN LANGENDONCK. 
473 Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voordracht aan de 
Regent, BS 30 december 1944, 1730. 
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Na de Franse revolutie kwam de overheid meer tussen. De opvatting over de taken die de 
staat op zich moest nemen en over de gelijkheid tussen de burgers evolueerde. Zo nam de 
overheid grotendeels de bijstandstaken van privé-instellingen over en probeerden de 
bestuurders minder willekeur in te voeren in de sociale bescherming van de ambtenaren. Het 
is bijvoorbeeld de periode waarin onze huidige pensioenwet over de ambtenarenpensioenen474 
werd aangenomen. Die evolutie inzake sociale bijstand en statuut van de ambtenaren steunde 
nu eens op solidariteitsoverwegingen, dan weer op veiligheids- of opportuniteitsredenen. 
Maar die ontwikkelingen brachten niet veel verandering in het lot van de werkende klasse, en 
zeker niet in de sociale bescherming van de arbeiders. Ondanks de oproep van 
intellectuelen475 en de verslagen476 over de situatie van de arbeidersklasse kon de 
arbeiderscategorie enkel op zichzelf rekenen in geval van ziekte, werkloosheid of ongeval. 
Inzake sociale bescherming van werknemers werd in de XIXde eeuw de tussenkomst van de 
overheid aanvankelijk gekenmerkt door twee elementen: enerzijds nam het parlement de 
eerste wet aan over de maatschappijen van onderlinge bijstand477 (die al ruime tijd 
bestonden); anderzijds moedigden de verschillende overheden de oprichting van privé-
verzekeringskassen aan opdat werknemers zich daarbij zouden aansluiten om op die manier 
tegen bepaalde sociale risico’s te worden beschermd. Het probleem was wellicht dat veel 
arbeiders niet het geld hadden om de vereiste verzekeringspremies te betalen!  

De sociale en economische leefomstandigheden van de arbeidersklasse en de opstanden die 
daaruit resulteerden, hebben als gevolg gehad dat de ontwikkeling van de sociale zekerheid op 
het einde van de XIXde eeuw en in het begin van de XXste eeuw voornamelijk gericht was op 
de arbeiders en daarna op de bedienden. Met andere woorden, het ging om de ontwikkeling 
van de sociale zekerheid van de werknemers die na de Tweede Wereldoorlog symbolisch 
werd gekenmerkt door de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders478. Ondanks de strekking van de voordracht aan de Regent479 die de 
wettekst voorafgaat, was gelijkheid tussen beroepscategorieën in de sociale zekerheid nog een 
leeg begrip. De sociale zekerheid was bestemd vooor de werknemers; de ambtenaren hadden 
een statuut - ‘het sociaal statuut van de ambtenaren’ - en de zelfstandigen waren vrij zich op 
een of andere manier te verzekeren. De rest van de bevolking kon, in geval van nood, een 
beroep doen op de sociale bijstand. 

 

                                                
474 Algemene wet van 21 juli 1844 over de kerkelijke en de burgerlijke pensioenen, BS 31 juli 1844. 
475 Men denke inzonderheid aan QUETELET, CHAZAL, DUCPÉTIAUX en SAINT SIMON. 
476 Zie onder andere Royaume de Belgique, Ministère de l’Intérieur, Enquête sur la condition des classes 

ouvrières et sur le travail des enfants, 3 tomes, Brussel, 1846-1848. Tome I en tome III zijn raadpleegbaar op 
http://books.google.be (raadpleding: 22 januari 2012). 
477 Wet 3 april 1851 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, BS 10 april 1851. 
478 BS 30 december 1944. Hier dient te worden opgemerkt dat de Nederlandstalige vertaling van de titel van die 
besluitwet niet overeenstemt met de Franse titel (Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs), noch 
met het toepassingsgebied van de wet. Het gaat wel om een wet die zowel de arbeiders als de bedienden betreft, 
dit zijn de werknemers, en niet alleen de arbeiders zoals de Nederlandstalige titel het laat vermoeden. 
479 “De sociale zekerheid moet aan allen gewaarborgd zijn, aan de zelfstandige arbeiders, ambachtslieden, 
handelaars of personen die een vrij beroep uitoefenen, zowel als aan de loonarbeiders”, besluitwet 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voordracht aan de Regent, BS 30 december 1944, 
1730. 
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Hoofdstuk 3 - Geschiedenis van de verschillende sectoren van de 
sociale zekerheid: het gelijkheidsbeginsel en de verschillen in 
behandeling tussen beroepscategorieën (XXste en XXIste eeuw) 

De kiemen van de gelijkheid tussen beroepscategorieën, of althans de algemene doelstelling 
om de sociale zekerheid aan alle werkenden te waarborgen, waren dus al vervat in de 
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders480. 
De vraag is wel of er achter de woorden een echte wil aanwezig was om een gelijke sociale 
bescherming aan alle werkenden aan te bieden? 

In het onderstaande deel bespreken we de toepassing van het gelijkheidsbeginsel tussen 
beroepscategorieën in de geschiedenis van de verschillende sectoren van de sociale zekerheid. 
We laten hier de ontwikkeling van de arbeidswetgeving sensu stricto buiten beschouwing, net 
als de jaarlijksevakantieregeling daar die laatste “niet werkelijk tot de sociale zekerheid 
behoort. Het is een arbeidsrechtelijke regeling, die door een historisch accident in de 
Belgische sociale zekerheid terechtgekomen is”481. We onderzoeken de mogelijke interacties 
tussen gelijkheidsbeginsel en ontwikkeling van de sociale zekerheid en we sporen het doel 
van de wetgever op inzake gelijke behandeling van de verschillende beroepscategorieën, met 
name de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren. 

 

Afdeling 1 - Arbeidsongevallen 

In 1903 voerde de regering de eerste verplichte regeling inzake bescherming tegen 
arbeidsongevallen482. In een eerste fase werden enkel de ondernemers van de industriële 
sector daarbij betrokken voorzover ze minstens vijf arbeiders in dienst telden. Voor de 
arbeiders die onder arbeidsovereenkomst werden tewerkgesteld, werd toen voorzien in een 
forfaitaire schadevergoeding in geval van arbeidsongeval483. Maar in 1930 werd die verplichte 
regeling “bij wet uitgebreid tot alle werknemers in industriële, handels- en 
landbouwondernemingen, zowel tot arbeiders als bedienden.”484 De wetgever motiveerde zijn 
keuze door te stellen dat het onaanvaardbaar zou zijn om categorieën te creëren tussen de 

                                                
480 Cf. Deel III, Hoofdstuk 2 - Gelijkheid en geschiedenis van de sociale zekerheid (van de oudheid tot circa 
1944), Afdeling 3 - Van de inschrijving van het gelijkheidsbeginsel in de eerste Belgische Grondwet tot aan het 
officiële ontstaan van de sociale zekerheid (1830-1944) en Afdeling 4 - Besluit. 
481 J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2006, 
actualisering mei 2010, 10, nr. 16. 
482 Wet 24 december 1903 betreffende schadevergoeding voor arbeidsongevallen, inwerkingtreding 1 juli 1905. 
Volgens de wetgevingsdatabank van de Raad van State werd die wet niet bekendgemaakt. 
483 “Dans son économie générale, la loi du 24 décembre 1903 reste intacte. (...) principes essentiels qui la 

caractérisent: réparation forfaitaire et certaine de l’accident de travail, couverture de la faute lourde, connexité 

avec la législation sur le contrat de travail et compétence du juge de paix.”, Wetsontwerp van 14 februari 1928 
houdende wijziging van de wetgeving op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
Parl.St. Kamer 1927-1928, nr. 98, 1. 
484 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Het onstaan van de sociale bescherming in België, www.socialezekerheid.be 
(raadpleging: 5 november 2010). Wet 18 juni 1930 houdende herziening van de wetgeving op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, BS 5 juli 1930. 
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werknemers onderworpen aan de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst485. 
“L'existence d'un contrat de travail régi par la loi du 10 mars 1900 est et reste la condition 

essentielle pour qu'il y ait lieu à application du régime forfaitaire; dès lors on conçoit 

difficilement qu'il puisse être créé des catégories parmi les contrats de travail, les uns 

emportant réparation forfaitaire des accidents de travail survenus dans le cours et par le fait 

de leur exécution, les autres, conclus par certains patrons, avec un nombre restreint 

d'ouvriers, n'emportant pas la même réparation.”486 Met andere woorden, wie zich in 
eenzelfde categorie bevond (dit is in casu wie onder arbeidsovereenkomst werd 
tewerkgesteld), moest op dezelfde manier worden behandeld. Er was geen redelijke 
verantwoording voor een verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden, noch tussen 
kleine en grote ondernemingen. De afwezigheid van verschil in behandeling tussen personen 
die onder dezelfde categorie vallen, is echter de wezenlijke betekenis van het 
gelijkheidsbeginsel. 

Dat was nochtans niet de enige beweegreden van de wetgever. Een andere en niet 
onbelangrijke reden was ook het verlichten van de financiële lasten van de overheid die, via 
de sociale bijstand, de burgers in financiële nood moest helpen487. Arbeidsongeschikte 
werknemers kwamen vrij snel in dergelijke toestand terecht, waardoor de overheid vervolgens 
financieel moest tussenkomen. In de loop der jaren kende de arbeidsongevallenwetgeving 
meerdere aanpassingen die steeds op een uitbreiding van haar toepassingsgebied, zowel 
ratione materiae als ratione personae, waren gericht488. In 1967 besloot de wetgever om een 
gelijkaardige bescherming aan de personeelsleden van de overheid toe te kennen. 

Tot de wet van 3 juli 1967489 werden de agenten van de overheidsdiensten gedeeltelijk gedekt 
door de algemene wet van 21 juli 1844 over de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, en door 
sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 12 maart 1936 zoals gewijzigd bij de wet 
van 25 februari 1965490. “Indien de uitoefening van hun ambt onderbroken [werd] door een 
kwetsuur of een ongeval overgekomen in de uitoefening of ter gelegenheid van de uitoefening 
van het ambt, [gebeurde] de berekening van hun vroegtijdige pensioen evenwel volgens 
preferentiële modaliteiten.” Bovendien, indien de betrokkene “tijdens het ongeval blijk [had] 
gegeven van buitengewone moed of toewijding”, mocht het toegekende pensioenbedrag 
binnen bepaalde grenzen worden verhoogd.491 De weduwen van de verongelukte 

                                                
485 Wet 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, BS 14 maart 1900. 
486 Wetsontwerp van 14 februari 1928 houdende wijziging van de wetgeving op de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, Parl.St. Kamer 1927-1928, nr. 98, 2. 
487 Wetsontwerp van 14 februari 1928 houdende wijziging van de wetgeving op de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, Parl.St. Kamer 1927-1928, nr. 98, 2. 
488 De arbeidsongevallenverzekering werd tot alle bedienden uitgebreid door de besluitwet van 9 juni 1945 en tot 
de huisbedienden door de besluitwet van 20 september 1945. De ongevallen op de weg naar en van het werk 
werden met arbeidsongevallen gelijkgesteld door de besluitwet van 13 december 1945. 
489 Wet 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van 
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 10 augustus 1967. 
490 Wet 25 februari 1965 tot wijziging van: 1° het KB nr. 254 van 12 maart 1936 waarbij eenheid wordt gebracht 
in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen van het burgerlijk staatspersoneel en het daarmede 
gelijkgesteld personeel; 2° het KB nr. 255 van 12 maart 1936 tot eenmaking van het pensioenregime voor de 
weduwen en wezen der leden van het leger en van de rijkswacht, BS 20 maart 1965. 
491 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
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personeelsleden van de overheid hadden eveneens recht op een pensioen. Met andere 
woorden, tot de arbeidsongevallenwet van 1930 werden de agenten van de overheidsdienst 
beter beschermd tegen arbeidsongevallen dan hun collega’s van de privésector. In 1930 
keerde de situatie. 

De wetgever van 1967 wou bijgevolg dit verschil in behandeling tussen privéwerknemers en 
personeelsleden van de overheid wegwerken. Eigenlijk betrof het grootste verschil in 
behandeling tussen beide categorieën de permanente arbeidsongeschiktheid. Volgens de 
wetgever konden “beide stelsels slechts op volgende punten met elkaar vergeleken worden: 1° 
de medische, heelkundige, farmaceutische onkosten en de kosten in verband met de 
hospitalisatie, prothesis en orthopedie; 2° de begrafenisvergoeding; 3° de vergoeding van de 
tijdelijke werkonbekwaamheid.”492 In geval van permanente arbeidsongeschiktheid werden de 
werknemers vergoed voor de gevolgen van het ongeval, terwijl dit niet het geval was voor de 
personeelsleden van de overheid. Die laatsten kregen immers geen vergoeding ter herstel van 
geleden schade ten gevolge van het arbeidsongeval. De wetgever ging ervan uit dat het 
toegekende pensioen, weliswaar berekend volgens specifieke modaliteiten, enkel gedeeltelijk 
de verloren wedde van het slachtoffer compenseerde maar “geen vergoeding [was] van het 
nadeel berokkend door het ongeval”.493 De weduwen, wezen en andere rechthebbenden van 
de betrokkene werden ook minder goed behandeld in het overheidsstelsel dan in het stelsel 
van de sociale zekerheid van de werknemers. Het beoogde doel van de wetgever, en dit blijkt 
uitdrukkelijk uit de voorbereidende stukken, bestond er derhalve in aan de personeelsleden 
van de overheidsdienst “een stelsel te bezorgen dat kan vergeleken worden met het stelsel dat 
reeds toegepast wordt in de privésector. (...) Het doel blijft evenwel hetzelfde: aan het 
slachtoffer een vergoeding verzekeren welke aangepast is aan het nadeel opgelopen ten 
gevolge van een ongeval.”494 

Concreet betekent dit dat het gelijkheidsbeginsel niet meer enkel op de arbeiders en de 
bedienden toegepast werd, en dus binnen een bepaalde beroepscategorie - die van de 
werknemers -, maar ook op de personeelsleden van de privésector en die van de overheid. De 
grenzen tussen beroepscategorieën werden op die manier verlegd. Desondanks wenste de 
wetgever niet de agenten van de overheidsdiensten aan dezelfde wet als de werknemers te 
onderwerpen teneinde rekening te houden met sommige particulariteiten van het 

                                                                                                                                                   
openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1664-1965, nr. 1023/1, 2, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, nr. 
339/1. 
492 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1664-1965, nr. 1023/1, 2, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, nr. 
339/1. 
493 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1664-1965, nr. 1023/1, 3, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, nr. 
339/1. 
494 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1664-1965, nr. 1023/1, 3-4, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, 
nr. 339/1. 
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overheidsstatuut495. Die keuze werd trouwens in 1971 bevestigd toen de wetgever verkoos om 
de arbeidsongevallenregeling ten voordele van de werknemers in een nieuwe wet te gieten, 
onderscheiden van de wet van 3 juli 1967 die van toepassing was op de overheidssector. 

Betreffende de zogenoemde “particulariteiten van het overheidsstatuut”496 dient echter te 
worden opgemerkt dat de voorbereidende stukken van de wet van 3 juli 1967 details, noch 
uitleg daarover bevatten. De specifieke kenmerken van het overheidsstatuut waren toen 
blijkbaar zo vanzelfsprekend dat de wetgever bijkomende verklaring niet nodig achtte. Men 
kan zeker aannemen dat binnen de openbare dienst meer dan een statuut bestond, daar de 
wetgever in de toelichting van artikel 1 het volgende verklaarde: “De Regering heeft de 
bedoeling de verschillende categorieën ambtenaren en agenten aan de wet te onderwerpen 
door afzonderlijke besluiten, die rekening zullen kunnen houden met de specifieke 
eigenschappen van de verschillende statuten. (...) Sommige agenten genieten reeds van een 
vergoedingsstelsel der arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit is o.m. het geval bij de 
N.M.B.S. (...) De toepassingsbesluiten zullen de nodige uitzonderingen bevatten”497. 

 

Afdeling 2 - Beroepsziekten  

In 1927 werd de eerste beroepsziektenwet door het parlement aangenomen. Dit gebeurde 
vooral onder impuls van de Internationale Arbeidsconferentie die de aanbeveling nr. 25 
goedkeurde498. Aanbeveling nr. 25 werd door het Belgische parlement geratificeerd door de 
wet van 23 juli 1927 tot goedkeuring der Overeenkomsten opgemaakt te Genève door de 
Internationale Arbeidsconferentie499. De wet van 24 juli 1927 betreffende de 
schadeloosstelling inzake beroepsziekten “werd opgemaakt op grond van de algemene 
principes van de wet betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen.”500, met andere woorden de wet van 24 december 1903501. Zoals blijkt uit 

                                                
495 “Het statuut der ambtenaren bevat particulariteiten waarmee rekening dient gehouden en die in zekere 
gevallen, het aanvaarden van eigen regels rechtvaardigen”. Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van 
een regeling inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of 
uit beroepsziekten, ten behoeve van openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1964-1965, nr. 1023/1, 4, 
overgenomen door de Kamer, 1966-1967, nr. 339/1. 
496 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1964-1965, nr. 1023/1, 4, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, nr. 
339/1. 
497 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1964-1965, nr. 1023/1, 4, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, nr. 
339/1, 2. 
498 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 366, nr. 1070. 
499 Wet 23 juli 1927 tot goedkeuring der Overeenkomsten opgemaakt te Genève door de Internationale 
Arbeidsconferentie, en betreffende respectievelijk het herstel van schade veroorzaakt door beroepsziekten, het 
herstel van arbeidsongevallen en de gelijkheid van behandeling der vreemde en nationale arbeiders in zake 
herstel van arbeidsongevallen, BS 19 november 1927. 
500 Ontwerp van wet van 29 mei 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van 
beroepsziekten, Parl.St. Senaat 1962-1963, nr. 237, 2. 
501 Cf. Deel III, Hoofdstuk 3, Afdeling 1. Arbeidsongevallen. 
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de parlementaire stukken had de Belgische regering al lang de bedoeling om een 
verzekeringsstelsel tegen beroepsziekten in te voeren, maar dit goede voornemen botste 
jammer genoeg op het oorzakelijk verband tussen het beroep en de ziekte van het slachtoffer. 
Zo verklaarde WAUTERS, toen minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke 
Voorzorg, in de Kamer het volgende: “Het lijdt geen twijfel dat de Belgische Regering het 
beroepsrisico ziekte terzelfder tijd als het beroepsrisico ongeval zou gedekt hebben bij het 
opmaken van de wet op dit laatste onderwerp, indien er zich geene op dat ogenblik 
onoverkomelijk geachte hinderpalen tegen de verwezenlijking van dit werk van billijkheid 
had verzet. (...) Men weet dat er geen werkelijk voldoende bepaling van de beroepsziekten 
bestaat, noch een criterium dat kan dienen om in al de gevallen en met juistheid de 
etiologische diagnose van de vastgestelde ziekteverschijnselen te bepalen.”502 Bovendien 
wensten de privéverzekeraars geen verzekering tegen beroepsziekten aanbieden uit vrees voor 
de hoge vergoedingskosten die zij zouden moeten betalen. De staat werd er dus toe 
gedwongen om zelf het initiatief te nemen. 

De wet van 1927 die van toepassing was op de werknemers was ver van perfect en vertoonde 
een aantal tekortkomingen op financieel en sociaal vlak503. Op 24 december 1963 werd dus 
een nieuwe beroepsziektenwet door de wetgever aangenomen504, die later bij KB van 3 juni 
1970 werd gecoördineerd505.  

Net als inzake arbeidsongevallen stelde de wetgever in 1967 vast dat de personeelsleden van 
de overheidssector niet zo goed beschermd werden tegen beroepsziekten als de werknemers 
van de privésector506. Toen de wetgever de regeling inzake schadeloosstelling voor de schade 
voortvloeiend uit arbeidsongevallen aanpaste, besloot hij om die reden tegelijkertijd de 
regeling inzake beroepsziekten van het overheidspersoneel gelijk te trekken met die van de 
werknemers. De expliciete doelstelling van de wetgever was om aan het personeel van de 
overheidsdiensten “een stelsel te bezorgen dat kan vergeleken worden met het stelsel dat reeds 
toegepast wordt in de privésector”507, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 

                                                
502 Ontwerp van wet tot goedkeuring der Overeenkomsten opgemaakt te Genève door de Internationale 
Arbeidsconferentie, en betreffende respectievelijk het herstel van schade veroorzaakt door beroepsziekten, het 
herstel van arbeidsongevallen en de gelijkheid van behandeling der vreemde en nationale arbeiders in zake 
herstel van arbeidsongevallen, Parl.St. Kamer 1925-1926, nr. 152, 1. 
503 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 366, nr 1070; Ontwerp van wet van 29 
mei 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, Parl.St. Senaat 1962-
1963, nr. 237, 2-3. 
504 Wet 24 december 1963 betreffende de schadeloostelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, BS 31 
december 1963. 
505 KB 3 juni 1970 houdende coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de beroepsziekten, BS 27 augustus 
1970. 
506 “Dank zij de maatschappelijke zekerheid zijn de arbeiders en de bediende van de privé-sector gedekt tegen 
beroepsziekte (...)  Deze wetten zijn niet van toepassing op het statutair personeel der overheidsdiensten.” 
Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen, 
uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van openbare ambtsdragers, 
Parl.St. Kamer 1664-1965, nr. 1023/1, 1, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, nr. 339/1. 
507 Wetsontwerp van 5 januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit 
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van 
openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1664-1965, nr. 1023/1, 3-4, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, 
nr. 339/1. 
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publieke sector. Hier ook dient te worden opgemerkt dat de wetgever geen nadere uitleg geeft 
over de aard en de inhoud van de particulariteiten van de openbare sector. 

Het punt is wel dat de wetgever wenste personeelsleden van de privé- en van de openbare 
sector gelijk te behandelen en aan beide beroepscategorieën “een vergoeding [te] verzekeren 
welke aangepast is aan het nadeel opgelopen tengevolge van een arbeidsongeval, van een 
ongeval op de weg naar of van het werk of van beroepsziekten”.508 Met andere woorden, de 
wetgever paste het gelijkheidsbeginsel toe op verschillende beroepscategorieën. 

Net als bij de arbeidsongevallenverzekering lopen de bescherming van ambtenaren en die van 
de werknemers inzake beroepsziekten gelijk. Door de jaren heen werd derhalve een 
gelijkaardige dekking aan beide beroepscategorieën aangeboden. Verschillen in behandeling 
blijven wel bestaan, maar die zijn eerder van procedurele aard509. 

 

Afdeling 3 - Kinderbijslag 

De sector van de kinderbijslag en andere gezinsvergoedingen is binnen de sociale zekerheid 
de sector waar de stelsels van de werkenemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel het 
meest geharmoniseerd zijn. Die quasi volledige gelijkstelling is al lang verankerd in de 
geschiedenis van de gezinsvergoeding. 

De eerste beroepscategorie die een bij wet voorzien gezinsvergoeding genoot, was de 
overheidssector. “Vanaf 1919510 werd kinderbijslag toegekend aan staatsambtenaren en in 

                                                
508 Dit is een vertaling van de Franse tekst; de Nederlandse versie spreekt alleen van ongeval. Wetsontwerp van 5 
januari 1967 tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de 
weg naar en van het werk of uit beroepsziekten, ten behoeve van openbare ambtsdragers, Parl.St. Kamer 1664-
1965, nr. 1023/1, 4, overgenomen door de Kamer, 1966-1967, nr. 339/1. 
509 Er bestaat echter een uitzondering. Het begrip ‘arbeidsgerelateerde ziekte’ dat in 2006 voor de werknemers 
van de privésector werd ingevoerd, werd (nog?) niet uitgebreid tot de personeelsleden van de overheid509. De wet 
van 3 juli 1967 die van toepassing is op de ambtenaren verwijst voor de lijsten van beroepsziekten uitdrukkelijk 
naar de artikelen 30 en 30bis van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970. Men kan zich bijgevolg afvragen 
waarom die wet eveneens niet verwijst naar artikel 62bis van de gecoördineerde wetten inzake beroepsziekten. 
510 Een zoektocht naar de wettelijke basis van de toekenning van kinderbijslag in die periode heeft niets 
opgeleverd ondanks de samenwerking van het Rijksarchief en van de Rijksdienst voor Kinderbijslag. De 
individuele dossiers van ambtenaren die wij op het rijksarchief hebben geraadpleegd, bewijzen dat een 
kinderbijslagregeling voor het overheidspersoneel bestond maar bevatten geen verwijzing naar de wettelijke 
basis van die regeling. Zie onder andere de volgende dossiers : BONGAERTS CHARLES, dossier nr. 40493, 
Ministerie van Justitie, algemeen bestuur der weldadigheid, rijksarchief, doos “Sociale Zekerheid”, nr. 8; BONTE 

ADOLPHE, Infirmier, Etablissement de défense sociale (Ministère de la Justice, transféré ensuite au Ministère de 
la Santé publique et de la Famille), rijksarchief, doos “Sociale Zekerheid”, nr. 8 ; BOONE JEAN-BAPTISTE, 
Ministère de l’Intérieur et de l’Hygiène, rijksarchief, doos “Sociale Zekerheid”, nr. 8. 
DE KOSTER verklaart in een bijdrage over de kinderbijslag dat de staat een kinderbijslag van 0,50 frank per dag 
en per kind jonger dan 21 jaar aan elke ambtenaar toekende. “En 1919, l'Etat prévoyait dans le salaire de ses 

fonctionnaires une part d'allocation familiale dont le montant s'élevait à 0,50 franc par jour et par enfant à 

charge n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans. Cette allocation fut doublée à partir du 1er juillet 1923 et, à partir du 

1er juillet 1924, elle fut légèrement augmentée et complétée par une prime de naissance”,  M. DE KOSTER, 
Chers enfants. Les allocations familiales en Belgique de 1921 à 1945, traduction, Tielt, Lannoo-Association des 
caisses d'allocations familiales, 2001, 80. 
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verschillende provinciale en gemeentelijke besturen.”511 De kinderbijslag was proportioneel 
met het aantal kinderen ten laste512. De voorbereidende werken van de wet van 14 april 1928 
tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling betreffende de 
gezinsvergoedingen verwijzen eveneens naar de kinderbijslag die aan het overheidspersoneel 
wordt toegekend: “De gezinsvergoedingen die de Staat, de provincieën en de gemeenten 
anderdeels, verlenen aan hunne ambtenaren, bedienden en werklieden, op grond van het getal 
kinderen dat elk van hen heeft, steunen op hezelfde beginsel.”513 Sommige werknemers van 
de privésector ontvingen eveneens kinderbijslag, maar dat waren individuele initiatieven514 
van bepaalde ondernemingshoofden die maandelijkse vergoedingen uitkeerden aan 
gezinshoofden zonder dat die vergoedingen als deel van of als over-loon mochten worden 
beschouwd515. Dit was een reactie op de vrouwen- en kinderarbeid van de XIXde eeuw en het 
gevolg van de gangbare opvatting van de samenleving dat “de huisvader meer en beter werkt 
dan een ander” en dat “hij standvastiger is dan de ongehuwde en meer aan de onderneming 
gehecht”516. 

De wet van 14 april 1928517 was de eerste stap in de richting van een veralgemening van de 
kinderbijslag die in 1930 plaatsvond518. Een van de bekommernissen van de wetgever was een 
grotere gelijkheid in te voeren tussen de personeelsleden die op een of andere manier 
opdrachten voor de staat uitvoerden, hetzij rechtstreeks, in loonverband, hetzij onrechtstreeks, 
via een aannemer. Deze maatregel, van Franse oorsprong519 maar ondertussen reeds 
overgenomen door de steden van Luik en Antwerpen evenals de provincie Henegouwen520, 
                                                
511 De Regionale, Kinderbijslagfonds vzw, Historisch overzicht van de kinderbijslagwetgeving, 
www.deregionale.be, rubriek “geschiedenis” (raadpleging: 13 januari 2011); M. DE KOSTER, Chers enfants. Les 

allocations familiales en Belgique de 1921 à 1945, traduction, Tielt, Lannoo-Association des caisses 
d'allocations familiales, 2001, 80 ; RKW, 60 ans d'allocations familiales, 60 ans au service de la famille, 1930-
1990, Bruxelles, RKW-ONAFTS, 1990, 15. 
512 A. HENRY, Administration et fonctionnaires. Essai de doctrine administrative, Brussel, Maurice Lambertin 
ed., 1930, 213. 
513 Wetsvoorstel van 31 januari 1924 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling 
betreffende de gezinsvergoedingen, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 114, toelichting, 2. De notulen van de 
ministerraad vermelden dat op 22 februari 1920, naar aanleiding van de herziening van de ambtenarenwedden, 
werd beslist dat de ambtenaren BEF 100 per kind jonger dan 21 jaar zouden ontvangen. Uit de notulen kan 
duidelijk worden afgeleid dat ambtenaren reeds voor die datum kinderbijslag ontvingen waarvan het bedrag 
lager was en de maximumleeftijd verschilde naargelang de dienst waarin de betrokken ambtenaar tewerkgesteld 
was. Ministerraad 22 februari 1920, notulen van de ministerraad 1918-1979, dossier “révision des barèmes et 
des traitements”, 104-105, Belgisch Rijksarchief, www.arch.be, rubriek ‘digitale archieven’. 
514 In 1922 publiceerde bv. het Belgische Staatsblad de statuten van de Nationale Kas voor Gezinsvergoedingen 
der Bouwbedrijven en openbare werken, in 1923 de statuten van de Compensatiekas van het arrondissement 
Verviers, enz. Voorbeelde van dergelijke werkgeverskassen zijn terug te vinden in het wetsontwerp van 10 
december 1929 houdende de algemeenmaking van de gezinsvergoeding, Parl.St. Kamer 1929-1930, nr. 21, 2. 
515 Wetsvoorstel van 31 januari 1924 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling 
betreffende de gezinsvergoedingen, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 114, toelichting, 2. 
516 Wetsvoorstel van 31 januari 1924 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling 
betreffende de gezinsvergoedingen, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 114, toelichting, 4-5. 
517 Wet 14 april 1928 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling betreffende de 
gezinsvergoedingen, BS 20 april 1928. 
518 Wet 4 augustus 1930 houdende veralgemeening van de gezinsvergoedingen, BS 4 september 1930. 
519 Franse wet van 19 december 1922. 
520 Beslissing van de stad Luik van 26 februari 1923, van de provincie Henegouwen van 6 juli 1923 en van de 
stad Antwerpen van 1 november 1923. Zie wetsvoorstel van 31 januari 1924 tot opneming, in de lastkohieren 
van ’s Rijks werken, van eene bepaling betreffende de gezinsvergoedingen, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 114, 
memorie, 8. 
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steunde op de stelling dat “de Staat wil dat de werklieden, die bij een aannemer voor den Staat 
arbeiden, dezelfde voordelen zouden genieten als zij die rechtstreeks voor den Staat 
werken”521. Volgens de wetgever moest met andere woorden een zekere gelijkheid bestaan 
tussen personeelsleden, los van de beroepscategorie waartoe ze behoorden. Het was wellicht 
niet het enige doel van de wetgever. De wetgever was van mening dat de veralgemening van 
de gezinsvergoedingen wenselijk was en dat de beste wijze om die doelstelling te bereiken, 
was dat “de Staat, na de gezinsvergoeding in zijne eigene diensten te hebben ingevoerd, met 
beslistheid door zijn voorbeeld en gezag de beweging steune, welke in de private industrie tot 
stand is gekomen”522. Uiteindelijk, na een wetgevend proces van ongeveer vier jaar, werden 
alle privéondernemingen die voor de staat wensten te werken, ertoe verplicht om aangesloten 
te zijn bij een compensatiekas en om een maandelijkse minimumvergoeding aan elk kind 
jonger dan 14 jaar te verzekeren, ten minste voor de kinderen van de werknemers die belast 
waren met de uitvoering van de overheidsopdracht. De aannemers die niet bij een 
compensatiekas aangesloten waren, moesten zelf kinderbijslag uitbetalen. Het 
minimumbedrag van die bijslagen werd eveneens bij wet vastgelegd523. De wetgever wou 
immers de geboortedaling en de ontvolking bestrijden en een financiële steun wenste te 
verlenen aan de grote gezinnen daar “deze gezinnen de arbeiders en de arbeidsters voor de 
Natie bereiden”524. 

In de nasleep van die eerste belangrijke stap in de richting van een veralgemening van de 
kinderbijslag nam het aantal, dat bij een compensatiekas aangesloten waren toe. Eind 1929 
waren er 41 compensatiekassen en 518 000 werknemers die in dienst van aangesloten 
werkgevers werkten, terwijl 306 000 kinderen, dit is ongeveer 180 000 gezinnen, 
kinderbijslag ontvingen525. Een ander probleem bleef bestaan: tussen 1913 en 1927 was het 
geboortecijfer met ongeveer 20 % gedaald en in sommige grote steden liep dit op tot 25 %526. 
De regering besloot dus om de toekenning van kinderbijslag te veralgemenen en zo de 
geboortedaling een halt toe te roepen. Zij meende, in navolging van andere landen, dat “het 
meest afdoende verweermiddel (...) een wet is waarbij het verleenen van gezinsvergoeding 
wordt verplicht gemaakt”527. Bovendien wou de regering een grotere gelijkheid tussen de 
werknemers onderling bewerkstellen. Ten gevolge van de wet van 4 april 1928 genoten niet 
alle werknemers van eenzelfde bedrijf het voordeel van kinderbijslag - die werden enkel 
toegekend aan de werknemers die belast waren met de uitvoering van overheidsopdrachten - 
                                                
521 Wetsvoorstel van 31 januari 1924 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling 
betreffende de gezinsvergoedingen, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 114, toelichting, 6 (verwijzing naar de ratio 

legis van het Franse decreet van 13 juli 1923 aangenomen ter uitvoering van de Franse wet van 19 december 
1922). 
522 Wetsvoorstel van 31 januari 1924 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling 
betreffende de gezinsvergoedingen, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 271, verslag, 2. 
523 Art. 1 wet van 14 april 1928 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling 
betreffende de gezinsvergoedingen, BS 20 april 1928. 
524 Wetsvoorstel van 31 januari 1924 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling 
betreffende de gezinsvergoedingen, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 114, memorie, 8. 
525 Wetsontwerp van 10 december 1929 houdende de algemeenmaking van de gezinsvergoeding, Parl.St. Kamer 
1929-1930, nr. 21, toelichting, 3. 
526 Wetsontwerp van 10 december 1929 houdende de algemeenmaking van de gezinsvergoeding, Parl.St. Kamer 
1929-1930, nr. 21, toelichting, 2-3. 
527 Wetsontwerp van 10 december 1929 houdende de algemeenmaking van de gezinsvergoeding, Parl.St. Kamer 
1929-1930, nr. 21, toelichting, 4. 
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en sommige werknemers verloren de toegekende gezinsvergoedingen zodra hun taak voor de 
overheid vervuld was en ze naar hun onderneming terugkeerden. Om een einde te stellen aan 
die ongelijke toestand zag de wetgever geen andere oplossing dan de gezinsvergoedingen in 
de privésector te veralgemenen528. Op 4 augustus 1930 werd dus de wet houdende de 
veralgemening van de gezinsvergoedingen voor de loonarbeiders aangenomen. 

Eind 1930 waren twee beroepscategorieën aan de kinderbijslagregeling onderworpen: de 
personeelsleden van de overheid en de werknemers van de privésector. Tijdens de 
voorbereiding van de wet van 1930 rees de vraag dus of het voordeel van gezinsvergoedingen 
niet eveneens aan zelfstandigen (toen de ‘niet-loontrekkenden’ genoemd) zou moeten worden 
toegekend. De wetgever achtte toen dat “het kader van de wet van 4 augustus 1930 zich niet 
leende tot die uitbreiding en dat alle maatschappelijke wetgeving zich geleidelijk moet 
ontwikkelen”529. Het ging dus niet zozeer om een principiële weigering van een uitbreiding 
van de kinderbijslag aan een derde beroepscategorie, namelijk die van de zelfstandigen, dan 
wel om de keuze van het tijdstip van die uitbreiding530. De wetgever was de mening 
toegedaan dat zelfstandigen op dezelfde manier als de werknemers dienden te worden 
behandeld en dit om dezelfde redenen. Zo verklaarde hij in de memorie van toelichting van de 
zelfstandigenwet van 1937531: “Welnu tot staving van de uitbreiding van de 
gezinsvergoedingen tot de niet loontrekkenden kunnen er, zooniet identiek, toch tenminste 
gelijksoortige redenen worden ingeroepen”532. Vervolgens verwees hij naar de vraag van de 
zelfstandigen om van gezinsvergoedingen te genieten, het personele en sociale belang van niet 
loontrekkenden die kinderen (kunnen) hebben of grootbrengen, de concurrentiemoeilijkheden 
tussen zelfstandigen naargelang zij al dan niet kinderen ten laste hebben en de slechte 
demografische toestand van België. Met andere woorden, de keuze van de wetgever om 
kinderbijslag aan zelfstandigen toe te kennen, beoogde hetzelfde doel als de onderwerping 
van de privésector aan de kinderbijslagregeling: een sociale bekommernis enerzijds, de 
bestrijding van de ontvolking anderzijds. Zij berustte op dezelfde verantwoording als die bij 
de invoering van kinderbijslag voor werknemers belast met een overheidsopdracht (wet van 
14 april 1928533) en had dezelfde motivering als die van de veralgemening van de 
kinderbijslag aan alle werknemers van de privésector (wet van 4 augustus 1930534). De 
harmonisering van de kinderbijslagregeling tussen beroepscategorieën kwam niet onverwacht. 

In 1936 werd een andere belangrijke stap gezet in de evolutie van de gelijkstelling van de 
kinderbijslagregeling tussen beroepscategorieën. Op 30 maart 1936 nam de wetgever een 

                                                
528 Wetsontwerp van 10 december 1929 houdende de algemeenmaking van de gezinsvergoeding, Parl.St. Kamer 
1929-1930, nr. 21, toelichting, 5. 
529 Wetsontwerp van 2 december 1936 tot uitbreiding van de gezinsvergoedingen aan de werkgevers en aan de 
buiten dienstverband staande werknemers, Parl.St. Kamer 1936-1937, nr. 56, 1. 
530 Wetsontwerp van 2 december 1936 tot uitbreiding van de gezinsvergoedingen aan de werkgevers en aan de 
buiten dienstverband staande werknemers, Parl.St. Kamer 1936-1937, nr. 56, 1-2. 
531 Wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de gezinsvergoedingen tot de werkgevers en de niet-loontrekkenden, 
BS 13 juni 1937. 
532 Wetsontwerp van 2 december 1936 tot uitbreiding van de gezinsvergoedingen aan de werkgevers en aan de 
buiten dienstverband staande werknemers, Parl.St. Kamer 1936-1937, nr. 56, 2. 
533 Wet 14 april 1928 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling betreffende de 
gezinsvergoedingen, BS 20 april 1928. 
534 Wet 4 augustus 1930 houdende veralgemeening van de gezinsvergoedingen, BS 4 september 1930. 
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koninklijk besluit aan teneinde de personeelsleden van de overheidssector volledig te 
onderwerpen aan de kinderbijslagregeling van de werknemers535. Thans wordt het 
overheidspersoneel nog steeds opgenomen in de samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders. Artikel 3 van de wet van 19 december 1939 bepaalt immers 
dat de bepalingen van die wet eveneens van toepassing zijn op de staat, de gewesten, de 
gemeenschappen, de openbare instellingen, enz. Daardoor zijn de werknemers- en de 
overheidsregelingen volledig op elkaar afgestemd. Wat de zelfstandigen betreft, werden de 
bedragen van de toegekende kinderbijslagen geleidelijk gelijkgesteld met die van de 
werknemers en de ambtenaren en ook op hetzelfde tijdstip verhoogd. Zo werd bijvoorbeeld 
het bedrag van de kinderbijslag voor het derde kind van een zelfstandige op 1 januari 1968 
gelijkgesteld met het bedrag dat ten voordele van het derde kind van een werknemer werd 
toegekend. Op 1 april 1968 werd dit bedrag verhoogd, zowel voor het derde kind van een 
werknemer als dit van een zelfstandige536.  

De bedragen die aan zelfstandigen worden toegekend, worden vastgelegd in het koninklijk 
besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de 
zelfstandigen537. Thans zijn ze volledig gelijklopend met die van de privé- en van de 
overheidssector, met uitzondering van de kinderbijslag dat voor het eerste kind wordt 
toegekend538. De zelfstandigen ontvangen € 5,62 per maand minder dan de andere 
beroepscategorieën. Na een lange weg, waarvan weliswaar de bakens vrij vroeg werden gezet, 
kan men niettemin stellen dat de gelijkheid tussen beroepscategorieën in de tak van de 
kinderbijslag een feit is. De kinderen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen worden 
op dezelfde wijze behandeld en hebben dezelfde rechten wat de kinderbijslag betreft. 

  

Afdeling 4 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

De bescherming tegen de gevolgen van ziekte en invaliditeit is een bekommernis die 
ongeveer zo oud is als de mens zelf, maar de tussenkomst van de overheid, eerst in de 
organisatie, daarna in de financiering, van deze vorm van bescherming heeft zich veel 
langzamer ontwikkeld dan de tussenkomst van de overheid in de pensioenuitkeringen. De 
voorgangers van de ziekenfondsen, de maatschappijen van onderlinge bijstand, die zich in de 
loop der jaren ontwikkelden, konden pas officieel erkend worden na het aannemen van de wet 

                                                
535 Het KB nr. 290 van 30 maart 1936 tot wijziging en aanvulling van de wet van 4 augustus 1930 houdende 
veralgemening van de kinderbijslag, BS 7 april 1936, dat van kracht was vanaf 1 juli 1936, bepaalde in het 
laatste lid: “Met de bij dienstcontract verbonden arbeiders dienen gelijkgesteld de ambtenaars en andere 
beambten van het Rijk, de provinciën en de gemeenten die niet door dergelijk contract zijn verbonden, alsmede 
de beroepsmilitairen en de gemilitariseerde arbeiders”. 
536 Ministerraad 21 december 1967, notulen van de ministerraad 1918-1979, PV nr. 88, 765-766, Belgisch 
Rijksarchief, www.arch.be, rubriek ‘digitale archieven’. 
537 BS 6 mei 1976. 
538 Met uitzondering van het bedrag van de kinderbijslag voor het eerste kind dat € 86,77 per maand bedraagt 
voor het eerste kind van een werknemer of een ambtenaar en € 81,15 per maand voor het eerste kind van een 
zelfstandige. Die bedragen zijn van toepassing sinds 1 juli 2011. X, Sociale Zekerheid: alles wat je altijd al 

wilde weten, Brussel, FOD Sociale Zekerheid, Brussel, juli 2011, 25. 
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van 3 april 1851 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand539. Desondanks 
bestonden ze, of tenminste gelijkaardige associaties, al lang540. 

De wet van 3 april 1851 beoogde de erkenning van kassen van onderlinge bijstand die als 
voornaamste opdracht hadden hulp en steun te bieden in geval van ziekte of tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid van hun leden. Dank zij die erkenning541 konden de kassen van 
sommige voordelen genieten die aan de erkenning waren gekoppeld542 maar ze konden geen 
werkloosheids- of pensioenuitkeringen543 toekennen indien zij door de overheid erkend 
wensten te worden. “Le champ des sociétés de secours mutuels sera ainsi borné à la 

satisfaction des seuls besoins résultant de maladies ou d'accidents temporaires.”544 De 
wetgever vreesde immers dat werkloosheidsuitkeringen die zouden worden toegekend door 
maatschappijen van onderlinge bijstand stakingsuitkeringen zouden worden. De wetgever was 
om twee elementen bekommerd: de financiële leefbaarheid van de maatschappijen van 
onderlinge bijstand enerzijds, het coalitiedelict anderzijds545. Officieel beschermde dit verbod 
de maatschappijen van onderlinge bijstand tegen zichzelf. Zo verwijst het verslag van de 
Kamer naar de moeilijkheid om op voorhand de reële kostprijs van de 
werkloosheidsuitkeringen wiskundig in te schatten om de keuze van de wetgever te 
verantwoorden maar daarnaast spreekt het ook van de “inconvénients résultant des 

chômages” en voegt daar onmiddellijk aan toe dat “plusieurs sociétés de secours mutuels ont 

fait entrer directement, dans leurs statuts, le chômage comme un cas auquel elles 

pourvoieraient. C’est une erreur et le résultat d’une imprudence (…) Prévoir le chômage 

dans ces associations, ce serait y introduire un véritable dissolvant.”546. 

De toenmalige verzekering tegen ziekte of tijdelijke arbeidsongeschiktheid was een vrije 
verzekering. De wetgever beoogde niettemin de gelijkheid man-vrouw daar hij bij de 
voorbereiding van de wet verklaarde dat vrouwen niet uitgesloten mochten worden van de 

                                                
539 Wet 3 april 1851 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, BS 10 april 1851. 
540 Reeds bij de Grieken en de Romeinen vindt men sporen terug van verenigingen van werknemers of 
ambachtslui die tot doel hadden tijdelijke hulp en steun te bieden aan leden die ziek of arbeidsongeschikt waren 
(de synedreiai of hetaireiai bij de Grieken, de sodalitates of collegia opificum bij de Romeinen). ALM. 
LEPELLETIER DE LA SARTHE, Du système social. Ses applications pratiques à l'individu, à la famille, à la société 

dans l'intérêt du bien-être, du bonheur et de la civilisation des peuples, tome second, Paris, Librairie de 
Guillaumin et Cie, 1855, 351, http://books.google.be/books (raadpleging : 1 januari 2011) ; wetsontwerp van 11 
mei 1850 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, Parl.St. Kamer 1849-1850, nr. 272, 6. 
541 Volgens GERARD en WYNANTS werd die erkenning beschouwd als een gunst en niet als een recht. E. GERARD 
en P. WYNANTS, Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, tome 2, Leuven, Leuven University Press, 
1994, 72. 
542 Het ging onder andere om de toekenning van de rechtspersoonlijkheid en van fiscale voordelen. Art. 3 wet 3 
april 1851 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, BS 10 april 1851; E. GERARD en P. 
WYNANTS, Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, tome 2, Leuven, Leuven University Press, 
1994, 72. 
543 De toekenning van lijfrenten wordt door art. 1 wet 3 april 1851 betreffende de maatschappijen van onderlinge 
bijstand verboden. Op basis van art. 6, 1° worden de andere erkenningsvoorwaarden bij koninklijk besluit 
bepaald. 
544 Wetsontwerp van 11 mei 1850 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, Parl.St. Kamer 1849-
1850, nr. 272, 22. 
545 E. GERARD en P. WYNANTS, Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, tome 2, Leuven, Leuven 
University Press, 1994, 72-73. 
546 Wetsontwerp van 11 mei 1850 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, Parl.St. Kamer 1849-
1850, nr. 272, 22-24. 
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ziekte- en invaliditeitsverzekering547. Die gelijkheid was echter vrij relatief, aangezien de 
vrouwen, ondanks hun mogelijke lidmaatschap, geen stemrecht in de algemene vergadering 
van de maatschappijen van onderlinge bijstand hadden548. Tot 1898 werden de ziekenkassen 
enkel door bijdragen van de leden gefinancierd; het aannemen van de wet van 19 maart 1898 
tot wijziging der wet van 23 juni 1894 op de maatschappijen van onderlinge bijstand549 liet de 
overheid toe om een staatstoelage aan de kassen uit te keren. Dit was een belangrijke mijlpaal 
in de evolutie van de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Het is pas in 1945, na de officiële oprichting van de Belgische sociale zekerheid550, dat de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering verplicht werd voor de werknemers551. Ze waren verplicht 
verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, waaronder de uitkeringen in geval van 
bevallingsrust. Het vastbenoemd overheidspersoneel552 en de zelfstandigen daarentegen 
konden zich vrijwillig aansluiten bij een ziekenfonds om verzekerd te worden. Hier dient ook 
te worden opgemerkt dat de ambtenaren in bepaalde gevallen de gezondheidszorgen voor hun 
gezinsleden en henzelf terugbetaald kregen. De terugbetaling moest blijkbaar gemotiveerd 
aangevraagd worden bij het diensthoofd. De motivatiebrief bevatte een gedetailleerd overzicht 
van de financiële situatie van de betrokkenen alsook een verantwoording van de 
gezondheidskosten553. 

Eind jaren 1950 werd een parlementaire werkgroep belast met de studie van de problemen 
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Een van de grootste problemen was toen al het 
financiële evenwicht van de gezondheidsuitgaven. Ondanks de beperking van het 
toepassingsgebied van de wet tot de werknemers, hadden de parlementsleden klaarblijkelijk 

                                                
547 Wetsontwerp van 11 mei 1850 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, Parl.St. Kamer 1849-
1850, nr. 272, 25. 
548 Wetsontwerp van 11 mei 1850 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, Parl.St. Kamer 1849-
1850, nr. 272, 28. 
549 BS 20 maart 1898. 
550 Bij de besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 30 
december 1944. 
551 Besluit van de Regent 21 maart 1945 betreffende de organisatie van de verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit, BS 28 maart 1945. 
552 Met uitzondering van het vast benoemd personeel van de NMBS die van een specifieke ziekteverzekering 
genoot. Wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- 
en invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/16, 88. 
553 Het bestaan van dergelijke terugbetaling blijkt uit de persoonlijke dossiers van ambtenaren die door het 
rijksarchief worden bewaard. De wettelijke basis wordt jammer genoeg in die dossiers niet vermeld en er is geen 
sprake van een minimum-, noch van een maximumbedrag. De wettelijke grondslag blijft dus voor ons een 
raadsel. In de dossiers die wij konden inkijken, ging het hoofdzakelijk om de terugbetaling van geneesmiddelen 
en ziekenhuiskosten. In het dossier van de heer BONGAERTS bijvoorbeeld wordt vermeld dat hij in 1918 een 
tussenkomst van 50 frank ontving als terugbetaling voor gezondheiszorgen. Na zijn overdracht naar een andere 
afdeling van het Ministerie van Justitie werd hem in 1919 100 frank toegekend. Maar omdat zijn twee kinderen 
wegens hardhorigheid werden geopereerd, werd hem 160 frank voor de operatiekosten terugbetaald. De heer 
BOONE, tewerkgesteld op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vroeg in 1926 de terugbetaling aan van 
farmaceutische kosten en van de hospitalisatiekosten van zijn twee kinderen. De farmaceutische kosten werden 
hem terugbetaald maar niet de hospitalisatiekosten. Zie onder andere de volgende dossiers : BONGAERTS 

CHARLES, dossier nr. 40493, Ministerie van Justitie, algemeen bestuur der weldadigheid, rijksarchief, doos 
“Sociale Zekerheid”, nr. 8; BONTE ADOLPHE, Infirmier, Etablissement de défense sociale (Ministère de la 
Justice, transféré ensuite au Ministère de la Santé publique et de la Famille), rijksarchief, doos “Sociale 
Zekerheid”, nr. 8 ; BOONE JEAN-BAPTISTE, Ministère de l’Intérieur et de l’Hygiène, rijksarchief, doos “Sociale 
Zekerheid”, nr. 8. 
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de verplichte bescherming van andere beroepscategorieën in het achterhoofd. Zo verklaarde 
de parlementaire werkgroep in zijn verslag van 26 september 1961 dat er diende “gedacht te 
worden aan de problemen die zich ondanks het bestaan van de vrijwillige verzekering naast 
de verplichte verzekering, nog voordoen met sommige bevolkingslagen: studenten, 
overheidspersoneel, zelfstandigen”554. Men meende dat het “bovendien doenbaar 
gemakkelijker [was] de mogelijkheid in uitzicht te stellen een ziekteverzekering in te richten 
ten behoeve van sociale groepen - studenten, overheidspersoneel, zelfstandigen - die voor een 
uitkeringsverzekering zeer bijzondere problemen doen rijzen, hetzij omdat zij reeds over een 
eigen regeling beschikken, hetzij omdat de voor hen geschikte oplossing niet kan opgenomen 
worden in het stelsel dat voor de werknemers geldt”555. In 1962 was de situatie dus de 
volgende: de werknemers werden verplicht verzekerd tegen ziekte- en invaliditeit, de 
zelfstandigen mochten zich op vrijwillige basis tegen die risico’s laten verzekeren, de 
ambtenaren waren eveneens vrij om zich voor ziekte bij een ziekenfonds te verzekeren -  in 
dat geval kwam de overheid voor 800 frank per jaar in de aansluitingskosten tussen556 - 
terwijl zij door de wet van 21 april 1844 tegen invaliditeit gedekt waren. 

Dit toont duidelijk aan dat de overheid al geruime tijd de bedoeling had om alle 
beroepscategorieën tegen ziekte en invaliditeit te verzekeren. Die bedoeling staat trouwens 
uitdrukkelijk vermeld in de voorbereidende werken van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, daar de wetgever het recht op ziekteverzekering een recht voor 
iedereen verklaarde557. Concreet verleende artikel 22 van de wet machtiging aan de Koning 
om de ziekteverzekering tot andere beroepscategorieën uit te breiden558, onder meer de 
zelfstandigen en het vastbenoemd overheidspersoneel. Er werd beslist om aan het 
overheidspersoneel dezelfde bescherming inzake gezondheidszorg aan te bieden als aan de 
werknemers559; wat de zelfstandigen betreft, werd beslist om ze enkel voor de ‘grote risico’s’ 
te verzekeren560. Die keuze is eigenlijk het resultaat van een akkoord tussen de leden van de 
consultatieve werkgroep belast met de studie van het sociaal statuut van de zelfstandigen. 
Enerzijds waren de leden verdeeld over de omvang van een mogelijke verplichte 
                                                
554 Wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/1, 4; Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/16, 13-14. 
555 Verslag van het parlementaire werkgroep belast met de studie van de problemen van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, in Wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/16, 82. 
556 Wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/16, 89. 
557 "Niet enkel moet de verplichting tot verzekering tegen ziekte voor eenieder een recht vestigen, doch tevens 
moet zij de Natie het middel verschaffen om het hoofd te bieden aan de bezwaren van de steeds stijgende kosten 
van een geneeskunde, welke haar grote vorderingen niet zou overleven indien op haar hulpbronnen niet een 
beroep kon worden gedaan dank zij het solidariseren van de lasten."  
Wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/1, 5. 
558 Wet 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, BS 1 november 1963. 
559 KB 22 maart 1965 tot verruiming van de toepassingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging tot het personeel van de openbare sector, BS 25 maart 1965. 
560 KB 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen 
wordt verruimd, BS 13 augustus 1964 (inwerkingtreding: 1 juli 1964). 
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ziekteverzekering voor de zelfstandigen; anderzijds waren niet alle parameters die het 
financieel evenwicht van het stelsel moesten garanderen, gekend. “Om deze redenen besloot 
de werkgroep bij het vertrek het voorwerp der verplichte verzekering te beperken tot 
welbepaalde risico's die van zulke aard zijn dat zij een ernstig sociaal gevaar betekenen voor 
de zelfstandigen en hun gezinnen.”561 

De structurele organisatie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vervat in de wet van 1963 
was ongetwijfeld zeer pragmatisch en was bedoeld om de toepassing van de ziekteverzekering 
op andere beroepscategorieën dan de werknemers mogelijk te maken. Zo wordt in de 
memorie van toelichting verklaard: "De structuur zelf van de regeling inzake ziekte- en 
invaliditeitsverzekering wordt gewijzigd in het bijzonder om, voor een bijzondere tak van 
prestaties, die uitstrekking van haar toepassingsfeer tot andere bevolkingslagen te kunnen 
doorvoeren."562. Maar de keerzijde van de medaille was wel dat die keuze een belangrijke 
breuk inhield op het vlak van de evolutie van de gezondheidszorgverzekering enerzijds, de 
invaliditeitsverzekering anderzijds, wat de verschillende beroepscategorieën betreft. De 
toepassing van beide verzekeringen op de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren 
evolueerde immers uiteenlopend: de ziekteverzekering kende een vrij analoge ontwikkeling 
en toepassing voor die drie beroepscategorieën, terwijl dit niet het geval was voor de 
invaliditeitsverzekering. 

Inzake invaliditeitsverzekering koos de wetgever voor een verschillende dekking naargelang 
van de beroepscategorie. Zoals eerder gezegd, werden de loontrekkenden verplicht verzekerd 
via de algemene regeling inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit is nog steeds het 
geval. De van kracht zijnde regeling houdt in dat de arbeidsongeschikte werknemers, na een 
periode van gewaarborgd loon, recht hebben op een bij wet vastgelegd percentage van het 
(geplafonneerd) gederfd loon; dat percentage wordt vastgelegd in functie van de 
gezinstoestand van de betrokken werknemer. Tot 1971 werden de zelfstandigen niet verplicht 
zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In deze situatie werd verandering gebracht 
dankzij de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling 
van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de 
zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten563. De zelfstandigen in 
arbeidsongeschiktheid hebben sindsdien, na een carenstijd, recht op forfaitaire 
arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen volgens hun gezinstoestand. De 
vrouwelijke zelfstandigen hebben eveneens recht op een forfaitaire moederschapsuitkering, 
weliswaar voor een kortere periode (met name maximum acht weken) dan de werknemers en 
het overheidspersoneel (met name vijftien weken, eventueel negentien in geval van een 
meerling564). Het statutaire overheidspersoneel was al lang verzekerd tegen 
werkonbekwaamheid op basis van bepalingen van de wet van 21 juli 1844 op de kerkelijke en 
                                                
561 Wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/16, 83. 
562 Wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/1, 5. 
563 BS 7 augustus 1971. 
564 Bovendien is het bedrag van de moederschapsuitkering verschillend bij de werknemers en de ambtenaren. Bij 
de werknemers bedragen de uitkeringen een wettelijk vastgelegd percentage van het (geplafonneerd) gederfd 
loon; bij de ambtenaren wordt de volledige wedde integraal behouden. 
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burgerlijke pensioenen. Die wet legde inderdaad een systeem van vervroegde pensionering 
vast in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid en dit ongeacht de leeftijd of de diensttijd 
van de betrokken ambtenaar565. De periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid werden 
geregeld door bijzondere verlofbepalingen. De eerste algemene regeling betreffende de 
verloven en afwezigheden van de ambtenaren is het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 
houdende het statuut van het rijkspersoneel566. Deze regeling werd geleidelijk vervangen door 
andere bepalingen naarmate de structuur van onze federale staat evolueerde en dat 
bevoegdheden aan de deelstaten werden toegekend. Op federaal niveau wordt de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid nu geregeld door het koninklijk besluit van 19 november 1998 
betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de 
rijksbesturen567. Het algemene principe is dat de ambtenaar een zeker ‘ziekteverlofkrediet’ 
tijdens zijn loopbaan kan opbouwen, dit is 21 dagen per jaar anciënniteit met een minimum 
van 63 dagen568. Als hij werkonbekwaam is, behoudt hij 100 % van zijn wedde gedurende de 
ganse afwezigheidsperiode, op voorwaarde dat hij zijn ‘ziekteverlofkrediet’ niet opgebruikt 
heeft. Indien zijn ziekteverlofkrediet op is en hij nog niet in staat is om het werk te hervatten, 
wordt hij in ‘disponibiliteit wegens ziekte’ verklaard en ontvangt hij een wachtgeld dat gelijk 
is aan 60 % van zijn laatste wedde569. 

Dit overzicht van de regelingen inzake arbeidsongeschiktheid bij de werknemers, de 
zelfstandigen en het overheidspersoneel toont duidelijk aan dat deze tak van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering nog steeds belangrijke verschillen bevat naargelang van de 
beroepscategorie. 

Dit is niet meer het geval voor de ziekteverzekering. Inderdaad, zoals eerder vermeld, zorgde 
de goedkeuring van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ervoor dat de bescherming van de 
werknemers en die van de ambtenaren op elkaar werden afgestemd570. De zelfstandigen, die 
tot voor kort enkel verplicht verzekerd werden tegen de zogenaamde ‘grote risico’s’, zijn 
sinds 1 januari 2008 eveneens verplicht verzekerd tegen de kleine risico’s571. Bijgevolg 
worden zowel de werknemers als de ambtenaren en de zelfstandigen op dezelfde manier 
gedekt voor de geneeskundige verzorgingen. De gelijkheid inzake verzekering voor 
geneeskundige verzorging is er derhalve verder op vooruit gegaan. 

 

                                                
565 Art. 2 wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, BS 31 juli 1844. 
566 BS 8 oktober 1937. 
567 BS 28 november 1998, zie vooral art. 41 tot en met 64. 
568 Art. 41 KB 19 november 1998, BS 28 november 1998 . 
569 Art. 57 KB 19 november 1998, BS 28 november 1998. 
570 KB 22 maart 1965 tot verruiming van de toepassingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging tot het personeel van de openbare sector, BS 25 maart 1965. Dit koninklijk besluit werd afgeschaft bij 
de inwerkingtreding van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 25 juli 1969) die bepaalt dat de toepassingssfeer 
van de ziekteverzekering zich uitstrekt zowel tot de werknemers als tot de ambtenaren. 
571 KB 19 september 2008 houdende wijziging van de reglementering betreffende het socialezekerheidsstelsel 
van de zelfstandigen naar aanleiding van de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering, 
BS 14 oktober 2008, inwerkingtreding 1 januari 2008. 
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Afdeling 5 - Werkloosheid 

De werkloosheidsverzekering is typisch voor het socialezekerheidsstelsel van de werknemers. 
Ze beoogt de bescherming van werknemers tegen het onvrijwillige verlies van hun werk. 
Thans kunnen ook ambtenaren of zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden 
werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Elke beroepscategorie kan immers geconfronteerd 
worden met verlies van werk. 

Net als andere socialezekerheidsverzekeringen ontwikkelde de werkloosheidsverzekering zich 
eerst en vooral in het kader van vrije initiatieven. In het midden van de XIXde eeuw richtten 
enkele vakbonden werkloosheidskassen op waarbij werknemers zich konden aansluiten 
“tegen regelmatige kleine bijdragen”572. In geval van onvrijwillige werkloosheid kregen de 
leden een bescheiden vergoeding573. Zoals alle vrijwillige verzekeringssystemen was de 
werkloosheidsverzekering vooral ten voordele van beter betaalde werknemers die voldoende 
middelen hadden om hun verzekeringspremie te betalen. De kwestie van de 
werkloosheidskassen kwam reeds in 1850 aan bod574 in het parlement naar aanleiding van de 
erkenning van de maatschappijen voor onderlinge bijstand maar werd niet in handen 
genomen575. De eerste financiële tussenkomst van de overheid in de werkloosheidskassen 
kwam pas in 1897576. 

Tussen 1915 en 1918 verleende het Nationaal Hulp- en Voedingscomité steun aan behoeftige 
werklozen. Op 31 december 1920 werd het Nationaal Crisisfonds tijdelijk (!) opgericht577 dat 
hield op te bestaan met de oprichting, in 1935, van de Nationale Dienst voor 

                                                
572 J. VAN DAELE, Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een biografie, Gent, Academia Press, 2002,  63, 
http://books.google.be. 
573 “Aanvankelijk kenden deze beroepsverenigingen voordelen in natura toe met de bedeling van 
voedingswaren.”, J. VAN DAELE, Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een biografie, Gent, Academia Press, 
2002,  63, http://books.google.be. 
574 Het wetsontwerp van 11 mei 1850 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand bevat een aantal 
uitspraken en beleidskeuzes inzake werkloosheidsuitkeringen en –fondsen omdat veel maatschappijen van 
onderlinge bijstand aan hun leden voorstelden om zich niet alleen tegen ziekte en invaliditeit te verzekeren, maar 
ook tegen werkloosheid. Wetsontwerp van 11 mei 1850 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, 
Parl.St. Kamer 1849-1850, nr. 272. 
575 Cf. Deel III, Hoofdstuk 3 - Geschiedenis van de verschillende sectoren van de sociale zekerheid: het 
gelijkheidsbeginsel en de verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën (XXste en XXIste eeuw), Afdeling 
4 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
576 Dit was een initiatief van de provincie Luik die toelagen verleende aan vakbondskassen. Drie jaar later, in 
1900, volgde de stad Gent met een gelijkaardig initiatief. J. VAN DAELE, Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een 

biografie, Gent, Academia Press, 2002, 63, http://books.google.be; RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, 

heden en toekomst, Brussel, 2010, 27, www.rva.be (raadpleging: 21 januari 2011). 
577 Het Fonds had een dubbele opdracht: enerzijds kende het overheidssubsidies toe aan de gemeentelijke 
werkloosheidskassen, anderzijds verschafte het hulp aan de werklozen die nog niet op de tussenkomst van 
gemeentelijke werkloosheidskassen konden rekenen, hetzij omdat zij hun wachttijd nog niet hadden doorlopen, 
hetzij omdat zij de termijn tijdens welke ze recht hadden op een uitkering hadden overschreden. J. VAN DAELE, 
Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een biografie, Gent, Academia Press, 2002,  145, http://books.google.be. 
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Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid578 (NDAW). De NDAW verleende hulp aan werklozen 
zodra ze niet meer ten laste van de gemeentelijke werkloosheidsfondsen waren579. 

Inzake werkloosheidsuitkeringen nam de regering op 25 oktober 1930 een koninklijk besluit 
aan dat bepaalde dat de werknemers (arbeiders of bedienden) zich individueel konden 
aansluiten bij een werkloosheidskas580. Het ging dus om een vrije verzekering581. In 1937 
publiceerde HENRI FUSS een verslag over de organisatie van de verplichte 
werkloosheidsverzekering582. De vakbonden verzetten zich tegen zijn voorstel omdat hun rol 
tot de uitbetaling van uitkeringen zou worden beperkt. De regering legde bijgevolg een 
alternatief voorstel op tafel dat door de werkgevers werd afgewezen. 

Pas in 1944, bij de goedkeuring van de Besluitwet over de sociale zekerheid583, werd de 
werkloosheidsverzekering verplicht. “Deze kaderwet werd gevolgd door het Regentbesluit 
van 26 mei 1945584, waarin concrete en praktische bepalingen stonden inzake de organisatie 
van de werkloosheidsverzekering.”585 In tegenstelling tot de andere takken van de sociale 
zekerheid die in de Besluitwet van 1944 werden vervat, werd de werkloosheidsverzekering bij 
koninklijk besluit en niet bij wet verder uitgewerkt. De wetgever wenste gemakkelijker op de 
evolutie van de economische markt en de arbeidsmarkt te kunnen inspelen, met alle positieve 
en negatieve gevolgen vandien. De werkloosheidsverzekering werd door staatsmiddelen en 
werknemers- en werkgeversbijdragen gefinancierd en haar toepassingsgebied werd uitgebreid 
tot alle werknemers die tewerkgesteld waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Het recht 
op uitkering werd zonder tijdsbeperking en zonder voorwaarde van staat van behoeftigheid 
toegekend586. In 1961 werd de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Werkloosheidsuitkeringen vervangen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen 
(RVA)587 die nog steeds bestaat. 

                                                
578 KB 27 juli 1935 houdende oprichting van een nationale dienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid, BS 
29-30 juli 1935. 
579 Concreet betekent dit dat het Fonds pas tussenkwam na de eerste werkloosheidsperiode van zestig dagen. De 
steun van het Fonds werd tot dertig dagen beperkt, met uitzondering voor werklozen afkomstig van een ‘in crisis 
herkend bedrijfstak’. In dat geval werd de termijn van dertig dagen tot vijfenvijtig dagen gebracht. FOD SOCIALE 

ZEKERHEID, Het onstaan van de sociale bescherming in België, www.socialezekerheid.be (raadpleging: 5 
november 2010); RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 2010, 52, www.rva.be 
(raadpleging: 22 januari 2011). 
580 RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 2010, 52, www.rva.be (raadpleging: 21 
januari 2011) 
581 KB 25 oktober 1930 betreffende de verzekering tegen onvrijwillige werkloosheid, BS 1 november 1930. 
582 H. FUSS, L’organisation de l’assurance obligatoire contre le chômage, Bruxelles, Guyot, 1937, 78 p. 
583 Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 30 december 
1944. 
584 Besluit van de Regent 26 mei 1945 betreffende de inrichting van het Voorlopig Steunfonds voor onvrijwillige 
werklozen, BS 25-26 juni 1945. 
585 RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 2010, 32, www.rva.be (raadpleging: 21 
januari 2011). 
586 RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 2010, 32, www.rva.be (raadpleging: 21 
januari 2011). 
587 Wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, BS 15 
februari 1961. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de Rijksinstelling, in de tussenperiode, twee 
keer van naam veranderd. In 1944 werd de NDAW vervangen door het VSOW (Voorlopig Steunfonds voor 
onvrijwillige Werklozen) en in 1951 door de RVAW (Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid). 
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Kijken we naar de evolutie van de gelijkheid in de werkloosheidsverzekering, dient de nadruk 
zeker te worden gelegd op de invoering in 1951 van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
inzake toelaatbaarheidsvoorwaarden588. Desondanks was de gelijkheid niet volledig, daar in 
1955, bij “werkweigering, schuldige werkverlating of ontslag ingevolge een fout van de 
werknemer”, de vrouwen hun toelaatbaarheid tot de werkloosheidsverzekering verloren en de 
mannen ‘enkel’ “gedurende een aantal weken” werden geschorst.589 Een ander opmerkelijk 
element is dat het uitkeringsniveau forfaitair en afhankelijk van de woonplaats van de 
werkloze was. In tegenstelling tot het stelsel dat we vandaag kennen, was er tot 1963590 dus 
geen sprake van een uniforme werkloosheidsuitkering in België omdat het forfaitair bedrag 
van de uitkeringen verschilde naargelang van de gemeente. De forfaitaire uitkeringen werden 
in 1971 vervangen door procentuele uitkeringen, gebaseerd op het loon en de gezinstoestand 
van de werkloze591. Vanaf de jaren 70 kan men derhalve spreken van (een zekere) gelijkheid 
van de werknemers onderling. 

De regelgeving die thans van toepassing is inzake werkloosheidsverzekering is vervat in het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 en het ministerieel besluit van 26 november 1991592. 
In principe vallen enkel de werknemers onder het toepassingsgebied van de 
werkloosheidsverzekering. Maar dit principe kent twee, voor onze analyse belangrijke, 
uitzonderingen: onder bepaalde voorwaarden kunnen ontslagen ambtenaren en zelfstandigen 
die hun activiteit hebben stopgezet, worden toegelaten tot de werkloosheidsverzekering. 

Artikel 30, derde lid, 3° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat de 
wachttijd die een werknemer moet hebben doorlopen om toegelaten te worden tot de 
werkloosheidsverzekering, kan worden verlengd met “de uitoefening gedurende een periode 
van ten minste zes maanden van een beroep waardoor de werknemer niet onder de sociale 
zekerheid, sector werkloosheid, valt” en dat “die verlenging niet meer dan vijftien jaar mag 
bedragen”. Met andere woorden, een persoon die oorspronkelijk werknemer was en daarna 
voor een zelfstandige activiteit of voor een betrekking als ambtenaar koos, kan aanspraak 
maken op een verlenging van de wachttijd indien hij besluit zijn activiteit als zelfstandige of 
ambtenaar stop te zetten. Aanvankelijk bedroeg de verlengingstermijn zes jaar; in 1999 werd 
hij op negen jaar gebracht593 en in 2007 op vijftien jaar594. Volgens de beleidsnota van de 
minister van Werk en Informatisering wou de regering de ontplooiing van zelfstandige 
activiteiten aanmoedigen daar “de loopbanen veel minder homogeen zijn dan in het 
verleden”.595 Hiertoe moest, zo stelde de minister, de beschermingsperiode - dit is de periode 

                                                
588 RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 2010, 53, www.rva.be (raadpleging: 21 
januari 2011). 
589 RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 2010, 54, www.rva.be (raadpleging: 21 
januari 2011). 
590 De werkloosheidsuitkeringen werden door het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid (BS 18 januari 1964) overal in België gelijkgesteld. 
591 RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 2010, 55, www.rva.be (raadpleging: 21 
januari 2011). 
592 KB 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991; MB 26 november 
1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 25 januari 1992. 
593 KB 12 maart 1999, BS 24 maart 1999. 
594 KB 21 juni 2007, BS 12 juli 2007. 
595 Algemene beleidsnota van de minister van Werk en Informatisering, 6 november 2010, Parl.St. Kamer 2006-
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gedurende dewelke de betrokkene op zijn vorige werknemersstatuut kan ‘terugvallen’ - van 
iemand die zijn werknemersstatuut verliet om in een ander statuut een nieuwe activiteit aan te 
vatten, tot achttien jaar worden verlengd. De regering besloot uiteindelijk dat de 
beschermingsperiode vijftien jaar zou bedragen. Met andere woorden, gedurende de periode 
van vijftien jaar die onmiddellijk aansluit bij het stopzetten van de beroepsactiviteit als 
werknemer kan de zelfstandige of de ambtenaar aanspraak maken op 
werkloosheidsuitkeringen, mits naleving van bepaalde voorwaarden. 

In se gaat het hier om een bepaling met betrekking tot de werkloosheidsverzekering waarvan 
het toepassingsgebied zich tot de werknemers beperkt. De betrokkenen moeten dus eerst 
onder arbeidsovereenkomst tewerkgesteld worden vooraleer ze zich op de gunstige regeling 
van artikel 30 kunnen beroepen. Toch kan men deze rechtsregel beschouwen als een 
aanzienlijke uitbreiding van de toepassingssfeer van de werkloosheidsverzekering tot andere 
beroepscategorieën. Vijftien jaar is immers een vrij lange periode. Men heeft dan de risico’s 
die gepaard gaan met het opstarten van een zelfstandige activiteit in principe achter de rug, 
net als de stageperiode die een pas aangeworven ambtenaar moet ondergaan. Naar onze 
mening gaat het derhalve meer om een uitbreiding van de werkloosheidsverzekering tot 
andere beroepscategorieën dan de werknemers, dan om een beschermingsmechanisme tegen 
de risico’s die verbonden zijn aan een heroriëntering van de loopbaan. Bovendien roept dat 
uitbreidingsmechanisme vragen op over de afwezigheid van gelijke behandeling van de 
zelfstandigen onderling. Een persoon die bij de aanvang van zijn beroepsloopbaan een 
zelfstandigenactiviteit uitoefent, kan niet genieten van die specifieke regeling inzake 
werkloosheidsverzekering, ook al heeft hij voor een beroepsactiviteit als zelfstandige gekozen 
om aan de werkloosheid te ontsnappen. Dit verschil in behandeling is alvast een vorm van 
discriminatie! 

Wat het vastbenoemd overheidspersoneel betreft, dient ook te worden verwezen naar artikel 7 
van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen596. Dat artikel bepaalt 
immers dat ambtenaren die eenzijdig door de overheid ontslagen worden of wier 
benoemingsakte wordt vernietigd, ingetrokken, opgeheven of niet hernieuwd, recht hebben op 
een werkloosheidsvergoeding, ook indien zij niet onderworpen waren aan de wet van 27 juni 
1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders597. Het doel van de wetgever bij 
de invoering van deze bepaling was vooral de armoede te bestrijden, daar de regering destijds 
de armoedebestrijding als prioritaire doelstelling had vastgelegd. Zo verklaarde de wetgever 
uitdrukkelijk: “Die regeling past in de ‘strijd tegen de armoede’ die de Regering heeft 
opgenomen in haar doelstellingen”598. Volgens de voorbereidende werken is het in een 
moderne welvaartsstaat onaanvaardbaar dat ontslagen ambtenaren en hun gezin geen andere 
keuze zouden hebben dan beroep te doen op het OCWM599. Om het financiële evenwicht van 
de werkloosheidsverzekering niet (te veel!) in het gedrang te brengen, werd er voorzien in een 

                                                                                                                                                   
2007, nr. 2706/010, 29-30. 
596 BS 1 augustus 1991. 
597 BS 25 juli 1969. 
598 Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 1990-1991, nr. 1695/6, 4. 
599 Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 1990-1991, nr. 1695/6, 4-5; Parl.St. 
Senaat 1990-1991, nr. 1374/2, 8-9. 
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stortingsmechanisme van werkloosheidsbijdragen door de ontslaggevende overheidsinstelling 
aan de RVA. Met andere woorden, de ontslaggevende overheidsinstelling moet de nodige 
sociale bijdragen, dit is de werkloosheidsbijdragen voor de ontslagen ambtenaar, aan de RVA 
te betalen. Concreet wordt de werkloosheidsverzekering de facto uitgebreid tot het 
overheidspersoneel, weliswaar op een verkapte en gebrekkige manier. 

 

Afdeling 6 - Besluit 

Het Belgische sociaalzekerheidsstelsel werd oorspronkelijk ontwikkeld rond en voor de 
arbeidersklasse. Het ging eerst om privé-initiatieven van arbeiders en/of werkgevers die later 
door de tussenkomst van de wetgever veralgemeend werden en uiteindelijk verplicht werden 
gemaakt. Men zou dus de ontwikkeling van elke sector van de sociale zekerheid in drie fases 
kunnen opdelen: (1) privé-initiatief; (2) steun en tussenkomst van de overheid; (3) verplicht 
maken van de onderwerping aan de betrokkene sector. 

Als we hier de privé- en locale intiatieven buiten beschouwing laten, zijn de eerste belangrijke 
wetgevende stappen in de opbouw van de sociale zekerheid, dit is vóór het officieel ontstaan 
van de sociale zekerheid in 1944, inzonderheid de volgende: 

- Inzake arbeidsongevallen: de wet van 1903600 die de eerste verplichte regeling omtrent de 
forfaitaire vergoeding van arbeidsongevallen invoerde alsook de wet van 1930601 die 
onder andere het toepassingsgebied van de wet van 1903 uitbreidt tot alle werknemers 
(arbeiders en bedienden) en niet alleen arbeiders van bepaalde ondernemingen zoals het 
geval was in de wet van 1903. 

- Inzake beroepsziekten: de eerste beroepsziektewet602 die in 1927 door het parlement werd 
aangenomen onder impuls van de Internationale Arbeidsconferentie. 

- Inzake kinderbijslag: de wet van 14 april 1928 die een eerste stap was naar de 
veralgemening van de kinderbijslag603 en daarna de wet van 4 augustus 1930 die de 
toekenning van de kinderbijslag aan werknemers veralgemeend604. 

- Inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering: de wet van 3 april 1851 die de erkenning van de 
kassen van onderlinge bijstand mogelijk maakt605 en de wet van 19 maart 1898 die de 
overheid toeliet om een staatstoelage aan de kassen uit te keren606. 

                                                
600 Wet 24 december 1903 betreffende schadevergoeding voor arbeidsongevallen, inwerkingtreding 1 juli 1905. 
Volgens de wetgevingsdatabank van de Raad van State werd die wet niet bekendgemaakt. 
601 Wet 18 juni 1930 houdende herziening van de wetgeving op de vergoeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, BS 5 juli 1930. 
602 Wet 23 juli 1927 tot goedkeuring der Overeenkomsten opgemaakt te Genève door de Internationale 
Arbeidsconferentie, en betreffende respectievelijk het herstel van schade veroorzaakt door beroepsziekten, het 
herstel van arbeidsongevallen en de gelijkheid van behandeling der vreemde en nationale arbeiders in zake 
herstel van arbeidsongevallen, BS 19 november 1927. 
603 Wet 14 april 1928 tot opneming, in de lastkohieren van ’s Rijks werken, van eene bepaling betreffende de 
gezinsvergoedingen, BS 20 april 1928. 
604 Wet 4 augustus 1930 houdende veralgemeening van de gezinsvergoedingen, BS 4 september 1930. 
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- Inzake werkloosheid: het koninklijk besluit van 1930 dat de werknemers ertoe aanzet om 
zich bij een werkloosheidskas aan te sluiten607 en dit van 1935 tot oprichting van de 
Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid608. 

Daarnaast bestond het ‘statuut van de ambtenaren’ dat aan het overheidspersoneel een zekere 
sociale bescherming verschaft. Zo hadden de ambtenaren al vóór 1919 recht op kinderbijslag 
en ontvingen zij in sommige gevallen een vergoeding voor geneeskundige verzorging, 
geneesmiddelen en hospitalisatiekosten. De arbeidsongeschiktheid in geval van ziekte of 
ongeval werd, ongeacht de oorzaak van de ziekte of van het ongeval, door de algemene wet 
van 21 juli 1844 op de kerkelijke en burgerlijke pensioenen609 geregeld die later werd 
aangevuld en geharmoniseerd door onder andere het koninklijk besluit van 2 oktober 1937610.  

De situatie van de zelfstandigen was aanzienlijk verschillend. Het is pas in 1937 dat de 
toekenning van kinderbijslag tot de zelfstandigen werd uitgebreid, ook al was de wetgever 
sinds 1930 van plan die uitbreiding door te voeren. In de periode voorafgaande aan de 
Tweede Wereldoorlog was er geen sprake van andere specifieke regeling over de sociale 
bescherming van de zelfstandigen. Deze toestand kan om verschillende redenen worden 
verklaard. Zoals gezegd werd de sociale zekerheid rond en voor de arbeidersklasse 
opgebouwd uit reactie op de moeilijke leef- en arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de 
XIXde eeuw. Sommige politici waren immers echt bekommerd om de arbeidersklasse en 
wensten dat arbeiders een beter leven zouden leven; anderen wilden vooral de woelige situatie 
onder controle te houden en toezicht oefenen op de activiteiten van de arbeiders en hun 
beweging. De sociale bescherming van de zelfstandigen werd dus niet als een prioriteit 
beschouwd. Daarnaast kan men ook stellen dat de zelfstandigen hun vrijheid en hun 
autonomie wilden behouden. Dit hield in dat ze spontaan tegen een inmenging van de 
overheid in hun zaken waren gekant. De vraag van de zelfstandigencategorie naar een zekere 
bescherming is pas later gekomen. 

Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog is de geschiedenis van de sociale zekerheid een 
hele beweging naar meer harmonisatie en meer gelijkheid tussen beroepscategorieën. De 
kinderbijslagregeling is, op een paar punten na, hetzelfde voor de werknemers, de 
zelfstandigen en de ambtenaren. Dat is ook het geval voor de ziekteverzekering. De 
arbeidsongevallen- en de beroepsziektenregelingen zijn gelijklopend bij de werknemers en de 
ambtenaren. De werkloosheidsverzekering, een sector die traditioneel aan de werknemers 
werd voorbehouden, wordt onder welbepaalde omstandigheden en mits naleving van 
sommige voorwaarden ook uitgebreid tot de ambtenaren en de zelfstandigen. Uiteindelijk zijn 
de meeste gelijkenissen tussen de sociale bescherming van beroepscategorieën te vinden bij 
de werknemers en het overheidspersoneel. Uit de verschillende voorbereidende werken kan 

                                                                                                                                                   
605 Wet 3 april 1851 betreffende de maatschappijen van onderlinge bijstand, BS 10 april 1851. 
606 Wet 19 maart 1898 tot wijziging der wet van 23 juni 1894 op de maatschappijen van onderlinge bijstand, BS 
20 maart 1898. 
607 KB 25 oktober 1930 betreffende de verzekering tegen onvrijwillige werkloosheid, BS 1 november 1930. 
608 KB 27 juli 1935 houdende oprichting van een nationale dienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid, BS 
29-30 juli 1935. 
609 BS 31 juli 1844. 
610 KB 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, BS 8 oktober 1937. 
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duidelijk worden afgeleid dat de wetgever te allen tijden naar een gelijkaardige bescherming 
voor de werknemers en de ambtenaren streefde. 

Zoals gezegd, was de gelijkheid tussen werknemers en zelfstandigen, of tenminste de 
algemene doelstelling om de sociale zekerheid aan alle werkenden te waarborgen, al in de 
kiem aanwezig in de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders611, ook al was het toepassingsgebied van de wet tot de werknemers 
beperkt. De evolutie naar meer gelijkheid kan beslist in bijna alle sectoren van de sociale 
zekerheid worden vastgesteld, maar die evolutie verloopt traag, heel traag zelfs! Volgens VAN 

LANGENDONCK is dit onder andere te wijten aan het feit de sociale bescherming ten voordele 
van alle beroepscategorieën ons in de XXste eeuw van buitenaf werd opgelegd door de 
Amerikanen612. 

We kunnen die stelling bijtreden als men zich tot de sociale zekerheid van werknemers en 
zelfstandigen beperkt. Maar houdt ze niet te weinig rekening met de sociale bescherming van 
de ambtenaren? In de vroegere maatschappij ging men uit van een absoluut staatsgezag. 
Bijgevolg genoot het overheidspersoneel al van een vrij ruime sociale bescherming, ook al 
was ze zeker niet volmaakt, toen de Amerikanen in 1944 hun visie van ‘een sociale zekerheid 
voor iedereen’ aan België oplegden. In de meeste sectoren dateert de bescherming van de 
ambtenaren van vóór die van de werknemers (onder andere arbeidsongeschiktheid, 
kinderbijslag, pensioenen). Bovendien tonen de voorbereidende werken aan, zoals eerder 
gezegd, dat de wetgever vaak een gelijkaardige bescherming wou waarborgen aan beide 
categorieën, ook al was dat aan de hand van verschillende wetten. Men zou bijgevolg stellen 
dat een gelijkaardige sociale bescherming van de ambtenaren en de werknemers op een zekere 
manier in onze cultuur verankerd was, maar dat de gelijkstelling naar de zelfstandigen toe ons 
vanbuitenaf werd opgelegd terwijl de geesten en de maatschappij er niet voor klaar waren. 

VAN LANGENDONCK stelt eveneens dat “de verschillen in statuut tussen werknemers, 
zelfstandigen en ambtenaren in België zodanig in de sociale zeden [zijn] verankerd, dat zij 
moeilijk uit te roeien (...) zijn. Volgens de auteur “berustten [zij] oorspronkelijk op een 
standenonderscheid dat tot het verleden behoort, maar zijn [zij] sindsdien vergroeid met het 
werkterrein van verzuilde beroepsorganisaties en ‘sociale instellingen’, die deze 
standenindeling als deel van hun identiteit zien”613. Dit zou verklaren waarom de gelijke 
sociale bescherming voor alle categorieën zich in ons land zo langzaam ontwikkelt en op 
zoveel hindernissen botst. 

We denken dat een andere verklaring als invalshoek kan dienen voor de manier waarop de 
toepassing van het begrip gelijkheid benaderd wordt. In de prille geschiedenis van de sociale 
bescherming werd de gelijkheid bekeken vanuit andere standpunten dan thans het geval is, in 
een meer collectief referentiekader. Het ging meer om gelijkheid tussen bepaalde groepen dan 
                                                
611 Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voordracht aan de 
Regent, BS 30 december 1944, 1730. 
612 Cf. Deel III, Hoofdstuk 2 - Gelijkheid en geschiedenis van de sociale zekerheid (van de oudheid tot circa 
1944), Afdeling 3 - Van de inschrijving van het gelijkheidsbeginsel in de eerste Belgische Grondwet tot aan het 
officiële ontstaan van de sociale zekerheid (1830-1944). 
613 J. VAN LANGENDONCK, “Gelijke behandeling in de sociale zekerheid”, RW 1991-1992, 1221. 
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om gelijkheid tussen individuen onderling. Het ging niet zozeer om het standpunt van de 
uitkeringsgerechtigde als wel om andere invalshoeken zoals het hebben of niet hebben van 
een baan (de overheid kwam bijvoorbeeld tussen voor behoeftige personen die geen werk 
hadden, maar niet voor werknemers die getroffen werden door ziekte of ongeval), of nog de 
hoedanigheid van de werkgever (overheid versus privéwerkgever) of de afwezigheid van 
werkgever (zelfstandigen), enz. Het is sinds het eind van de XXste en vooral het begin van de 
XXIste eeuw dat de gelijkheid hoofdzakelijk door de bril van de socialezekerheidsgerechtigde 
wordt bekeken. 

Die trend naar een gelijkaardige bescherming van de werknemers, de zelfstandigen en het 
overheidspersoneel neemt uiteraard niet weg dat sommige bepalingen, bijvoorbeeld de 
subsidiariteit van een stelsel ten opzichte van een andere in de kinderbijslagregeling (we 
denken hier onder andere aan de verhouding werknemers-zelfstandigenregeling), in vraag 
kunnen worden gesteld. We beweren dus niet dat de gelijkstelling tussen beroepscategorieën 
volledig verwezenlijkt is, maar wel dat in de loop van de jaren een zekere 
gelijkstellingsbeweging kan worden vastgesteld en dat de wetgever meer dan één keer heeft 
aangegeven naar meer gelijkheid en harmonisatie tussen de beroepscategorieën te streven. 

In de hiervoor besproken sectoren hinkt die van de arbeidsongeschiktheid wel achterop. Daar 
zijn de verschillen in behandeling tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren nog vrij 
groot en is de organisatie van elk stelsel nogal specifiek. 
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Hoofdstuk 4 - Rust- en overlevingspensioenen  

Afdeling 1 - De rustpensioenen 

1. Oorsprong van het wettelijke pensioen: het pensioen van de ambtenaren 

Het oudste socialebeschermingsstelsel is dat van het overheidspersoneel614. We gaan niet 
terug tot in de oertijd maar houden even stil bij het Romeinse tijdperk. Toen reeds genoten de 
trouwe staatsdienaars een zekere sociale bescherming. Op het einde van hun loopbaan kregen 
de militairen en hoge ambtenaren van het rijk een villa als pensioen. Hoe minder het 
staatshoofd de betrokkenen wou zien, hoe verder die villa’s van de hoofdstad lagen en hoe 
dichter bij de grenzen van het grondgebied615. “Waar het niet mogelijk was een landgoed te 
geven kon men dit vervangen door een periodieke betaling in geld, die rente of ‘pensioen’ 
genoemd werd.”616 Volgens het etymologisch woordenboek komt het woord ‘pensioen’ van 
het werkwoord pendere (pensum) dat ‘wegen, afwegen, uitbetalen’ betekent. In het 
Nederlands wordt het Latijnse woord pensio door ‘(af)betaling, betalingstermijn, huishuur’ 
vertaald. In 1391 kende de Franse taal door de taalevolutie het woord pension dat voor 
‘jaargeld’ stond, maar ook voor ‘kosthuis, kostgeld’.617 VAN LANGENDONCK beweert ook dat 
“de oorspronkelijke betekenis van ‘pensioen’ een uitgave, ten laste van de schatkist” is.618 
'Pensioen' verwijst dus duidelijk naar de betaling, op regelmatige tijdstippen, van een bepaald 
geldbedrag. In tegenstelling tot de regeling die wij vandaag kennen, was toen het al dan niet 
toekennen van een pensioen in handen van het staatshoofd die naar eigen goeddunken kon 
beslissen. 

Tijdens de daaropvolgende periode, de middeleeuwen tot het begin van de Nieuwste Tijd, 
werd de filosofie van het Romeinse stelsel overgenomen. Het pensioen werd beschouwd als 
een beloning voor aan de staat bewezen diensten en derhalve op willekeurige basis al dan niet 
toegekend aan de betrokkenen, zonder enige verantwoording vanwege de overheid. 
Aangezien de hoge ambten in die periode werden toevertrouwd aan leden van de bezittende 
klasse, die geen nood aan geld, noch bestaansmiddelen hadden, werd dit principe niet betwist. 
Vóór de Franse Revolutie was er dus geen sprake van pensioen in de zin van het betalen van 
een inkomensvervangende uitkering. Het ging alleen maar om een beloning voor bewezen 
diensten of soms zelfs een middel om iemand te weren uit staatszaken! Maar dit systeem gaf 
aanleiding tot misbruiken. Bovendien was de Franse revolutie een periode van 

                                                
614 In de oudere maatschappij werd een openbaar ambt beschouwd als een kosteloos mandaat. De ambtenaar had 
dus geen recht op loon maar kon, zowel tijdens als na zijn ambt, een vergoeding krijgen in functie van zijn 
verdiensten. 
615 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 781, nr. 1983; J. VAN LANGENDONCK, 
"Les pensions de survie et le problème des droits dérivés", in Quand vient le temps de la retraite, 50 ans de 
sécurité sociale... et après?, Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, volume 7, 82-83. 
616 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 751, nr. 2132. 
617 P.A.F. VAN VEEN en N. VAN DER SIJS, Groot Etymologisch Woordenboek. De herkomst van onze woorden, 

Utrecht-Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1997, 656. 
618 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 751, nr. 2132, voetnoot 2264. 
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maatschappelijke veranderingen waarin nieuwe opvattingen en ideeën zich ontplooiden en 
waarin steeds meer mensen uit lagere klassen deel uitmaakten van de ambtenarij. Bijgevolg 
werd het decreet van 3-22 augustus 1790 aangenomen. Het doel van dit decreet bestond er 
precies in om misbruiken te vermijden, wat niet wegnam dat het staatshoofd nog altijd vrij 
was om al dan niet een pensioen aan oude ambtenaren te kennen in functie van zijn 
persoonlijke appreciatie van de omvang van de geleverde diensten en van de financiële 
behoeften van de betrokkenen om conform hun stand te kunnen leven.619 Zo luidde de aanhef 
van dit decreet als volgt: “ (...) servir l’Etat est un devoir que tout citoyen est tenu de remplir, 

et qu’il ne peut prétendre de récompense qu’autant que la durée, l’éminence et la nature de 

ses services lui donnent des droits à une reconnaissance particulière de la nation; que s’il est 

juste que, dans l’âge des infirmités, la patrie vienne au secours de celui qui lui a consacré ses 

talents et ses forces, lorsque sa fortune lui permet de se contenter des grâces honorifiques, 

elles doivent lui tenir lieu de toute autre récompense (…)”. Dit idee van beloning voor 
bewezen diensten werd trouwens onder artikel 1 van het Franse decreet overgenomen620. Ten 
gevolge van de annexatie van België in 1794 werd die regeling ook bij ons toegepast621.  

Toen België onder Hollandse bewindvoering viel, werd bij besluit van 31 juli 1815622 het 
besluit van 14 september 1814 van Prins Willem van Oranje-Nassau ook bij ons van 
toepassing verklaard. In dit besluit werden de voorwaarden bepaald waaronder de burgerlijke 
pensioenen worden toegekend623. Dit besluit werd blijkbaar speciaal voor België 
uitgevaardigd, daar het land toen onder het gezag van een specifiek Belgisch 
Staatssecretariaat stond624. Het is wel merkwaardig dat dit besluit van vóór de aansluiting van 
België bij Nederland dateert en toch specifiek voor België zou zijn uitgevaardigd. Hoe dan 
ook, het principe van de toekenning van een rustpensioen ter beloning van aan de staat 
bewezen diensten bleef gehandhaafd. Om een rustpensioen te kunnen genieten moest de 
betrokken ambtenaar de staat eervol hebben gediend625 en diende het staatshoofd een 
bijzonder toekenningsbesluit aan te nemen626. Opmerkelijk aan dit besluit is het feit dat het de 
basisbeginselen van de Belgische wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen voorafspiegelde627, onder andere de beloning voor bewezen diensten, de 
berekening van het rustpensioen in 60ste, de gemiddelde wedde van de laatste drie jaar als 

                                                
619 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 752, nr. 2134. 
620 Art. 1. "L’Etat doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance et leur durée 

méritent ce témoignage de reconnaissance. La nation doit aussi payer aux citoyens le prix des sacrifices qu’ils 

ont fait à l’utilité publique". 
621 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 731, nr. 2084. 
622 Pasinomie, 2de reeks, 1814-1830, vol. 1, 263, voetnoot 2. 
623 Arrêté du prince souverain (Guillaume d’Orange-Nassau) du 14 septembre 1814, qui détermine les conditions 
auxquelles les demandes de pensions civiles seront accordées (Journ. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 2de 
reeks, 1814-1830, vol. 1, 263-265. 
624 NATIONAAL RIJKSARCHIEF NEDERLAND, antwoord van de heer N. VAN DRIEL op een vraag van V. Flohimont 
in verband met de ratio legis van het besluit van 14 september 1814, mail 3 februari 2011. 
625 Art. 2 arrêté du 14 septembre 1814 qui détermine les conditions auxquelles les demandes de pensions civiles 
seront accordées (Journ. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 2de reeks, 1814-1830, vol. 1, 263-265. 
626 Art. 1 arrêté du 14 septembre 1814 qui détermine les conditions auxquelles les demandes de pensions civiles 
seront accordées (Journ. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 2de reeks, 1814-1830, vol. 1, 263-265. 
627 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149. 
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referentiewedde voor de pensioenberekening, het relatief maximumpensioenbedrag gelijk aan 
2/3 van de gemiddelde wedde van de laatste drie jaar, het absoluut maximumpensioenbedrag 
gelijk aan 6 000 frank628. 

Het decreet van 14 september 1814 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de 
burgerlijke pensioenen moeten voldoen, steunde, net als het Franse decreet van 3-22 augustus 
1790, op het idee dat ambtenaren die lang en trouw de staat hadden gediend, recht hadden op 
een beloning wanneer ze niet meer in staat waren om hun beroepsactiviteit verder te zetten. 
De aanhef van het besluit van 14 september 1814 bepaalde: “Considérant qu’il est de la 

justice du gouvernement de récompenser de longs et fidèles services, et de fournir un soutien 

à des hommes, qui (...) ont consacré leur vie au service de l’Etat, et auxquels leur âge ou 

leurs forces ne permettent plus de le servir activement ; (…) ”. Dit principe werd in 1844 door 
de algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen overgenomen. De wetgever was 
van oordeel dat trouwe ambtenaren ook op het einde van hun loopbaan recht hadden op een 
behoorlijk leven en dat dit bovendien in het belang van een goed bestuur was629. 

Door de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen werd officieel een 
eind gesteld aan het appreciatierecht van het staatshoofd, maar - voor de vorm? om de breuk 
met de traditie af te zwakken? - bleef de Koning formeel ‘pensioen verlenen’ aan de 
betrokken ambtenaren. Dit is trouwens de dag van vandaag nog steeds het geval. Artikel 1, 
eerste lid van de algemene wet van 21 juli 1844 bepaalt immers: “Aan magistraten, 
ambtenaren en personeelsleden, die, ingevolge een vaste benoeming of ingevolge een door of 
krachtens de wet daarmee gelijkgestelde benoeming, deel uitmaken van het algemene bestuur 
en uit de Staatskas worden bezoldigd, kan pensioen worden verleend

630 op de leeftijd van 
vijfenzestig jaar en na twintig jaar dienst.” 

Deze evolutie in het pensioen van de ambtenaren heeft niet alleen te maken met de 
onafhankelijkheid van België, maar ook met de geleidelijke doorbraak van het 
gelijkheidsbegrip in de maatschappij. De Franse Revolutie, die de ideeën van gelijkheid 
tussen de mensen fors heeft versterkt, en vooral de geschriften van MONTESQUIEU

631, 
waaronder ‘L’esprit des lois’, hebben klaarblijkelijk een invloed gehad op de eerste Belgische 
Grondwet en de inschrijving van het gelijkheidsbeginsel als fundamenteel recht van elke 

                                                
628 Zie onder andere art. 9 arrêté du 14 septembre 1814 qui détermine les conditions auxquelles les demandes de 
pensions civiles seront accordées (Journ. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 2de reeks, 1814-1830, vol. 1, 263-
265 : "La pension d’un employé qui a servi 40 ans et au-delà peut aller jusqu’à deux tiers du traitement qu’il a 

eu pendant le terme moyen des trois dernières années de son service. La pension d’un employé qui a 10 années 

de service est fixée au sixième du traitement qu’il a eu pendant le terme moyen des trois dernières années, et à 

un soixantième pour chaque année au-dessus de dix et au-dessous de 40 ans, bien entendu que dans ce cas la 

pension ne puisse pas dépasser six mille francs.". 
629 “Celui qui a consacré sa vie au service de son pays ne peut être délaissé à la fin de sa carrière. Une existence 

convenable doit lui être assurée, et, si un sentiment d'humanité n'inspirait pas cette mesure de justice et de 

sollicitude au Gouvernement, l'intérêt d'une bonne administration lui en ferait un devoir.” Ontwerp van 
algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 1. 
630 Toegevoegde onderlijning. 
631 Over het gelijkheidsbegrip bij MONTESQUIEU zie het zeer interessante artikel van DORNIER dat het begrip 
gelijkheid in verschillende geschriften van MONTESQUIEU bespreekt. C. DORNIER, “Égalité”, Dictionnaire 

électronique Montesquieu [En ligne], update van 13 februari 2008, http://dictionnaire-montesquieu.ens-
lyon.fr/index.php?id=351. 
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burger632. Het gelijkheidsbeginsel had in 1830 niet de betekenis die wij er in 2012 aan geven, 
want, zoals INGBER zegt, de betekenis van ‘gelijkheid’ evolueert met de tijd en ‘gelijkheid’ 
wordt niet alleen concreet beïnvloed door de geschiedenis van de filosofische en politieke 
ideeën, maar ook door de economische en sociale geschiedenis.633 Niettemin liet het 
gelijkheidsbegrip van 1830 toe om een rem te zetten op de willekeurige beslissingen en de 
behandelingen naar goeddunken van de leidende klasse. Dit was alleszins het geval met de 
pensioenen van het overheidspersoneel. 

Inzake sociale bescherming van het overheidspersoneel dient ook te worden opgemerkt dat er 
geen formeel verschil in behandeling was tussen mannen en vrouwen. De pensioenleeftijd 
werd bijvoorbeeld vastgesteld op 65 jaar, zowel voor vrouwelijke als voor mannelijke 
ambtenaren634. Artikel 1 van het oorspronkelijke wetsontwerp bepaalde dat ”Les magistrats, 

fonctionnaires et employés, faisant partie de l'administration générale et rétribués par le 

trésor public, pourront être admis à la pension, à 60 ans d'âge”635. Uiteindelijk, na veel 
discussies in het parlement, werd de leeftijd van 65 jaar weerhouden. Het gaat hier niet zozeer 
om de keuze van de pensioenleeftijd, hetzij 60 jaar, hetzij 65 jaar, maar wel om het feit dat die 
leeftijd dezelfde was voor de mannen en voor de vrouwen. Zonder de feministen een illusie 
armer te willen maken, moeten we eerlijk zeggen dat de reden hiervan evenwel niet in een 
gelijkheidsbekommernis lag, maar vooral omdat er weinig - om niet te zeggen ‘helemaal 
geen’ was - vrouwen in het openbare ambt waren!636 De overheidsdiensten werden nog meer 
dan nu beschouwd als de belichaming van de openbare macht en de machtsposities moesten 
in handen van de mannen blijven. 

De wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen nam het principe van de 
berekening in 60ste over van het besluit van 14 september 1814 van Prins Willem van Oranje-
Nassau. De voorbereidende stukken van de wet van 21 juli 1844 geven geen verklaring voor 
de berekening in 60ste. Er wordt enkel verwezen naar artikel 9 van het besluit van 14 
september 1814 dat bepaalde dat de dienstjaren tussen het 10de en het 40ste jaar voor 1/60 in 
aanmerking kwamen voor de berekening van het pensioen637. De stukken in de inventaris638 

                                                
632 J. GILISSEN, “La Constitution belge de 1831 : ses sources, son influence”, Res Publica, numéro spécial [hors 
série] intitulé Les problèmes constitutionnels de la Belgique au XIXe siècle, 1968, 132 ; A. DE DIJN, “A 
pragmatic conservatism: Montesquieu and the framing of the Belgian constitution (1830-1831)”, History of 

European Ideas, 2002, 227-245.  
633 L. INGBER, "L'égalité en droit ou le droit à l'égalité", JTT 1979, 318. 
634 Er bestonden afwijkingsregelingen waarin de pensioenleeftijd lager of hoger was dan 65 jaar, maar die 
worden hier niet besproken. Bovendien was de pensioenleeftijd formeel gelijk voor mannen en vrouwen, ook 
wat die afwijkingsregelingen betreft. 
635 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 5. 
Het voorstel om de pensioenleeftijd op 60 jaar vast te leggen, steunde eigenlijk op de pensioenleeftijd die tijdens 
de Hollandse periode van toepassing was (zie art. 2 besluit 14 september 1814 van Prins Willem van Oranje-
Nassau). Onder de Franse bewindvoering bedroeg de pensioenleeftijd van de ambtenaren 50 jaar (zie art. 17 
decreet 3-22 augustus 1790, Décret concernant les pensions, gratifications et autres récompenses nationales, 
Pasinomie, 5 juli 1788 – 31 oktober 1790, 265-272). 
636 Spijtig genoeg hebben we geen statistieken van die periode gevonden die de verdeling tussen mannen en 
vrouwen in het openbaar ambt weergaven. 
637 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 
bijlage 3, 5, commentaar bij art. 8. Art. 9, tweede lid besluit 14 september 1814 van Prins Willem van Oranje-
Nassau. Art. 2 van hetzelfde besluit bepaalt dat de pensioenleeftijd 60 jaar is. 
638 Inventaris nr. 6752 over Belgische pensioenen, Belgisch Rijksarchief. 
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over die periode bevatten geen enkele informatie over de ratio legis van de berekening in 
60sten.639 De keuze van de pensioenberekening in 60sten zal bijgevolg een raadsel blijven. Wel 
is er één zekerheid: de gangbare uitleg over de reden van de berekening van de 
ambtenarenpensioenen in 60sten klopt niet. Die gangbare, algemeen aanvaarde uitleg is de 
volgende: de berekening in 60sten houdt verband met het relatieve plafond van het 
pensioenbedrag dat gelijk is aan 75 % van de refertewedde omdat 75 % van 60 gelijk is aan 
45, wat overeenstemt met het tantième dat voor de pensioenberekening van de werknemers en 
de zelfstandigen wordt gebruikt. Het 60ste werd reeds in 1814 gekozen als tantième voor de 
berekening van de ambtenarenpensioenen, terwijl er in die periode nog geen uitgewerkt 
wettelijk pensioenstelsel voor werknemers noch zelfstandigen bestond. Men kan dus 
onmogelijk beweren dat het 60ste gekozen werd om te komen tot een overeenstemming tussen 
de berekeningswijze van de drie verschillende stelsels (ambtenaren, werknemers, 
zelfstandigen): het 60ste dat van toepassing is op het ambtenarenpensioen zou 
overeenstemmen met het 45ste dat van toepassing is op de pensioenen van de werknemers en 
de zelfstandigen, omdat het ambtenarenpensioen aan het relatieve plafond wordt 
onderworpen. Die verklaring lijkt eerder pas later te zijn verzonnen om de berekening van de 
ambtenarenpensioenen in 60sten te kunnen blijven verantwoorden. Bovendien is de 
afwezigheid van enige verklaring, noch verantwoording in de voorbereidende stukken van de 
wet van 21 juli 1844 - die zoals gezegd enkel naar artikel 9 van het besluit van 14 september 
1814 verwijzen - een belangrijke aanwijzing dat deze algemeen aanvaarde uitleg niet aan de 
basis ligt van de berekening in 60sten. 

Het pensioenbedrag wordt sinds de wet van 21 juli 1844 berekend op basis van de gemiddelde 
wedde van de laatste vijf jaar. In het oorspronkelijk ontwerp werd voorgesteld om de 
gemiddelde wedde van de laatste drie dienstjaren als basis voor de berekening van het 
ambtenarenpensioen te nemen daar dit al het geval was in artikel 9, eerste lid van het besluit 
van 14 september 1814640. Desondanks werd dit voorstel in de ‘section centrale’ bij stemming 
van 4 tegen 2 verworpen gezien de hoge kost van dergelijke berekening voor de 
staatsfinanciën en het risico op politieke misbruiken, en werd de wedde van de laatste drie 
jaar vervangen door die van de laatste vijf jaar. “En réglant la pension d’après la moyenne du 

traitement des cinq dernières années, l’on rendra plus difficile et plus rare certaines 

combinaisons qui tendraient à élever abusivement le montant des pensions.”641 In feite had de 

                                                
639 Aangezien het besluit geen enkele inlichting bevat over de berekening in 60sten, hebben we contact genomen 
met het Nationaal Archief van Nederland. De heer NIELS VAN DRIEL liet weten dat Nederland alle stukken over 
België aan het Belgisch Rijksarchief had overgedragen en hij geen uitleg over dat tantième kon verschaffen. 
Dankzij de medewerking van het personeel van het Belgisch Rijksarchief, en in het bijzonder van de heer FILIP 

STRUBBE, konden we uiteindelijk de stukken van het inventaris i.v.m. de Belgische pensioenen tijdens de 
Hollandse periode raadplegen. Spijtig genoeg hebben al die stukken betrekking op afwijkingsaanvragen van 
gepensioneerden die niet onder de voorwaarden van het besluit van 14 september 1814 vielen en desondanks een 
pensioen wensten te ontvangen. Na overleg met de heer STRUBBE bleek dat “de archiefbestanden van de 
Hollandse periode beperkt zijn”. Bijgevolg blijft de ratio legis van de pensioenberekening in 60sten een mysterie! 
Volledigheidshalve dient hier ook te worden opgemerkt dat ondervraagde pensioenspecialisten, zowel in België 
als in Nederland, ons geen verklaring hebben kunnen geven over de bestaansreden van de berekening in 60sten. 
640 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 
art. 8. 
641 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, verslag, 
nr. 236, 12. 
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Grondwet van 1831 de duurtijd van een legislatuur reeds op 4 jaar vastgelegd642. Om te 
vermijden dat sommige politici tijdens een legislatuur hun vrienden binnen de ambtenarij in 
een hoge functie zouden benoemen net een paar jaar voordat die ambtenaren met pensioen 
zouden gaan, waardoor ze een hoger pensioenbedrag zouden ontvangen, werd door de 
volksvertegenwoordigers besloten om de pensioenen op basis van de gemiddelde wedde van 
de laatste vijf jaar te berekenen.643 Maar de bestrijding van een zekere vriendjespolitiek was 
niet het enige argument. De wetgever was ook bekommerd om de staatsfinanciën en de kosten 
- die ten laste van de Staat waren - van de pensioenregeling van het overheidspersoneel644. 
Tijdens de discussie in de Kamer, werd er zelfs voorgesteld om het pensioen op basis van de 
gemiddelde wedde van de laatste twintig jaar te berekenen. “D’après un article de l’arrêté-loi 

du 14 septembre 1814, article qu’on a reproduit dans les différents projets qui ont été 

présentés jusqu’ici aux chambres, la pension du fonctionnaire est liquidée d’après la 

moyenne du traitement des trois dernières années. C’est là une disposition qui a été très 

onéreuse au trésor. (…) En France, d’après un des derniers projets présentés à la législature, 

je crois que c’est celui présenté en 1841, on a fixé le terme de 10 ans. Je crois que ce terme 

n’est pas trop long. Je crois qu’on pourrait fixer à 20 ans au moins le nombre des années 

dont la moyenne doit servir de base à la liquidation de la pension.”645  

Wat de dubbele bovengrens van het pensioenbedrag, dit is het relatieve en het absolute 
plafond, betreft, dient te worden opgemerkt dat ze haar oorsprong vindt in het besluit van 14 
september 1814 van Prins Willem. Artikel 9, eerste lid van dit besluit bepaalde dat het 
ambtenarenpensioen de 2/3 van de gemiddelde wedde van de laatste drie jaar niet mocht 
overschrijden en artikel 9, tweede lid voegde er een absoluut maximum van 6 000 frank aan 
toe. Tijdens de voorbereiding van de wet van 21 juli 1844 achtten de regering en de leden van 
de Kamer het aangewezen om de regel van een dubbel plafond te behouden. Het absolute 
plafond van het besluit van 14 september 1814, dit is 6 000 frank, werd bewust overgenomen. 
Die regel had helaas tot gevolg dat een ambtenaar er vanaf zijn veertigste dienstjaar, wat 
betreft de berekening van zijn pensioen, geen belang meer bij had om te blijven werken 
aangezien het absolute maximum op dat ogenblik reeds bereikt zou zijn. Om die reden werd 
besloten om het relatieve plafond van 2/3 naar 3/4 te verhogen. “En adoptant le maximum 

absolu admis par l’arrêté-loi de 1814, on a pensé devoir porter le maximum relatif aux trois 

quarts du traitement, par le motif que celui de deux tiers se trouvant atteint par 40 années de 

                                                
642 Décret du 7 février 1831 contenant la Constitution de la Belgique, Britisch and foreign state papers 1830-

1831, compiled by the librarian and keeper of the papers – Foreign Office, London, James Ridgway, Piccadilly, 
1833, 1052-1065. 
643 “Messieurs, les observations qui ont été faites dans la discussion générale ont démontré quels grands 

inconvénients il y a à liquider la pension sur la moyenne des trois dernières années de traitement. Vous savez, 

messieurs, que, pour obtenir une pension aussi élevée que possible, des fonctionnaires se sont très souvent fait 

nommer à la fin de leur carrière, à des emplois plus lucratifs, quoique moins élevés en rang, que ceux qu’ils 

remplissaient.” Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-
1844, zitting van vrijdag 15 maart 1844, bespreking van art. 8, www.unionisme.be. 
644 Toen de minister van Financiën, de heer MERCIER, op 16 januari 1844 het wetsontwerp in de kamer 
voorstelde, verklaarde hij dat besparen de richtlijn van de regering was bij het opstellen van het ontwerp. "Une 

raison d'économie nous a surtout guidés dans la présentation du projet qui vous est soumis (...)" Ontwerp van 
algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 2. 
645 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, zitting van 
woensdag 13 maart 1844, algemene bespreking, www.unionisme.be. 
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service, le magistrat, fonctionnaire ou employé qui comptait cette durée de service n’avait 

plus, quant au chiffre de sa pension, aucun intérêt à servir l’Etat.“646 

Een opmerkelijk verschil met de basisbeginselen van het besluit van 14 september 1814 van 
Prins Willem van Oranje-Nassau is dat de wet van 21 juli 1844 een minimumpensioenbedrag 
invoerde647. Een ambtenarenpensioen mocht niet lager zijn dan 175 frank. Indien dit het geval 
was, werd het pensioen tot de helft van de wedde gebracht, zonder 175 frank te mogen 
overschrijden. De wetgever wou ervoor zorgen dat de personeelsleden met een lage wedde 
toch een behoorlijk pensioen zouden ontvangen648. 

 

2. De XXste eeuw en het ontstaan van het werknemerspensioen 

Voor de loontrekkenden, dit zijn de bedienden en arbeiders van de privésector, was de sociale 
bescherming aanzienlijk verschillend. Bovendien ontstonden de wettelijke pensioenregelingen 
van de arbeiders en van de bedienden pas in 1924649, respectievelijk 1925650, als men de 
bijzondere stelsels van de zeelieden en van de mijnwerkers buiten beschouwing laat.651 

 

2.1. Ontwikkeling van het arbeiderspensioen 

Wat de circa 2 miljoen arbeiders652 betreft, werd de verzekering tegen ouderdom als volgt 
georganiseerd. Het ging om een verplichte verzekering voor de arbeiders met een laag loon, 
dit is een loon dat 12 000 frank niet overschreed, vermeerderd met 1 000 frank per kind ten 
laste dat jonger was dan 16 jaar653. De bijdragen werden door de werknemers en de 
werkgevers betaald, met een financiële tussenkomst van de staat en hadden tot doel een 
minimale rente op te bouwen654. Het ging eigenlijk om een kapitalisatiemechanisme waardoor 
                                                
646 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 
bijlage 3, commentaar bij art. 13. 
647 Art. 14 eerste versie van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Ontwerp van 
algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, bijlage 3. 
648 “Cette disposition (...) se justifie suffisamment par l’intérêt que doivent inspirer les employés à petits 

traitements.” Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, 
nr. 149, bijlage 3, commentaar bij art. 14. 
649 Wet 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der arbeiders, BS 

22-23 december 1924. 
650 Wet 10 maart 1925 betreffende de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden der bedienden, BS 1 
april 1925. 
651 De verplichte pensioenregeling voor zeelieden die onder Belgische vlag vaarden, werd door de wet van 21 
juni 1844 ingevoerd. De verplichte pensioenregeling voor mijnwerkers dateert van 1911 en verplichtte alle 
mijnexploitanten zich aan te sluiten bij een voorzorgskas, en het nodige te doen om hun mijnwerkers bij de 
A.S.L.K. aan te sluiten. Wet 5 juni 1911 op de ouderdomspensioenen ten bate van de mijnwerkers, BS 9 juni 
1911. 
652 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. Kamer 
1922-1923, nr. 18, toelichting, 7. 
653 Art. 1 wet 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, BS 22-23 
december 1924.  
654 “Het wetsontwerp huldigt het beginsel der verplichte verzekering. Al de arbeiders, wier loon een bepaald 
maximum niet overschrijdt, worden ertoe gehouden stortingen met het oog op het vestigen van de bij de wet 



 

164 

de renten als eigendom van de arbeider werden beschouwd655. Naast de categorie van de 
verplicht verzekerden besliste de wetgever om twee andere categorieën van 
pensioengerechtigden te behouden: enerzijds de vrijwillig verzekerden, anderzijds de 
kosteloze gerechtigden. De vrijwillige verzekering, gesubsidieerde vrijheid genoemd, was 
geen nieuwigheid. Het ging eigenlijk om het voortzetten van het stelsel dat sinds het eind van 
de XIXde eeuw bestond656. Dit stelsel gold voor belanghebbenden die “terzelfder tijd als 
ondernemer en als werkman werkzaam zijn, over geen hoger inkomen beschikken dat het 
door de werkgevers aan de werknemers betaald loon”657. Het kosteloze pensioen werd in 1920 
enkel als overgangsmaatregel voorzien voor 65-plussers die in staat van behoeftigheid 
verkeerden.658 De wetgever wou een gelijkaardig mechanisme behouden voor de behoeftige 
ouderen die niet aan bepaalde wettelijke voorwaarden zouden voldoen.659 Officieel voerde de 
wetgever de verplichte verzekering enkel voor de arbeiders met een laag loon in omdat hij van 
mening was dat die arbeiders “zich al te grote opofferingen zouden dienen te getroosten om 
alleen door middel hunner stortingen een ouderdoms- en een overlevingsrente te vestigen”660 
en ze, als ze over voldoende middelen zouden beschikken, geen nood zouden hebben aan de 
financiële steun van de staat en van hun werkgevers661. Dit standpunt werd pas in 1930 
herzien662. Op dat moment meende de wetgever dat alle arbeiders, ongeacht hun loon, aan de 
verplichte pensioenverzekering moesten worden onderworpen, zoals de bedienden en de 

                                                                                                                                                   
voorziene renten.” Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, 
Parl.St. Kamer 1922-1923, nr. 18, toelichting, 2. 
655 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. Kamer 
1922-1923, nr. 18, toelichting, 3 en 5. “De verworven renten zijn de eigendom van de gerechtigden, de 
verzekeringsplichtingen en de vrijwillig verzekerden zijn er zeker van altijd de renten, door middel van bedoelde 
stortingen van werkgevers- en Rijksbijdragen gevestigd, te ontvangen, onverschillig de wijzigingen, die in hun 
vermogentoestand mochten voorkomen en de redenen waarom zij hun stortingen mochten staken of 
onderbreken”. 
656 “Bij de eerste wet, de wet van 10 mei 1900, wordt tot aansluiting bij de Lijfrentekas aangemoedigd. Zij 
voorziet namelijk premiën te verlenen aan de personen, die stortingen doen met het oog op het vestigen van een 
ouderdomsrente. Dit is het stelsel van de gesubsidieerde vrijheid reeds in werking sinds 1891.” Wetsontwerp op 
de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. Kamer 1922-1923, nr. 18, 
toelichting, 1. 
657 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. Kamer 
1922-1923, nr. 18, toelichting, 2. 
658 “Bij de tweede wet, deze van 20 augustus 1920, wordt aan de behoeftige persoon van 65 jaar oud om niet een 
pensioen verleend, waarvan het bedrag verschilt, naar hun bestaansmiddelen (...). Dit is het kosteloos 
pensioenstelsel dat overigens reeds in de wet van 10 mei 1900 werd voorzien onder de naam van toelage van 65 
frank. (...) dit werd door het parlement slechts als een overgangsregeling aangenomen” Wetsontwerp op de 
verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. Kamer 1922-1923, nr. 18, 
toelichting, 1-2. 
659 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. Kamer 
1922-1923, nr. 18, toelichting, 3. 
660 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. Kamer 
1922-1923, nr. 18, toelichting, 4. 
661 In feite waren veel politici de mening toegedaan dat arbeiders zorgeloze mensen waren die niet eens konden 
denken aan hun oude dagen. Bijgevolg moesten die ‘zorgeloze arbeiders’ tegen zichzelf worden beschermd.  F. 
LORIAUX en M. LORIAUX, “Le financement des pensions : leçon de l’histoire et réflexions pour l’avenir”, 
Démocratie, januari 2006, 3, www.carhop.be); R. DRESSE, “La mutualité : une histoire presque centenaire…”, 
En Marche, 16 november 2006, 5. 
662 Wet 14 juli 1930 houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 
1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 1930. 
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mijnwerkers663. 

In tegenstelling tot de huidige regeling werden de bijdragen in vaste bedragen uitgedrukt. Ze 
stonden dus niet in verhouding tot het loon van de verzekerden. Een minimale evenredigheid 
tussen de te verkrijgen rente en het verdiende loon werd pas door de wet van 14 juli 1930 
ingevoerd664: de te betalen bijdragen werden steeds in vaste bedragen uitgedrukt maar met een 
zekere progressiviteit daar ze in functie van het verdiende loon met een plafond werden 
bepaald665. De ‘keerzijde van die regeling’ bestond in de manier waarop de staatsbijdragen 
werden berekend. De bijdragen die door de Staat betaald werden, waren immers proportioneel 
met de persoonlijke bijdragen van de verzekerden. Aangezien de arbeiders met een hoger loon 
een hogere bijdrage betaalden, bedroeg de financiële tussenkomst van de Staat meer voor de 
arbeiders met een hoog loon dan voor diegenen met een laag loon! 

De wet van 1925 over het bediendenpensioen bepaalde dat de pensioenleeftijd 60 jaar voor de 
vrouwen666 en 65 jaar voor de mannen was667. In tegenstelling daarvan stelde de regeling van 
1924 over het arbeiderspensioen dat de pensioenleeftijd voor mannelijke en vrouwelijke 
arbeiders gelijk was, met name 65 jaar668. Merkwaardig genoeg was er toen zelfs geen sprake 
van een eventueel pensioenleeftijdsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke arbeiders! Het 
is pas in 1953 dat de pensioenleeftijd voor de arbeidsters tot 60 jaar werd teruggebracht669 en 
bijgevolg afgestemd op die van de vrouwelijke bedienden. Drie argumenten werden naar 
voren gebracht om die lagere leeftijdsgrens te verantwoorden: de positieve gevolgen van een 
verlaging van de pensioenleeftijd van de vrouwen op de werkloosheidsgraad, de vergrijzing 
van de bevolking en de voorkeur voor een lagere pensioenleeftijd met een lagere rente, eerder 
dan een hogere pensioenleeftijd met een hogere rente670. Het standpunt van de wetgever was 
dat de vermindering van de pensioenleeftijd een vooruitgang voor de arbeidsters betekende 
aangezien hun pensioenleeftijd op die van de vrouwelijke bedienden werd afgestemd. Zo 
verklaarde de wetgever: “Het wetsontwerp verbetert aanzienlijk de huidige toestand. Het 

                                                
663 “Het scheen ons onontbeerlijk in de verplichte verzekering al de handarbeiders te bevatten (...) Merken we op 
dat bedoeld beginsel in de speciale wet op het bediendenpensioen en in de wetgeving op de mijnwerkers werd 
toegepast.” Wetsontwerp houdende herziening van de wet d.d. 10 december 1924, gewijzigd bij die van 20 juli 
1927, op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, Parl.St. Kamer 
1929-1930, toelichting, nr. 23, 3-4.  
664 Wet 14 juli 1930 houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 
1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 1930. 
665 Art. 3 wet 14 juli 1930 houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 
juli 1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 
1930. H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième 
anniversaire...", in Quand vient le temps de la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la 
Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, vol. 7, 36. 
666 Art. 10, B wet 10 maart 1925 betreffende de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden der 
bedienden, BS 1 april 1925. 
667 Art. 10, A, 1° wet 10 maart 1925 betreffende de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden der 
bedienden, BS 1 april 1925. 
668 Art. 12 wet 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der 
arbeiders, BS 22-23 december 1924. 
669 Art. 12 wet 29 december 1953 betreffende het arbeiderspensioen, BS 31 december 1953. 
670 H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième 
anniversaire...", in Quand vient le temps de la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la 
Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, vol. 7, 54. 
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voorziet voor de vrouwen de verlaging van de leeftijd voor het pensioen van 65 tot 60 jaar, 
waardoor de arbeidsters op gelijke voet geplaatst worden met de vrouwelijke bedienden.”671 
De wetgever van 1953 verwachtte zich alvast niet aan een koerswijziging van 180 graden 
waardoor de pensioenleeftijd van mannen en vrouwen in 2009 op 65 jaar zou worden 
gelijkgesteld! 

Het recht op vervroegd pensioen werd eveneens door de wet van 14 juli 1930 ingevoerd672. 
De leeftijd om aanspraak te maken op vervroegd pensioen, werd vastgesteld op 60 jaar voor 
mannen en op 55 jaar voor vrouwen. Dit verschil tussen mannen en vrouwen is eigenlijk het 
gevolg van een compromis tussen de voor- en de tegenstanders van een verlaging van de 
pensioenleeftijd van de vrouwen tot 60 jaar. Sommige volksvertegenwoordigers waren 
inderdaad van oordeel “dat de vrouwen minder lang werken dan de mannen en dat zij, na den 
leeftijd van 60 jaar, dit slechts noodgedwongen doen”673. Om die reden wensten ze dat de 
pensioenleeftijd van de vrouwen 60 jaar zou zijn. Dit voorstel werd uiteindelijk afgekeurd en 
de pensioenleeftijd van 65 jaar bleef voor iedereen van toepassing, zij het met mogelijkheid 
tot vervroegd pensioen674. Dit recht op vervroegd rustpensioen had een financiële weerslag op 
de betrokkenen: hun rente werd proportioneel verminderd met het aantal jaren vervroeging. 

De handarbeiders die in een ongezonde nijverheid werkzaam waren, genoten ook een speciale 
regeling inzake vervroegd pensioen. De betrokken mannelijke arbeiders mochten op 55 jaar 
met vervroegd pensioen, de vrouwen op de leeftijd van 50 jaar675. Het financiële gevolg van 
die specifieke bepaling was evenwel dat ze andere bijdragen dan de ‘gewone’ arbeiders 
dienden te betalen om de wettelijke pensioenrente op te bouwen. 

 

2.2. Ontwikkeling van het bediendenpensioen 

In 1925 werd de wet op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege 
dood der bedienden aangenomen676. Ondanks het feit dat de verplichte pensioenregeling voor 
de bedienden amper drie maanden na die van de arbeiders werd aangenomen, hield die 
reglementering aanzienlijke verschillen in. 

                                                
671 Ontwerp van wet betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1952-1953, nr. 240, toelichting, 9. 
672 Art. 5 wetsontwerp houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 
1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, Parl.St. Kamer 1929-
1930, nr. 287, verslag, 10. 
673 Wetsontwerp houdende herziening van de wet d.d. 10 december 1924, gewijzigd bij die van 20 juli 1927, op 
de verzkering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, Parl.St. Kamer 1929-1930, 
toelichting, nr. 23, 12. 
674 Art. 18, II (voor de mannen) en art. 18, III (voor de vrouwen) wet 14 juli 1930 houdende herziening van de 
wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 1930. 
675 Art. 55 wet 14 juli 1930 houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 
juli 1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 
1930. 
676 Wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der 
bedienden, BS 1 april 1925. 
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Terwijl in 1924 enkel de arbeiders met een loon lager dan 12 000 frank aan de verplichte 
regeling onderworpen werden, vielen in 1925 alle bedienden, ongeacht het verdiende salaris, 
onder het toepassingsgebied van de wet van 10 maart 1925. Waar de bijdragen van de 
arbeiders bovendien in forfaitaire bedragen werden uitgedrukt, moesten de bedienden een 
bepaald percentage van het verdiende loon als bijdrage betalen, met eerbiediging van een 
loonplafond dat gelijk was aan 15 000 frank677. De gevolgen van dit systeem waren enerzijds 
dat de mannen meer voordelen haalden uit de begrenzing van de bijdragen tot het loonplafond 
dan hun vrouwelijke collega’s, aangezien ze meestal een hoger loon verdienden, en anderzijds 
dat de vrouwen vaker een lagere rente dan de mannen konden opbouwen omdat het 
pensioenstelsel op het kapitalisatiemechanisme steunde en zij in de meerderheid van de 
gevallen een lager salaris hadden678. 

Een ander verschil tussen arbeiders en bedienden was, zoals gezegd, de pensioenleeftijd. 
Waar de pensioenleeftijd van de arbeiders in 1924 65 jaar bedroeg, hield de pensioenregeling 
voor bedienden daarentegen een verschil in behandeling in tussen mannen en vrouwen: de 
pensioenleeftijd van de mannen werd vastgelegd op 65 jaar679, terwijl die van de vrouwen 60 
jaar bedroeg680. Er werd zelfs een amendement ingediend om de pensioenleeftijd van de 
mannen met die van de vrouwen gelijk te schakelen, zodat iedereen op 60 jaar recht op een 
rustpensioen zou hebben. Dit voorstel werd in de Kamer verworpen, omdat een vastlegging 
van de pensioenleeftijd op 60 jaar het bedrag van de opgebouwde pensioenrente “in al te 
groote verhoudingen verminderde”681. De harmonisatie van de pensioenleeftijd tussen 
arbeiders en bedienden vond in 1953 plaats, maar niet in de richting van meer gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, wel met een versterking van het genderverschil: alle werknemers 
mochten op 65 jaar met pensioen, alle werkneemsters op 60 jaar. Het is pas 56 jaar later dat 
dit verschil tussen mannen en vrouwen door de wetgever werd weggewerkt en dat de 
pensioenleeftijd, om budgettaire redenen, op 65 jaar voor iedereen werd vastgelegd682. 

                                                
677 Art. 4 en 5 wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood 
der bedienden, BS 1 april 1925. 
678 H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième 
anniversaire...", in Quand vient le temps de la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la 
Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, vol. 7, 47. 
679 Art. 10, A. wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood 
der bedienden, BS 1 april 1925. 
680 Art. 10, B. wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood 
der bedienden, BS 1 april 1925. 
681 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der bedienden, 
Parl.St. Senaat 1923-1924, nr. 91, verslag namens de Commissie voor Nijverheid, Arbeid en Sociale Voorzorg, 
belast met het onderzoek van het wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroegen dood der bedienden, 10. 
682 In de voorbereidende werken van de wet van 19 juni 1996 tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot 
instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen 
aan de evolutie van het algemeen welzijn (BS 20 juli 1996) stelt de wetgever die aanpassing voor als een 
toepassing van de Europese regelgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het blijkt eigenlijk 
dat de gelijkstelling van de pensioenleeftijd van mannen en vrouwen hoofdzakelijk ingegeven was om financiële 
redenen. A. EYLENBOSCH, J. PUT, J. VAN NIEUWENHOVE en K. VERRETH, “De pensioenleeftijd: een kwestie van 
interpretatie”, TSR 1996, 337-338. Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van 
een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie 
van het algemeen welzijn, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 449/1, 2-3. 
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Het recht op vervroegd pensioen werd reeds in 1925 voor de bedienden ingevoerd. Ook al 
was de pensioenleeftijd verschillend voor mannelijke en vrouwelijke bedienden, de leeftijd 
voor het vervroegd rustpensioen werd voor iedereen op 55 jaar vastgelegd683. Die vervroeging 
had uiteraard een prijs voor de betrokkenen: hun rustpensioen werd evenredig met het aantal 
jaren vervroeging verminderd volgens verminderingscoëfficiënten die bij koninklijk besluit 
werden vastgelegd. 

Al bij al was het pensioenstelsel van de werknemers van de privésector dat voor de Tweede 
Wereldoorlog bestond, al vrij goed uitgewerkt. De pensioenverzekering was verplicht voor de 
arbeiders en de bedienden (alsook voor de mijnwerkers en de zeelieden), ongeacht hun 
loonniveau; ze werd op een drievoudige basis gefinancierd door de bijdragen van de 
werknemers, de werkgevers en de staat; de pensioenleeftijden die van toepassing waren, zijn 
ongeveer die van nu, rekening houdend met het op- en neergaan van de pensioenleeftijd van 
de vrouwen; de werknemers die als ongezond beschouwde beroepen uitoefenden, mochten 
vroeger met pensioen; het recht op vervroegd pensioen bestond ook, zij het met toepassing 
van een verminderingscoëfficiënt per jaar vervroeging. Zoals gezegd door PEEMANS-
POULLET, “(...) au moment de l’instauration de la sécurité sociale, en ce qui concerne la 

vieillesse et le décès prématuré, un système de protection sociale complet est déjà sur pied 

depuis une vingtaine d’années."684 

 

2.3. Het zelfstandigenpensioen: gebrek aan aandacht van de wetgever of groot verlangen 
naar zelfstandigheid? 

De zelfstandigen die zich tegen ouderdom wensten te verzekeren konden zich vrijwillig 
onderwerpen aan de pensioenverzekering die vanaf 1924 voor de arbeiders bestond685. “De 
zelfstandigen waren van oudsher erg gehecht aan hun vrijheid en doordrongen van de 
overtuiging dat elke zelfstandige, ook wat zijn oude dag betrof, in eerste instantie diende in te 
staan voor zichzelf.”686 Door een mogelijkheid aan te bieden in plaats van een verplichting tot 
pensioenverzekering op te leggen, vond de wetgever een evenwicht tussen zijn eigen doel om 
de minder begoede zelfstandigen tegen ouderdom te beschermen en de wil van de 
zelfstandigen om hun vrijheid te behouden. Zo verklaarde de wetgever in de toelichting van 
het wetsontwerp van de wet van 10 december 1924 over het arbeiderspensioen687 het 
volgende: “Nochtans, naast de loonarbeiders, bestaat er een gansche categorie van 
belanghebbenden die ‘terzelfdertijd als ondernemer en als werkman werkzaam zijn’, over 
geen hoogere inkomsten beschikken dan het door de werkgever aan de werknemers betaald 
                                                
683 Art. 10, A en B wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen 
dood der bedienden, BS 1 april 1925. 
684 H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième 
anniversaire...", in Quand vient le temps de la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la 
Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, vol. 7, 38. 
685 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. Kamer 
1922-1923, nr. 18, toelichting, 2. 
686 G. VAN LIMBERGHEN, “Zelfstandigenpensioenen: een halve eeuw in de achtervolging”, TSR 2007, 374. 
687 Wet 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood, BS 22-23 
december 1924. 
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loon. Het Rijk dient ook deze personen bij het vestigen van een ouderdoms- en 
overlevingsrente te helpen. Daarom stellen wij (...) een klasse van vrijwillig-verzekerden in, 
die in het beginsel van het Rijk gelijkwaardige voordelen kunnen genieten als die der 
verzekeringplichtigen” 688. 

In 1930 werden de zelfstandigen die minder dan 18 000 frank verdienden ertoe verplicht om 
zich aan de pensioenverzekering te onderwerpen door de betaling van bijdragen689. De 
wetgever was immers bekommerd om de toestand van de zelfstandigen die in financiële 
moeilijkheden verkeerden en van wie de situatie niet beter was dan die van de arbeiders690. 
Nochtans, kon men vaststellen dat de pensioenverzekering weinig succes had bij de 
zelfstandigen691. Op basis van statistieken die in de Kamer werden voorgesteld, droegen 7 883 
zelfstandigen in 1932 aan de pensioenverzekering bij en nog amper 6 199 in 1935692. Volgens 
de wetgever kon dit gebrek aan succes worden verklaard door het moment waarop de 
inkomsten van de zelfstandigen met zekerheid gekend waren (pas het jaar volgend op het jaar 
dat als basis diende voor de bijdrageberekening) en door de praktische onmogelijkheid om de 
zelfstandigen die de verplichte bijdragen niet betaalden, te straffen693. Om die reden besloot 
de wetgever om alle verwijzingen naar de verplichte onderwerping van bepaalde 
zelfstandigen uit de wet van 14 juli 1930694 te schrappen695. Naast het officiële discours van 
1937 was de echte beweegreden voor de afwezigheid en het falen van de verplichte 
pensioenverzekering voor de zelfstandigen “de economische en psychologische kenmerken 
van de Middenstand”696. De zelfstandige arbeiders voelden zich onafhankelijk en autonoom 
en wensten zo vrij mogelijk te blijven. 

 

                                                
688 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood, Parl.St. Kamer 
1922-1923, nr. 18, toelichting, 2. 
689 Art. 2 wet 14 juli 1930 houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 
juli 1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 
1930. 
690 Wetsontwerp houdende herziening van de wet d.d. 10 december 1924, gewijzigd bij die van 20 juli 1927, op 
de verzkering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, Parl.St. Kamer 1929-1930, 
toelichting, nr. 23, 4. 
691 VAN LIMBERGHEN zegt dat “pogingen van de wetgever om bepaalde zelfstandigen onder te brengen in een 
verplichte pensioenverzekering schipbreuk leden”. G. VAN LIMBERGHEN, “Zelfstandigenpensioenen: een halve 
eeuw in de achtervolging”, TSR 2007, 374. 
692 Wetsontwerp betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, 
Parl.St. Kamer 1936-1937, nr. 280, 4. 
693 Wetsontwerp houdende herziening van de wet d.d. 10 december 1924, gewijzigd bij die van 20 juli 1927, op 
de verzkering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, Parl.St. Kamer 1929-1930, 
toelichting, nr. 23, 4. 
694 Wet 14 juli 1930 houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 
1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 1930. 
695 Art. 1 wet 15 december 1937 betreffende de verzekering tegen de gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen 
dood, BS 18 december 1937. In art. 1 werd geen melding meer gemaakt van de zelfstandigen in het 
toepassingsgebied van de wet. De verklaring van die wijziging staat vermeld in de voorbereidende stukken. 
Wetsontwerp betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, 
Parl.St. Kamer 1936-1937, nr. 280, 4. 
696 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
281/1, toelichting, 1. 
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2.4. Pensioenregelingen na het officieel ontstaan van de sociale zekerheid 

Na de Tweede Wereldoorlog en het officieel ontstaan van de sociale zekerheid werden de 
pensioenregelingen meerdere keren hervormd. De pensioenstelsels van de arbeiders en de 
bedienden dienden immers in overeenstemming te worden gebracht met de basisprincipes van 
de sociale zekerheid zoals bepaald door de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders697. Daarnaast werd de onafhankelijkheidsgeest van 
de zelfstandigen zwakker ten opzichte van hun nood aan zekerheid. Die evolutie van de 
mentaliteit bracht een verandering van het standpunt van de zelfstandigenbeweging over de 
verplichte pensioenverzekering met zich mee.  

 

2.4.1. Nieuwe hervormingen in de pensioenregeling van de arbeiders 

Het ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit dat aanleiding gaf tot het aannemen van 
de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders698, bepaalde inzake pensioenen dat de verplichte wettelijke pensioenen tot 50 % van 
het gemiddelde loon van de werknemers zouden worden opgetrokken699. De voordracht aan 
de Regent die de Besluitwet inleidde, stelde: "De voornaamste oogmerken van dit ontwerp 
zijn de volgende : 1° het bedrag van de ouderdomspensioenen op een behoorlijk peil 
brengen ; 2° (...).  Deze wet zal het mogelijk maken de ouderdomspensioenen, zooals ze 
thans, voor de verschillende categorieën loonarbeiders bepaald worden door de vigeerende 
wetten, op een behoorlijk minimum-peil te brengen (...)”700. Het doel van de wetgever was 
een algemeen project inzake rustpensioenen uit te werken. Bijgevolg werd een 
pensioencommissie opgericht die belast werd met de studie van de hervorming van de rust- en 
overlevingspensioenen van de arbeiders en de bedienden701. Jammer genoeg moest de 
minister van Arbeid en Sociale Voorzorg aankondigen dat de pensioencommissie na 3 jaar 
geen hervormingsvoorstel op tafel kon leggen702. 

Op 26 februari 1952, diende de regering een wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen 
van de arbeiders in het parlement in703. De wetgever meende dat “het huidig stelsel 
onsamenhangend en soms onrechtvaardig [was] geworden wegens de opeenvolgende 

                                                
697 BS 30 december 1944. 
698 BS 30 december 1944. 
699 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Het onstaan van de sociale bescherming in België, www.socialezekerheid.be 
(raadpleging: 5 november 2010). 
700 Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voordracht aan de 
Regent, BS 30 december 1944, 1730-1731. 
701 Regentbesluit 4 juni 1945 tot oprichting van een commissie voor het bestudeeren van de kwestie der 
ouderdoms- en weduwenpensioenen ten bate van de werklieden en de bedienden, BS 5 juli 1945. Een 
gelijkaardige commissie voor de pensioenen van de zelfstandigen werd een paar maanden later opgericht bij het 
regenbesluit van 19 december 1945 tot oprichting van een commissie voor het bestudeeren den maatschappelijke 
zekerheid van de zelfstandige arbeiders, BS 19 januari 1946. 
702 H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième 
anniversaire...", in Quand vient le temps de la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la 
Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, vol. 7, 39. 
703 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1951-1952, nr. 240. 
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wijzigingen (...)”704. Om die reden achtte de regering “het ogenblik gekomen om ten voordele 
van de meerderheid der werknemers een nieuw pensioenstesel in te voeren, dat aan de 
arbeiders duidelijk omschreven rechten waarborgt en op gezonde juridische en financiële 
gronden steunt, derwijze dat elke arbeider zijn huidige en toekomstige rechten zou 
kennen.”705 Het pensioenstelsel dat door de wet van 29 december 1953 betreffende het 
arbeiderspensioen706 werd uitgetekend, steunde bijgevolg op 3 basiselementen die thans nog 
steeds gehandhaafd worden: de beroepsloopbaan, de bezoldiging en de levensduur707. Deze 
pensioenregeling voor arbeiders bestond in feite in het voortzetten en het verfijnen van het 
stelsel dat gedurende de 30 voorafgaande jaren werd opgebouwd, met een financiering die 
steeds meer op repartitie en minder op kapitalisatie steunde. De te betalen bijdragen werden in 
percentage van het loon uitgedrukt, en niet meer in forfaitaire vaste bedragen; ze waren op het 
gehele salaris verschuldigd, zonder plafond708. De staat bleef uiteraard zijn steentje aan de 
pensioenfinanciering bijdragen door middel van een subsidie. De duur van de loopbaan die in 
aanmerking werd genomen voor de pensioenberekening bedroeg 45 jaar voor mannen en 40 
jaar voor vrouwen. “Voor elk loopbaanjaar zouden de geherwaardeerde werkelijke en/of 
fictieve lonen in rekening worden gebracht voor 1/45ste voor een man en 1/40ste voor een 
vrouw.”709 Dat tantième, dat ook op de bedienden en op de zelfstandigen werd toegepast, is 
nog steeds van toepassing, met dien verstande dat het tantième van de vrouwenpensioenen nu 
1/45ste is, aangezien de pensioenleeftijd van de vrouwen in 2009 gelijkgeschakeld werd met 
die van de mannen.  

De wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders710 bracht 
een paar wijzigingen in de berekening van het pensioen aan en dit onder andere naar analogie 
van de pensioenberekening van de ambtenaren. De verantwoording van het wetsontwerp die 
aan de leden van de Kamercommissie werd voorgesteld, begon inderdaad als volgt: “Een der 
grootste verdiensten van het door de Senaat overgemaakte ontwerp ligt in het feit dat het zich 
laat leiden door de regeling die voor het Rijkspersoneel werd getroffen om voor te stellen het 
pensioen der arbeiders op 75 % van het gemiddeld loon van de loopbaan te brengen. Sedert 
jaren hebben de arbeiderskringen onverpoosd een merkelijke verbetering van het pensioen 
geëist, in die zin dat de arbeiders uit de private sector en die uit de openbare sector wanneer 
zij op pensioen gaan, op dezelfde voet zouden geplaatst worden. Dit beginsel van de 
verdelende rechtvaardigheid heeft indruk gemaakt op de regering, die gemeend heeft op die 
edelmoedige idee de grondslag te vestigen van het ontwerp dat aan het parlement ter 
bespreking wordt voorgelegd”711. Bijgevolg werd inzonderheid bepaald dat het rustpensioen 
van de gehuwden 75 % van de jaarlijkse geherwaardeerde bezoldigingen zou bedragen en dat 
van de alleenstaanden 60 %. Die percentages zijn thans nog steeds van kracht. 

                                                
704 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1951-1952, nr. 240, toelichting, 3. 
705 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1951-1952, nr. 240, toelichting, 3. 
706 BS 31 december 1953. 
707 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1951-1952, nr. 240, toelichting, 4. 
708 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1951-1952, nr. 240, toelichting, 11-12. 
709 RVP, Wettelijke pensioenen. De naoorlogse regeling, www.onprvp.fgov.be, rubriek wegeving – geschiedenis 
(raadpleging: 11 augustus 2010). 
710 BS 19 juni 1955. 
711 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1. 
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In zijn verantwoording bij het ontwerp ging de wetgever nog een stap verder en anticipeerde 
hij op de doelstellingen van de komende hervormingen voor de bedienden, de mijnwerkers en 
de zeelieden door te verklaren: “Het is bekend dat de Regering van plan is zo spoedig 
mogelijk ontwerpen tot hervorming van de bedienden-, de mijnwerkers- en de 
zeeliedenpensioenen aan het parlement voor te leggen. Het huidige voorstel om voor de 
arbeiders uit te gaan van de regel die op het Rijkspersoneel wordt toegepast, zal eveneens 
moeten gelden wanneer de voorstellen betreffende de andere categorieën van arbeiders uit de 
private sector zullen worden besproken. Daarenboven staat het vast dat de Regering en het 
parlement (...) ernaar streven hun werk, met inachtneming van de financiële mogelijkheden, 
aan te vullen door de pensioenregeling voor arbeiders nog dichter bij het statuut van de 
ambtenaren te brengen. (...) het betekent een keerpunt in de ontwikkeling der 
arbeiderspensioenen, die voortaan op beslissende en hoopvolle wijze gaan aanleunen bij de 
overheidspensioenen”712. Met andere woorden, de wetgever wou de verschillende 
pensioenstelsels nader bij elkaar te brengen, zodat alle gepensioneerden grotendeels dezelfde 
voordelen zouden genieten. 

 

2.4.2. Hervormingen in de pensioenregeling van de bedienden: harmonisering met 

het arbeiderspensioen 

In 1957 boog de wetgever zich over de pensioenen van de bedienden. De toenmalige regering 
was, om verschillende redenen, inderdaad genoodzaakt het pensioenstelsel van de bedienden 
te herzien. De hoofdbeginselen van de pensioenregeling voor bedienden werden in 1925 
vastgelegd, dit is 20 jaar vóór de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Daarnaast was de financiële en economische 
toestand van ons land veranderd. Ten slotte was de pensioencommissie niet in staat geweest 
“een formule voor een grondige hervorming te vinden”713. De regering stelde dus een 
wetsontwerp aan de volksvertegenwoordigers voor dat, aansluitend op zijn verklaring in het 
parlement714 bij het aannemen van de wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders715, veel gelijkenissen vertoonde met de pensioenregeling 
van de arbeiders. 

De pensioenleeftijd van 65 jaar voor mannen en 60 jaar voor vrouwen werd behouden, 
ondanks de wens van sommigen om de pensioenleeftijd van de mannelijke bedienden op 60 
jaar terug te brengen. Net als voor de arbeidersregeling was de regering van oordeel dat een 
dergelijke vermindering van de pensioenleeftijd van de mannen te zwaar op de financiering 
van de pensioenen zou wegen716. Het individuele kapitalisatiemechanisme werd beetje bij 

                                                
712 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 2. 
713 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bediende, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 2. 
714 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bediende, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1-2. 
715 BS 19 juni 1955. 
716 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St Kamer 1956-1957, nr. 
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beetje vervangen door een repartitiesysteem dankzij de geleidelijke invoering van repartitie-
elementen. De wetgever was bereid om naar een volledig repartiesysteem over te schakelen, 
maar weigerde de sociale bijdragen te verhogen. Daarom werd de voorkeur gegeven aan een, 
naar de woorden van de minister, collectief kapitalisatiestelsel717. Vervroegd pensioen bleef 
mogelijk, maar de verminderingscoëfficiënt die als penalisatie op het vervroegd pensioen 
werd toegepast, werd verlaagd. De bepalingen over de cumulatie van een rustpensioen met 
inkomsten van een arbeidsbetrekking werden verduidelijkt en verfijnd. Daarbij werd door de 
wetgever de aanvang van de loopbaan die in aanmerking kwam voor de pensioenberekening, 
op 20 jaar vastgesteld. Bijgevolg bedroeg de loopbaanduur van de mannen 45 jaar en die van 
de vrouwen 40 jaar met als gevolg dat de tantièmes die voor de arbeiders werden weerhouden, 
dit is 1/45ste voor de mannen en 1/40ste voor de vrouwen, ook als basis dienden voor de 
pensioenberekening van de bedienden. De zogenoemde ‘gelijkgestelde dagen’, dit zijn de 
dagen waarop geen sociale bijdragen betaald worden maar die toch in aanmerking komen 
voor de berekening van het pensioen, telden op dezelfde wijze mee voor de bedienden als 
voor de arbeiders. Als laatste werd een aantal bepalingen in de wet opgenomen teneinde de 
cumulatie van een rustpensioen met andere sociale uitkeringen of pensioenen te regelen. 
Gemengde loopbanen kwamen alvast minder voor dan vandaag, maar ze bestonden al en de 
wetgever was erom bekommerd. Dankzij de hervorming van het pensioenstelsel van de 
bedienden die in 1957 plaatsvond718 waren, conform het doel van de wetgever719, de 
pensioenregelingen van de bedienden en van de werknemers grotendeels geharmoniseerd. 

 

2.4.3. Een echte pensioenregeling voor de zelfstandigen 

Het was ook in dezelfde periode dat, na meerdere pogingen720, de pensioenregeling van de 
zelfstandigen grondig werd hervormd. Tot 1956 werden de zelfstandigen er de facto niet toe 
verplicht om zich tegen ouderdom te verzekeren. De eenvoudige idee van het invoeren van 
een verplichting druiste immers volledig in tegen de onafhankelijkheidsgeest van de 
zelfstandigen721. Maar na de Tweede Wereldoorlog groeide de nood aan zekerheid bij de 
zelfstandigen. 

In 1952 aanvaardde de Hoge Raad voor de Middenstand de invoering van een verplichte 
pensioenverzekering voor de zelfstandigen op voorwaarde dat het toegekende pensioen vooral 
een aanvullend karakter zou hebben. Zo luidde het advies van de Hoge Raad voor de 
Middenstand als volgt: “le CSCM n’admet un régime généralisé qu’à la condition de 

considérer la pension comme un dernier recours qui n’acquiert son entière valeur que dans le 

                                                                                                                                                   
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 15. 
717 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 3. 
718 Wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957. 
719 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bediende, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 4. 
720 Mogelijkheid tot vrijwillige onderwerping voorzien door de wet van 1924 over het arbeiderspensioen; 
verplichte onderwerping aan de pensioenverzekering voor de minder begoede zelfstandigen, dit zijn de 
zelfstandigen die minder dan 18 000 frank verdienden. 
721 G. VAN LIMBERGHEN, “Zelfstandigenpensioenen: een halve eeuw in de achtervolging”, TSR 2007, 373-375. 
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cas où l’individu n’a pas réussi à se constituer le patrimoine escompté; il faudrait plutôt s’en 

tenir à une pension réduite à un minimum qui, bien que ne pouvant être considéré comme 

vital, serait néanmoins quelque chose de plus qu’un simple appoint”722. Teneinde de 
zelfstandigen gerust te stellen, werd het standpunt van de Hoge Raad voor de Middenstand 
uitdrukkelijk overgenomen in de voorbereidende stukken van de wet. In de toelichting van het 
wetsontwerp verklaarde de wetgever dat het verplicht en veralgemeend pensioen voor 
zelfstandigen slechts een laatste toevlucht is, die pas volle waarde krijgt wanneer de 
zelfstandigen er niet in geslaagd zijn het verhoopte patrimonium te vergaren.723 Om die reden 
werd enkel het ‘sociaal pensioen’ verplicht gemaakt, “dat wil zeggen, een strikt bijkomstig 
levensminimum, dat vastgesteld is op 18 000 frank (12 000 frank voor de vrouwen)”724. De 
vrijheid van de zelfstandigen werd gevrijwaard door de mogelijkheid om op drie 
verschillende manieren een pensioen op te bouwen. Zo kon de zelfstandige kiezen tussen het 
sluiten van een pensioenverzekering, het onderschrijven van een levensverzekering of het 
aanwenden van een gebouw725 van voldoende waarde aan de vestiging van een 
pensioenfonds726. 

Wat de financiering van de pensioenverzekering betreft, werd een zekere progressiviteit in 
functie van de belastbare netto-inkomsten ingevoerd. Die inkomsten werden weliswaar door 
een inkomensplafond begrensd. Bovendien werden de verschuldigde verzekeringsbijdragen, 
net als het geval was voor de werknemers, in een percentage van de belastbare netto-
inkomsten uitgedrukt727. 

De pensioenleeftijd werd vastgelegd op 65 jaar voor de mannen en op 60 jaar voor de 
vrouwen en de onderwerping aan de verplichte pensioenverzekering startte pas vanaf de 
leeftijd van 20 jaar728. Met andere woorden, de bepalingen inzake pensioenleeftijd, eerste 
onderwerping en loopbaanduur werden op de pensioenregeling van de werknemers 
afgestemd. 

Het rustpensioen dat uitgekeerd werd, hield geen rekening meer met een eventuele staat van 
behoefte van de gepensioneerde zelfstandige. De enige criteria die in aanmerking kwamen bij 
de bepaling van het pensioenbedrag, waren de leeftijd van de betrokkene bij de aansluiting en 
de duur van de loopbaan. Voor de behoeftige zelfstandigen werd, net als voor de werknemers, 
een mechanisme van ‘kosteloze voordelen’ gehandhaafd. Die voordelen konden door het 
Solidariteits- en Waarborgsfonds aan de betrokkenen worden toegekend, mits naleving van 
een aantal voorwaarden en na een onderzoek naar de staat van behoefte waarin zij 

                                                
722 Hoge Raad voor de Middenstand, advies nr. 321, in M. HEEUSSCHEN, La problématique des fins de carrière. 

Bref historique de la pension des indépendants, december 2005, www.ucm.be. 
723 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
281/1, toelichting, 2. 
724 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
281/1, toelichting, 1. 
725 Waarvan de betrokkene zelfstandige wellicht eigenaar is. 
726 Art. 2 tot en met 9 wet van 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956. 
727 Art. 4 wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelstandigen, BS 4 juli 1956. 
728 Art. 2, § 1 wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956. 
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verkeerden729. 

De pensioenregeling van de zelfstandigen was zowel op zelfstandigen in hoofdberoep als op 
zelfstandigen in bijberoep van toepassing, zonder verschil in behandeling. Maar een 
belangrijk verschil met de huidige reglementering was wel dat een zelfstandigenpensioen, dat 
uitbetaald werd ten gevolge van een nevenactiviteit, zonder beperking met een 
werknemerspensioen mocht worden gecumuleerd. Het was daarentegen verboden om door het 
uitvoeren van éénzelfde beroepsactiviteit aan twee verschillende pensioenregimes te worden 
onderworpen. 

De financiering van het pensioenstelsel van de zelfstandigen steunde enerzijds op de 
bijdragen van de onderworpenen, anderzijds op geldmiddelen van de staat die de evolutie van 
het toen geldende indexcijfer730 volgden. Omdat het financiële onevenwicht te groot was 
geworden, trad de wetgever op en voerde, door de wet van 28 maart 1960731, een gemengd 
stelsel van kapitalisatie en repartitie in. In het verslag van de Commissie voor de 
Middenstanden die een wetsvoorstel besprak, vindt men het volgende terug: “Tenslotte bracht 
de wet van 30 juni 1956, vervangen door de wet van 28 maart 1960, voor de zelfstandigen een 
eigen pensioenstelsel waarin de Staat in evenredigheid evenveel tussenkwam als in het stelsel 
van de loontrekkenden; en hiermede werd het eindpunt bereikt van een evolutie die ging van 
de vrijwillige naar de verplichte verzekering via de gesubsidieerde vrijheid.”732 

De wet van 28 maart 1960 werd in 1963 opnieuw door een nieuwe wet vervangen733. De 
wetgever stelde een daling van het aantal zelfstandigen vast. Die vermindering had een 
negatieve weerslag op de reeds moeilijke financiële situatie van de pensioenregeling voor de 
zelfstandigen734. Bovendien hadden de beheerders te maken met een aanzienlijke back-

service, omdat het verplichte pensioenstelsel van de zelfstandigen vrij recent was. Maar de 
wetgever had eigenlijk een andere belangrijke doelstelling: “Op het technisch en juridisch 
vlak, [moest] het pensioenstelsel in overeenstemming gebracht worden met de wijzigingen die 
onlangs in de pensioenstelsels van de loontrekkenden werden doorgevoerd, en dit om een 
harmonische regeling van de gemengde loopbanen toe te laten”735.  

 

                                                
729 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
281/1, toelichting, 18. 
730 Het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. Art. 19 wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der 
zelfstandigen, BS 4 juli 1956. 
731 Wet 28 maart 1960 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 4 april 1960. 
732 Wetsvoorstel betreffende de verhoging van het pensioen der vrije verzekerden en zelfstandigen, Parl.St. 
Kamer 1961-1962, nr. 90/2, verslag namens de Commissie voor de Middenstanden uitgebracht door de heer 
GOEMAN, 2. 
733 Wet 31 augustus 1963 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 1 oktober 1963. 
734 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen der zefstandigen, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 
573/1, 1. 
735 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen der zefstandigen, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 
573/1, 3. 
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2.4.4. Een gemeenschappelijke regeling voor arbeiders en bedienden: de 

pensioenregeling van de werknemers 

In die periode bleven de zelfstandigen onderworpen aan hun eigen pensioenwet, dit is een 
pensioenregeling voor de zelfstandigen, maar dit was niet het geval voor de arbeiders en de 
bedienden. De aparte pensioenregelingen voor arbeiders en voor bedienden waren aan het 
einde toe. Omdat de pensioenregelingen van arbeiders en bedienden op dezelfde 
basisbeginselen steunden en veel gelijkenissen met elkaar vertoonden, nam de wetgever op 3 
april 1962 de wet betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders en 
bedienden736 aan. 

Nadat de mijnwerkers en de zeelieden in 1966 samen onder eenzelfde wet, met de arbeiders 
en de bedienden, werden opgenomen737, werd de pensioenwet - die we nu kennen - 
aangenomen: het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers738 (Pensioenwet Werknemers). Die wet van 1966 was, 
tenminste op symbolisch vlak, een belangrijke stap naar een grotere gelijkheid tussen de 
toenmalige beroepscategorieën. Vier beroepscategorieën die al jaren apart werden behandeld, 
met name de arbeiders, de bedienden, de mijnwerkers en de zeelieden, werden uiteindelijk 
onder eenzelfde wet opgenomen. 

Omdat de Pensioenwet Werknemers739 de huidige beginselen van het pensioenstelsel van de 
werknemers inhoudt en nog steeds van kracht is, bespreken we de verschillende elementen 
van het werknemerspensioen grondig in deel V. Kort samengevat, kunnen we zeggen dat de 
Pensioenwet Werknemers de repartitie als basis voor de financiering van de pensioenen 
oplegde. De pensioenleeftijd van 65 jaar voor de mannen en 60 jaar voor de vrouwen werd 
bevestigd, mits de mogelijkheid van vervroegd pensioen tot een maximum van vijf jaar voor 
de aanvang van het wettelijke rustpensioen. De penalisatiecoëfficiënt bedroeg 5 % per jaar 
vervroeging. Elk loopbaanjaar kwam ten belope van 1/45ste voor de mannen en 1/40ste voor de 
vrouwen in aanmerking bij de pensioenberekening. Het pensioenbedrag was een percentage 
van het geherwaardeerde loon (75 % voor de gehuwden, 60 % voor de alleenstaanden). 

 

2.4.5. Naar meer harmonisering van de pensioenregelingen van de werknemers, de 

zelfstandigen en de ambtenaren 

De pensioenstelsels van elke beroepscategorie (werknemers, zelfstandigen en 
overheidspersoneel) werden in de loop der jaren meermaals gewijzigd. Die wijzigingen 
werden hoofdzakelijk om financiële redenen doorgevoerd. Toch dient, volledigheidshalve, de 

                                                
736 BS 6 april 1962. 
737 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden 
onder Belgisch vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, BS 14 juni 1966. 
738 BS 27 oktober 1967. 
739 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 
1967. 
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wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden740 te worden 
vermeld, en het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen741, omdat ze de pensioenwetgeving gedeeltelijk beïnvloed hebben. 

In 1984 werd de belangrijke wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in 
de pensioenregelingen742 (Wet harmonisering pensioenregelingen) door het parlement 
goedgekeurd. Naar de woorden van de regering zelf, was de Wet harmonisering 
pensioenregelingen een compromis tussen het behoud van een aantal specificiteiten van elk 
pensioenstelsel en de vraag naar vereenvoudiging en harmonisering van de verschillende 
pensioenregelingen743. In dat kader had de wetgever een dubbele doelstelling: enerzijds, het 
waarborgen van het individuele recht op pensioen, anderzijds, het financiële evenwicht van de 
pensioenstelsels om dit individuele recht te vrijwaren744. Volgens de staatssecretaris voor 
Pensioenen, de heer MAINIL, was het immers niet meer mogelijk om de pensioenproblemen 
sector per sector te behandelen. Dit leidde tot maatregelen “die een tegengestelde richting 
uitgingen met alle wettelijke en reglementaire verwikkelingen tot gevolg”. Bovendien 
verklaarde hij het volgende: “Daarenboven worden de pensioenen vaak beoordeeld door 
middel van vergelijking. Zonder in de mythe van gelijk-pensioen-voor-iedereen te vervallen, 
is toch een globale kijk op de problemen nodig om een samenhangende politiek te voeren. De 
uitwerking van dit ontwerp en zijn bespreking in een commissie als deze vormen op zichzelf 
reeds een nieuwe benadering van het probleem die men in de toekomst niet meer ter zijde zal 
kunnen laten liggen.”745 Met andere woorden, door het aannemen van de Wet harmonisering 
pensioenregelingen  werd een belangrijke stap gezet - is het niet concreet, dan toch zeker wel 
symbolisch - in de richting van een grotere vergelijkbaarheid tussen de pensioenstelsels 
onderling, met het doel in de toekomst meer aandacht te besteden aan het wegwerken van 
verschillen in behandelingen tussen de beroepscategorieën. 

De voornaamste harmonisatiepunten van de Wet harmonisering pensioenregelingen746, 
waarop we in deel V dieper ingaan, zijn: 

- de veralgemening van de cumulatieregels, inzonderheid tussen rust- en 
overlevingspensioenen; 

- de uitvaardiging van een algemene reglementering inzake toegelaten arbeid voor 
gepensioneerden; 

                                                
740 BS 29 april 1969. Dit was uiteraard niet de allereerste wet die beoogde voldoende bestaansmiddelen aan 
behoeftige bejaarden toe te kennen. De eerste regeling ter zake dateerde van 10 mei 1900 en bepaalde dat 
behoeftige arbeiders een jaarlijkse uitkering van 65 frank per jaar mochten ontvangen. Daarna werd het 
toepassingsgebied van de wet aanzienlijk uitgebreid door de wet van 20 augustus 1920, eveneens meermaals 
gewijzigd. 
741 BS 29 juli 1967. 
742 BS 22 mei 1984. 
743 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag, 2. 
744 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag, 2-3. 
745 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag, 3. 
746 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag, 6-7. 
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- de gelijkschakeling van de pensioenbijdragen in het werknemers- en het 
overheidsstelsel; 

- de toepassing op alle pensioenregelingen van het beginsel van eenheid van 
loopbaan; 

- het behoud van de rechten voortvloeiend uit loopbaanjaren die in verschillende 
pensioenregelingen werden gepresteerd; 

- de uniformisering van de termijnen voor het indienen van een pensioenaanvraag; 
- de invoering, in het stelsel van de zelfstandigen, van een rustpensioen dat 

evenredig is aan de betaalde bijdragen en dit in dezelfde verhouding als in de 
werknemersregeling; 

- de invoering van een enige pensioen- en individuele rekening. 

Inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen, hield de wet van 15 mei 1984 ook een paar 
belangrijke maatregelen in, zoals een gelijkstelling van het minimale pensioen tussen mannen 
en vrouwen evenals de toekenning van een verhoogd pensioen voor de gepensioneerde 
werknemers of zelfstandigen die hun echtgenoot of echtgenote ten laste hebben747. Dit 
gebeurde uiteraard onder impuls van de Europese Gemeenschappen (thans Europese Unie) die 
sinds de jaren 70 het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen verdedigden. 

In het kader van de invoering van een flexibele pensioenleeftijd, dit is tussen 60 en 65 jaar, 
werd in de jaren 90 de verminderingscoëfficiënt van 5 %, die toegepast werd op de 
werknemers die op vervroegd pensioen gingen, afgeschaft748. Bij de zelfstandigen 
daarentegen bleef de penalisatiecoëfficiënt van kracht. 

In 1996 zette de wetgever een volgende stap in de hervorming van de pensioenstelsels. Dit 
gebeurde op grond van een aantal basisbeginselen betreffende de sociale zekerheid. De 
regering had immers onder andere de volgende doelstellingen in het oog: 

- “het vrijwaren van de sociale zekerheid dat sociale verzekering verenigt met 
solidariteit tussen personen; 

- het verzekeren van een duurzaam financieel evenwicht; 
- het belang van alternatieve financiering teneinde de arbeid minder te belasten; 
- (...); 
- en tenslotte, het vrijwaren en zo mogelijk verbeteren van de levensstandaard van 

mensen die uitsluitend leven van de laagste sociale zekerheidsuitkeringen.”749 

                                                
747 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag, 12. Er werd geen verschil meer gemaakt naargelang van het geslacht van de overlevende 
echtgenoot. 
748 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 15 augustus 1990. 
749 Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 607/9, verslag, inleiding door de minister van Sociale 
Zaken, 6-7. 



 

179 

Inzake pensioenen verklaarde de wetgever dat hij voor de toekomst beoogde: 

- “een volwaardig en behoorlijk pensioen te garanderen voor iedereen, 
- een vernieuwd vertrouwen in het wettelijk pensioen te creëren en 
- de solidariteit binnen en tussen de generaties te versterken.”750 

Volgens de regering was dit noodzakelijk gezien “de demografische ontwikkelingen en de 
maatschappelijke en arbeidsmarktevoluties, met name de stijgende activiteitsgraad van de 
vrouwen; de veranderende gezinsstructuren en de evoluties op de arbeidsmarkt (...); interne 
pensioenberekeningsfactoren, voornamelijk in de pensioenregeling van de werknemers; de 
richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978 die noopt tot verdere uitvoering van het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen”.751 De regering wou die hervorming 
doorvoeren rekening houdend met de eigenheid van elk pensioenstelsel en met de 
pensioenrechten van de huidige gepensioneerden752. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de beweegredenen van de wetgever inzake wettelijke 
pensioenen in de loop der jaren vrij gelijkaardig blijven: financiële situatie van de 
pensioensector, evoluties van de arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen. Een vast 
gegeven van de pensioensector is inzonderheid dat hij voortdurend in beweging is! 

Wat er ook van zij, de moderniseringswet van 1996753 gaf aanleiding tot een aantal 
aanpassingen van de bestaande wetgeving. Zo werd de pensioenleeftijd van de vrouwen, 
zowel in de zelfstandigen- als in de werknemerspensioenregeling, gelijkgeschakeld met die 
van de mannen, met name 65 jaar. Die verhoging vond stapsgewijze plaats en de volledige 
gelijkschakeling werd pas op 1 januari 2009 gerealiseerd754. Zowel voor de zelfstandigen als 
voor de werknemers werd het recht op vervroegd pensioen gekoppeld aan een 
loopbaanvoorwaarde755 en werd het recht op halftijds pensioen ingevoerd756 (de 

                                                
750 Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 607/9, verslag, inleiding door de minister van Sociale Zaken, 8. 
751 Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 607/9, verslag, inleiding door de minister van Sociale 
Zaken, 8-9. 
752 Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 607/9, verslag, inleiding door de minister van Sociale 
Zaken, 9. 
753 Wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, BS 1 augustus 1996. 
754 Art. 3, § 1 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van 
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire 
Unie, BS 6 maart 1997; art. 2 en 3 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
755 Art. 3, § 3 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van 
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire 
Unie, BS 6 maart 1997; art. 4, § 2 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet 
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uitvoeringsbesluiten daartoe werden echter nog niet uitgevaardigd). De wetgever probeerde 
met andere woorden een evenwicht te vinden tussen de eerbiediging van de eigenheid van 
elke pensioenregeling en de verdere harmonisering van de verschillende pensioenstelsels. 

Vijftien jaar na de ‘modernisering van de sociale zekerheid’ is het debat over de 
pensioenhervorming nog altijd actueel. De minister van Pensioenen heeft in februari 2010, 
met de hulp van een aantal deskundigen, een groenboek ‘Een toekomst voor onze 
pensioenen’757 gepubliceerd dat een weerspiegeling van de situatie inhield alsook een aantal 
hervormingspistes. Dit verslag moest aanleiding geven tot een witboek, dat de concrete 
weerhouden maatregelen zou bevatten, maar wegens de val van de federale regering in april 
2010 kwam dit witboek niet uit en bleef de pensioenhervorming een lange tijd ‘in de 
koelkast’. 

Op 1 december 2011 werd echter een nieuw regeerakkoord758 gesloten en kwam een regering 
met volheid van bevoegdheden tot stand. Dat regeerakkoord bevat een aantal 
hervormingsmaatregelen in de pensioensector waarvan een deel op 28 december 2011 reeds 
in wet759 werd omgezet. Zowel de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen als de 
bepalingen van de wet van 28 december 2011 betreffen enkel het werknemers- en het 
overheidsstelsel760! De enige voorziene maatregel over het zelfstandigenpensioen heeft 
betrekking op het optrekken van het pensioenbedrag en op de verbetering van de informatie 
ter attentie van de gepensioneerden761. De programmawet van 28 december 2011 voerde 
onder andere een aantal aanpassingen in inzake gelijkgestelde perioden, leeftijd voor 
vervroegd pensioen, loopbaanvoorwaarde om aanspraak te maken op een vervroegd pensioen 
en preferentiële tantièmes in het overheidsstelsel.  

 

                                                                                                                                                   
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
756 Art. 13 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 
15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 strekkende 
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, BS 6 
maart 1997; art. 9 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
757 NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 
2010, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
758 Federaal regeerakkoord, 1 december 2011, 180 p., 
http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf. 
759 Wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
760 Art. 85 t.e.m. 127 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011; Federaal 
regeerakkoord, 1 december 2011, 102-106, 
http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf. 
761 Federaal regeerakkoord, 1 december 2011, 106, 
http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf. 



 

181 

Afdeling 2 - De overlevingspensioenen 

1. De kassen voor weduwen en wezen van de ambtenaren 

Zoals wat de rustpensioenen betreft, is de oudste vorm van overlevingspensioen ongetwijfeld 
terug te vinden in de overheidssector. Tijdens de Hollandse periode werden de eerste 
‘Fondsen voor wezen en weduwen’ bij bepaalde administraties opgericht. Zo werden onder 
meer de kas voor weduwen en wezen van legerofficieren en die van ambtenaren van Bruggen 
en Wegen, respectievelijk bij besluit van 14 januari 1815 en van 25 juli 1816 opgericht. De 
weduwen en wezen van de ambtenaren van financiën beschikten ook over hun eigen 
pensioenkas dankzij een besluit van 29 mei 1822.762 De verschillende kassen werden 
gefinancierd door bijdragen van het overheidspersoneel. Die aparte kassen voor weduwen en 
wezen waren nodig omdat het pensioen als een lijfrente op het hoofd van de ambtenaar werd 
beschouwd.   

Bij de goedkeuring van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen763 
besloot de wetgever om dit stelsel voor alle personeelsleden van de overheid te veralgemenen. 
Zo bepaalden de artikelen opgenomen onder titel II van die wet : “Il sera institué par le 

Gouvernement des caisses de pension au profit des veuves et orphelins des magistrats, 

fonctionnaires ou employés rétribués par le Trésor public (…) Ces caisses seront alimentées 

au moyen de retenues faites sur les traitements et suppléments de traitements.”764 Het uitkeren 
van overlevingspensioenen werd zonder veel discussie in de Kamer aangenomen, omdat 
iedereen overtuigd was van het nut van dergelijke uitkeringen. De enige knelpunten betroffen 
de financiering van het systeem en de bijdragevoet, maar uiteindelijk werd er een akkoord 
gevonden.765 De weduwe van een personeelslid van de overheid had wanneer haar echtgenoot 
overleed derhalve recht op een overlevingspensioen dat gefinancierd was door de bijdragen 
die elke ambtenaar aan het Fonds verschuldigd was. Daarbij kwam ook een wezentoeslag die 
door het Fonds werd toegekend voor elk kind jonger dan 18 jaar van de overleden 
ambtenaar766. 

 

                                                
762 Règlements sur les fonds de pensions pour les employés de l’administration des contributions directes et du 
cadastre, des postes, des droits d’entrée, de sortie et des accises, de l’enregistrement des domaines et des loteries 
ainsi que pour les veuves et les orphelins, niet opgenomen in Jour. Offic., Pasinomie, 1 juli 1820-26 augustus 
1822, 222. Projet de loi du 11 mai 1850 relatif aux sociétés de secours mutuel, Parl.St. Kamer 1849-1850, nr. 
272, 16-17. 
763 BS 31 juli 1844. 
764 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, 
toelichting, nr. 149, 11. 
765 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, verslag, 
nr. 236, 27-29. 
766 “(…) ouverture, pour la veuve et les orphelins âgés de moins de 18 ans, à une pension à charge d’une caisse 

spéciale alimentée par des prélèvements opérés sur le traitement pendant toute la durée des services.” A. 
HENRY, Administration et fonctionnaires. Essai de doctrine administrative, Brussel, Maurice Lambertin ed., 
1930, 238-239. 
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2. De overlevingsrente ten voordele van de overlevende echtgenote van arbeiders en 
bedienden 

De wet van 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen 
dood der arbeiders767 voorzag in het storten van sociale bijdragen teneinde een 
overlevingspensioen op te bouwen ten voordele van de echtgenote en de wezen van de 
onderworpen arbeiders. Zo werd in de wet bepaald dat, naast een ouderdomsrente ten behoeve 
van de verzekeringsplichtige, een overlevingsrente aan de weduwe en de wezen van de 
gerechtigde, evenals een ouderdomsrente aan zijn echtgenote zou worden toegekend768. De 
wetgever voorzag daarbij in een kosteloze toeslag voor de gevallen waarin de 
overlevingsrente, bij vroegtijdig overlijden van de arbeider, niet volledig was gevestigd.769 
Die toeslag van 160 frank werd vermeerderd met 50 frank per kind ten laste dat jonger was 
dan 16 jaar. Een cumulatiebeperking werd ook in de wet opgenomen: de effectief toegekende 
overlevingsrente, eventueel vermeerderd met de wettelijke toeslagen, mocht het 
maximumbedrag van de overlevingsrente dat de wet bepaalde, dit is 360 frank, niet 
overschrijden.770 De weduwe verloor haar recht op een overlevingsrente indien zij opnieuw in 
het huwelijk trad.771  

De wet van 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroege dood der bedienden772 bevatte eveneens de verplichting voor de bedienden om, naast 
hun ouderdomsrente, een weduwerente te vestigen. De wezen zouden een tijdelijke toeslag 
ontvangen.773 Het was duidelijk de bedoeling van de wetgever om de bedienden en hun 
echtgenoten dezelfde voordelen te laten genieten als de andere werknemers, dit zijn de 
arbeiders van wie de pensioenen door de wet van 24 december 1924774 werden geregeld. Zo 
luidde de toelichting van de wet: “Deze verrichting wordt opgelegd om de door deze wet 
beheerschten de voordelen te laten genieten die door de algemeene wet aan de andere 

                                                
767 BS 22-23 december 1924. 
768 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood, Parl.St. Kamer 
1822-1823, nr. 18, toelichting, 9. Art. 12, 2° en 3° wet 10 december 1924 op de verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom en vroege dood der arbeiders, BS 22-23 december 1924. Art. 12, 2° voorziet in de 
toekenning van een overlevingsrente aan de weduwe en de wezen van de verzekeringsplichtige na zijn 
overlijden; art. 12, 3° voorziet in de toekenning van een ouderdomsrente aan de 65-jarige echtgenote van de 
verzekeringsplichtige. 
769 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood, Parl.St. Kamer 
1822-1823, nr. 18, toelichting, 10. 
770 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood, Parl.St. Kamer 
1822-1823, nr. 18, toelichting, 10. Art. 12 en 17 wet 10 december 1924 op de verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom en vroege dood der arbeiders, BS 22-23 december 1924. 
771 Art. 18 wet 10 december 1924 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood 
der arbeiders, BS 22-23 december 1924. 
772 Wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der 
bedienden, BS 1 april 1925. 
773 “Bij dit ontwerp wordt, voor deze categorie van arbeiders, de verplichting gehuldigd voor hun eigen een 
ouderdomsrente en voor hun weduwe een lijfrente te vestigen; aan de weezen bovendien wordt daarbij 
uitbetaling verzekerd van een tijdelijke toelage.” Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroege dood der bedienden, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 435, toelichting, 1. 
774 Wet 24 december 1924 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der 
arbeiders, BS 22-23 december 1924. 
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arbeiders worden verleend”775. Artikel 9, 1°, tweede lid van de wet van 10 maart 1925 
bepaalde bijgevolg uitdrukkelijk “Door deze storting krijgen de betrokkenen recht op alle 
voordelen der wet van 10 december 1924 op de verzekering tegen de gevolgen van ouderdom 
en vroegen dood”776. 

In geval van overlijden van de bediende had de overlevende echtgenote recht op een 
weduwerente op voorwaarde dat het huwelijk plaatsgevonden had voor het ingaan van de 
ouderdomsrente van de overleden bediende. Het bedrag van de weduwerente stond in 
verhouding tot de leeftijd van haar echtgenoot op het moment van het overlijden en tot haar 
eigen leeftijd777. De wetgever ging er immers van uit dat een jongere vrouw meer kansen zou 
hebben om zelf inkomsten te verdienen dan een oudere778. Net als voor de arbeiders verloor 
de echtgenote haar recht op een weduwerente indien zij hertrouwde779. Daarnaast kon de 
weduwe ook aanspraak maken op een toelage voor wezen voor elk kind jonger dan 18 jaar. 
Bij vroegtijdig overlijden van de moeder werd het bedrag uitgekeerd aan de persoon of de 
instelling die de kinderen feitelijk ten laste had780. 

Een speciale regeling werd uitgevaardigd voor de bedienden die ongehuwd, weduwnaar of uit 
de echt gescheiden waren. Bij overlijden vóór hun pensioen werd de helft van de 
overlevingsrente uitgekeerd aan de afstammelingen, met andere woorden aan de wezen781. 
Indien de bediende de pensioenleeftijd bereikte en effectief zijn ouderdomsrente ontving, 
werd het bedrag van de opgebouwde overlevingsrente aan het Toelagefonds gestort voor het 
geval de gepensioneerde bediende achteraf zou trouwen. De overlevingsrente werd dus door 
het Toelagefonds bewaard zodat een eventuele weduwerente later zou kunnen worden 
uitbetaald indien nodig. 

We kunnen dus vaststellen dat, ondanks het feit dat bedienden en arbeiders onder 
verschillende pensioenwetten ressorteerden, ze recht hadden op gelijkaardige 
pensioenvoordelen en dat die gelijkstelling duidelijk door de wetgever beoogd werd. De 
behandeling van arbeiders en bedienden was echter niet volledig identiek. Hier dient 
bijvoorbeeld te worden verwezen naar de maximumleeftijd voor de toekenning van een 
wezentoeslag: 16 jaar voor de kinderen van arbeiders, 18 jaar voor die van bedienden. 
                                                
775 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der bedienden, 
Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 435, toelichting, 5. 
776 Wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der 
bedienden, BS 1 april 1925. 
777 Art. 10, A, 2° wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege 
dood der bedienden, BS 1 april 1925. 
778 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der bedienden, 
Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 435, toelichting, 7. 
779 Art. 39 wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der 
bedienden, BS 1 april 1925. 
780 Art. 40 wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der 
bedienden, BS 1 april 1925. 
781 Art. 10, A, 2° wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege 
dood der bedienden, BS 1 april 1925. Bij gebrek aan afstammelingen werd het bedrag aan de ascendenten 
uitgekeerd. De bediende mocht ook een of meerdere personen aanduiden die bij gebrek aan afstammelingen en 
aan descendenten de helft van de rente, eventueel onderling te verdelen, zouden ontvangen. Indien er noch 
afstammelingen, noch ascendenten, noch aangeduide persoon(onen) waren, ontving het Toelagefonds voor 
bedienden het gehele bedrag van de renten. 



 

184 

Bovendien hield het financieringsmechanisme van de pensioenregelingen en de beheerswijze 
van de geldmiddelen nog verschillen in. 

 

3. Afschaffing van de kassen voor weduwen en wezen van de ambtenaren 

De kassen voor weduwen en wezen van de publieke sector werden in 1935 afgeschaft en hun 
activiteit werd door de Staat overgenomen782. De pensioenbijdragen die de personeelsleden 
van de overheidssector betaalden, werden in principe uitsluitend besteed aan de uitbetaling 
van de overlevings- en wezenpensioenen. Niettemin werd door de regering meermaals 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het saldo van het Fonds voor weduwen en wezen te 
besteden aan de uitgaven voor rustpensioenen. Uiteindelijk besloot de wetgever in 1984 om 
dit mechanisme in de wet te verankeren. De Wet harmonisering pensioenregelingen bepaalde 
derhalve dat het eventuele overschot op de overlevingspensioenen van de ambtenaren mocht 
worden aangewend voor de financiering van de pensioenuitgaven783. 

 

4. Het overlevingspensioen na het officieel ontstaan van de sociale zekerheid 

Bij besluitwet van 21 augustus 1946 werden de wezenpensioenen naar de 
kinderbijslagregeling overgedragen784. Omdat de kinderbijslag van het overheidspersoneel 
sinds 1936 opgenomen was in de kinderbijslagregeling van de werknemers785, betrof die 
overheveling zowel de werknemers en de ambtenaren. Desalniettemin bleef een 
wezenpensioen in het ambtenarenstelsel bestaan. De reden voor de overdracht van de 
wezenpensioenen naar de kinderbijslagregeling was vooral van financiële aard786. 

In 1955 kregen de overlevingspensioenen hun huidige vorm787. De wet van 21 mei 1955 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders788 legde immers de basisregels 
inzake overlevingspensioenen in de arbeidersregeling vast, basisregels die, naar wens van de 

                                                
782 KB nr. 221 27 december 1935 houdende wijziging van de wetgeving op de burgerlijke pensioenen en op de 
weduwen- en wezenpensioenen, BS 29 december 1935. 
783 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag, 9. 
784 Besluitwet 21 augustus 1946 houdende aanvulling en wijziging van zekere bepalingen den geordende teksten 
van de wet van 4 augustus 1930, houdende veralgemeening van de gezinsvergoedingen, BS 1 september 1946. 
785 Het KB nr. 290 van 30 maart 1936 (BS  7 april 1936) dat van kracht was vanaf 1 juli 1936, bepaalde in het 
laatste lid: “Met de bij dienstcontract verbonden arbeiders dienen gelijkgesteld de ambtenaars en andere 
beambten van het Rijk, de provinciën en de gemeenten die niet door dergelijk contract zijn verbonden, alsmede 
de beroepsmilitairen en de gemilitaliseerde arbeiders”. 
786 J. VAN LANGENDONCK, "Les pensions de survie et le problème des droits dérivés", in Quand vient le temps de 

la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, vol. 7, 85. 
Jammer genoeg bevatten de proces-verbalen van de vergaderingen van de ministerraad gedurende welke die 
besluitwet werd besproken, geen inhoudelijke informatie over de beweegredenen noch de doelstelling van de 
wetgever. Zie ministerraad 9 augustus 1946, notulen van de ministerraad 1918-1979, 231, Belgisch Rijksarchief, 
www.arch.be, rubriek ‘digitale archieven’. 
787 J. VAN LANGENDONCK, "Les pensions de survie et le problème des droits dérivés", in Quand vient le temps de 

la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, vol. 7, 85. 
788 BS 19 juni 1955. 
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wetgever789, in 1957 eveneens op de bedienden werden toegepast790. In  beide regelingen 
waren de voornaamste bepalingen de volgende: het overlevingspensioen bedroeg 30 % van de 
hoogste jaarlijkse bezoldiging, met inachtneming van een maximum bedrag dat niet mocht 
worden overschreden. De weduwe moest minstens 45 jaar oud zijn om aanspraak te kunnen 
maken op een overlevingspensioen, tenzij zij voor 66 % invalide was of een kind ten laste had 
waarvoor zij kinderbijslag ontving791. Indien de weduwe geen overlevingspensioen kon 
verkrijgen, kon ze, onder bepaalde voorwaarde, een aanpassingsvergoeding ontvangen die 
gelijk was aan één jaarbedrag van het overlevingspensioen792. 

Naast de werknemersregelingen bestond er ook een regeling van overlevingspensioen bij de 
zelfstandigen. De wet van 30 juni 1956 die de verplichte pensioenverzekering ten voordele 
van de zelfstandigen invoerde793, bevatte, in het kader van de wettelijke verzekering (zoals 
eerder vermeld bood die wet de zelfstandige drie mogelijkheden om zich tegen ouderdom te 
verzekeren: de wettelijke verzekering, het levensverzekeringscontract en de inbreng van een 
onroerend goed), specifieke bepalingen omtrent het overlevingspensioen. Indien er aan de 
wettelijke voorwaarden werd voldaan, kwam het rustpensioen van de overleden zelfstandige 
toe aan zijn overlevende echtgenote. Het bedrag dat aan de vrouw werd uitgekeerd, verschilde 
naargelang zij even oud, jonger of ouder was dan haar overleden echtgenoot794. 

 

5. Naar de harmonisering van het overlevingspensioen van de werknemers, de 
zelfstandigen en de ambtenaren 

Het is pas een dertigtal jaren later dat de overlevingspensioenen gewijzigd werden795, 
gedeeltelijk onder invloed van de Europese regelgeving. 

In de drie sectoren (werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel) werd het 
overlevingspensioen, dat tot dan aan de overlevende vrouw werd voorbehouden, ook 
toegekend aan de overlevende echtgenoot in geval van vroegtijdig overlijden van zijn vrouw. 
Op die manier werden mannen en vrouwen gelijk behandeld, conform de richtlijn 79/7/EEG 
van 19 december 1978796. 

                                                
789 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 4. 
790 Wet 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957. 
791 Art. 15 en 16 wet 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957. 
792 Art. 17 wet 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de bedienden, BS 21 juli 1957. 
793 Wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956. 
794 Art. 3, § 1, a) wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956. 
795 Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
796 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, Publicatieblad 
10 januari 1979, nr. L 006, 24-25. 
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Daarnaast werden de toekenningsregels van de overlevingspensioenen tussen 
beroepscategorieën geharmoniseerd797 en, om de uitgaven te beperken en te grote verschillen 
tussen gepensioneerden te vermijden798, werden een aantal cumulatieregels aangenomen. 

Het overlevingspensioen hing nauw samen met het huwelijk. Wie wettelijk niet getrouwd 
was, mocht in geval van overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t/(e), geen aanspraak maken op 
een overlevingspensioen. Dit is thans nog steeds het geval. De keuze van de wetgever om een 
dergelijk pensioen enkel aan wettelijk gehuwden te verlenen, doet wellicht veel vragen rijzen 
over de (on)gelijke behandeling tussen gehuwden en - minstens wettelijk - samenwonenden. 

 

Afdeling 3 - Gelijkheid en geschiedenis van de rust- en 
overlevingspensioenen 

De Belgische pensioenregelingen werden historisch opgebouwd rond drie beroepscategorieën: 
het overheidspersoneel, de werknemers en de zelfstandigen. De opvattingen die aan de basis 
van elk pensioenstelsel lagen waren oorspronkelijk aanzienlijk verschillend. 

- Het oudste pensioenstelsel is het pensioenstelsel van de ambtenaren die steunde op het 
idee van de toekenning van een lijfrente aan verdienstelijke personeelsleden voor 
bewezen diensten. De overheid was de mening toegedaan dat trouwe ambtenaren, in 
het belang van een goed bestuur, ook op het einde van hun loopbaan recht hadden op 
een behoorlijk leven799. Omdat de ambtenaren bovendien niet de mogelijkheid hadden 
om zelf financiële maatregelen te nemen om hun oude dagen te verzekeren, diende de 
staat een kosteloos pensioen uit te keren800. 

- De pensioenregeling van de arbeiders werd ontwikkeld rond het idee dat men 
zorgeloze arbeiders ertoe moest verplichten om het nodige te doen voor hun oude 
dagen801. Bijgevolg werden stelsels van pensioenverzekering opgericht die in de eerste 

                                                
797 “De idee van de harmonisering vindt men uiteraard doorheen gans het ontwerp terug: (...) toenadering tussen 
de regels voor de berekening van de overlevingspensioenen (...)”. Wetsontwerp houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, nr. 855/18, verslag, 6. 
798 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag, 12. 
799 Zoals eerder vermeld (cf. Deel III, Hoofdstuk 4 - Rust- en overlevingspensioen, Afdeling 1 - De 
Rustpensioenen, 1. Oorsprong van het wettelijke pensioen : het pensioen van de ambtenaren), “Celui qui a 

consacré sa vie au service de son pays ne peut être délaissé à la fin de sa carrière. Une existence convenable 

doit lui être assurée, et, si un sentiment d'humanité n'inspirait pas cette mesure de justice et de sollicitude au 

Gouvernement, l'intérêt d'une bonne administration lui en ferait un devoir.” Ontwerp van algemene wet op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 1. 
800 “En renonçant ainsi, dans un but d'intérêt général, à utiliser à leur profit personnel, en d'autres domaines, 

leur propre activité, les agents de l'Etat se mettent dans l'impossibilité de subvenir aux charges de leur entretien 

personnel, de l'entretien de leur famille, ainsi que de faire acte de prévoyance en vue de l'avenir. (...) Il serait 

injuste que l'Etat profitât du sacrifice que lui consentent les citoyens se consacrant aux affaires publiques, sans 

réparer dans une équitable mesure le préjudice qui en résulte pour eux.” A. HENRY, Administration et 

fonctionnaires. Essai de doctrine administrative, Brussel, Maurice Lambertin ed., 1930, 208. 
801 Cf. Deel III - Gelijkheid in de geschiedenis van de sociale zekerheid, Hoofdstuk 4 - Rust- en 
overlevingspensioen, Afdeling 2 - De rustpensioenen, 2. De XXste eeuw en het ontstaan van het 
arbeiderspensioen, 2.1. Ontwikkeling van het arbeiderspensioen. 
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plaats bedoeld werden voor arbeiders met een lager loon802. Daarentegen betrof de 
pensioenregeling voor bedienden die maar één jaar later tot stand kwam, alle 
bedienden, ongeacht het verdiende loon. Beide stelsels steunden op een 
kapitalisatiemechanisme en werden niet alleen door bijdragen van de betrokkenen 
gefinancierd maar ook door een geldelijke tussenkomst van de staat. 

- Het pensioenstelsel van de zelfstandigen is de jongste pensioenregeling. De eerste 
pogingen van de overheid om een pensioenverzekering aan de zelfstandigen aan te 
bieden803, botsten immers op verzet van de zelfstandigen die aan hun vrijheid gehecht 
waren, ook wat de bescherming van hun oude dagen betrof. Zelfs het initiatief van de 
wetgever om, naar analogie van de arbeidersregeling, armere zelfstandigen verplicht te 
onderwerpen aan een pensioenverzekering804 liep mis. Het is pas na de Tweede 
Wereldoorlog dat de zelfstandigen eindelijk zelf vragende partij werden en dat in 1956 
een echte pensioenregeling voor zelfstandigen werd opgericht805. Die pensioenregeling 
steunde op een evenwicht tussen vrijheid van de betrokkenen806 en subsidiaire 
tussenkomst van de staat807. 

Die drie opvattingen (ambtenaren: beloning voor aan de staat bewezen diensten, werknemers: 
bescherming tegen hun eigen zorgeloosheid, zelfstandigen: vrijheidsdrang die minimaal dient 
te worden bijgestuurd) hebben belangrijke sporen in de pensioensector gelaten. De 
pensioenregelingen van de ambtenaren, de werknemers en de zelfstandigen ontwikkelden zich 
verder op basis van hun eigen historische achtergrond. 

Nochtans kan worden vastgesteld dat de wil om de verschillende pensioenstelsels gelijk te 
trekken, althans op bepaalde punten, al vrij lang aanwezig was. Zo verklaarde de wetgever in 
1955 dat hij al lang wenst om op vraag van de arbeiders hen gelijkaardige 
pensioenuitkeringen toe te kennen als aan de ambtenaren808. Om dezelfde beweegreden werd 
ook het arbeiderspensioen op 75 % van het gemiddeld loon van de loopbaan vastgelegd809. 

                                                
802 De eerste wet van 1924 bepaalde dat de pensioenverzekering verplicht was voor de arbeiders met een loon dat 
12 000 frank niet overschreed, vermeerderd met 1 000 frank per kind ten laste dat jonger was dan 16 jaar. Art. 1 
wet 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood, BS 22-23 december 
1924.  
803 De zelfstandigen konden zich bijvoorbeeld vrijwillig onderwerpen aan de pensioenverzekering van de 
arbeiders die in 1924 bestond. Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroege dood, Parl.St. Kamer 1922-1923, nr. 18, toelichting, 2. 
804 In 1930 werden de zelfstandigen die minder dan 18 000 frank verdienden ertoe verplicht om zich aan de 
pensioenverzekering te onderwerpen door de betaling van bijdragen. Art. 2 wet 14 juli 1930 houdende 
herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 1927 op de verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 1930. 
805 Wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelstandigen, BS 4 juli 1956. 
806 De zelfstandigen konden immers kiezen tussen het vestigen van een levensverzekering, het aanwenden van 
een gebouw of het bijdragen aan de pensioenverzekering die de overheid had georganiseerd. 
807 Het verplicht en veralgemeend pensioen voor zelfstandigen werd als een laatste toevlucht beschouwd. Om die 
reden werd enkel het ‘sociaal pensioen’ verplicht gemaakt. Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der 
zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 281/1, toelichting, 1-2. 
808 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Senaat 1954-1955, nr. 
48, 2. 
809  “Een der grootste verdiensten van het door de Senaat overgemaakte ontwerp ligt in het feit dat het zich laat 
leiden door de regeling die voor het Rijkspersoneel werd getroffen om voor te stellen het pensioen der arbeiders 
op 75 % van het gemiddeld loon van de loopbaan te brengen.”809. Wetsontwerp betreffende het rust- en 
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Het ambtenarenpensioen bedroeg immers 75 % van de referentiewedde, weliswaar berekend 
op een kortere referentieperiode! De pensioenregeling van de zelfstandigen werd opgebouwd 
op basis van dezelfde financiële organisatie als het pensioenstelsel van de werknemers: de 
geldmiddelen bestonden uit eigen bijdragen en een staatstoelage en de pensioenuitkeringen 
waren een gemengd systeem van spaar- en lijfrente. 

Een (symbolisch) grote stap in de harmonisatie van de verschillende pensioenregelingen is 
ongetwijfeld de wet-MAINIL van 1984810 die de harmonisering van de pensioenregelingen tot 
doel had. In de memorie van toelichting verklaart de wetgever het volgende: “In zijn brede 
betekenis genomen, werd ons stelsel van sociale zekerheid voornamelijk opgebouwd om 
verschillende kategorieën werknemers te beschermen. Het werd dan ook aangepast aan de 
diversiteit en de specificiteiten van de sociale groepen. Wat de pensioenstelsels betreft, werd 
de grote meerderheid van de actieve bevolking aldus ingedeeld in drie grote kategorieën voor 
elk van dewelke een bijzondere regeling werd opgericht: 

- de pensioenregeling van het personeel der openbare diensten; 
- de pensioenregeling der werknemers; 
- de pensioenregeling der zelfstandigen. 

In de loop der laatste decennia hebben deze stelsels zich op autonome wijze ontwikkeld die, 
in haar geheel, vaak als bandeloos werd gekenmerkt. De ware toestand die uit deze 
ontwikkeling is ontstaan lag onvermijdelijk aan de grondslag van ongelijkheden. In de 
periodes van aanhoudende hoogconjunctuur, blijkt het minder evident dat men zich over de 
toekomst hoeft te bekommeren en aanvaardt de publieke opinie gemakkelijker de 
ongelijkheden die inherent zijn aan de evolutie van de onderscheiden stelsels. Helemaal 
anders is het gesteld in een periode van recessie. Vrezend dat het ganse bouwwerk van de 
pensioenregelingen zou instorten, wordt de noodzaak om zich over de toekomst en over de 
vooruitzichten inzake financiering ongerust te maken, steeds maar indringender. Daarenboven 
worden de ongelijkheden die in andere omstandigheden geduld worden, intenser aangevoeld 
en aangeklaagd door de burgers in het algemeen en voornamelijk door deze die rechtstreeks te 
lijden hebben aan een crisis. De moeilijkheden die aan de horizon der eerstkomende jaren 
opduiken maken vanaf heden een herbepaling der prioriteiten en een versteviging van de 
solidariteit noodzakelijk.”811 

Ten gevolge van die vaststellingen en om budgettaire redenen voerde de wetgever een aantal 
maatregelen in die op meerdere vlakken verschillen tussen beroepscategorieën inzake 
wettelijke pensioenen wegwerkt of niettemin verzwakt. De bepalingen inzake 
overlevingspensioen werden bijvoorbeeld grotendeels gelijkgesteld zodat werknemers, 
zelfstandigen en ambtenaren (mannen of vrouwen) op dezelfde wijze worden behandeld. Zo 
werd ook het pensioenstelsel van het overheidspersoneel contributief aangezien de wet 

                                                                                                                                                   
overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 240/14, verslag namens de Commissie voor 
de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1 
810 Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
811 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat, 1982-
1983, nr. 557/1, 2-3. 
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structureel bepaalt dat het eventuele overschot op de overlevingspensioenen van de 
ambtenaren mag worden aangewend voor de financiering van de pensioenuitgaven812. 

Sindsdien blijven de pensioenregelingen van de werknemers, de ambtenaren en de 
zelfstandigen evolueren naar meer harmonisatie en gelijkstelling. Maar tegelijkertijd blijven 
ze ook vast in hun geschiedenis en hun ontstaanredenen. Inzake beroepscategorieën blijkt de 
geschiedenis van de wettelijke pensioenen een heen- en weerbeweging te zijn tussen 
verankering in eigen wortels en verlangen naar meer gelijkheid tussen gepensioneerden, 
ongeacht de beroepscategorie, met in de achtergrond de voortdurende financiële bekommernis 
van de wetgever. 

 

  

 

  

                                                
812 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag, 9. Dit overdrachtsmechanisme werd tussen 1935 en 1984 meermaals gebruikt door de 
regering maar diende telkens door het parlement te worden goedgekeurd. De wet harmonisering 
pensioenregelingen gaf een structureel en permanent karakter aan die overdracht. 
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Hoofdstuk 5 - Conclusies 

“Mensen hebben altijd de neiging gehad om, vanuit hun vrees voor calamiteiten in de 
toekomst, zich te groeperen om hieraan het hoofd te bieden. Men legde geld samen om 
daarmee diegene van de groep te helpen die door het lot getroffen werd. Dergelijke structuren 
vindt men in zeer veel beschavingen, van in de verste oudheid.”813 

De sociale bijstand is de oudste vorm van sociale zekerheid en ontwikkelde zich in de loop 
der jaren niet alleen wegens solidariteitsoverweging maar ook en vooral wegens de 
controlefunctie die de bestuurders daarmee konden oefenen. Daarna werd sociale bijstand ook 
beschouwd als een middel om de nijverheid en de handel economisch te steunen daar de hulp 
aan behoeftigen hoofdzakelijk bedoeld werd om hen aan een baan te helpen. 

Dankzij de Franse Revolutie en de doorbraak van het gelijkheidsbeginsel, ook al was de 
gelijkheid toen maar formeel, evolueerde de opvattingen over de sociale bijstand en de rol van 
de overheid. Het behoorde tot de taak van de staat om hulp en steun aan behoeftigen te 
verlenen, hetzij door hen aan het werk te zetten, hetzij door levensmiddelen te verschaffen aan 
personen die arbeidsongeschikt waren. Elke burger was gelijk voor de wet maar moest zijn lot 
in handen nemen, eventueel met de hulp van de staat, opdat hij zijn toekomst kon verzekeren. 
De beste manier om zijn oude dagen te waarborgen was dus enerzijds werken, anderzijds 
sparen. Om die reden spoorde de Belgische regering in de XIXde eeuw de lokale overheden 
aan tot het oprichten van spaarkassen. 

De opvatting volgens welke de beste sociale bescherming dankzij baan en bezittingen kon 
worden bereikt, liet sporen na in de samenleving. Ons socialezekerheidsstelsel werd in eerste 
instantie voor de arbeidersklasse opgebouwd, dit zijn de arbeiders die onder 
arbeidsovereenkomst werden tewerkgesteld. Omdat men werkte, kon men 
socialezekerheidsbijdragen (laten) betalen en daardoor een zekere sociale bescherming 
opbouwen, hetzij voor zichzelf, hetzij voor de personen die men ten laste heeft. Het 
opbouwen van die sociale bescherming was ook een vorm van eigendomsbescherming. De 
eerste pensioenregeling voor arbeiders is daar een illustratie van. De armere arbeiders die in 
1924 niet in staat waren om zelf een deel van hun loon (dit is een stuk van hun eigendom) 
voor later opzij te leggen omdat ze zorgeloos waren en/of hun geld liever opdronken814, 
werden ertoe verplicht om bijdragen op hun loon te betalen om hun pensioen op te bouwen. 
Op die manier werd hun eigendom voor later beschermd! Hetzelfde kan ook worden gezegd 
van de eerste wet op het zelfstandigenpensioen die eveneens op het idee van werk en 
eigendom steunde. In 1956 konden de zelfstandigen immers kiezen voor de manier waarop ze 

                                                
813 J. VAN LANGENDONCK, Een andere kijk op de sociale zekerheid, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 13. 
814 DECHESNE, in zijn boek Histoire économique et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, 
verklaart het volgende over de arbeiders tijdens de XIXde eeuw: “Quoi qu'il en soit, les ouvriers de fabrique se 

confondaient encore avec cette classe inférieure de la population qui, vivant au jour le jour, sans prévoyance et 

sans espoir, d'une existence végétative, ne profitaient d'une augmentation de revenus que pour se livrer à 

l'ivrognerie et à la débauche, (...) même les chefs-ouvriers étaient illettrés, ivrognes, dépensant tout ce qu'ils 

gagnaient, vivant à crédit en temps de chômage et se livrant au libertinage.” L. DECHESNE, Histoire économique 

et sociale de la Belgique depuis les origines jusqu’en 1914, Paris-Liège, Sirey-Wykman, 1932, 412-413. 
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hun ouderdom wensten te beschermen: aanwending van een onroerend goed (eigendom815), 
betaling van bijdragen aan het pensioenstelsel van de zelfstandigen (werk816), betaling van 
premies voor een levensverzekering (eigendom en werk817). 

De situatie van de ambtenaren was aanzienlijk verschillend. De overheid beschouwde als een 
plicht haar ‘trouwe dienaren’ tegen sociale risico’s te beschermen. In die zin dienden ze niet 
op voorhand voorzorgsmaatregelen te nemen vermits de staat hen sociale voordelen toekende 
zoals kinderbijslag, terugbetaling van medische en hospitalisatiekosten, 
arbeidsongeschiktheidspensioen en rustpensioen. 

De gelijkheid die zich in die periode ontwikkelde, was vooral collectief en categoriaal en 
steunde op andere invalshoeken: werken of niet (kunnen) werken en behoeftig zijn (actieven 
versus armen, bedelaars en landlopers); een of geen werkgever hebben (loontrekkenden 
versus zelfstandigen); hoedanigheid van de werkgever (privéwerkgever versus overheid). 
Men bekeek de gelijkheid in de sociale bescherming (nog) niet vanuit het standpunt van de 
uitkeringsgerechtigde zelf, maar wel vanuit zijn band met de maatschappij! 

De XXste eeuw is de eeuw van de opbouw van de sociale zekerheid. Regeling tegen 
arbeidsongevallen en beroepsziekten, veralgemening van de kinderbijslag, organisatie en 
uitbreiding van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ontwikkeling van de 
pensioenregelingen maakten het voorwerp van verschillende wetten die het parlement 
goedkeurde. Die ontwikkeling werd gekenmerkt door twee elementen: enerzijds de 
organisatie van de verschillende socialezekerheidssectoren rond drie beroepscategorieën 
(werknemers, ambtenaren en zelfstandigen), anderzijds een evoluerende beweging naar meer 
analogie van de wettelijke regelingen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Met 
andere woorden, de wetgever wou rekening houden met de specifieke kenmerken van elke 
beroepscategorie, ook al werden ze niet altijd even duidelijk verklaard, maar tegelijkertijd 
wou hij de sociale bescherming van de werknemers, de ambtenaren en de zelfstandigen 
gelijkstellen. Die trend naar meer gelijkheid tussen beroepscategorieën valt vooral in de 
tweede helft van de XXste op. Het is ook in die periode dat de sociale bescherming van het 
overheidspersoneel werd beschouwd als deel uitmakend van de sociale zekerheid in de brede 
betekenis van het woord, net als de sociale zekerheid van de werknemers en de 
zelfstandigen818. Op het einde van de XXste eeuw en vooral in het begin van de XXIste eeuw 
onderging de gelijkheid een zekere vorm van individualisering, in die zin dat gelijkheid steeds 
vaker benaderd wordt vanuit het individu, met name de (al dan niet) gerechtigde op 
socialezekerheidsuitkeringen. 

                                                
815 De zelfstandigen mochten enkel een onroerend goed waarvan ze eigenaar waren, aanwenden om hun 
pensioen te garanderen. 
816 De bijdragen die door de zelfstandigen werden betaald, werden berekend op hun netto-belastbaar inkomen. 
Dit is, met andere woorden, op hun beroepsinkomsten. 
817 De premies werden berekend door de verzekeringsmaatschappij en de zelfstandige moest ze betalen uit zijn 
roerende of onroerende goederen. 
818 Het handvest van de sociaal verzekerde bepaalt immers dat de sociale zekerheid van toepassing is op de 
ambtenaren, de werknemers en de zelfstandigen. Art. 2 wet 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van 
de sociaal verzekerde, BS 6 september 1995. 
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Inzake wettelijke pensioenen dient te worden opgemerkt dat de verschillen tussen 
beroepscategorieën voornamelijk om historische redenen zijn ontstaan. Zoals hiervoor 
aangetoond heeft de wetgever in de loop der jaren meermaals de wens uitgedrukt om de 
verschillende pensioenstelsels dichter bij elkaar te brengen. Hij heeft hiervoor meerdere 
hervormingen doorgevoerd. Dit doel van de wetgever werd meestal om financiële redenen 
afgeremd. Aan elke wijziging in de pensioenregelingen is een kost verbonden en die moet, 
zowel voor de staat als voor de werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel, 
betaalbaar blijven. 

De zelfstandigen werden meestal als een aparte categorie beschouwd omdat hun aspiraties en 
hun drang naar vrijheid en onafhankelijkheid anders en belangrijker waren dan die van de 
werknemers en de ambtenaren. Bovendien werden hun inkomsten op een totaal andere manier 
bepaald en berekend en werden ze via de fiscale administratie later bekend dan bij de andere 
beroepscategorieën. Dit is nu nog altijd het geval. De wetgever heeft daar steeds rekening mee 
gehouden. 

De historische evolutie verliep anders voor de werknemers en het overheidspersoneel. Bij het 
bestuderen van de verschillende voorbereidende stukken wordt duidelijk dat de wetgever in 
de loop der jaren getracht heeft om beide stelsels te harmoniseren. De verschillen tussen de 
pensioenregeling van de werknemers en die van de ambtenaren zijn historisch gegroeid. Het 
ambtenarenpensioen is veel ouder dan het werknemerspensioen. Het steunde oorspronkelijk 
op andere basisbeginselen, dit zijn de betaling voor bewezen diensten en de verplichting van 
de staat ten aanzien van personeel, terwijl het werknemerspensioen onmiddellijk als een 
verzekering werd opgevat, zowel tegen ouderdom als tegen het gebrek aan voorzorg van de 
arbeidersklasse. Herhaaldelijk heeft de wetgever gewenst aan werknemers en ambtenaren een 
gelijkaardige bescherming te bieden.  

De opvatting dat een ambtenaar zijn volledige werkkracht en energie, gedurende zijn ganse 
actieve leven, ter beschikking stelt van de staat en niet wordt aangeworven hetzij om een 
welbepaald werk uit te voeren, hetzij om voor een bepaalde tijd te werken819, stemt niet meer 
overeen met het huidige maatschappelijk standpunt. In de XIXde en grotendeels in de XXste 
eeuw ging men ervan uit dat een werknemer voor en in verhouding tot zijn werk werd 
betaald, op basis van de arbeidsovereenkomst die hij met de werkgever had afgesloten. In 
tegenstelling daarmee bestond toen de gangbare mening erin dat een ambtenaar zijn leven aan 
de verdediging en de verwezenlijking van het algemeen belang besteedde en trouw de staat 
bleef dienen. Omdat de ambtenaar ervan afzag zijn activiteit in zijn eigen voordeel te 
benutten, kon hij bijgevolg onmogelijk de nodige maatregelen nemen om in zijn dagelijks 
onderhoud te voorzien en zijn toekomst en die van zijn gezin veilig te stellen. De overheid 
diende derhalve een wedde aan elk personeelslid te betalen die verschillende vormen kon 

                                                
819 Voor een gedetailleerde vergelijking tussen de ambtenaar en de werknemer in het begin van de XXste eeuw, 
zie A. HENRY, Administration et fonctionnaires. Essai de doctrine administrative, Brussel, Maurice Lambertin 
ed., 1930, 208-211 ; X, “Le statut des fonctionnaires. Discussion”, Bulletin de la Société d’Etudes législatives, 
1914, nr. 2. 
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aannemen naargelang de levensperiode (dienstactiviteit, ziekte, pensioen, enz.).820 HENRY, in 
1930, beschreef het als volgt: “Entre l'Etat souverain et ses agents il n'y a pas de contrat. Le 

citoyen qui prend du service dans une administration publique ne s'engage pas pour un objet 

donné ni pour un temps limité: il met à disposition de l'Etat son activité tout entière et pour la 

vie; il lui promet fidélité et accepte d'avance de se plier aux conditions que celui-ci lui 

imposera pour l'exercice de son activité; il ne peut se dégager de ses obligations qu'avec 

l'agrément de l'Etat. Sa rémunération n'a donc pas pour cause un travail déterminé dans sa 

nature ou dans sa durée, mais l'abandon qu'il fait à l'Etat de sa personne et de ses facultés 

sans limitation d'objet ni de temps. (…) En renonçant ainsi, dans un but d'intérêt général, à 

utiliser à leur profit personnel, en d'autres domaines, leur propre activité, les agents de l'Etat 

se mettent dans l'impossibilité de subvenir aux charges de leur entretien personnel, de 

l'entretien de leur famille, ainsi que de faire acte de prévoyance en vue de l'avenir. (...) Il 

serait injuste que l'Etat profitât du sacrifice que lui consentent les citoyens se consacrant aux 

affaires publiques, sans réparer dans une équitable mesure le préjudice qui en résulte pour 

eux."821 

Thans gaat men ervan uit dat de staat een functionele rol vervult en wordt de overheid door de 
meeste sollicitanten beschouwd als een werkgever zoals een andere. Van haar kant probeert 
de overheid een concurrentiële positie op de arbeidsmarkt te verwerven om goede en 
gemotiveerde medewerkers aan te trekken. Bovendien is de ‘overheid-wetgever’ steeds vaker 
op zoek naar gespecialiseerde personeelsleden, zowel voor bepaalde822 als voor onbepaalde 
duur, net als alle andere bedrijven. Ter illustratie kunnen we verwijzen naar ICT-specialisten, 
projectmedewerkers, managers, scheepsbouwingenieurs, experten in gebarentaal823. De 
praktijk volgens welke de overheid vooral algemeen personeel aanwierf om het achteraf zelf 
op te leiden, verdwijnt langzamerhand. Dat betekent niet dat de overheid haar medewerkers 
geen opleiding en vorming meer aanbiedt maar op een paar specifieke afdelingen na (zoals 
het leger of de politie),  verschilt de situatie niet van die van de privésector, die ook 
onderworpen is aan bepaalde opleidingsverplichtingen ten voordele van zijn personeelsleden. 
Ten slotte kan ook worden verwezen naar de vermindering van het aantal vastbenoemde 
ambtenaren en de toename van het aantal contractuele medewerkers bij de overheid. In 
sommige departementen voeren twee collega’s dezelfde job uit, met dit verschil dat de eerste 
vastbenoemd is, terwijl de andere contractueel wordt tewerkgesteld. Deze ontwikkeling, die 
weliswaar met weinig organisatie en duidelijke doelgerichtheid plaatsvindt, draagt bij tot de 
vervaging van de specificiteiten van elk statuut of op z'n minst tot de verwatering van de 

                                                
820 A. HENRY, Administration et fonctionnaires. Essai de doctrine administrative, Brussel, Maurice Lambertin 
ed., 1930, 208-209. 
821 A. HENRY, Administration et fonctionnaires. Essai de doctrine administrative, Brussel, Maurice Lambertin 
ed., 1930, 208. 
822 We denken hier o.m. aan de ‘houders van een mandaatfunctie’ die door de Copernicus-hervorming in het 
begin van de jaren 2000 werden ingevoerd. 
823 Dit zijn maar een paar voorbeelden van de jobaanbiedingen die op 24 maart 2011 op de website van Selor 
werden gepubliceerd. Zie www.selor.be. 
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verantwoording voor de verschillen tussen werknemers en ambtenaren824. 

Waar de traditionele verschillen tussen tewerkstelling in de publieke sector en in de 
privésector verdwijnen, verandert ook de situatie binnen de privésector zelf. Het klassieke 
onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is in het bedrijfsleven aan het vervagen. 
Zelfstandigen worden door privé-ondernemingen aangeworven om gedurende een redelijk 
lange periode functies uit te oefenen die in principe door werknemers zouden worden vervuld. 
Men denke bijvoorbeeld aan HR of ICT Managers die onder meerjarencontract als 
zelfstandige worden tewerkgesteld. Ze worden aan de interne regels van het bedrijf 
onderworpen (verlofaanvragen, uurrooster, toezicht, enz.) maar hebben het statuut van 
zelfstandige en dragen bij tot het sociaal statuut van de zelfstandigen. Beroepen die 
traditioneel aan zelfstandigen werden voorbehouden (onder andere architect, advocaat), 
nemen nu de organisatie en het functioneringssysteem van privébedrijven aan waar vrijheid 
en autonomie in het organiseren van zijn werk door toezicht en regels worden vervangen825. 
Bewust van de problemen die wegens die evolutie rijzen (moeilijkheden voor de 
inspectiediensten, verdeeldheid van de lagere rechtspraak, uitspraak van het Hof van 
Cassatie826), heeft de wetgever in 2006 de arbeidsrelatiewet827 aangenomen. Die wet steunt op 
het principe dat iedereen, binnen de perken van de geldende rechtsnormen, “vrij kan kiezen of 
hij zijn arbeid wil verrichten als werknemer of als zelfstandige”828. Als de vrije wil van de 
onderworpene het criterium wordt om het onderscheid te maken tussen werknemers en 
zelfstandigen, kan men zich afvragen of het nog verantwoord is hen op verschillende wijzen 
te behandelen. Het verschil in behandeling moet immers op een objectief criterium berusten, 
dit is een onderscheid gebaseerd “op een feitelijke en vanzelfsprekende vaststelling die niet 
afhangt van enige persoonlijke appreciatie”829? 

Zoals hierboven aangetoond, werden de regelingen van de verschillende sectoren van de 
sociale zekerheid geleidelijk geharmoniseerd om de verschillende beroepscategorieën een, zij 
het niet gelijke, dan toch minstens een gelijkaardige bescherming te bieden, met uitzondering 
van de arbeidsongeschiktheid en, in mindere mate, de rust- en overlevingspensioenen. 
Daarnaast evolueerde het begrip gelijkheid naar een meer geïndividualiseerde opvatting, 
gebaseerd op het individu en de vergelijking van de individuen onderling. Op basis van de 

                                                
824 Zie onder andere de onderzoeken uitgevoerd in opdracht van Selor: STEYAERT, S., SAMYN, W., SMEYERS, L. 
en DELMOTTE, J., Selor. Employer branding, Indigov en Inostix, 27 mei 2010; RANDSTAD, Employer branding: 

perception being reality, 2010. 
825 Ter illustratie kan men bijvoorbeeld verwijzen naar architectenkantoren waar de tewerkgestelde zelfstandigen 
dagelijks om 8.00 u aanwezig moeten zijn, maximum 21 verlofdagen per jaar hebben (wat overeenstemt met de 
regeling voor jaarlijkse vakantie in de privésector), afwezigheidsdagen wettig moeten verantwoorden, enz. 
826 In 2002 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde 
benaming hebben gegeven, de bodemrechter die niet door een andere kan vervangen als de door de partijen 
gegeven benaming niet kan worden uitgesloten op grond van de aan zijn oordeel onderworpen gegevens. Cass. 
23 december 2002, AR S010169F.  
827 Programmawet (I) 27 december 2006, titel XIII ‘Aard van de arbeidsrelatie’, art. 328-343, BS 28 december 
2006. 
828 J. VAN LANGENDONCK, “Het Belgisch model van sociale zekerheid”, BTSZ 2008, 62. 
829 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 363, nr. 
587. Over het objectief karakter van het onderscheidscriterium, cf. Deel II, Hoofdstuk 2 - Toetsingscriteria van 
het gelijkheidsbeginsel naar Belgisch recht: het Grondwettelijk Hof, Afdeling 2 - De toetsingscriteria van het 
Grondwettelijk Hof, 3. Het objectiviteitscriterium. 
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evolutie van het gelijkheidsbegrip en de geschiedenis van de pensioenen kunnen we ons 
afvragen of, in de XXIste eeuw, de verschillen in behandeling tussen de werknemers, het 
overheidspersoneel en de zelfstandigen inzake rust- en overlevingspensioenen verantwoord 
zijn. Is de tijd niet aangebroken om een stap verder te zetten naar een grotere gelijkschakeling 
tussen beroepscategorieën of misschien wel over te stappen naar één of twee categorieën? Die 
vragen onderzoeken we in de delen V en VI. 
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DEEL IV – DE VERGELIJKBAARHEID VAN DE 
PENSIOENSTELSELS? 

 
 
 

“Een goede vergelijking verfrist het verstand” 
 

L. WITTGENSTEIN
830 

 
 

 

 

                                                
830 www.onanslemming.nl; www.citaten.net (raadpleging: 12 november 2011). 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

Zijn de verschillende pensioenstelsels, dit zijn de pensioenregelingen van de werknemers, de 
zelfstandigen en het overheidspersoneel, al dan niet vergelijkbaar? De traditionele stelling van 
het Grondwettelijk Hof houdt in dat de stelsels in principe niet vergelijkbaar zijn wegens het 
doel, de financiering en de toekenningsmodaliteiten van elk pensioenstelsel831. Maar is het nu 
nog steeds het geval? 

In deel II hebben we aangetoond dat de vergelijkbaarheidstoets relatief is omdat een 
vergelijking steeds naar een referentiekader verwijst en vanuit een bepaalde invalshoek 
vertrekt. Met andere woorden, de manier waarop de gelijkheidsvraag wordt gesteld, of althans 
benaderd, en de context waarin ze wordt behandeld, bepalen grotendeels de aard en de inhoud 
van het gegeven antwoord. In het bepalen van het referentiekader speelt subjectiviteit een 
belangrijke rol vermits de invalshoek, dit is de bril die wordt opgezet om de gelijkheidsvraag 
te onderzoeken, onvermijdelijk door een subject wordt gekozen. Zoals eerder gezegd, op de 
vraag of appelen en peren vergelijkbaar zijn, kan men evengoed positief als negatief 
antwoorden832. 

In onderhavig deel vetrekken we dus van de hiervoor vermeld klassieke stelling van het 
Grondwettelijk Hof833. Het kan niet worden ontkend dat de toekenningsmodaliteiten van de 
pensioenen naargelang van de beroepscategorie thans verschillend zijn. Het is echter net 
omdat bepaalde toekenningsvoorwaarden verschillend zijn dat rechtscolleges prejudiciële 
vragen inzake pensioenregelingen aan het Grondwettelijk Hof stellen. Wanneer het Hof 
verklaart dat de pensioenregelingen van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren 
niet met elkaar kunnen worden vergeleken omdat de toekenningsvoorwaarden verschillen, 
redeneert het op een tautologische wijze. Om die reden onderzoeken we of de 
pensioenregelingen van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren vergelijkbaar zijn 
zonder rekening te houden met dat argument van het Hof, namelijk de verschillende 
toekenningsvoorwaarden. 

De twee andere argumenten die het Grondwettelijk Hof toepast om principieel de 
vergelijkbaarheid van de pensioenstelsels te weigeren, met name het verschil in doelstelling 
en in financiering roepen ook vragen op. Beoogde de wetgever iets anders toen hij het 
pensioenstelsel van de zelfstandigen heeft ingevoerd dan toen hij dit van de werknemers of 
nog dit van het overheidspersoneel goedkeurde? Is anno 2012 de financiering van de 
pensioenregelingen zo verschillend? Met andere woorden, is die basisstelling van het 
Grondwettelijk Hof nog steeds verantwoord? Of dient de vergelijkbaarheidstoets vanuit een 
andere invalshoek en binnen een ander referentiekader te worden doorgevoerd? 

                                                
831 “De pensioenregelingen verschillen wat betreft het doel, de financieringswijze en de toekenningsvoorwaarden 
ervan. Door die verschillen kan de persoon die recht heeft op een overheidspensioen in principe niet worden 
vergeleken met diegene die recht heeft op een werknemers- of zelfstandigenpensioen (zie met name de arresten 
nrs. 17/91, 54/92, 88/93, 48/95, 112/2001).” Arbitragehof 10 mei 2006, nr. 73/2006, B.4.2; 11 januari 2006, nr. 
4/2006, B.3.2. 
832 Cf. Deel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 1. Het vergelijkbaarheidscriterium. 
833 Arbitragehof 10 mei 2006, nr. 73/2006, B.4.2; 11 januari 2006, nr. 4/2006, B.3.2; 20 september 2001, 
112/2001, B.4.1; 15 juni 1995, nr. 48/95, B.3.2 en B.4; 9 juli 1992, nr. 54/92, B.3; 4 juli 1991, nr. 17/91, B.2.4. 
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Nu en dan gebruikt het Grondwettelijk Hof een ander referentiekader voor zijn 
gelijkheidstoets. Zo heeft het Hof op 31 mei 2011 voor de eerste keer uitdrukkelijk gezegd834 
dat “uit het oogpunt van de inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-
discriminatie, een vergelijking tussen die pensioenstelsels kan worden gemaakt wanneer 
eenzelfde maatregel, die voor die stelsels gemeenschappelijk is, duidelijk verschillende 
gevolgen heeft in het ene en het andere stelsel”835. Het ging om een gemeenschappelijke 
maatregel en niet om gelijkaardige maar verschillende bepalingen. De vraag blijft derhalve 
gesteld: kunnen de pensioenstelsels van de werknemers, de ambtenaren en de zelfstandigen 
worden vergeleken, zelfs als de betwiste rechtsnormen niet gemeenschappelijk zijn? 

 

                                                
834 In zijn arrest verwijst het Hof naar de arresten 116/2000 en 152/2001 die betrekking hebben op 
matigingsbijdragen. In die arresten, heeft het Hof een gelijkaardige vergelijking  tussen sociale stelsels gemaakt 
omdat de betwiste norm aan meerdere stelsels gemeenschappelijk was maar het Hof heeft toen niet met zoveel 
woorden gezegd dat de stelsels met elkaar vergelijkbaar waren.  In beide zaken ging het enerzijds om het sociaal 
statuut van de zelfstandigen en anderzijds om de sociale zekerheid van de werknemers en van het 
overheidspersoneel. Hier wensen we benadrukken dat het Hof zijn standpunt over een mogelijke vergelijking 
tussen pensioenstelsels uitdrukkelijk verwoord heeft.  
835 GwH 31 mei 2011, 93/2011 , B.5. 
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Hoofdstuk 2 – Het doel van de socialebeschermingsstelsels 
(werknemers, zelfstandigen, overheidspersoneel) en het doel van 
het wettelijke pensioen 

Afdeling 1 - Inleiding 

Volgens het Grondwettelijk Hof zijn de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen 
en de ambtenaren niet vergelijkbaar, onder meer omdat hun doel verschillend is836. Maar is 
het doel van de verschillende sociale stelsels en in het bijzonder dit van de pensioenstelsels 
anno 2012 (zo) verschillend? 

 

Afdeling 2 - Het doel van de socialebeschermingsstelsels (werknemers, 
zelfstandigen, overheidspersoneel)  

Ook al is het niet evident om het doel van de sociale zekerheid precies te omschrijven omdat 
de wetgever niet altijd expliciet is “in het aanduiden van wat hij als het doel ziet van de 
wetgeving die hij tot stand brengt” en omdat verschillende opvattingen in de rechtsleer 
bestaan837, toch kan men een zekere consensus vinden rond de bescherming van de 
(economische) zwakkeren die het hoofd moeten bieden aan bestaans- en/of 
beroepsonzekerheden838. Zoals gesteld door VAN LANGENDONCK: “Uiteraard kan men het 

                                                
836 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.4.2; 11 januari 2006, 4/2006, B.3.2. Voor een identieke inhoudelijke 
analyse die anders verwoord werd, zie eveneens Arbitragehof 20 september 2001, 112/2001, B.4.1; 15 juni 1995, 
48/95, B.3.2 en B.4; 9 juli 1992, 54/92, B.3; 4 juli 1991, 17/91, B.2.3 en B.2.4. 
837 J. VAN LANGENDONCK, “Gelijke behandeling in de sociale zekerheid”, RW 1991-1992, 1221; J. VAN 

LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, Handboek 

Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 55, nr. 166-167. 
838 “Een van de basiswaarden van het sociaal recht is dat er een beschermingsniveau moet worden gegarandeerd. 
Dit vloeit voort uit het doel zelf van het sociaal recht: de economische zwakkeren beschermen. Hier moeten de 
economisch sterkeren zich solidair tonen met de zwakkeren”, Y. STEVENS, “Welzijn waarborgen bij een 
emeritus”, in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-
Oxford, Intersentia, 2009, 695; “(…) la sécurité sociale poursuit l’objectif parallèle de garantir la continuité ou 

l’adaptation du revenu des individus qui, parce qu’ils sont confrontés à un aléa de la vie professionnelle ou de 

l’existence, ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leur famille au moyen de leur 

seul salaire, soit que celui-ci apparaît insuffisant, soit, plus radicalement, qu’ils en sont tout simplement privés”, 
D. DUMONT, La responsabilisation des personnes sans emploi en question. Une étude critique de la 

contractualisation des prestations sociales en droit belge de l’assurance chômage et de l’aide sociale, Brussel, 
FUSL, Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en sciences juridiques, 4 janvier 2010, 45; “De 
sociale zekerheid is een van de basisprincipes en het cement van onze samenleving. Gebaseerd op solidariteit, 
begeleidt ze iedereen doorheen de verschillende levensfasen. Met tussenkomsten in onze gezondheidszorg, onze 
pensioenen, de kosten van de opvoeding van onze kinderen, enz. …, waarborgt ze ons welzijn en onze zekerheid 
tegenover de wisselvalligheden van het leven”, Federaal regeerakkoord, 18 maart 2008, 12, 
http://premier.fgov.be/files/NVERKLARINGtien-zondervoettekst.pdf. Volledigheidshalve dient hier te worden 
opgemerkt dat het jongste regeerakkoord geen beschouwingen bevat over het doel van de pensioenen, noch over 
de doelstelling van en de solidariteit binnen de sociale zekerheid, Federaal regeerakkoord, 1 december 2011, 180 
p., http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf. 
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doel van deze wetgeving in algemene termen verwoorden als het verschaffen van sociale 
uitkeringen aan wie hier recht op heeft”839. 

De Raad van de Europese Unie heeft in 1992 aanbevolen dat de sociale bescherming wordt 
gericht op de volgende doelstellingen840: 

- een inkomstenpeil garanderen dat een menswaardig leven mogelijk maakt; 
- de sociale integratie bevorderen van de personen die legaal op het grondgebied van de 

lidstaat woonachtig zijn, alsook de integratie op de arbeidsmarkt van degenen die in 
staat zijn betaalde arbeid te verrichten; 

- aan de actieve bevolking een vervangingsinkomen toekennen wanneer werkenden 
wegens pensionering hun activiteit beëindigen of wanneer ze die wegens ziekte, 
ongeval, moederschap, invaliditeit of werkloosheid onderbreken. Dat 
vervangingsinkomen moet hen in staat stellen om hun levensstandaard in redelijke 
mate in stand te houden. 

Het gaat wel om het aanbieden van sociale bescherming aan eenieder en niet aan bepaalde 
beroepscategorieën. Die algemene doelstelling wordt niet aangepast naargelang de betrokkene 
werknemer, zelfstandige of ambtenaar is. 

In het Belgisch recht bepaalt artikel 23 Gw. dat iedereen recht heeft op een menswaardig 
leven en dat de wet daarvoor sociale rechten waarborgt, waaronder het recht op sociale 
zekerheid. De algemene doelstelling van de sociale zekerheid is bijgevolg eenieder in staat te 
stellen om een menswaardig leven te leiden. Daar wordt ook geen onderscheid gemaakt in 
functie van de beroepscategorie. 

Artikel 2 van het Handvest van de sociaal verzekerde841 bepaalt dat de sociale zekerheid uit 
meerdere onderdelen bestaat, waaronder de stelsels van de werknemers, de zelfstandigen en 
het overheidspersoneel842. Daarnaast wordt in de voorbereidende stukken vermeld dat die wet 
niet alleen tot doel heeft de gerechtigden beter in staat te stellen om hun rechten te doen 
gelden maar vooral de armoede en de bestaansonzekerheid te bestrijden843. Hier ook kan 
derhalve worden vastgesteld dat de hoofdzakelijke doelen van de sociale zekerheid dezelfde 
zijn voor alle beroepscategorieën. 

 

Afdeling 3 - Het doel van het wettelijke pensioen 

Als de algemene doelstellingen van de sociale zekerheid dezelfde zijn voor alle 
beroepscategorieën, is misschien het doel van het wettelijke pensioen, dat maar een onderdeel 
                                                
839 J. VAN LANGENDONCK, “Gelijke behandeling in de sociale zekerheid”, RW 1991-1992, 1221. 
840 Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1992, 92/442/EEG. 
841 Wet 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, BS 6 september 1995. 
842 Op basis van art. 2 van het Handvest maakt het stelsel van de maatschappelijke bijstand eveneens deel van de 
sociale zekerheid. 
843 Wetsvoorstel tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, Parl.St. Kamer 1991-1992, 353/1, 
2. 
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van de sociale zekerheid is, verschillend naargelang de gerechtigde werknemer, zelfstandige 
of ambtenaar is? De vraag is dus: wat is het doel van het wettelijke pensioen? 

Artikel 2 van de wet van 19 juni 1996 tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot 
instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn844 definieert het pensioen 
als “het vervangingsinkomen dat toegekend wordt aan de gerechtigde die wordt geacht door 
ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toestand voor de (…) gerechtigden 
wordt geacht te ontstaan op de leeftijd van 65 jaar (…)”845. Die definitie vindt weliswaar haar 
oorsprong in een opportunistische tekst die aangenomen werd om de problemen met de wet 
tot invoering van een flexibele pensioenleeftijd846 op te lossen847. Het neemt nochtans niet 
weg dat ze mutatis mutandis op de zelfstandigen en op de ambtenaren kan worden toegepast 
daar de pensioenleeftijd eveneens 65 jaar bedraagt. 

De pensioenleeftijd is met andere woorden dezelfde voor die drie beroepscategorieën en in 
alle gevallen wordt een vervangingsinkomen aan de pensioengerechtigde toegekend. Formeel 
wordt nog gesproken van ‘uitgestelde wedde’ om het ambtenarenpensioen te omschrijven en 
niet van vervangingsinkomen, maar die kwalificatie dateert van de XIXde eeuw en is thans 
voorbijgestreefd848.  

Voor alle beroepscategorieën kan het pensioen worden omschreven als een 
vervangingsinkomen dat aan een oudere wordt toegekend wanneer hij zijn beroepsactiviteit 
stopzet. Nochtans kan het vermoeden van arbeidsongeschiktheid wegens ouderdom in twijfels 
worden getrokken. De evolutie op het vlak van gezondheid, levensverwachting, hygiëne, 
geneeskundige verzorging, levenskeuzes, enz. heeft tot gevolg dat de wettelijke 
pensioenleeftijd niet meer (noodzakelijk) samengaat met arbeidsongeschiktheid. Die stelling 
wordt nog versterkt door het bestaan van een systeem van toegelaten arbeid voor 
gepensioneerden dat de pensioengerechtigde toelaat om arbeidsinkomsten te verdienen zonder 
zijn pensioen te verliezen849. Het doel van het pensioen kan dus thans niet bestaan in het 
vergoeden van een arbeidsongeschiktheid, maar eerder om gepensioneerden in staat te stellen 
een menswaardig leven te leiden. Het voorlaatste federaal regeerakkoord bepaalt trouwens dat 
“de gepensioneerde [moet] kunnen genieten van een pensioen dat hem in staat stelt om 

                                                
844 BS 20 juli 1996. 
845 Dit artikel maakt nog een verschil tussen de pensioenleeftijd van mannen (65 jaar) en vrouwen (60 jaar) maar 
die is sinds 1 januari 2009 niet meer van toepassing aangezien de pensioenleeftijd 65 jaar bedraagt voor 
iedereen. 
846 Wet 19 juni 1996 tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd 
voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 
20 juli 1996. De problematische wet (over de instelling van een flexibele pensioenleeftijd) was de wet van 20 juli 
1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 15 augustus 1990. 
847 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 1 - De pensioenleeftijd, 1. Werknemersregeling. 
848 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2. Berekening van het rustpensioen, 2.3. De gezinstoestand, 2.3.3. 
Ambtenaren en afwezigheid van het criterium van de gezinstoestand. 
849 Bovendien zal het systeem van de toegelaten arbeid in de toekomst nog worden versoepeld. De minister van 
Pensioenen kondigde op 20 december 2011 aan dat de beroepsinkomensgrens zal worden afgeschaft voor 
gepensioneerden vanaf 65 jaar, op voorwaarde dat ze in 2013 42 loopbaanjaren tellen. Beleidsnota van de 
minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 8. 
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voldoende koopkracht te bewaren”850 en de beleidsnota van de huidige minister van 
Pensioenen verwijst naar het Europese sociaal model dat volgens hem “uniek is in de wereld” 
en “de ambitie heeft om iedereen, wat zijn of haar situatie ook is, in hun aanvaardbare 
levensstandaard te voorzien”851. In onze samenleving zou het aangewezen zijn om van 
ouderdomspensioen en niet meer van rustpensioen te spreken. 

Het Verdrag 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie852 dat door België werd 
geratificeerd853, houdt een aantal bepalingen in inzake pensioenen. Het bepaalt onder andere 
dat een rustpensioen een redelijk vervangingsinkomen voor het beroepsinkomen van de 
gerechtigde na het bereiken van de pensioenleeftijd moet zijn854. Bovendien stelt artikel 67 
van dit verdrag dat het uitgekeerde vervangingsinkomen voldoende moet zijn om gezondheid 
en menswaardig leven aan de pensioengerechtigde en zijn gezin te waarborgen855. Er wordt 
geen verschil gemakt naargelang de betrokkene werknemer, zelfstandige of ambtenaar is. Op 
die basis kunnen we moeilijk aannemen dat de pensioenregelingen van de verschillende 
beroepscategorieën een verschillende doelstelling hebben. 

Uit de verschillende wetten, voorbereidende stukken, beleidsnota’s is het vandaag de dag 
onmogelijk te stellen dat het doel van het wettelijke pensioen verschillend is naargelang men 
werknemer, zelfstandige of ambtenaar is. Ongeacht de beroepscategorie verwijzen alle teksten 
naar begrippen zoals menswaardig leven, armoedebestrijding, vervangingsratio, welvaart, 
koopkracht.  

 

Afdeling 4 - Besluit 

We zijn de mening toegedaan dat zowel de doelen van de sociale zekerheid als het doel van 
het wettelijke pensioen thans niet meer verschillen naargelang van de beroepscategorie. De 
stelling volgens welke de doelstellingen van de wetgever verschillend zouden zijn voor de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren steunt op een voorbijgestreefde opvatting van 
het Belgisch socialebeschermingsmodel die meer rekening houdt met de manier waarop dat 
model tot stand is gekomen dan met de huidige stand van zaken. 

 

                                                
850 Federaal regeerakkoord, 18 maart 2008, 13, http://premier.fgov.be/files/NVERKLARINGtien-
zondervoettekst.pdf. 
851 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 3. 
852 Convention 102 concerning Minimum Standards of Social Security, 28 juni 1952, International Labour 
Organisation, in werking getreden op 27 april 1955. 
853 België heeft de conventie nr. 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie op 26 november 1959 
geratificeerd. 
854 Convention 102 concerning Minimum Standards of Social Security, 28 juni 1952, in werking getreden op 27 
april 1955. 
855 Article 67, (c) luidt als volgt: "The total of the benefit and any other means, after deduction of the substantial 

amounts (...), shall be sufficient to maintain the family of the beneficiary in health and decency, and shall be not 

less than the corresponding benefit calculated in accordance with the requirements of Article 66". Voor elke 
sociale uitkering bepaalt artikel 66 een minimumvervangingsratio van het ‘verloren’ loon. 
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Hoofdstuk 3 – De financiering van de wettelijke pensioenen 

Afdeling 1 - Inleiding 

Onderhavig hoofdstuk heeft niet tot doel een economische analyse te maken van de 
financieringssystemen van de pensioenregelingen van de werknemers, de zelfstandigen en het 
overheidspersoneel. Hier wordt gefocust op juridische regels inzake financiering van de 
wettelijke pensioenen. 

Het financieringsverschil tussen de drie stelsels wordt immers regelmatig als argument 
aangehaald door het Grondwettelijk Hof om de eigen kenmerken van elk stelsel te 
benadrukken en bijgevolg om te concluderen dat een verschil in behandeling tussen 
beroepscategorieën verantwoord is of dat de beroepscategorieën onderling niet vergelijkbaar 
zijn856. Vermits het Hof zo vaak naar de verschillende financieringssystemen van de sociale 
bescherming van elke beroepscategorie verwijst, lijkt het ons onontbeerlijk om na te gaan of 
die financieringsmechanismen vandaag zodanig verschillend zijn dat ze niet met elkaar 
kunnen worden vergeleken.  

Sinds het ontstaan van België is onze sociale bescherming sterk geëvolueerd. De 
toekenningsvoorwaarden en de financieringswijze ervan werden inzonderheid meermaals 
aangepast om op de noden en de evolutie van de maatschappij te worden afgestemd. Gezien 
die ontwikkelingen rijst de vraag of de nog bestaande verschillen in financiering een 
onderscheiden behandeling van de werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel 
verantwoorden. 

Op methodologisch vlak dient hier het volgende te worden vermeld. Sinds de invoering van 
het globaal beheer in de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen, in 1995, worden de 
ontvangsten van de sociale zekerheid niet meer per sector aangegeven in de begroting. 
Daardoor zijn de exacte bedragen van de verschillende financieringsbronnen van de 
pensioensector niet meer beschikbaar. Met andere woorden, het aandeel van de overheid en 
dit van de sociale bijdragen in de financiering van de pensioenen worden niet meer apart 
weergegeven in de budgettaire stukken. De verschillende financieringsbronnen worden enkel 
voor de sociale zekerheid - globaal beheer vermeld. De ontvangsten van de 
overheidspensioenen daarentegen worden wel apart vermeld en hebben betrekking op de rust-
, rust-, overlevings- en invaliditeitspensioenen. 

Bijgevolg betreffen de cijfers die hieronder vermeld worden, de sociale zekerheid in haar 
geheel voor de werknemers evenals voor de zelfstandigen en enkel de pensioenen voor de 
personeelsleden van de overheid. Vanuit de economische wetenschappen zou dit een 
methodologische fout kunnen zijn, maar aangezien de pensioenen en de ziekteverzekering de 
voornaamste uitgaven zijn in de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen, heeft dit een 
beperkte invloed op onze redenering. 

                                                
856 Arbitragehof 11 januari 2006, nr. 4/2006, B.3.2; 10 mei 2006, nr. 73/2006, B.4.2; 20 september 2001, nr. 
112/2001, B.4.1; 15 juni 1995, nr. 48/95, B.3.2 en B.4; 9 juli 1992, nr. 54/92, B.3; 4 juli 1991, nr. 17/91, B.2.4. 
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In onderhavig hoofdstuk worden de begrotingsjaren 2005 en 2009 met elkaar vergeleken op 
basis van de gegevens verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid857 en door de Kamer naar 
aanleiding van de bespreking van de begroting858. We hebben geopteerd voor het jaar 2009 en 
niet 2010 omdat de gegevens die voor 2009 beschikbaar zijn een correcte vergelijking met 
2005 toelaten, terwijl het niet het geval was voor 2010. Het vertrekpunt (2005) en het 
eindpunt (2009) van de vergelijking stemmen bovendien overeen met de vergelijkingsperiode 
(2005-2009) die de FOD Sociale Zekerheid in de laatste uitgave van het Vade Mecum van de 

financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België
859 hanteert, wat ons 

meer zekerheid biedt over de methodologische pertinentie van de vergelijking860. 

  

Afdeling 2 – Het stelsel van de werknemers en de zelfstandigen 

1. Globaal beheer: lopende ontvangsten 

De sociale zekerheid van de werknemers en de zelfstandigen wordt door sociale bijdragen en 
staatsmiddelen gefinancierd. In het stelsel van de werknemers worden de sociale bijdragen 
door de werknemer en de werkgever betaald en de staat voegt haar steentje bij via een 
jaarlijkse toelage (ook subsidie genoemd) aan de sociale zekerheid en via een alternatieve 
financiering861. De zelfstandigen betalen hun bijdragen zelf - ze hebben per definitie geen 
werkgever - en, net als in het werknemersstelsel, keert de staat een jaarlijkse toelage en een 
alternatieve financiering uit.  

Als we kijken naar de lopende ontvangsten van het globaal beheer van elk stelsel, merken we 
op dat de financieringsbron van de staat veel zwaarder weegt in het globaal budget van de 
zelfstandigen dan in dit van de werknemers.  

In onderstaande tabellen vindt men een overzicht van de lopende ontvangsten van het globaal 
beheer in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen. In tabel 1 
worden die ontvangsten in vaste bedragen voorgesteld en in tabel 2 in percentages. In beide 
tabellen worden de begrotingsjaren 2005 en 2009 met elkaar vergeleken op basis van de 
gegevens verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid862. 

 

                                                
857  X, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België. Periode 

2005-2011, FOD Sociale Zekerheid, Directie generaal Sociaal Beleid, 2011. 
858 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2010, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 
2221/001, 262; Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2006, Parl.St. Kamer 2005-
2006, nr. 1369/001, 209. 
859 X, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België. Periode 

2005-2011, FOD Sociale Zekerheid, Directie generaal Sociaal Beleid, 2011. 
860 Voor meer uitleg over die keuze, cf. Deel I, Hoofdstuk 2 - Afbakening van het onderzoek. 
861 Volledigheidshalve dient te worden gezegd dat elk stelsel nog andere ontvangsten heeft zoals bepaalde 
toegewezen ontvangsten, opbrengsten van beleggingen, externe overdrachten ... maar die zijn van marginale 
waarde ten aanzien van de totale begroting van elk stelsel. 
862  X, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België. Periode 

2005-2011, FOD Sociale Zekerheid, Directie generaal Sociaal Beleid, 2011. 



 

207 

Tabel 1 – lopende ontvangsten globaal beheer – begrotingsjaren 2005 en 2009 – vaste 
bedragen863 

Lopende 
ontvangsten 

globaal beheer 

  Begroting 2005 
(in Euro) 

 

Begroting 2009 
(in Euro) 

 Werknemers 
 

Zelfstandigen Werknemers Zelfstandigen 

Sociale 
bijdragen 

33 486 083 000 2 593 515 000 39 156 433 000  3 415 331 000 

Staatstoelage 5 355 599 000 1 085 287 000 5 850 002 000 1 270 904 000 
Alternatieve 
financiering 

7 014 029 000 239 788 000 9 261 684 000 850 114 000 

Andere864 2 013 694 000 31 223 000 3 007 611 000 64 400 000 

Totaal eigen 
ontvangsten 

47 869 404 000 3 949 812 000 57 275 729 000  5 600 779 000 

 

Tabel 2 – lopende ontvangsten globaal beheer – begrotingsjaren 2005 en 2009 – 
percentages 

Lopende 
ontvangsten 

globaal beheer 

  Begroting 2005 
(in % van het totaal van de lopende 

ontvangsten) 

Begroting 2009 
(in % van het totaal van de lopende 

ontvangsten) 

 Werknemers 
 

Zelfstandigen Werknemers Zelfstandigen 

Sociale 
bijdragen 

69,95 % 65,66 % 68,37 % 60,97 % 

Staatstoelage 11,19 % 27,47 % 10,21 % 22,70 % 

Alternatieve 
financiering 

14,65 % 6,07 % 16,17 % 15,17 % 

Andere 4,21 % 0,89 % 5,25 %  1,15 % 

Totaal eigen 
ontvangsten 

100 % 100 % 100 %  100 % 

 

Concreet betekent dit dat het aandeel van de staat in de financiering van het 
werknemersstelsel ongeveer 25,84 % bedroeg in 2005 en 26,38 % in 2009, terwijl dit aandeel 
voor de zelfstandigen 33,54 % bedroeg in 2005 en 37,87 % in 2009. Op die basis kan dus 
moeilijk worden gezegd dat de financiering van het sociaal stelsel van de zelfstandigen zo 

                                                
863 X, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België. Periode 

2005-2011, FOD Sociale Zekerheid, Directie generaal Sociaal Beleid, 2011, 102 en 224. 
864 Onder ‘andere’ wordt begrepen de toegewezen ontvangsten, de externe overdrachten, de opbrengsten van 
beleggingen en de diversen. 
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verschillend is van dit van de werknemers dat een vergelijking tussen beide stelsels 
uitgesloten is. 

 

2. Pensioenuitgaven 

Op het totaal van de lopende uitgaven wegen de pensioenen zwaarder in het sociaal stelsel 
van de zelfstandigen dan in dit van de werknemers. 

 

Tabel 3 – lopende uitgaven – begrotingsjaren 2005865 en 2009866 – vaste bedragen 

Lopende 
uitgaven 

  Begroting 2005 
(in Euro) 

Begroting 2009 
(in Euro) 

 Werknemers 
 

Zelfstandigen Werknemers Zelfstandigen 

Pensioenen 14 635 609 000 2 109 255 000 18 282 561 000  3 491 335 000 

Totaal lopende 
uitgaven 

47 862 621 000 3 843 574 000 60 993 247 000  5 986 051 000 

 

Tabel 4 – lopende uitgaven – begrotingsjaren 2005 en 2009 – percentages 

Lopende 
uitgaven 

  Begroting 2005 
 

Begroting 2009 
 

 Werknemers 
 

Zelfstandigen Werknemers Zelfstandigen 

Pensioenen 30,57 % 54,87 % 29,97 %  58,32 % 

Totaal lopende 
uitgaven 

100 % 100 % 100 %  100 % 

 

Door de invoering van het globaal beheer worden de sociale bijdragen niet meer volgens een 
op voorhand wettelijk bepaald percentage aan elke socialezekerheidssector toegekend. 
Desondanks kunnen we een simulatie maken door de procentuele verdeling van de lopende 
ontvangsten tussen staatsfinanciering en sociale bijdragen (cf. tabel 2) evenredig toe te passen 
op de pensioenuitgaven (cf. tabel 3) om een overzicht van de verschillende 
financieringsbronnen in de pensioenuitgaven van de werknemers en de zelfstandigen te 
hebben dat vergelijkbaar zou zijn met de pensioenen van het overheidspersoneel. 

                                                
865 X, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België. Periode 

2005-2011, FOD Sociale Zekerheid, Directie generaal Sociaal Beleid, 2011, 103 en 225. 
866 X, Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België. Periode 

2005-2011, FOD Sociale Zekerheid, Directie generaal Sociaal Beleid, 2011, 14. 
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Tabel 5 – pensioenuitgaven 2005 en 2009 volgens de financieringsbron - simulatie 

Pensioenuitgaven   Begroting 2005 
 (in Euro) 

Begroting 2009 
 (in Euro) 

 Werknemers 
 

Zelfstandigen Werknemers Zelfstandigen 

Sociale bijdragen 10 237 608 000  
69,95 % 

1 384 936 833  
65,66 % 

12 004 329 550  
68,37 % 

2 128 666 950  
60,97 % 

Staatstoelage + 
alternatieve 
financiering 

3 781 841 366  
25,84 % 

707 444 127  
33,54 % 

4 822 939 592  
26,38 % 

943 468 564  
37,87 % 

Andere 616 159 139  
4,21 % 

18 772 369  
0,89 % 

959 834 452  
5,25 %  

40 150 352  
1,15 % 

Totaal 
pensioenuitgaven 

14 635 609 000  
100 % 

2 109 255 000  
100 % 

18 282 561 000  
100 %  

3 491 335 000  
100 % 

 

Afdeling 3 – Het pensioenstelsel van de overheid 

Wat de ambtenaren betreft, zijn de twee inkomstenbronnen inzake pensioenen de 
staatsmiddelen en de persoonlijke bijdragen van de ambtenaren. Die bijdragen waren 
oorspronkelijk bedoeld om de overlevingspensioenen te financieren maar in de loop der jaren 
werd het overschot aangewend om de rustpensioenen van de ambtenaren te financieren. Het 
officialiseren van deze gangbare praktijk vond in 1984 plaats door de wet-Mainil. In het 
verslag van het wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling 
staat immers het volgende: “Het eerste principe van dit wetsontwerp wou dat alle 
pensioenregelingen zouden steunen op de betaling van bijdragen. (...) Volgens het thans 
geldende principe zou het saldo van het Fonds voor Overlevingspensioenen uitsluitend 
moeten worden bestemd voor overlevingspensioenen. Sedert een aantal jaren is het saldo van 
het Fonds echter herhaaldelijk gebruikt om de uitgaven voor de rustpensioenen te betalen: in 
een bijblad van de begroting werd ieder jaar toestemming gegeven (...). Het leek dan ook 
eenvoudiger om voortaan de bijdragen van het personeel in overheidsdienst aan te wenden - 
zoals reeds het geval is voor het gemeentepersoneel - voor de betaling van de rust- en 
overlevingspensioenen. In de originele versie van het ontwerp werd dan ook voorgesteld het 
Fonds (...) af te schaffen. (...) Er is gebleken dat de representatieve organisaties van het 
personeel in overheidsdienst met deze hervorming niet konden instemmen. (...) Dat 
amendement bevestigt dat het rustpensioen het kenmerk blijft dragen van een uitgestelde 
wedde en de opbrengst van de persoonlijke bijdragen, ingehouden op de activiteitswedde van 
de ambtenaren, wordt verder aangewend voor de financiering van de overlevingspensioenen. 
(...) het eventuele overschot op de post ontvangsten en uitgaven van de overlevingspensioenen 
ieder jaar zal worden gebruikt voor de financiering van de uitgaven op de begroting van 
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Pensioenen.”867 Met andere woorden, zoals door VAN LANGENDONCK en PUT gesteld, wordt 
het pensioenstelsel van de ambtenaren gedeeltelijk contributief868. 

In onderstaande tabellen wordt de evolutie van de bijdragen betaald door de personeelsleden 
van de overheid en die van de staatstoelage tussen 2005 en 2009 weergegeven, zowel in 
percentages als in vaste bedragen. De vermelde cijfers komen van de begrotingen 2006 en 
2010 die in de Kamer werden toegelicht869 en hebben enkel betrekking tot de 
overheidspensioenen. 

In de begrotingsdocumenten stemt het totaalbedrag van de pensioenuitgaven870 in de 
overheidssector volledig overeen met het totaalbedrag van de eigen ontvangsten871. Om die 
reden hebben we het niet nodig geacht om onderstaande tabellen uit te splitsen volgens 
ontvangsten en uitgaven. 

Tabel 6 – lopende ontvangsten (uitgaven) overheidspensioenen – begrotingsjaren 2005 
en 2009 – vaste bedragen 

Lopende ontvangsten - 
pensioenen 

Begroting 2005 
(in Euro) 

Begroting 2009 
(in Euro) 

 Overheidspersoneel 
 

Overheidspersoneel 

Bijdragen 1 758 018 000 3 494 739 000 

Staatstoelage 5 736 949 000 7 889 536 000 
Andere 0 67 448 000 
Totaal eigen ontvangsten 7 494 867 000 11 451 723 000 

 

                                                
867 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-
1984, nr. 855/18, verslag, 7-9. 
868 J. VAN LANGENDONCK, “Gelijke behandeling in de sociale zekerheid”, RW 1991-1992, 1221; J. VAN 

LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, Handboek 

Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 737, 2103. 
869 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2010, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 
2221/001, 262-263; Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2006, Parl.St. Kamer 
2005-2006, nr. 1369/001, 209-210. 
870 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2010, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 
2221/001, 263; Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2006, Parl.St. Kamer 2005-
2006, nr. 1369/001, 210 
871 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2010, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 
2221/001, 262; Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2006, Parl.St. Kamer 2005-
2006, nr. 1369/001, 209. 
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Tabel 7 – lopende ontvangsten (uitgaven) overheidspensioenen – begrotingsjaren 2005 
en 2009 – percentages 

Lopende ontvangsten - 
pensioenen 

Begroting 2005 
(in percentage van de lopende 

ontvangsten) 

Begroting 2009 
(in percentage van de lopende 

ontvangsten) 

 Overheidspersoneel 
 

Overheidspersoneel 

Bijdragen 23,47 % 30,52 % 
Staatstoelage 76,54 % 68,89 % 

Andere 0 % 0,59 % 
Totaal eigen ontvangsten 100 % 100 % 

 
Uit bovenstaande tabellen kan duidelijk worden vastgesteld dat het aandeel van de bijdragen 
die door de personeelsleden van de overheid worden betaald, toeneemt in verhouding tot de 
staatstoelage die vermindert. 

Aangezien het contributieve karakter van de overheidspensioenen in de loop van de jaren 
werd versterkt, wat betekent dat de financiering van de overheidspensioenen niet meer 
uitsluitend op overheidsgeld steunt, kunnen wij ons afvragen in welke mate de financiering 
van de overheidspensioenen nog zo specifiek is dat elke vergelijking met het stelsel van de 
werknemers en de zelfstandigen zou worden uitgesloten. 

 

Afdeling 4 - Besluit 

Zoals gezegd is de vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof dat de stelsels van de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren niet met elkaar vergelijkbaar zijn omdat “de 
pensioenregelingen verschillen wat betreft het doel, de financieringswijze en de 
toekenningsvoorwaarden ervan. Door die verschillen kan de persoon die recht heeft op een 
overheidspensioen in principe niet worden vergeleken met diegene die recht heeft op een 
werknemers- of zelfstandigenpensioen (zie met name de arresten nrs. 17/91, 54/92, 88/93, 
48/95, 112/2001)”872. 

We menen dat die stelling thans voorbijgestreefd is wegens de evolutie van de financiering 
van elk sociaal stelsel. Men kan immers merken dat de financiële tussenkomst van de staat in 
de sociale stelsels van de privésector (werknemers en zelfstandigen) toeneemt en dat die 
verhoging aanzienlijker is voor de zelfstandigen dan voor de werknemers. Daarenboven 
evolueren de basisbeginselen die aan de grondslag lagen van elk stelsel. Oorspronkelijk 
diende de overheidspensioenen hoofdzakelijk te worden uitbetaald met overheidsgeld. De 
persoonlijke bijdragen van de ambtenaren moesten ten bate komen van de financiering van de 
overlevingspensioenen. Nochtans nam langzamerhand het aandeel van de persoonlijke 
bijdragen toe in het financieren van de rustpensioenen in de publieke sector. Het stelsel van de 

                                                
872 Arbitragehof 11 januari 2006, nr. 4/2006, B.3.2; 10 mei 2006, nr. 73/2006, B.4.2. 
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overheidspensioenen is dus, net als de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen, 
gedeeltelijk contributief. Daarenboven werd dit contributieve karakter in de wet verankerd 
door structureel te voorzien dat alle overschotten van de betaalde bijdragen aangewend 
worden om de pensioenen van het overheidspersoneel uit te betalen873. 

Het aandeel van de overheid in de financiering van de overheidspensioenen is weliswaar 
belangrijker dan in de twee andere stelsels. Die laatste vaststelling moet echter worden 
genuanceerd. In de stelsels van de werknemers vertegenwoordigen de staatstoelage en de 
subsidies klaarblijkelijk de tussenkomst van de overheid in de financiering van de sociale 
zekerheid, naast de bijdragen van de werknemers en de werkgevers. In het overheidsstelsel 
vertegenwoordigt de staatstoelage niet alleen de financiële tussenkomst van de overheid maar, 
op een zekere manier, eveneens de bijdragen van de werkgever, daar de overheid tegelijkertijd 
de rol van werkgever vervult. Het kan dus niet eenvoudigweg worden gesteld dat beide 
stelsels, dit zijn de overheidspensioenen en de pensioenen van de privésector, om 
financieringsredenen niet met elkaar kunnen worden vergeleken omdat de 
overheidspensioenen voornamelijk door de staat worden gefinancierd. Aangezien de overheid 
de werkgever is, kan het inderdaad niet anders zijn! In de overheidsfinanciering zit een deel 
van de werkgeversbijdragen vervat. Dit is trouwens expliciet vervat in de 
pensioenfinanciering voor de lagere besturen en de openbare instellingen die bij het RSZPPO 
zijn aangesloten874 en in het systeem van de responsabiliseringsbijdrage die de 
gemeenschappen en gewesten aan de federale overheid moeten betalen875. 

 

                                                
873 Art. 61 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
874 Wet 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. De besturen die bij de RSZPPO aangesloten zijn, moeten pensioenbijdragen betalen voor hun 
vastbenoemd personeel. Zoals in de privésector worden die bijdragen opgesplitst in werknemers- en 
werkgeversbijdragen. Zie www.rszppo.fgov.be. 
875 Bijzondere wet 5 mei 2003 tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage 
ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector, BS 15 mei 2003.  
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Tabel 8 – pensioenuitgaven 2005 en 2009 volgens de financieringsbron - simulatie 

Pensioenuitgaven Begroting 2005 
(in Euro) 

 Werknemers Zelfstandigen Overheids-personeel 
 

Sociale bijdragen 10 237 608 000  
69,95 % 

1 384 936 833  
65,66 % 

1 758 018 000  
23,47 % 

Staatstoelage + 
alternatieve 
financiering 

3 781 841 366  
25,84 % 

707 444 127  
33,54 % 

5 736 949 000  
76,54 % 

Andere 616 159 139  
4,21 % 

18 772 369  
0,89 % 

0 

Totaal 
pensioenuitgaven 

14 635 609 000  
100 % 

2 109 255  
100 % 

7 494 867 000  
100 % 

 

Pensioenuitgaven Begroting 2009 
(in Euro) 

 Werknemers 
 

Zelfstandigen Overheids-personeel 

Sociale bijdragen 12 004 329 550  
68,37 % 

2 128 666 950  
60,97 % 

3 494 739 000  
30,52 % 

Staatstoelage + 
alternatieve 
financiering 

4 822 939 592  
26,38 % 

943 468 564  
37,87 % 

7 889 536 000  
68,89 % 

Andere 959 834 452  
5,25 %  

40 150 352  
1,15 % 

67 448 000  
0,59 % 

Totaal 
pensioenuitgaven 

18 282 561 000  
100 %  

3 491 335 000  
100 % 

11 451 723 000  
100 % 

 

Ten slotte kan uit bovenstaande tabellen duidelijk worden opgemerkt dat het bijdragenaandeel 
in de financiering van de overheidspensioenen tussen 2005 en 2009 toeneemt terwijl het 
vermindert in de financiering van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen. Andersom 
vermindert de tussenkomst van de staat in de overheidspensioenen maar verhoogt ze in de 
werknemers- en zelfstandigenpensioenen. 
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Hoofdstuk 4 – Conclusies 

De klassieke stelling van het Grondwettelijk Hof volgens welke de pensioenen van de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren niet vergelijkbaar zijn wegens hun 
verschillen in doelstelling, financiering en toekenningsvoorwaarden, is thans voorbijgestreefd. 

Ongeacht de beroepscategorieën is het doel van de sociale zekerheid hetzelfde. Het gaat om 
bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid, bescherming van de economische 
zwakkeren en waarborging van een voldoende inkomen aan mensen die het hoofd moeten 
bieden aan beroepsrisico’s of bestaanswisselvalligheden opdat eenieder een menswaardig 
leven kan leiden. Binnen de sociale zekerheid houdt de pensioensector geen verschillende 
doelstelling in naargelang de pensioengerechtigde werknemer, zelfstandige of ambtenaar is. 

Aangaande de financiering van elk pensioenstelsel hebben we kunnen vaststellen dat de 
structuur van de financiering dezelfde is voor alle stelsels. De pensioenstelsels van de 
werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel worden door sociale bijdragen en 
overheidsmiddelen gefinancierd. Zoals vastgelegd door de wet van 15 mei 1984876 zijn alle 
pensioenregelingen contributief. De overheid komt weliswaar meer in de financiering van de 
overheidspensioenen tussen, maar hier mag niet uit het oog worden verloren dat de overheid 
tegelijkertijd werkgever is en dat ze dus ook in die zin werkgeversbijdragen betaalt. 
Bovendien dient te worden opgemerkt dat de financieringsstructuur evolueert: het 
bijdragenaandeel in de financiering van de overheidspensioenen neemt toe terwijl het 
vermindert in de financiering van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen. De 
financieringsstructuren van de verschillende pensioenstelsels groeien dus geleidelijk naar 
elkaar toe.  

Omdat het doel van de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de 
ambtenaren niet verschillend is en omdat de financiering van die pensioenregelingen dezelfde 
structuur heeft en meer naar elkaar toegroeit, zijn we tot de conclusie gekomen dat de 
argumenten die het Grondwettelijk Hof gebruikt om de pensioenstelsels onderling niet te 
vergelijken, niet verantwoord zijn. We menen dus dat de pensioenregelingen van de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren wél vergelijkbaar zijn. 

Er bestaan verschillende toekenningsvoorwaarden, maar het zijn juist die verschillen in 
toekenningsvoorwaarden die aan het gelijkheidsbeginsel moeten worden getoetst. Men zou 
bovendien kunnen stellen dat dit eveneens het geval is voor de financiering. Net als de  
toekenningsvoorwaarden kan de financiering worden beschouwd als een kenmerk van de 
pensioenstelsels waarvan de legitimiteit in vraag kan worden gesteld vanuit het 

                                                
876 “Eerste principe: alle stelsels steunen op de betaling van bijdragen, hetgeen een aanpassing van de stelsels 
van de openbare sector inhoudt”. De Franse versie van de tekst is nog meer expliciet: “Premier principe: tous les 

régimes sont à base contributive, ce qui implique une adaptation des régimes du secteur public”. Ontwerp van 
wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-1983, nr. 557/1, 5. 
“Titel V geeft als bestemming voor de door de personeelsleden van de openbare sector gestorte bijdragen 
gezamenlijk de rust- en overlevingspensioenen”, Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in 
de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-1983, nr. 557/1, 8. Art. 61 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen 
tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
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gelijkheidsbeginsel. Niettemin beroept het Grondwettelijk Hof zich op de 
toekenningsvoorwaarden en de financiering om verschillen in behandeling tussen 
beroepscategorieën niet te toetsen aan het gelijkheidsbeginsel of om die verschillen te 
verantwoorden. Op die manier vermengt het Hof toetsing en toetsingskader met elkaar en 
redeneert het op een tautologische wijze. 
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DEEL V – VERSCHILLEN TUSSEN 
BEROEPSCATEGORIEËN IN DE 
PENSIOENSTELSELS VAN DE WERKNEMERS, DE 
ZEFLSTANDIGEN EN DE AMBTENAREN 

 
 
 
 

“Today, the right to an old-age pension forms 

part of the social pact between citizens and the 

State”. 
 

STUMMER v. AUSTRIA
877 

 
 

 

 

                                                
877 EHRM 7 juli 2011, Summer t. Oostenrijk, 37452/02, Joint partly dissenting opinion of judjes Tulkens, 
Koveler, Gyulumyan, Spielmann, Popovic, Malinverni and Pardalos, 12. 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

In het voorafgaande deel hebben we aangetoond dat de pensioenstelsels van de werknemers, 
de zelfstandigen en de ambtenaren met elkaar vergelijkbaar zijn. Nu onderzoeken we of de 
verschillen tussen die drie pensioenregelingen al dan niet in overeenstemming zijn met het 
gelijkheidsbeginsel. Daarvoor gebruiken we het toetsingsschema dat we in deel II hebben 
bepaald en dat op de vijf bekende criteria berust: het vergelijkbaarheidscriterium, het 
teleologisch criterium, het objectiviteitscriterium, het pertinentiecriterium en het 
evenredigheidscriterium. Het vergelijkbaarheidscriterium komt hier niet meer uitdrukkelijk 
aan bod aangezien we in deel IV aangetoond hebben dat de pensioenregelingen wel 
vergelijkbaar zijn. 

Het onderzoek van het teleologisch criterium berust enerzijds op specifieke elementen van de 
pensioengeschiedenis die we hierna per topic verder onderzoeken en anderzijds op de 
conclusies van deel III waar we de geschiedenis van de sociale zekerheid, met bijzondere 
aandacht voor de geschiedenis van de wettelijke pensioenen, hebben bestudeerd. Daarvoor 
hebben we een bril met twee verschillende glazen opgezet: een brilglas liet ons toe om op de 
evolutie van het begrip gelijkheid in de sociale zekerheid te focussen, het andere om het doel 
van de wetgever inzake gelijke behandeling van de verschillende beroepscategorieën op te 
sporen. We hebben aangetoond dat de evolutie naar meer gelijkheid in de sociale bescherming 
sterk gebonden is aan de evolutie van het gelijkheidsbeginsel zelf en de manier waarop de 
gelijkheid in de maatschappij wordt opgevat. Daarnaast hebben we ook opgemerkt dat de 
organisatie van de sociale zekerheid rond drie beroepscategorieën historisch gegroeid is maar 
dat de wetgever in meerdere socialezekerheidssectoren naar een gelijk(aardig)e behandeling 
van verschillende beroepscategorieën streefde. Zo bieden thans de sectoren van de 
geneeskundige verzorging en de kinderbijslag gelijkaardige prestaties aan werknemers, 
zelfstandigen en overheidspersoneel878 en worden werknemers en personeelsleden van de 
overheid op een gelijkaardige wijze tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten beschermd. 
Bovendien wordt het toepassingsgebied van de werkloosheidsverzekering verkapt uitgebreid 
naar ambtenaren en zelfstandigen. 

Aangaande de wettelijke pensioenen hebben we ook aangetoond dat de wetgever in de loop 
der jaren vaak gelijkaardige prestaties aan verschillende beroepscategorieën wou toekennen, 
maar dat dit doel meestal niet volledig kon worden verwezenlijkt om budgettaire redenen. 
Desondanks worden werknemers, ambtenaren en/of zelfstandigen op een aantal punten gelijk 
of tenminste gelijkaardig behandeld: pensioenleeftijd, pensioenbonus, overlevingspensioen, 
minimumrechten, enz. 

In onderhavig deel toetsen we de verschillen in behandeling tussen werknemers, zelfstandigen 
en ambtenaren inzake wettelijk pensioen aan het gelijkheidsbeginsel. Eerst komt het 
rustpensioen aan bod (hoofdstuk 2), daarna het overlevingspensioen (hoofdstuk 3), het 
                                                
878 Met uitzondering van het bedrag van de kinderbijslag voor het eerste kind dat € 85,07 per maand bedraagt 
voor het eerste kind van een werknemer of een ambtenaar en € 79,57 per maand voor het eerste kind van een 
zelfstandige. Die bedragen zijn van toepassing sinds 1 januari 2011. X, Sociale Zekerheid: alles wat je altijd al 

wilde weten, Brussel, FOD Sociale Zekerheid, Brussel, januari 2011, 26. 
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wezenpensioen (hoofdstuk 4) en ten slotte het pensioen van de uit de echt gescheiden 
echtgenoot (hoofdstuk 5). 
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Hoofdstuk 2 – Het rustpensioen 

Afdeling 1 – Pensioenleeftijd 

1. Werknemersregeling 

De huidige pensioenleeftijd is 65 jaar, zowel voor vrouwen als voor mannen. Door het 
koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de 
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels879 werkte de wetgever de leeftijdsdiscriminatie 
op basis van het geslacht weg. Daar hij opteerde voor een geleidelijke inwerkingtreding880 van 
die nieuwe pensioenleeftijd, is de leeftijd van 65 jaar voor vrouwen pas sedert 1 januari 2009 
van toepassing. 

Mits eerbiediging van bepaalde voorwaarden kunnen de werknemers bovendien op eigen 
verzoek met pensioen op hun 60881. Voor de pensioenen die voor de 1ste maal ingaan in 2016, 
wordt de leeftijd gebracht op 62 jaar882. 

De gelijkschakeling van de pensioenleeftijd voor vrouwen en mannen is een rechtstreeks 
gevolg van de doorwerking van de Europese regelgeving in het Belgisch recht883 maar werd 
ook ingevoerd om budgettaire redenen884. Officieel ging het met name om de uitvoering van 
de Europese richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de 
geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 

                                                
879 BS 17 januari 1997. Dit KB werd bekrachtigd door art. 2 wet 12 december 1997 tot bekrachtiging van de 
koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische 
en Monetaire Unie, BS 18 december 1997. 
880 De overgangsperiode liep van 1 juli 1997 tot 31 december 2008. Gedurende die periode werd de 
pensioenleeftijd regelmatig opgetrokken, met name op 1 juli 1997 was die leeftijd 61 jaar, op 1 januari 2000 62 
jaar, op 1 januari 2003 63 jaar, op 1 januari 2006 64 jaar en op 1 januari 2009 65 jaar. 
881 Art. 4 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
BS 17 januari 1997. 
882 Tussen 2012 en 2016 wordt een overgangsfase ingevoerd waarin de leeftijd voor vervroegd pensioen 
geleidelijk wordt verhoogd (art. 4 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenen zoals gewijzigd door art. 107 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 
december 2011). 
883 In de voorbereidende werken van de wet van 19 juni 1996 tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot 
instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen 
aan de evolutie van het algemeen welzijn (BS 20 juli 1996) stelt de wetgever die aanpassing voor als een 
toepassing van de Europese regelgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Wetsontwerp tot 
interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot 
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Kamer 1995-1996, 
nr. 449/1, 2-3. 
884 A. EYLENBOSCH, J. PUT, J. VAN NIEUWENHOVE en K. VERRETH, “De pensioenleeftijd: een kwestie van 
interpretatie”, TSR 1996, 337-338. 
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vrouwen op het gebied van sociale zekerheid885 en het eerbiedigen van de beslissing van het 
Hof van Justitie in de zaak VAN CANT

886. Ook al is dit arrest van het Hof van Justitie vrij 
bekend, toch loont het de moeite om het bondig in herinnering te brengen. 

Op basis van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers werd de pensioenleeftijd van de mannen vastgesteld op 65 jaar en die van 
de vrouwen op 60 jaar. Het pensioenbedrag van de mannen werd in 45ste berekend en dit van 
de vrouwen in 40ste. Dankzij de bepalingen van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een 
flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen 
aan het algemene welzijn mochten mannen en vrouwen op hun zestigste met pensioen gaan. 
De berekeningswijze bepaald in het KB nr. 50 bleef wel gehandhaafd, wat concreet met zich 
bracht dat het pensioenbedrag van een man die op 60 jaar op (vervroegd) pensioen ging in 
45ste werd berekend terwijl dit van een vrouw die op dezelfde leeftijd met pensioen ging in 
40ste werd berekend. 

De heer VAN CANT die een rustpensioen van de RVP genoot, kwam tot de vaststelling dat zijn 
pensioen hoger zou zijn geweest zou hij een vrouw zijn, omdat zijn pensioen in 40ste zou zijn 
berekend. Hij meende dus dat hij het slachtoffer was van een ongeoorloofde discriminatie op 
basis van geslacht. 

De heer VAN CANT ondernam gerechtelijke stappen om zijn standpunt te laten gelden. Die 
procedure bracht hem voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dat hem op 1 juli 1993 
gelijk gaf. Bij de gelijkschakeling van de pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen (in dit 
geval bij vervroegd pensioen) mag geen verschil in berekeningswijze blijven bestaan “dat 
verband houdt met het in de vroegere wettelijke regeling bestaande verschil in 
pensioenleeftijd”887. Bovendien besloot het Hof dat elke particulier de richtlijn 79/7/EEG voor 
de nationale rechter kon inroepen en dat de benadeelde groep recht had “op de toepassing van 
dezelfde regeling als de bevoordeelde groep die in een gelijke situatie verkeert”888. 

De geleidelijke gelijkschakeling van de pensioenleeftijd heeft volgens de wetgever tot doel 
om zowel een juridische gelijkheid als een materiële gelijkheid inzake leeftijd te realiseren889 
en dit met behoud van het financiële evenwicht van de sociale zekerheid. Dit laatste werd 
toegelaten door de richtlijn 79/7/EEG en bevestigd door het Hof van Justitie in de zaak 
EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION

890. 

                                                
885 Zie verslag aan de Koning, KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
886 HvJ C-154/92, Van Cant, 1993.         
887 HvJ C-154/92, Van Cant, 1993, dictum 1). 
888 HvJ C-154/92, Van Cant, 1993, dictum 3). 
889 “Het is daarbij altijd de bedoeling geweest niet alleen een formele gelijkheid maar ook een meer feitelijke 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in te voeren.” Verslag aan de Koning, KB 23 december 1996 tot 
uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
890 HvJ C-9/91, Equal opportunities Commission, Jur. 1992, I-4297, r.o. 15. “Ofschoon de considerans van de 
richtlijn de redenen voor de daarin neergelegde afwijkingen niet vermeldt, kan uit de aard van de in artikel 7, 
eerste lid, van de richtlijn voorkomende uitzonderingen worden afgeleid, dat de communautaire regeling de Lid-
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Wat de Belgische rechtspraak betreft, dient te worden vermeld dat de arbeidsrechtbank van 
Brussel in 2000 het Grondwettelijk Hof ongeveer dezelfde prejudiciële vraag stelde891 als de 
vraag die door VAN CANT in 1993 aan het Hof van Justitie werd voorgelegd. Ook al gaat die 
vraag eveneens over het verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen die gebruik 
wensen te maken van de flexibele pensioenleeftijd, ingesteld bij de wet van 20 juli 1990, ligt 
het verschil tussen beide in het optreden van de wetgever in de periode van 7 jaar die zich 
tussen beide arresten uitstrekt. Sinds 1 januari 1997 zijn immers nieuwe wettelijke bepalingen 
van toepassing betreffende de pensioenleeftijd van mannen en vrouwen. 

Volgens de klager hield artikel 3, § 1 van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een 
flexibele pensioenleeftijd een verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen in die 
onverenigbaar was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het pensioenbedrag 
van de vrouwen in 40ste werd berekend en dit van de mannen in 45ste. Bovendien is het 
handhaven van deze berekeningswijze volgens hem in strijd met de bepalingen van de 
richtlijn 79/7/EEG. 

Het Grondwettelijk Hof ging ervan uit dat de berekeningswijze van het pensioenbedrag nauw 
verbonden is met de pensioenleeftijd. De verschillende pensioenleeftijd voor mannen en 
vrouwen berustte op feitelijk objectieve en redelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. 
Bovendien stelde het Hof vast dat de wetgever een geleidelijke leeftijdsgelijkschakeling had 
ingevoerd, conform de richtlijn 79/7/EEG en de interpretatie die daaraan werd gegeven door 
het Hof van Justitie892. 

Rekening houdend met de beleidsmarge van de wetgever besluit het Hof dat het verschil in 
behandeling tussen mannen en vrouwen geen schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet inhoudt, daar de bestreden bepaling niet kennelijk onredelijk is. De wetgever heeft 
immers sedert 1997 een geleidelijke gelijkschakeling van de pensioenleeftijd tussen vrouwen 
en mannen voorzien893. 

Naast de inhoudelijke beslissing, is onder meer de analoge-interpretatiemethode van het Hof 
van belang in het kader van dit onderzoek: in het beschikkend gedeelte van zijn arrest verwijst 
het Grondwettelijk Hof uitdrukkelijk naar zijn vroegere redenering inzake pensioenleeftijd 
van de zelfstandigen894. Inzake pensioenleeftijd trekt het Hof derhalve een parallel tussen het 
pensioenstelsel van de werknemers en dat van de zelftandigen en het past naar analogie op de 
werknemers dezelfde redenering toe als deze uitgewerkt voor de zelfstandigen. 

                                                                                                                                                   
Staten heeft willen toestaan tijdelijk de aan vrouwen toegekende voordelen op pensioengebied te handhaven, 
teneinde hen in staat te stellen hun pensioenstelsels op dit punt geleidelijk aan te passen zonder het ingewikkelde 
financiële evenwicht van die stelsels - een aspect dat niet kon worden genegeerd - te verstoren. Een van die 
voordelen is de in artikel 7, eerste lid, sub a, van de richtlijn bedoelde mogelijkheid voor vrouwelijke 
werknemers om eerder in aanmerking te komen voor pensioen dan mannelijke werknemers.” 
891 Arbitragehof 1 maart 2001, 28/2001. 
892 Het Grondwettelijk Hof verwijst hier naar de volgende arresten van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie: HvJ C-377/96 tot C-384/96, De Vriendt e.a., samengevoegde zaken, 1998; HvJ C-154/96, Wolfs, 1998. 
893 Arbitragehof 1 maart 2001, 28/2001, B.6, laatste lid. 
894 Arbitragehof 1 maart 2001, 28/2001, B.4 en B.5: het Hof verwijst uitdrukkelijk naar zijn arrest van 20 januari 
1999, 6/99. 
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Wat vandaag een evidentie lijkt, dit is de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, ook 
inzake pensioenleeftijd, verdient nochtans een belangrijke historische kanttekening. In de 
Belgische pensioengeschiedenis was er een periode gedurende welke vrouwelijke en 
mannelijke arbeiders op dezelfde leeftijd op pensioen gingen. De wet van 10 december 1924 
betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der arbeiders895 bepaalde 
immers dat de pensioenleeftijd voor alle handarbeiders 65 jaar was. Dit gold dus zowel voor 
mannen als voor vrouwen. 

Bij de bedienden lag de situatie anders. De pensioenleeftijd voor mannen bedroeg 65 jaar en 
die voor vrouwen 60 jaar. Dit leeftijdsverschil stond al in het oorspronkelijke wetsontwerp dat 
door de regering aan het parlement werd voorgelegd896. Volgens PEEMANS-POULLET zou, 
tijdens de parlementaire debatten ter voorbereiding van de wet van 10 maart 1925 betreffende 
de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden der bedienden897, zelfs een 
amendement zijn ingediend teneinde de pensioenleeftijd van de mannen met die van de 
vrouwen gelijk te schakelen. De bedoeling van dit voorstel bestond er dus in alle bedienden 
op 60 jaar op rust te stellen. Dit amendement zou zijn verworpen omwille van het feit dat de 
lijfrente teveel zou worden verminderd, indien de mannen op 60 jaar op pensioen zouden 
worden gesteld!898 Blijkbaar mocht het rustpensioen van de vrouwen in die periode laag 
liggen zonder dat de meerderheid daar een gewetensprobleem mee had, terwijl dit 
onverdraaglijk was inzake de ouderdomsrente van de mannen! De wetgever ging er 
gewoonweg van uit dat de meeste vrouwen niet tot 60 jaar beroepsactief bleven, enerzijds 
omdat de inkomsten van hun echtgenoot voldoende bestaansmiddelen boden, en anderzijds 
omdat ze door hun gestel werden gedwongen hun beroepsbezigheden stop te zetten899. 

Door de wet van 29 december 1953 betreffende het arbeiderspensioen900 werd de 
pensioenleeftijd van de vrouwelijke arbeiders op die van de vrouwelijke bedienden 
afgestemd, met name 60 jaar901. De pensioenleeftijd van de mannelijke arbeiders bleef wel 65 
jaar bedragen. Volgens de voorbereidende stukken beoogde de wetgever een gelijke 
behandeling tussen alle vrouwen, ongeacht hun bedienden- of arbeidersstatuut. “Het 
wetsontwerp verbetert aanzienlijk de huidige toestand. Het voorziet voor de vrouwen de 
verlaging van de leeftijd voor het pensioen van 65 tot 60 jaar, waardoor de arbeidsters op 
gelijke voet geplaatst worden met de vrouwelijke bedienden.”902 

                                                
895 BS 22-23 december 1924. 
896 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der beambten, 
Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 435, toelichting, 9. 
897 BS 1 april 1925 - erratum BS 3 september 1925. 
898 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege dood der beambten, 
Parl.St. Senaat 1924-1925, 4 en 5 maart 1925, nr. 91 in H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des 
travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième anniversaire...", in Quand vient le temps de la 

retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, volume 7, 
29-66. 
899 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der beambten, 
Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 435, toelichting, 9. 
900 BS 31 december 1953. 
901 Wet 29 december 1953 betreffende het arbeiderspensioen, BS  31 december 1953. 
902 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1951-1952, nr. 240, toelichting, 9. 
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Vanaf de inwerkingtreding van die wet kende de Belgische pensioenregeling van de 
werknemerspensioenen derhalve een verschillende pensioenleeftijd voor mannen en 
vrouwen903. Volledigheidshalve dient te worden gezegd dat de toepassing van de wet van 
1953 werd geschorst door de wet van 28 juni 1954904. Aangezien de belangrijkste principes 
van de wet van 1953 werden overgenomen in de wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders905, veranderde die schorsing niets op het vlak van het 
verschil in pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen. Dit verschil in behandeling bleef 
meer dan een halve eeuw van toepassing, dit is tot 31 december 2008. Concreet betekent dit 
dat de gelijke pensioenleeftijd (65 jaar) pas toegepast werd op de wettelijke pensioenen die na 
31 december 2008 ingingen. 

Aangaande verschillen in behandeling inzake pensioenleeftijd bij de werknemers valt ook op 
te merken dat de pensioenleeftijd niet altijd dezelfde was voor alle werknemers. In de XIXde 
eeuw kon de pensioenleeftijd naargelang de regio’s verschillen. De pensioenleeftijd werd 
immers vastgelegd door de verschillende pensioenkassen. In Bergen bijvoorbeeld lag de 
leeftijd op 65 jaar voor de arbeidsongeschikte arbeiders en op 70 jaar voor de anderen, terwijl 
Charleroi een rustpensioen toekende op 60 jaar voor de ondergrondse arbeiders en op 65 jaar 
voor de anderen906. Vandaag is de pensioenleeftijd van de werknemers in principe dezelfde, 
met uitzondering van speciale pensioenregelingen, zoals de mijnwerkers907, de zeevarenden908 
en het vliegend personeel van de burgerluchtvaart909. 

De mogelijkheid tot vervroegd pensioen bestaat voor de bedienden sinds 1925910 en voor de 
arbeiders sinds 1930911. Het pensioenbedrag van de werknemers die met vervroegd pensioen 
gingen, werd wel verminderd met een penalisatiecoëfficiënt per jaar vervroeging912. Die 

                                                
903 Naar aanleiding van de voorbereiding van de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor bedienden (BS 21 juli 1957) werd een amendement ingediend teneinde de 
pensioenleeftijd van de bedienden met 5 jaar te verlagen, met name 60 jaar voor de mannen en 55 jaar voor de 
vrouwen, maar dit werd wegens het verstoren van het financiële pensioenplan verworpen. Wetsontwerp 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bediende, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 693/8, verslag door 
de heer DERUELLES, 15. 
904 BS 30 juni 1954. 
905 BS 19 juni 1955. 
906 H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième 
anniversaire...", in Quand vient le temps de la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la 
Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, volume 7, 52-53. 
907 Op basis van art. 2, §2, 1° KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels ligt de pensioenleeftijd in principe op 55 jaar voor de ondergrondse mijnwerker en op 60 jaar 
voor de bovengrondse mijnwerker. 
908 Op basis van art. 2, §2, 3° KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels ligt de pensioenleeftijd voor zeevarenden op 60 jaar. 
909 Op basis van art. 3 KB 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de 
burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de 
bijzondere toepassingsmodaliteiten van het KB nr 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers ligt de pensioenleeftijd in principe op 55 jaar. 
910 Wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der 
bedienden, BS 1 april 1925. 
911 Wet 14 juli 1930 houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 
1927 op de verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 1930. 
912 De penalisatiecoëfficiënt bedroeg eerst 7 % per jaar vervroeging, daarna 5 % per jaar. 
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penalisatiecoëfficiënt werd in 1990 afgeschaft naar aanleiding van de invoering van de 
flexibele pensioenleeftijd voor werknemers913. 

Naast de mogelijkheid tot vrijwillig vervroegde pensionering voor de werknemers bestond er 
verder ook nog een afwijkende regeling inzake pensioenleeftijd voor arbeiders die een 
bijzonder ongezond beroep uitoefenden. Volgens artikel 12 van de wet van 29 december 1953 
betreffende het arbeiderspensioen bedroeg de gewone pensioenleeftijd van de arbeiders die 
een bijzonder ongezond beroep uitoefenden 55 jaar voor de vrouwen en 60 jaar voor de 
mannen en dit zonder toepassing van enige penalisatiecoëfficiënt. De lijst van de als bijzonder 
ongezond beschouwde beroepen werd bij koninklijk besluit vastgelegd na raadpleging van de 
paritaire comités914. 

De gelijkschakeling van de pensioenleeftijd was dus zeker niet vanzelfsprekend noch tussen 
vrouwen en mannen, noch tussen de werknemers onderling. De vastlegging van deze leeftijd 
door de jaren heen hing nauw samen met de demografische vooruitzichten en de financiering 
van het pensioenstelsel (enerzijds het opbrengstniveau van het belegde geld, anderzijds de 
verwachte sociale bijdragen)915. Bovendien was, zoals vandaag, de buitenlandse wetgeving 
een inspiratiebron voor de volksvertegenwoordigers. Zo vindt men onder andere een 
verwijzing naar de pensioenleeftijd in Duitsland916 in de verslagen van de Arbeidscommissie 
opgericht bij koninklijk besluit van 15 april 1886917. De discussie rond de pensioenleeftijd die 
thans overal in Europa plaatsvindt918, is dus op zich niet nieuw en getuigt eerder van een 
permanente zoektocht naar een financieel evenwicht van de pensioenstelsels in functie van de 

                                                
913 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd, BS 15 augustus 1990. 
914 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1952-1953, nr. 288, verslag door de heer 
DE PAEPE, 35. 
915 R. LEBOUTTE, "Perception et mesure du vieillissement durant la transition démographique", in Populations 

âgées et Révolution grise, Ciaco, U.C.L., 1990, 606-607 ; H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des 
travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième anniversaire...", in Quand vient le temps de la 

retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, volume 7, 
53. 
916 H. PEEMANS-POULLET, "Pour les pensions des travailleurs salariés, la sécurité sociale fête son septantième 
anniversaire...", in Quand vient le temps de la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la 
Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, volume 7, 52. 
917 BS 17 april 1886 ; P. PONSAERS en R. DE CUYPER, “L’inspection du travail : mission de l’autorité ou affaire 
privée”, Déviance et société, 1981, vol. 5, 356. 
918 In januari 2010 heeft Spanje aangekondigd dat de pensioenleeftijd vanaf 2013 op 67 jaar zou liggen in plaats 
van op 65 jaar (zie www.latribune.fr/actualites, 29 januari 2010); in Frankrijk besliste de regering begin 
november 2011 dat de pensioenleeftijd vanaf 2017 (en niet meer vanaf 2018 zoals oorspronkelijk voorzien)  op 
62 jaar in plaats van 60 jaar zou worden vastgesteld. Die hervorming zal geleidelijk in werking treden vanaf 1 
juli 2011 (zie www.franceinfo.fr, 7 november 2011 en 16 juni 2010). De Nederlandse regering  besliste “op 15 
oktober 2009 om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen tot 66 jaar in 2020 en vervolgens tot 67 jaar in 2025” 
(NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf). In Duitsland word de wettelijke pensioenleeftijd 
opgetrokken tot 67 jaar mits een overgangsperiode van 2012 tot 2029 (NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een 

toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf).  In België discussieert men nog steeds over de keuze 
tussen een verhoging van de theoretische pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar of een toename van de 
effectieve pensioenleeftijd, ook al blijkt die laatste optie momenteel de voorkeur te hebben. In 2008 lag de 
effectieve gemiddelde pensioenleeftijd op 59,7 jaar volgens het Planbureau en de Studiecommissie voor de 
vergrijzing (Planbureau, Krachtlijnen van het negende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing, 
5 juli 2010, www.plan.be). 
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politieke doelstellingen. De wetgever beoogde naast het betaalbaar houden van de pensioenen, 
ook menselijk en sociaal aanvaardbare oplossingen aan de bevolking aan te bieden919. 

Ten slotte dient ook te worden benadrukt dat een werknemer niet per se verplicht is om op 65 
jaar op pensioen te gaan. Voorzover zijn werkgever hem in dienst wenst te behouden en hem 
dus niet ontslaat, kan hij ongetwijfeld in loondienst blijven werken en moet hij geen 
pensioenaanvraag indienen. Artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 
bepaalt immers dat het rustpensioen ingaat op de eerste dag van de maand volgend op deze 
tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste

920 op de eerste dag van de 
maand die volgt op deze waarin hij de pensioenleeftijd bereikt, dit is 65 jaar921. Desondanks 
ziet de werkelijkheid helemaal anders uit. Uit de statistieken van de werkelijke 
pensioenleeftijd blijkt dat het in de arbeidswereld eerder de gewoonte is om ten laatste op zijn 
65ste met pensioen te gaan en dat dit doorgaans zelfs vroeger gebeurt. Volgens de 
Studiecommissie voor de Vergrijzing lag de gemiddelde werkelijke pensioenleeftijd van de 
werknemers op circa 60 jaar in 2008922. Dit illustreert duidelijk dat het huidige debat inzake 
de al dan niet verhoging van de pensioenleeftijd eerder de werkelijke leeftijd van pensionering 
betreft dan de theoretische pensioenleeftijd. 

 

2. Zelfstandigenregeling 

Net als inzake werknemerspensioenen heeft de wetgever de pensioenleeftijd van vrouwelijke 
en mannelijke zelfstandigen gelijkgeschakeld bij koninklijk besluit van 30 januari 1997 
betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van 
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese en Monetaire Unie923 gelijkgeschakeld, met eerbiediging van dezelfde 
overgangsperiode als die voorzien in de werknemersregeling, uitgaande van 1 juli 1997 tot en 
met 31 december 2008. Met andere woorden, de pensioenleeftijd van mannen en vrouwen ligt 
op 65 jaar sinds 1 januari 2009 (dit is voor de pensioenen die na 31 december 2008 ingaan). 

                                                
919 Zie bijvoorbeeld de toelichting van de minister bij het wetsontwerp betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 693/8, verslag door de heer DERUELLES, 2 
of nog de verklaring van de minister van Pensioenen op 20 december 2011: “Daarom is het mijn opzet om, in 
uitvoering van het regeerakkoord, zo snel mogelijk die hervormingen door te voeren die ons pensioenstelsel voor 
de toekomst betaalbaar, sociaal en tegelijkertijd rechtvaardig moeten maken. Dit zal van velen een inspanning 
vergen. Meer mensen zullen langer moeten werken. Anderen zullen langer kunnen werken.”, Beleidsnota van de 
minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 3-4. 
920 Toegevoegde onderlijning. 
921 De werknemer die met pensioen wenst te gaan dient trouwens ontslag te nemen, ook al is hij 65 jaar. Het 
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, dit is 65 jaar, heeft niet tot gevolg de automatische ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst. 
922 PLANBUREAU, Krachtlijnen van het negende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing, 5 juli 
2010, www.plan.be. 
923 BS 6 maart 1997. 
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De mogelijkheid om aanspraak te maken op vervroegd pensioen, dit is vanaf de leeftijd van 
60 jaar, bestaat eveneens in het stelsel van de zelfstandigen, ook al zijn de na te leven 
voorwaarden aanzienlijk verschillend en blijft een penalisatiecoëfficiënt van 5 % per jaar 
vervroeging van toepassing924. Merkwaardig genoeg wordt in de komende maanden die 
leeftijd niet verhoogd, in tegenstelling tot de leeftijd voor vervroegd pensioen in het 
werknemers- en het ambtenarenstelsel925.  

Voor de gelijkschakeling van leeftijd tussen mannen en vrouwen had de wetgever dezelfde 
beweegredenen die hem tot gelijkschakeling bij de werknemers aanzette, met name 
budgettaire bekommernissen en uitvoering van de richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 
december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van sociale zekerheid926.  

Ook al had de wetgever in 1997 de nodige maatregelen genomen teneinde de pensioenleeftijd 
van de vrouwen gelijk te stellen met die van de mannen, toch stelde de arbeidsrechtbank van 
Antwerpen op 14 januari 1998 een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof naar 
aanleiding van een geschil tussen een mannelijke zelfstandige en het RSVZ. De vraag die aan 
het Hof werd voorgelegd927, betrof het verschil in pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen 
en de gevolgen ervan op de berekening van het pensioenbedrag. 

De heer MONTRE, een zelfstandige, ging op zijn 60ste op rustpensioen. In toepassing van de 
geldende reglementering928 werd het berekende pensioenbedrag met 25% verminderd wegens 
zijn keuze om aanspraak te maken op het vervroegd pensioen. Aangezien een dergelijke 
vermindering niet zou worden toegepast op het pensioen van een vrouwelijke zelfstandige van 
60 jaar, beschouwde de heer MONTRE dat dit verschil in behandeling artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schond. 

Het Grondwettelijk Hof stelde eerst vast dat de feitelijke situatie “van de voorbije decennia op 
het vlak van de loopbaan van zelfstandigen” onderscheiden vertoonde die een verschil qua 
pensioenleeftijd objectief en redelijk kon verantwoorden929. Daarna verwees het Hof naar de 
richtlijn 79/7/EEG en naar de rechtspraak van het Hof van Justitie om het behoud van het 
leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen te verantwoorden. Het legde ook de nadruk op het 
feit dat de maatregel niet kennelijk onredelijk was, gezien het doel van de wetgever, m.n. het 
betaalbaar houden van de pensioenen van de zelfstandigen, en rekening houdend met het feit 

                                                
924 Art. 3, § 1 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
925 Art. 85 en 86 (overheidspersoneel) en 107 (werknemers) wet 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, BS 30 december 2011. 
926 Verslag aan de Koning, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing 
van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 
1997. “De, mede door de demografische evoluties, te verwachten toekomstige groei van de uitgaven in het 
pensioenstelsel wordt gemilderd door (...) en door de uitvoering van de Europese richtlijn 79/7/EEG betreffende 
de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het 
gebied van de sociale zekerheid.”. 
927 Arbitragehof 20 januari 1999, 6/1999. 
928 Art. 3, § 1 KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. 
929 Arbitragehof 20 januari 1999, 6/1999, B.5. 
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dat de wetgever een geleidelijke leeftijdsgelijkschakeling tussen mannen en vrouwen had 
voorzien. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde derhalve dat de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 
werden geschonden. 

In de redenering van het Hof dient te worden opgemerkt dat het een parallel trekt tussen de 
pensioenleeftijden van mannen en vrouwen in de pensioenregeling van de zelfstandigen en 
die van de werknemers. Het gebruikt immers als argumenten de arresten DE VRIENDT en 
WOLFS van het Hof van Justitie waarin geschillen over de pensioenregeling van de 
werknemers aan bod komen930 en het past de redenering en de conclusies van het Hof van 
Justitie naar analogie toe op de pensioenregeling van de zelfstandigen. Die redeneringswijze 
komt soms voor in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof931 en is conform de 
systeeminterne interpretatiemethode van het Hof van Justitie zelf, waarbij het Europese 
rechtscollege naar analogie eenzelfde redenering toepast op verschillende categorieën 
rechtsonderhorigen in functie van de doelstellingen van de Europese Unie.  Dit is 
bijvoorbeeld het geval in de zaak BOURGARD van 30 april 2004932 die de vaste rechtspraak 
van het Hof van Justitie duidelijk illustreert933. 

De allereerste wet op het zelfstandigenpensioen, de wet van 30 juni 1956 betreffende het 
ouderdomspensioen der zelfstandigen934, legde de pensioenleeftijd van de mannen vast op 65 
jaar en die van de vrouwen op 60 jaar, zoals dat het geval was in het werknemersstelsel sinds 
1953. Die afstemming tussen beide stelsels riep blijkbaar geen vragen op bij de leden van het 
parlement, althans, daar is alleszins niets over te vinden in de voorbereidende stukken935. Het 
is merkwaardig dat de bepaling van de pensioenleeftijd van de zelfstandigen, en in het 
bijzonder van de vrouwelijke zelfstandigen, zo goed als geen commentaar uitlokte in 
tegenstelling tot de discussies ter voorbereiding van de wetgeving inzake arbeiders en 
bedienden. Men zou die afwezigheid van discussie op verschillende manieren kunnen 
verklaren. Een plausibele uitleg zou kunnen zijn dat de leeftijd van 65 jaar voor de mannen en 
60 jaar voor de vrouwen toen zodanig ingeburgerd was, dat hij als vanzelfsprekend werd 
beschouwd. Een andere verklaring zou kunnen te maken hebben met de filosofie van het 
pensioenstelsel van de zelfstandigen en met hun dagelijkse situatie. Toen werd het 
zelfstandigenpensioen immers beschouwd als een noodoplossing, een laatste vangnet “die 
eerst dan haar volle waarde krijgt wanneer zij [de zelfstandigen] er niet in geslaagd zijn het 

                                                
930 HvJ C-377/96 tot C-384/96, De Vriendt e.a., samengevoegde zaken, 1998; HvJ C-154/96, Wolfs, 1998. 
931 Cf. Deel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2. Het teleologisch criterium, 2.2. De doelstelling van de wetgever 
achterhalen, alsook Deel II, Hoofdstuk 3, Afdeling 4 - Besluit. 
932 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004. 
933 Cf. Deel II, Hoofdstuk 4, Afdeling 3 - De analoge-interpretatiemethode van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. 
934 BS 4 juli 1956. Tot die datum konden de zelfstandigen slechts aanspraak maken op de algemene bepalingen 
inzake uitkeringen aan behoeftigen. Zie hierover Hoge Raad voor de Middenstand, advies nr. 321, in M. 
HEEUSSCHEN, La problématique des fins de carrière. Bref historique de la pension des indépendants, december 
2005, www.ucm.be; Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 
1954-1955, nr. 281/1, toelichting, 2. 
935 Zie onder andere Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 
1954-1955, toelischting, 281/1 en Parl.St. Kamer 1955-1956, verslag door de heer DIEUDONNÉ, 281/23. 
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verhoopte patrimonium te vergaren. Het bevrijdt hen van de zorgen voortspruitend uit 
behoeftigheid, die het gevolg kan zijn uit een gebrek aan voorzorg. Haar wens [de wens van 
de regering] is eerst en vooral, in de mate van het mogelijke, de vrijheid van de betrokkene te 
vrijwaren. Zij verplicht er hem niet toe voor zijn oude dagen deze of gene spaarmethode 
eerder dan een andere te bezigen”.936 Aangezien de filosofie van het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen dus eerst en vooral op vrijheid steunde en als een soort vangnet voor 
onbedachtzame zelfstandigen werd beschouwd, kan men aannemen dat de leeftijdskwestie 
veel minder belangrijk was dan in het werknemersstelsel, daar de pensioenregeling van de 
werknemers in essentie alle werknemers betrof! 

Omtrent de dagdagelijkse situatie van de vrouwen dient te worden opgemerkt dat ze een 
geringere toegang tot een beroep hadden - en derhalve minder pensioenrechten konden 
opbouwen - om verschillende redenen. Volgens de memorie van de ministerraad in de zaak 
6/1999 van het Grondwettelijk Hof, kon de toestand van de vrouwelijke zelfstandigen in de 
tweede helft van de XXste eeuw worden beschreven als volgt: “ (...) heel wat door 
zelfstandigen uitgeoefende activiteiten zijn zeer lang eerst de jure en vervolgens de facto niet 
of moeilijk toegankelijk geweest voor vrouwen; vrouwen hadden minder hoge functies, zij 
hadden minder toegang tot beroepen die de beoefenaars ervan een hoog inkomen verschaften 
(vrije beroepen en het bestuur van vennootschappen), werden minder getolereerd als 
beoefenaars van die beroepen of hadden (vaak vanwege de familiale verantwoordelijkheden 
of taken) veel minder kansen om dergelijke beroepen uit te oefenen, en zeker niet gedurende 
een lange periode. Bovendien waren vrouwen in het algemeen minder geschoold”.937 
Aangezien de vrouwelijke zelfstandigen hart in de minderheid waren en de facto minder 
pensioenrechten konden opbouwen, lijkt het bijgevolg redelijk logisch dat de 
volksvertegenwoordigers van toen zo goed als geen belang aan de kwestie van hun 
pensioenleeftijd hebben gehecht. 

Zoals de werknemer is de zelfstandige vrij om al dan niet op 65 jaar op rustpensioen te gaan. 
Artikel 3 van het KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 
bepaalt immers dat “het rustpensioen kan

938 toegekend worden vanaf de eerste van de maand 
die volgt op de 65ste (...) verjaardag van de aanvrager”. Met andere woorden, het gaat dus om 
een mogelijkheid en niet om een verplichting. Indien de zelfstandige langer beroepsactief 
wenst te blijven zonder zijn pensioen aan te vragen, is er daarentegen geen wettelijk bezwaar. 
Het is trouwens gemakkelijker voor een zelfstandige om na de leeftijd van 65 jaar aan het 
werk te blijven aangezien hij dit zelf kan beslissen, zonder toestemming van een werkgever. 
Het zwaartepunt van zijn professionele activiteit ligt voor hem bij zijn klanten! Zolang die 
laatsten blijven komen, kan hij - voor zover hij het wenst - zijn activiteit verder uitoefenen. 
Het invoeren van een pensioenmogelijkheid op 65 jaar, en niet van een pensioenverplichting, 
is al lang in de geest van de wet verankerd. In de voorbereidende werken van de 
harmoniseringswet van 1984 wordt uitdrukkelijk vermeld, in de toelichting bij artikel 124, dat 

                                                
936 Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, 
toelichting, 281/1, 2. 
937 Arbitragehof 20 januari 1999, 6/99, A.2.1. 
938 Eigen cursivering. 
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een van de belangrijke nieuwigheden van de wet inhoudt dat “de beroepsloopbaan […] niet 
langer [wordt] afgesloten op 31 december van het jaar dat de normale pensioenleeftijd (...) of 
de vervroegde ingangsdatum van het rustpensioen voorafgaat, doch […] zoals in de regeling 
van de werknemers [doorloopt] tot 30 december van het jaar voorafgaand aan de 
ingangsdatum van het pensioen.”939 

In de praktijk blijkt de gemiddelde werkelijke pensioenleeftijd van de zelfstandigen hoger te 
liggen dan die van de werknemers. De zelfstandigen gaan immers rond 64 jaar op pensioen940, 
terwijl de werknemers gemiddeld op 60 jaar hun pensioen nemen941. 

 

3. Regeling van het overheidspersoneel 

Op basis van artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen942 bedraagt de pensioenleeftijd van de ambtenaren 65 jaar. 

Er bestaan uiteraard uitzonderingsbepalingen voor bepaalde beroepscategorieën943, net als in 
het pensioenstelsel van de werknemers, maar - zoals reeds uiteengezet - worden ze hier enkel 
pro memori vermeld944. 

De mogelijkheid van vervroegde pensionering bestaat ook bij de overheid en wordt in 
principe vastgelegd op 60 jaar945. Vanaf 2016 wordt die leeftijd echter op 62 jaar gebracht946. 

Andersom kan de loopbaan van een ambtenaar eveneens met zes maanden worden verlengd 
na zijn pensioenleeftijd947. 

                                                
939 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling, Parl.St. Kamer 1983-1984, nr. 
855/18, verslag door de heren DENEIR en DESMARETS, 93-94.  
940 In 2008 bedroeg de gemiddelde pensioenleeftijd van de mannelijke zelfstandige 63,92 jaar en die van de 
vrouwelijke zelfstandigen 64,41 jaar (NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. 

Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 110, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf). 
941 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 1 – De pensioenleeftijd, 1. Werknemersregeling. 
942 BS 31 juli 1844. 
943 De pensioenleeftijd bedraagt vb. 70 jaar voor de leden van het Rekenhof (art. 1 wet 29 oktober 1846 op de 
inrichting van het Rekenhof, BS 1 november 1846), het Hof van Cassatie (art. 383 wet 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk wetboek, BS 31 oktober 1967), de Raad van State (art. 104 RvSt-Wet, BS 21 maart 
1973) en het Grondwettelijk Hof (art. 4 gewone wet 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de 
rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof, BS 7 januari 1989); 67 jaar voor de 
provinciegouverneurs en de magistraten; 55 jaar voor de personen die door het Bestuur van het Zeewezen zijn 
erkend als vrijwillige redders ten behoeve van de reddingsdienst aan de Belgische kust (art. 1 wet 7 maart 1935 
tot toekenning van een pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, aan de vrijwillige redders, en de 
vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, BS 19 maart 1935), enz. 
944 Inzake verschillen in pensioenleeftijd tussen leden van de politie zie onder andere Arbitragehof 5 december 
2002, 177/2002. 
945 Art. 46 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
946 Tussen 2012 en 2016 wordt een overgangsfase ingevoerd waarin de leeftijd voor vervroegd pensioen 
geleidelijk wordt verhoogd (art. 46 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen zoals gewijzigd door art. 85 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 
december 2011). 
947 Art. 3 KB 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten 
en het dienstpersoneel van den staat, BS 14 mei 1927. 
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Het is opmerkelijk dat de pensioenleeftijd van het overheidspersoneel al sinds de algemene 
wet van 21 juli 1844, 65 jaar voor mannen en vrouwen bedraagt. Het oorspronkelijke 
wetsontwerp bepaalde in het eerste artikel dat “Les magistrats, fonctionnaires et employés, 

faisant partie de l'administration générale et rétribués par le trésor public, pourront être 

admis à la pension, à 60 ans d'âge”
948. Tijdens de bespreking van dit wetsontwerp werden 

andere voorstellen gedaan. Men mag niet uit het oog verliezen dat het ontwerp van algemene 
wet verschillende doelstellingen had, waaronder enerzijds de behoefte aan harmonisering 
tussen de verschillende pensioenregelingen van het overheidspersoneel949 en anderzijds het 
onder controle houden van de pensioenuitgaven van de overheid. Bij de toelichting van het 
wetsontwerp in de Kamer verklaarde de staatssecretaris voor Pensioenen dat de regering de 
noodzaak had gepercipieerd om de beloning van al de aan de Staat bewezen diensten in een 
algemene wet te regelen950 en dat ze vooral besparingsbeweegredenen in het achterhoofd 
had951. In deze context stelden de volksvertegenwoordigers andere oplossingen voor952. 
Uiteindelijk werd een compromisvoorstel aangenomen dat de pensioenleeftijd op 65 jaar voor 
alle ambtenaren, dit is vrouwen inbegrepen, vastlegde. Volgens de voorbereidende stukken 
kwam de discussie over een eventueel verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en 
vrouwelijke ambtenaren zelfs niet aan bod. Het was blijkbaar geen aandachtspunt voor het 
parlement, noch voor de regering. Men kan zich natuurlijk wel de vraag stellen of er in die 
periode veel vrouwelijke ambtenaren in dienst van de overheid waren953... 

Het feit dat er afwijkingsregelingen bestaan inzake de pensioenleeftijd van ambtenaren, vindt 
eveneens zijn grondslag in de wet van 21 juli 1844. De bestaansreden voor een lagere 
pensioenleeftijd, in die periode 55 jaar, heeft meestal te maken met de aard van de 
uitgeoefende functie954. Zo meende de wetgever dat een agent in actieve dienst of met een 

                                                
948 Projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 5. 
949 Tot 1844 werd de pensioenmaterie bij de overheid door meerdere speficieke wetteksten geregeld die vrij 
verschillende bepalingen inhielden. Zo werden bv. de pensioenen van de ambtenaren van de administratieve orde 
(fonctionnaires de l’ordre administratif) en van de magistraten betaald door de Schatkist ; de pensioenen van de 
agenten van het Ministerie van Financiën en van de Postadministratie werden door een speciale kas uitgekeerd 
die door bijdragen op de wedden van de ambtenaren en een staatstoelage werd bekostigd; de pensioenen van het 
universiteitspersoneel waren ten laste van de Schatkist; enz. Projet de loi générale sur les pensions civiles et 
ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 2. 
950 “On a senti la nécessité de régler par une loi générale la rémunération de tous les services rendus à l'Etat”, 
Projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 2. 
951 “Une raison d'économie nous a surtout guidés dans la présentation du projet qui vous est soumis (...)”, Projet 
de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 2. 
952 “Une proposition tendant à exiger 61 ans d'âge et 40 années de service a été rejetée (5 voix contre 1). Une 

autre proposition ayant pour objet d'exiger 65 années d'âge et 35 années de service a également été rejetée (4 

voix contre 2). Enfin, une troisième proposition qui exige 65 années d'âge et 30 années de service, a été adoptée 

(5 voix contre 1).”, Projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, 
verslag van de heer MALOU, nr. 236, 6. 
953 Het was onmogelijk om statistieken van die periode over de verdeling mannen-vrouwen in de ambtenarij te 
vinden. 
954 In sommige gevallen lijken de bekommernissen van de wetgever van een totaal andere aard te zijn. De 
universiteitsprofessoren van de Rijksuniversiteiten werden op 60 jaar op pensioen gesteld om redenen die 
blijkbaar meer te maken hadden met de schooloorlog dan met de aard van de uitgeoefende functie. Zo staat 
onder andere het volgende in het verslag : “il lui a paru qu’il n’existait point de motifs pour diminuer les 

avantages accordés aux professeurs, surtout en présence de la concurrence des établissements libres”.  Projet 
de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, verslag van de heer 
MALOU, nr. 236, 22. 
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zwaardere job zijn ambt vroeger mocht neerleggen. Het gaat bijvoorbeeld om de douane-
inspecteurs in actieve dienst, de mijningenieurs, enz955. Die beweegreden vindt men ook in 
het pensioenstelsel van de privésector terug (men denke aan de mijnwerkers, de zeelieden, 
enz.).   

In de huidige regeling worden de ambtenaren, in tegenstelling tot de bepalingen in het 
werknemers- en het zelfstandigenpensioenstelsel, ambtshalve op 65 jaar op rust gesteld. Met 
andere woorden, luidens artikel 1 van het KB van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van 
de oppensioenstelling van de ambtenaren, kunnen de beambten en het dienstpersoneel van de 
staat956 na hun 65ste verjaardag niet meer blijven werken, noch hun pensioenaanvraag 
uitstellen. Artikel 1 bepaalt immers dat “de ambtenaren, de bedienden en het dienstpersoneel 
der beheren van den Staat worden van ambtswege

957 op pensioen gesteld (...), zodra zij den 
vollen ouderdom van 65 jaar bereikt hebben”. In tegenstelling tot de pensioenstelsels van 
werknemers en zelfstandigen is er hier dus geen sprake van mogelijkheid tot 
oppensioenstelling maar wel van verplichting! De ratio legis van die verplichte pensionering 
komt nergens aan bod. Men zou kunnen denken dat deze verplichting tot pensioen op 65-
jarige leeftijd een gevolg is van de talrijke wettelijke uitzonderingen die voor bepaalde 
overheidsfuncties bestaan (onder andere de leden van het Rekenhof, de Raad van State, het 
Hof van Cassatie, de provinciegouverneurs, enz.). Of dit gevolg wel logisch is, is alvast een 
andere vraag! 

Op die algemene regel van ambtshalve oppensioenstelling bestaat wel een uitzondering: 
boven de leeftijd van 65 jaar kan een ambtenaar voor een periode van maximum zes maanden, 
niet hernieuwbaar, in actieve dienst blijven, mits naleving van twee voorwaarden: (1) de staat 
moet een bijzonder belang hebben om de medewerking van de betrokken agent te behouden; 
(2) indien de agent op pensioen zou worden gesteld, zou hij moeten worden vervangen. De 
beslissing tot verlenging moet door de betrokken overheid met redenen worden omkleed958. In 
de praktijk gaat het meestal om hoge ambtenaren voor wie de regering het nodig acht om hun 
mandaat te verlengen, hetzij om specifieke lopende projecten af te ronden, hetzij in 
afwachting van de aanstelling van een vervanger959. 

  

4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Aangezien de theoretische pensioenleeftijd voor werknemers, zelfstandigen en 
overheidspersoneel 65 jaar bedraagt, met uitzondering van de speciale pensioenregelingen in 
de pensioenstelsels van de werknemers en het overheidspersoneel, komen wij tot de conclusie 
                                                
955 Projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, verslag van de 
heer MALOU, nr. 236, 6-7 en bijlage “Des fonctionnaires et employés désignés dans les articles 2 et 7 de la loi”, 
62-63. 
956 BS 14 mei 1927. 
957 Toegevoegde onderlijning. 
958 Art. 3 KB 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten 
en het dienstpersoneel van den staat, BS 14 mei 1927. 
959 Zie bijvoorbeeld de verlenging van het mandaat van de administrateur-generaal van de Hulpkas voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering bij MB 1 september 2010, BS 10 september 2010. 
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dat de verschillende pensioenregelingen op dat vlak gelijklopend zijn. De leeftijd van 65 jaar 
werd in het begin van de XXste eeuw in de meeste Europese landen weerhouden op basis van 
demografische overwegingen960 en financiële bekommernissen. Volgens LORIAUX en 
LORIAUX wordt zelfs beweerd dat BISMARCK statistici zou hebben geraadpleegd om de 
pensioenleeftijd zo te bepalen dat het aantal overlevenden beperkt genoeg zou blijven om de 
financiering van het sociaal stelsel niet in het gedrang te brengen961. Met dat in het 
achterhoofd en tegen de achtergrond van de demografische evolutie962, de hogere 
levensverwachting963 en de economische en financiële toestand van België, komen de 
discussies over de eventuele verhoging van de theoretische of effectieve pensioenleeftijd in 
een nieuw daglicht te staan. 

De pensioenleeftijd bedraagt in principe 65 jaar voor alle beroepscategorieën, met name de 
werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel. Toch lijkt het ons belangrijk dat we 
ons de vraag stellen of de al dan niet verplichte oppensioenstelling met 65 jaar geen verschil 
in behandeling inhoudt dat zou moeten weggewerkt.  

Zoals reeds vermeld,  worden de ambtenaren964 van ambtswege op 65 jaar op rust gesteld965, 
terwijl dit niet het geval is voor de werknemers en de zelfstandigen. Waarom zou 
bijvoorbeeld een boekhouder of een informaticus in dienst bij een overheidsinstelling minder 
recht hebben om na zijn 65ste verjaardag te blijven werken dan een zelfstandige of nog dan 
een boekhouder of een informaticus die in loondienst werkt? Is dit geen verschil in 
behandeling dat onbestaanbaar is met het gelijkheidsbeginsel?  

Op het vlak van pensioenleeftijd kan worden aangenomen dat de drie beroepscategorieën 
vergelijkbaar zijn. De wetgever heeft immers, zoals hiervoor aangetoond, in de loop van de 

                                                
960 Op 100 geboorten zouden maar 39 mensen de leeftijd van 65 jaar kunnen bereiken (J. BONDAS, “Les pensions 
de vieillesse”, in les Cahiers de la Commission syndicale de Belgique, december 1926, nr. 9, 4 geciteerd in  F. 
LORIAUX en M. LORIAUX, “Le financement des pensions : leçon de l’histoire et réflexions pour l’avenir”, 
Démocratie, januari 2006, 3, www.carhop.be). 
961 “(…) on raconte même que le chancelier Bismark à qui on attribue la paternité des systèmes de retraite par 

répartition, avait au préalable consulté ses statisticiens pour fixer un âge à partir duquel le nombre de 

survivants n’aurait pas été trop élevé pour limiter le coût du financement nécessaire à l’instauration d’un 

régime de pension.”, F. LORIAUX en M. LORIAUX, “Le financement des pensions : leçon de l’histoire et 
réflexions pour l’avenir”,  Démocratie, januari 2006, 3, www.carhop.be. 
962 “Het geboortecijfer, dat wil zeggen, het gemiddelde aantal kinderen per vrouw, daalt tussen 2007 en 2050 van 
1,81 tot 1,76; het blijft dus onder het cijfer dat noodzakelijk is om generaties te kunnen vernieuwen. De 
levensverwachting bij de geboorte blijft stijgen”, NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze 

pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
963 “Voor de mannen gaan we van 77,3 jaar in 2007 naar 84 jaar in 2050; voor de vrouwen stijgt de 
levensverwachting van 83,3 jaar in 2007 tot 89,7 jaar in 2050.”, NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een 

toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
964 Met uitzondering van bepaalde ambtenarencategorieën zoals bijvoorbeeld de leden van het Rekenhof (art. 1 
wet 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, BS 1 november 1846), het Hof van Cassatie (art. 383 
wet 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk wetboek, BS 31 oktober 1967), de Raad van State (art. 104 RvSt-
Wet, BS 21 maart 1973) en het Grondwettelijk Hof (art. 4 gewone wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden 
en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof, BS 7 januari 1989), de 
provinciegouverneurs, de magistraten, enz. 
965 Art. 1 KB 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten 
en het dienstpersoneel van den staat, BS 14 mei 1927. 
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jaren ervoor gezorgd dat de pensioenleeftijden van de werknemers, de zelfstandigen en het 
overheidspersoneel gelijklopend zijn, zowel voor vrouwen als voor mannen. Uit verscheidene 
voorbereidende stukken blijkt dat de vaststelling van de pensioenleeftijd vooral op 
demografische en financiële argumenten berustte. Qua demografie en levensverwachting is er 
op de dag van vandaag zo goed als geen verschil meer tussen beroepsactieve mensen 
naargelang hun sociaal statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar). Mogelijke verschillen 
hebben veeleer te maken met de aard van de uitgeoefende functie dan met het 
socialezekerheidsstelsel van de betrokkenen! 

In de loop van de jaren is het de pensioenleeftijd van de vrouwen die het meest werd 
aangepast. Van 1830 tot 1953 bedroeg de leeftijd van de vrouwelijke arbeiders en ambtenaren 
65 jaar. In 1953 werd de leeftijd van de vrouwelijke arbeiders afgestemd op die van de 
vrouwelijke bedienden en op 60 jaar teruggebracht. Die gelijkschakeling tussen vrouwelijke 
arbeiders en bedienden beoogde hoofdzakelijk de harmonisatie van de pensioenleeftijd van de 
vrouwen binnen het socialezekerheidsstelsel van de werknemers en trachtte rekening te 
houden met de werkelijke situatie van de vrouwen, die de facto hun loopbaan vroeger dan de 
mannen stopzetten, hetzij om familiale redenen, hetzij omdat hun echtgenoot dankzij zijn loon 
het hele gezin kon onderhouden966. Dit zijn tenminste de voornaamste redenen die in de 
officiële documenten van het parlement worden vermeld. Een derde reden is echter te vinden 
in de discriminatie waarvan de vrouwen slachtoffer waren, inzonderheid in de arbeidswereld. 
Daarna, toen de eerste wet over een eigen pensioenregeling voor de zelfstandigen tot stand 
kwam, dit is op 30 juni 1956, werd de pensioenleeftijd van de vrouwelijke zelfstandigen 
vanzelfsprekend op die van de werknemers afgestemd. Het is enkel en alleen in het 
pensioenstelsel van de overheid dat de pensioenleeftijd van de vrouwen tot op de dag van 
vandaag ongewijzigd bleef! Sinds 1 januari 2009 is de pensioenleeftijd van de vrouwen in de 
drie stelsels gelijklopend en gelijk aan die van de mannen. De harmonisatie is derhalve 
volledig gerealiseerd, wat de vergelijkbaarheid van de drie beroepscategorieën onderling ten 
goede komt. Zoals hiervoor uiteengezet, wordt die stelling ook versterkt door de rechtspraak 
van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Justitie. Inzake pensioenleeftijd aarzelt het 
Grondwettelijk Hof niet om het pensioenstelsel van de werknemers met dit van de 
zelfstandigen te vergelijken967. Het Hof van Justitie past in het kader van zijn analoge-
interpretatiemethode zijn rechtspraak en redenering inzake werknemers zonder moeite toe op 
zelfstandigen968. 

                                                
966 Hierbij kan worden opgemerkt dat de langere beroepsloopbaan van de vrouwen en de verhoging van hun 
activiteitsgraad regelmatig als argument worden gebruikt in het huidige debat over de al dan niet verhoging van 
de pensioenleeftijd. Over de evolutie van de beroepsloopbaan van de vrouwen en van hun activiteitsgraad tussen 
1840 en 2002, zie onder andere de statistieken gepubliceerd door het Centrum voor Bevolkings- en 
Gezinsstudie van de Vlaamse Gemeenschap en inzonderheid Evolutie van de activiteitsgraad en de 

arbeidssituatie van mannen en vrouwen in België: 1840-2002 op http://aps.vlaanderen.be/cbgs/content/61.html 
(raadpleging: augustus 2010). Bij besluit van de Vlaamse regering 31 maart 2006, BS 31 mei 2006, werd het 
CBGS opgeheven en vervangen door twee entiteiten: de studiedienst van de Vlaamse regering en het 
kenniscentrum welzijn, volksgezondheid en gezin. 
967 Arbitragehof 1 maart 2001, 28/2001; 20 januari 1999, 6/99. 
968 HvJ C-154/92, Van Cant, 1993; C-377/96 tot C-384/96, De Vriendt e.a., samengevoegde zaken, 1998; C-
154/96, Wolfs, 1998; HvJ C-172/02, Bourgard, 2004, r.o. 37 “Deze vaststelling met betrekking tot het 
pensioenstelsel van werknemers geldt eveneens voor dat van zelfstandigen.” 
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Aangezien de drie beroepscategorieën qua pensioenleeftijd vergelijkbaar zijn, dient te worden 
onderzocht of het verplichtend karakter van het overheidspensioen op 65 jaar wel 
verantwoord is. Het doel van de wetgever is thans het optrekken van de werkelijke 
pensioenleeftijd van de actieve bevolking. Om dit doel te bereiken ontwikkelt de wetgever 
verschillende mechanismen zoals de pensioenbonus bij de werknemers en zelfstandigen, het 
leeftijdscomplement bij het overheidspersoneel969 of nog het optrekken van de leeftijd voor 
vervroegd pensioen in de stelsels van de werknemers en de ambtenaren970. Rekening houdend 
met dit objectief lijkt het ons niet redelijk verantwoord dat een ambtenaar die langer wenst te 
werken, verplicht op pensioen wordt gesteld op 65 jaar, terwijl dit niet het geval is voor een 
zelfstandige of een werknemer. Een dergelijk verschil in behandeling is niet in 
overeenstemming met het algemene doel van de wetgever inzake verhoging van de effectieve 
pensioenleeftijd. Bovendien zou de overheid ook wat betreft de loopbaan van haar eigen 
personeelsleden het voorbeeld moeten geven. Als besluit menen wij dat dit verschil in 
behandeling een schending van het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod zoals 
bepaald door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet inhoudt en dat de pensioenregeling van 
de overheid op die van de werknemers en de zelfstandigen zou moeten worden afgestemd 
gezien het doel van de wetgever inzake de verhoging van de pensioenleeftijd en de verlenging 
van de loopbaanduur. Volledigheidshalve dient te worden gezegd dat de minister van 
Pensioenen op 20 december 2011 aangekondigd heeft dat “werken na 65 jaar in de 
overheidssector [zal] worden toegestaan, mits het akkoord van de werkgever”971. Dat is 
wellicht een stap in de goede richting, maar men kan zich afvragen waarom de toestemming 
van de werkgever hiervoor zal worden vereist, terwijl dit niet het geval is voor de werknemers 
van de privésector! 
 

Afdeling 2 - Berekening van het pensioen 

1. Inleiding 

De pensioenberekening is zonder twijfel een vrij technische materie waarin de specificiteit 
van elke pensioenregeling aan bod komt. De berekeningswijze van het wettelijke pensioen 
verschilt immers aanzienlijk naargelang van de beroepscategorie. In dit gedeelte besteden wij 
aandacht aan de huidige berekeningsmechanismen van de pensioenen van de werknemers, de 
zelfstandigen en het overheidspersoneel. De berekeningswijzen die in het verleden werden 
gebruikt, komen enkel ter sprake in de mate dat zij noodzakelijk zijn om de van kracht zijnde 
regels te verklaren en ze ons toelaten (de evolutie van) het begrip ‘gelijkheid’ te benaderen. 

Het vraagstuk van de pensioenberekening kan in twee onderwerpen worden ingedeeld: 
enerzijds, de berekening van het pensioen waarop aanspraak wordt gemaakt op de 
pensioenleeftijd, dit is in principe 65 jaar; anderzijds, de berekening van het vervroegd 
pensioen, dit is in principe tussen 60 en 65 jaar. De berekening van het vervroegd pensioen 

                                                
969 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2 - Berekening van het pensioen, 4. Pensioenbonus en 
leeftijdscomplement. 
970 Art. 85, 86 en 107 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
971 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 6. 
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verdient een bijzondere aandacht gezien de al dan niet toepassing van een 
verminderingscoëfficiënt naargelang van de beroepscategorie. 

In het kader van de bespreking van de pensioenberekening lijkt het ons nuttig om de nadruk te 
leggen op de gemengde loopbaan. Vandaag de dag is het loopbaanmodel waarin iemand zijn 
carrière in eenzelfde bedrijf of met eenzelfde activiteit begint en eindigt, voorbijgestreefd. 
Meer nog, als men vroeger wel eens van bedrijf of werkgever veranderde, behield men 
meestal hetzelfde professionele statuut tijdens zijn hele loopbaan. Met andere woorden, wie 
als loontrekkende begon, eindigde in de meerderheid van de gevallen als loontrekkende. 
Dezelfde vaststelling geldt ook voor zelfstandigen en ambtenaren. De ‘keuze’ voor een 
professioneel statuut was zo goed als definitief! Op een zekere manier trouwde men met zijn 
sociaal statuut. Desalniettemin is de huidige situatie helemaal anders. De toename van 
tweeverdienersgezinnen, de zoektocht naar een evenwicht tussen werk en gezin, de hoge eisen 
inzake flexibiliteit op de arbeidsmarkt, de evolutie van de werkloosheidcijfers, de verhoging 
van de mobiliteit, de opening van de Europese grenzen, het Europees principe van vrij verkeer 
van werknemers, de internationalisering van de activiteiten, enz. hebben bijgedragen tot de 
diversificatie en de complexiteit van de beroepsloopbanen. De statistieken in verband met de 
opdeling ‘gemengde pensioenen versus zuivere pensioenen’ die in de studie van het 
Planbureau worden vermeld, zijn op dat vlak zeer duidelijk. “Meer dan de helft van de 
rustpensioenen zijn zuivere werknemerspensioenen. Ruim 14 % van de gepensioneerden 
cumuleert een werknemers- en een zelfstandigenpensioen en nog eens 14 % ontvangt een 
pensioen na een zuivere loopbaan als statutair ambtenaar. 11 % heeft een loopbaan als 
ambtenaar en als werknemer gekend en 6 % is enkel zelfstandige geweest. Ten slotte heeft 
bijna 2 % van de gepensioneerden een loopbaan bij de overheid gecumuleerd met een 
loopbaan als zelfstandige en eventueel ook nog als werknemer.”972 De auteurs van het 
‘Groenboek Pensioen’ gaan zelfs verder en beweren dat “nagenoeg 30 % van de huidige 
pensioengerechtigden een loopbaan heeft in minstens twee van de drie pensioenstelsels” en 
dat “dit percentage voortdurend stijgt”973. Bovendien zijn ze de mening toegedaan dat bij 
gemengde loopbanen identieke situaties niet altijd op dezelfde manier worden behandeld, 
“wat afbreuk doet aan de transparantie en billijkheid van het stelsel”974. 

                                                
972 G. DE VIL, “Analyse van de eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van 
bedragen, gerechtigden en adequaatheid”, working paper 4-10, planbureau, maart 2010, 6, www.plan.be. 
973 NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen, Tussentijds verslag, 10 februari 
2010, 194, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
974 NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen, Tussentijds verslag, 10 februari 
2010, 6, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
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Op basis van de gegevens van de RVP975 evolueren de loopbaantypes als volgt: 

Op 1 januari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zuivere loopbaan       
Werknemers 1 045 596 1 054 408 1 054 140 1 065 124 1 080 077 1 082 958 
Zelfstandigen 120 657 119 029 116 323 114 646 113 233 111 132 
Totaal zuivere 
loopbanen 

1 166 253 1 173 437 1 170 463 1 179 770 1 193 310 1 194 090 

% 67,17 % 67,16 % 67,08 % 67,01 % 66,84 % 66,65 % 

Gemengde loopbaan       
Werknemers + 
zelfstandigen 

334 589 334 964 332 520 333 876 337 997 339 083 

Werknemers + 
openbare sector 

199 126 201 725 204 413 208 758 214 853 218 659 

Zelfstandigen + 
openbare sector 

9 062 9 300 9 479 9 573 9 647 9 628 

Werknemers + 
zelfstandigen + 
openbare sector 

27 207 27 685 28 065 28 694 29 647 30 066 

Totaal gemengde 
loopbanen 

569 984 573 674 574 477 580 901 592 144 597 436 

% 32,83 % 32,84 % 32,92 % 32,99 % 33,16 % 33,35 % 

Totaal 1 736 237 1 747 111 1 744 940 1 760 671 1 785 454 1 791 526 

 

Op basis van de gegevens van de PDOS976 evolueert het aantal zuivere loopbanen in de 
overheidssector als volgt: 

Op 1 juli 2006 2007 2008 2009 2010 

Zuivere loopbaan overheidssector      
Ambtenaren 185 728 194 924 200 644 206 959 211 183 

 

Men dient niet alleen rekening te houden met die gemengde loopbanen die men enkel en 
alleen in België doorloopt, maar ook met het Europees principe van vrij verkeer van personen 
en werknemers, waardoor steeds meer mensen een deel van hun carrière in meerdere lidstaten 
van de Europese Unie doorlopen. Dit kan soms zelfs onder verschillende statuten gebeuren, 
bijvoorbeeld een Belg die het eerste deel van zijn loopbaan als werknemer in Luxemburg 

                                                
975 De cijfers met betrekking tot de periode 2004-2009 zijn afkomstig van het jaarverlsag 2009 en de cijfers over 
het jaar 2010 van het jaarverslag 2010. RVP, Jaarverslag, 2009, 22, 
http://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/publications/Jaarverslag_2009.pdf; RVP, Jaarverslag 
2010, 20, http://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/publications/Jaarverslag_2010.pdf. 
976 De cijfers zijn afkomstig van de statistieken die op de website van de PDOS beschikbaar zijn. 
www.pdos.fgov.be, rubriek ‘Pensioenstatistieken’ (raadpleging: 13 november 2011). De geselecteerde 
zoekopties zijn de volgende: statistieken ‘verdeling via de geboortejaar’, beleidsgroep ‘totaal’, pensioentype 
‘rustpensioen’, loopbaan ‘uitsluitend een loopbaan in de overheidssector’. De cijfers met betrekking tot 2005 zijn 
niet beschikbaar. 
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doorloopt, en daarna een paar jaar als zelfstandige in Spanje werkt, om uiteindelijk zijn 
carrière als ambtenaar van de Belgische federale overheid af te sluiten. 

Om die reden neemt het belang van de pensioenberekening en vooral dat van de verschillen in 
behandeling aanzienlijk toe.  

 

2. Berekening van het rustpensioen 

Het pensioenbedrag van een werknemer wordt berekend op basis van het loon, de 
loopbaanduur en de gezinstoestand977. Gelijklopend daarmee wordt het pensioen van de 
zelfstandigen berekend op grond van de bedrijfsinkomsten, de loopbaanduur en de 
gezinstoestand978. Het pensioen van de ambtenaar wordt daarentegen berekend op basis van 
de refertewedde en de loopbaanduur, zonder rekening te houden met de gezinstoestand. Het 
ambtenarenpensioen is een individueel recht. 

De vraag is echter welke betekenis achter die drie woorden schuilgaat. Op welke wijze 
worden de beroepsinkomsten in elk pensioenstelsel bepaald? Hoe wordt de loopbaan 
berekend en welke jaren komen in aanmerking? Wat is de gezinstoestand? 

 

2.1. De inkomsten 

2.1.1. Het loon van de werknemers 

Volgens artikel 3, § 1 van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele 
pensioenleeftijd979 dient onder loon te worden begrepen de werkelijke, fictieve en forfaitaire 
brutolonen. Artikel 7 van de Pensioenwet werknemers980 bepaalt nader dat de lonen die in 
principe in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen de werkelijke lonen zijn, 
dit zijn de lonen die de werknemer heeft verkregen tijdens zijn loopbaan en die op zijn 
individuele rekening vermeld staan, alsook de fictieve en forfaitaire lonen. De fictieve 
lonen981 zijn de lonen die aan de werknemer ‘virtueel’ worden toegekend voor bepaalde 
inactiviteitsperioden die met activiteitsperioden worden gelijkgesteld (bv. onvrijwillige 

                                                
977 Art. 3 wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing 
van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 15 augstus 1990. G. DE VIL, 
“Analyse van de eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, 
gerechtigden en adequaatheid”, working paper 4-10, planbureau, maart 2010, 4, www.plan.be. 
978 Art. 4 tot en met 6 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van 
de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en monetaire 
Unie (Wet modernisering zelfstandigenpensioenen), BS 6 maart 1997. 
979 BS 15 augstus 1990. 
980 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 
1967. 
981 Art. 24 en 24bis KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
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werkloosheid, conventioneel brugpensioen, moederschapsbescherming en 
vaderschapsverlof982). Met andere woorden, ook al heeft de werknemer die lonen niet 
effectief ontvangen, toch dienen ze als basislonen voor de berekening van zijn pensioen. De 
forfaitaire lonen zijn de lonen die in aanmerking worden genomen voor bepaalde perioden 
waarvoor de betrokkene geen bewijs van de betaling van de bijdragen of het werkelijk 
ontvangen loon kan voorleggen. Die perioden worden uiteraard door de wetgever bepaald. 
Het gaat vooral om de jaren vóór 1955 voor de arbeiders en vóór 1958 voor de bedienden, 
evenals om sommige bij wet bepaalde gevallen waarin het werkelijk loon lager ligt dan het 
forfaitair inkomen (zoals voor gehandicapten, slachtoffers van een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte, enz.). De uitzondering die van toepassing is op arbeiders (jaren vóór 1955) en 
bedienden (jaren vóór 1958) wordt verklaard door het feit dat de verplichting tot het 
bijhouden van een individuele rekening pas in 1955,983 respectievelijk 1958984 voor de 
arbeiders en de bedienden werd ingevoerd.  

Hier dient te worden opgemerkt dat artikel 8 van de Pensioenwet werknemers voorschrijft dat 
de gelijkgestelde perioden, de perioden waarvoor een forfaitair loon in aanmerking komt, en 
het bedrag van de fictieve en forfaitaire lonen door de Koning worden bepaald985. 

Het begrip ‘werkelijk loon’ dat in de Pensioenwet wordt gehanteerd, houdt in dat het gaat om 
het brutoloon dat op de individuele rekening van de werknemer wordt ingeschreven986. De 
individuele rekening, die door CIMIRe bijgehouden wordt987, levert het bewijs van de 
gedurende de loopbaan werkelijk ontvangen lonen988. 

Artikel 24, eerste lid, 1 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van 
het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers989 
bepaalt: “Het fictief loon heeft als basis het dagelijks gemiddelde van de werkelijke, 
forfaitaire en fictieve lonen van de werknemer met betrekking tot het voorgaande 
kalenderjaar”. Indien die gegevens ontbreken, wordt het fictief loon bepaald door “het 
dagelijks gemiddelde van de werkelijke en forfaitaire lonen met betrekking tot het lopende 
jaar”. Indien het loon van het voorgaande kalenderjaar, noch dit van het lopende jaar kan 
worden bepaald, wordt als fictief loon beschouwd: “het dagelijks gemiddelde van de lonen 
                                                
982 Voor een exhaustieve lijst van de inactiviteitsperioden die met activiteit worden gelijkgesteld, zie art. 34 KB 
21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 16 januari 1968. 
983 Art. 2, § 1 wet 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, BS 19 juni 1955. Het 
is eveneens artikel 2 dat de begrippen ‘fictieve lonen’ en ‘gelijkgestelde perioden’ voor de eerste maal invoerde. 
984 Art. 3, § 1 wet 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957. 
Zoals bij de arbeiders is het dit artikel 3 dat de begrippen ‘fictieve lonen’ en ‘gelijkgestelde perioden’ invoerde. 
985 Die bepaling werd uitgevoerd bij art. 24 tot en met 28bis en 34 tot en met 36 KB 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 
januari 1968. 
986 Art. 28 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
987 Vroeger was het bijhouden van de individuele rekeningen van de werknemers de taak van de ASLK maar 
sinds 1 september 2001 werd de taak van de ASLK door CIMIRe overgenomen. Zie art. 3 KB 1 oktober 2003 
betreffende de individuele rekening en de aflevering van een bijzonder loopbaanoverzicht, BS 27 november 
2003.  
988 Zie onder andere Arbh. Gent (5de kamer) 4 juni 2010, AR 2005/AG/347. 
989 BS 16 januari 1968. 
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met betrekking tot het eerste jaar dat volgt op de periode van inactiviteit en waarin 
arbeidsprestaties als werknemer werden verricht”. Met andere woorden, de wetgever beoogde 
met die bepaling om het fictief loon zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij het meest recente 
werkelijk loon dat gekend is. 

Sinds 1958 voor de bedienden990 en 1981 voor de arbeiders991 mag het loon, dit is het totaal 
van de werkelijke, fictieve en forfaitaire lonen, dat in aanmerking wordt genomen om het 
pensioen te berekenen, een bepaald jaarbedrag niet overschrijden992. Dit is het zogenaamde 
‘loonplafond’. Indien het plafond wordt overschreden, wordt het wettelijk geplafonneerde 
bedrag in aanmerking genomen om het pensioen te berekenen en wordt het overschrijdende 
gedeelte dus weggelaten. De wetgever heeft die beperking voor de bedienden in 1958 
ingevoerd, enerzijds om financiële redenen (hij wou immers de pensioenuitgaven onder 
controle houden), anderzijds om een zekere repartitie in het pensioenstelsel van de bedienden 
in te voeren. Het is naar aanleiding van de economische crisis van de jaren tachtig dat de 
wetgever de begrenzing van het loon, dat in aanmerking komt voor de berekening van het 
pensioen, ook voor de arbeiders heeft ingevoerd en voor de bedienden heeft verstrengd. Sinds 
die periode is het loonplafond van de arbeiders en de bedienden gelijklopend. Door de 
goedkeuring van die bepaling in 1981 beoogde de wetgever “de toepassing mogelijk te maken 
van een bepaald aantal sanerings- en bezuinigingsmaatregelen”993. Hij was ook bekommerd 
om de solidariteit en het wegwerken van bepaalde vormen van discriminatie. Zo verklaarde de 
wetgever in het ‘hoofdstuk II. Saneringsmaatregelen’ het volgende: “Die maatregelen zijn 
ingegeven door een grotere zin voor gerechtigheid en solidariteit en beogen voornamelijk de 
uitschakeling van een groot aantal verscheidenheden en discriminaties. (...) Het blijkt dat 
bepaalde saneringen slechts kunnen worden doorgevoerd door kleine wijzigingen, dit ten 
einde bepaalde toestanden te vermijden of te herstellen die tegenstrijdig zouden zijn met de 
solidariteitsbijdrage”994. Merkwaardig genoeg verwees de wetgever in het commentaar van 
artikel 7, 2°, dat het loonplafond eveneens voor de arbeiders invoerde, enkel naar de 
bedienden995. Nochtans, aangezien de Pensioenwet werknemers op alle werknemers van 
toepassing is, is het loonplafond zowel op de bedienden als op de werknemers van toepassing. 
Die bijzonderheid kan waarschijnlijk gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat, voor de 
eerste keer, het loonplafond dat als basis diende voor de berekening van het 
bediendenpensioen verschilde van dat waarop de socialezekerheidsbijdragen van de 
bedienden werden berekend996. Maar het loonplafond dat in aanmerking werd genomen voor 

                                                
990 Art. 3, § 1 wet 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957. 
991 Art. 7, 2° herstelwet 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 14 februari 1981, dat 
een derde lid aan art. 7 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers toevoegt. 
992 Art. 7, derde lid KB nr. 50. 
993 Ontwerp van herstelwet inzake pensioenen van de sociale sector, Parl.St. Senaat 1980-1981 nr. 564/1, 
toelichting, 1. 
994 Ontwerp van herstelwet inzake pensioenen van de sociale sector, Parl.St. Senaat 1980-1981 nr. 564/1, 
toelichting, 2. 
995 Ontwerp van herstelwet inzake pensioenen van de sociale sector, Parl.St. Senaat 1980-1981 nr. 564/1, 
toelichting, 9-10. 
996 Zo bedroeg het loonplafond voor de betaling van de sociale bijdragen van de bedienden 65 000 frank per 
maand terwijl het loonplafond voor de berekening van het pensioen 60 000 frank per maand bedroeg. Ontwerp 
van herstelwet inzake pensioenen van de sociale sector, Parl.St. Senaat 1980-1981, nr. 564/1, toelichting, 9. 
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de berekening van de sociale bijdragen werd in 1982 voor alle werknemers opgeheven997. Met 
andere woorden, de bijdragen worden sindsdien betaald op grond van een onbegrensd loon 
terwijl het pensioen op basis van een geplafonneerd loon wordt berekend. 

Thans wordt het loonplafond in jaarbedrag uitgedrukt. Het berust derhalve op de 
veronderstelling dat de werknemer een volledig jaar gewerkt heeft, dit zijn 312 dagen. Is dit 
niet het geval, dan wordt het loonplafond in verhouding tot het aantal gewerkte dagen 
aangepast998. 

Het loon dat als basis dient voor de berekening van het pensioen wordt geherwaardeerd. 
Artikel 29bis van de Pensioenwet werknemers bepaalt de manier waarop die herwaardering 
dient te gebeuren. Die herwaardering heeft tot doel rekening te houden met de ontwikkeling 
van de loonkosten en van de consumptieprijzen. 

 

2.1.2. De bedrijfsinkomsten van de zelfstandigen 

Net als in de pensioenregeling van de werknemers wordt het pensioen van de zelfstandigen 
berekend op grond van hun inkomsten. Onder inkomsten begrijpt de wetgever de werkelijke, 
fictieve of forfaitaire bedrijfsinkomsten999. 

Het forfaitair bedrijfsinkomen is een jaarlijks bedrag dat door de wetgever bepaald werd voor 
de jaren voorafgaand aan 19841000. Tot de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen ontvingen de zelfstandigen 
een forfaitair pensioen waarvan het bedrag niet evenredig was met de betaalde bijdragen1001. 
In 1984 besloot de wetgever om aan de zelfstandigen een proportioneel pensioen toe te 
kennen, dat wil zeggen in verhouding tot de sociale bijdragen die zij betaald hebben. Voor de 
pensioenen die na 31 december 1983 voor de eerste maal ingingen, was het dus nodig om de 
jaarlijkse bedrijfsinkomsten vanaf 1984 en die van de voorafgaande jaren nauwkeurig te 

                                                
997 KB nr. 96 tot wijziging van de wet van 29 juni 1989 houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
van de mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de 
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en de wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, BS 30 september 1982. 
998 Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, 
Kluwer, 2011, 753, nr. 1591. 
999 Art. 5 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 
15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 strekkende 
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en monetaire Unie (Wet 
modernisering zelfstandigenpensioenen), BS 6 maart 1997; art. 126 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1000 Art. 126, § 2, 1° wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 
mei 1984. 
1001 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag door de heren Deneir en Desmarets, 11. 



 

243 

kennen. Bijgevolg ving de wetgever, net als hij het gedaan had voor de werknemers1002, dit 
probleem op door een forfaitair jaarbedrijfsinkomen te bepalen 1003. 

De fictieve bedrijfsinkomsten hebben betrekking op de gelijkgestelde perioden, dit zijn de 
perioden van inactiviteit die met een periode van activiteit worden gelijkgesteld. De fictieve 
inkomsten die in aanmerking worden genomen, verschillen naargelang de aard van de 
gelijkstelling. Zo bepaalt artikel 46 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 
houdende het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen1004 de bedragen voor een gelijkgestelde periode van voortgezette verzekering, 
militaire dienst, voorlopige hechtenis, studie of leertijd en ziekte en invaliditeit. 

De werkelijke bedrijfsinkomsten zijn de inkomsten die als basis dienen voor de betaling van 
de sociale bijdragen die verschuldigd zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen1005. Het 
KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen 
bepaalt dat het gaat om de beroepsinkomsten volgens het fiscaal recht1006. Met andere 
woorden, de sociale bijdragen worden betaald op de beroepsinkomsten die aan de fiscale 
administratie worden aangegeven. Om zekerheid over dit bedrag te hebben, worden de 
beroepsinkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdragen 
verschuldigd zijn, in aanmerking genomen. Het is immers pas op dat moment dat de fiscale 
administratie het definitief belastbaar bedrag heeft vastgesteld en het aan het RSVZ heeft 
doorgegeven1007. Het gaat wel om de brutoberoepsinkomsten verminderd met de 
beroepskosten en met de eventuele verliezen, maar niet met de sociale bijdragen. Concreet 
betekent dit dat de werkelijke bedrijfsinkomsten die voor de berekening van het pensioen in 
aanmerking komen, de sociale bijdragen bevatten. Hierbij dient nog te worden vermeld dat, 
net als voor de werknemers, de inkomsten waarop de pensioenberekening gebaseerd is tot een 
bepaald plafond worden begrensd. 

Dit plafond werd ingevoerd bij wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering 
in de pensioenregelingen1008. Artikel 126 van de Wet harmonisering pensioenregelingen 
bepaalt immers dat het inkomensplafond dat in aanmerking wordt genomen bij de berekening 
van het pensioen, hetzelfde is als het inkomensplafond waarmee rekening wordt gehouden om 
de sociale bijdragen te berekenen, dit is de maximumbedragen vermeld in artikel 12, § 1, 2° 
van het KB nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandigen1009. 

                                                
1002 Voor de arbeiders gaat het om de jaren vóór 1955 en voor de bedienden om de jaren vóór 1958. 
1003 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, verslag door de heren Deneir en Desmarets, 11-12. 
1004 BS 10 januari 1968. 
1005 Art. 126, § 2, 2° wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 
mei 1984. 
1006 Art. 11 KB nr. 38 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandigen, BS 29 juli 
1967. 
1007 Art. 11, § 2, laatste lid KB nr. 38 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de 
zelfstandigen, BS 29 juli 1967. 
1008 BS 22 mei 1984. 
1009 BS 29 juli 1967. Voor een overzicht van de geactualiseerde grensbedragen, zie Y. STEVENS, “Pensioenen”, in 
J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2011, 952-953, nr. 2032. 
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vastlegging van de plafonds in de pensioenregeling 
van de zelfstandigen een verschil in behandeling inhoudt ten aanzien van de werknemers. Wij 
hebben immers gezien dat het loonplafond voor de berekening van het werknemerspensioen 
in 1981 hetzelfde was voor de arbeiders en de bedienden en dat het toen al losgekoppeld was 
van het begrensd loon dat als basis diende voor de bijdragenberekening1010. Bovendien werd 
het plafond voor de berekening van de sociale bijdragen in 1982 voor alle werknemers 
opgeheven1011. Dit is niet het geval voor de zelfstandigen. De wetgever heeft in 1984 een 
plafond voor de berekening van het zelfstandigenpensioen ingevoerd dat evenveel bedraagt 
als het bedrijfsinkomen dat als basis gebruikt wordt om de bijdragen aan het sociaal statuut 
van de zelfstandigen te berekenen. In het zelfstandigenstelsel zijn die plafonds zowel op de 
pensioen- als op de bijdragenberekening van toepassing. Het gaat derhalve om een vrij groot 
verschil in behandeling tussen beide beroepscategorieën. Moet er meer solidariteit zijn binnen 
het werknemersstelsel dan binnen het stelsel van de zelfstandigen? 

Ten slotte, zoals in het stelsel van de werknemers, worden de bedrijfsinkomens 
geherwaardeerd. Het doel van die herwaardering is hetzelfde als in de werknemersregeling, 
met name rekening houden met de ontwikkeling van de loonkosten en van de 
consumptieprijzen. De manier waarop de herwaardering gebeurt, wordt vastgelegd in artikel 
51 van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement van het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen1012. Er bestaat een herwaarderingsformule voor elke 
periode, dit is de jaren vóór 1984 en die vanaf 1984. Het gebruik van twee formules wordt 
verklaard door het feit dat vóór 1984 het zelfstandigenpensioen forfaitair was en pas sinds 
1984 proportioneel aan het (begrensd) beroepsinkomen wordt berekend. 

 

2.1.3. De wedde van de ambtenaren 

De grondslag waarop het pensioen van de ambtenaren wordt berekend is vrij verschillend van 
die van de werknemers en van de zelfstandigen. Bij de twee laatsten wordt het pensioen 
immers berekend op het gemiddeld inkomen van de hele loopbaan, dit is in principe 45 jaar. 
Het ambtenarenpensioen daarentegen wordt berekend op de gemiddelde wedde van de laatste 
vijf jaar1013. Vanaf 1 januari 2012 wordt die gemiddelde wedde berekend op de laatste tien 
jaar1014, maar die nieuwe maatregel is enkel van toepassing van de ambtenaren die op die 

                                                
1010 Art. 7, 2° herstelwet 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 14 februari 1981, dat 
een derde lid aan art. 7 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers toevoegt. 
1011 KB nr. 96 tot wijziging van de wet van 29 juni 1989 houdende de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
van de mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de 
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en de wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, BS 30 september 1982  
1012 BS 10 januari 1968. 
1013 Art. 8 algemene wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, BS 31 juli 1844. 
1014 Art. 105 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
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datum de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben1015. Concreet gezien, zal die nieuwe 
refertewedde dus pas in 2024 effectief zijn1016. 

Onder wedde wordt verstaan “de wedden zoals vastgelegd in de weddenschalen verbonden 
aan de ambten waarin de betrokkene vast was benoemd”1017. Bijgevolg worden de 
weddensupplementen die beschouwd worden als inherent aan de uitoefening van de functie 
waarvoor de betrokkene werd vastbenoemd, eveneens in aanmerking genomen om de 
‘refertewedde’ te bepalen1018. Met andere woorden, die weddenbijslagen maken integraal deel 
uit van de wedde die als basis dient voor de berekening van het pensioen. Aangezien niet alle 
weddenbijslagen in aanmerking komen voor de berekening van de gemiddelde wedde van de 
laatste vijf jaar, heeft de wetgever, in artikel 8, § 2 van de wet van 21 juli 18441019, de 
weddenbijslagen opgesomd die al dan niet meegerekend worden. 

Indien de ambtenaar tijdens de referteperiode, dit is de laatste vijf jaar, een ambt heeft 
uitgeoefend waarin hij niet vastbenoemd was, wordt de referentiewedde berekend op basis 
van de wedde verbonden aan het jongste ambt waarin de betrokkene vastbenoemd was. Dat is 
bijvoorbeeld het geval voor een ambtenaar die tijdelijk een hoger ambt uitoefent dan het ambt 
waarin hij is vastbenoemd. Dergelijke aanstellingen zijn in principe tot zes maanden beperkt, 
maar strekken zich regelmatig uit over langere perioden. De vraag is dan of de bepaling van 
de referentiewedde op basis van het jongste ambt waarin de betrokkene vastbenoemd was, 
nog verantwoord is. Het Grondwettelijk Hof sprak zich hierover in 2011 uit1020. 

Een ambtenaar van de FOD Financiën heeft in verschillende functies gewerkt. De laatste 
twaalf jaar van zijn loopbaan heeft hij een functie uitgeoefend waarin hij niet vastbenoemd 
was. Bijgevolg werd zijn pensioen berekend in functie van de wedde gebonden aan het ambt 
waarin hij vastbenoemd was en niet van de wedde gebonden aan de functie die hij werkelijk 
had uitgeoefend. Hij meende dus slachtoffer te zijn van een discriminatie ten aanzien van 
vastbenoemde ambtenaren. 

Na een zeer bondige analyse van de vraag was het Hof van oordeel dat de “verschillen in de 
regelgeving tussen een vastbenoemd ambtenaar en een tijdelijk aangesteld ambtenaar 
verantwoorden dat hun pensioen op verschillende basis wordt berekend”1021. 

Het Hof besloot bijgevolg dat het gelijkheidsbeginsel door die bepaling niet wordt 
geschonden. 

                                                
1015 Art. 106 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
1016 Een ambtenaar die op 1 januari 2012 nog geen 50 jaar oud is, zal ten vroegste in 2024 met pensioen kunnen 
gaan, aangezien de leeftijd voor vervroegd pensioen vanaf 2016 62 jaar zal bedragen.  
1017 Art. 8 algemene wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, BS 31 juli 1844. 
1018 X, Admnistratieve instructies aan de werkgevers, Deel 4. De berekening van de bijdragen, Titel 2. Het 

loonbegrip, het loon dat voor de berekening van de pensioenbijdragen van de vastbenoemde personeelsleden in 

aanmerking wordt genomen, https://www.socialsecurity.be/lambda/portail/instructions/idmfa/apl/2011_01_n.nsf 
(raadpleging: 9 april 2011). 
1019 BS 31 juli 1844. 
1020 GwH 10 februari 2011, nr. 25/2011. 
1021 GwH 10 februari 2011, nr. 25/2011, B.6. 
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Die beslissing roept een aantal bedenkingen op. Toen de wetgever in 1844 artikel 8 van de 
wet van 21 juli 1844 aannam, beoogde hij misbruiken en vriendendiensten te vermijden1022. In 
1991 werd de bewoording van dit artikel door het parlement aangepast1023 om onder andere de 
administratieve rechtspraak betreffende de interpretatie van artikel 8 te bevestigen1024. Die 
doelstellingen zijn ongetwijfeld verantwoord. De uitoefening van een hoger ambt in de 
rijksbesturen wordt geregeld door het koninklijk besluit van 8 augustus 19831025. Dat besluit 
bepaalt onder meer dat “alleen een ambtenaar die voldoet aan de statutaire vereisten om tot de 
met het hoger ambt (overeenstemmende graad of (klasse) ) te worden benoemd, voor het 
uitoefenen van dat ambt kan worden aangesteld”1026 en dat de tijdelijke aanstelling in principe 
voor zes maanden geschiedt1027. Het gaat dus duidelijk om een uitzonderingsregeling die 
restrictief dient te worden geïnterpreteerd. Als een ambtenaar gedurende twaalf jaar in een 
hoger ambt wordt aangesteld, zonder vaste benoeming, brengt de extensieve toepassing van 
de mogelijkheid tot tijdelijke aanstelling onevenredige gevolgen met zich mee voor de 
betrokkene. Hij verliest immers een belangrijk deel van het pensioen dat hij zou hebben 
ontvangen indien hij in diezelfde functie vastbenoemd was. Bovendien zijn die gevolgen niet 
verantwoord ten opzichte van het door de wetgever beoogde doel, met name vrienden op het 
einde van hun loopbaan in hogere ambten te benoemen, ook al is het voor een korte periode, 
opdat ze recht op een hoger pensioen zouden hebben. We zijn dus van oordeel dat het 
Grondwettelijk Hof, in zijn opmerkelijk summiere en bondige beslissing, zich vooral heeft 
laten leiden door politieke en budgettaire argumenten. Het aantal niet benoemde ambtenaren 
die hogere functies waarnemen, is aanzienlijk toegenomen. Indien artikel 8 van de wet van 21 
juli 1844 strijdig met artikelen 10 en 11 werd bevonden, had dit een stijging van de 
pensioenuitgaven ten laste van de overheid betekend. Het Grondwettelijk Hof heeft een 
dergelijk gevolg hoogstwaarschijnlijk willen vermijden.  

Indien de ambtenaar niet vastbenoemd was tijdens de hele referteperiode, maar gedeeltelijk in 
een tijdelijke of contractuele betrekking en in een vastbenoemde functie gewerkt heeft, 
“worden de wedden verbonden aan de tijdelijk of krachtens overeenkomst uitgeoefende 
betrekkingen die aan de vaste benoeming zijn voorafgegaan, eveneens in aanmerking 
genomen”1028. Het gaat bijvoorbeeld om een ambtenaar die, tijdens de referteperiode, drie 
jaren als contractueel en daarna twee jaren als vastbenoemd personeelslid gewerkt heeft. In 

                                                
1022 Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 236, 
verslag, 12. “Messieurs, les observations qui ont été faites dans la discussion générale ont démontré quels 

grands inconvénients il y a à liquider la pension sur la moyenne des trois dernières années de traitement. Vous 

savez, messieurs, que, pour obtenir une pension aussi élevée que possible, des fonctionnaires se sont très souvent 

fait nommer à la fin de leur carrière, à des emplois plus lucratifs, quoique moins élevés en rang, que ceux qu’ils 

remplissaient”, Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-
1844, zitting van vrijdag 15 maart 1844, bespreking van art. 8, www.unionisme.be. 
1023 Art. 27 wet 21 mei 1991 houdende diverse wijzigingen aan de pensioenen van de openbare sector, BS 20 juni 
1991. 
1024 Ontwerp van wet houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de 
openbare sector, Parl.St. Senaat, 1989-1990, nr. 1050/1, toelichting, 19. 
1025 KB 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, BS 25 augustus 1983. 
1026 Art. 3 KB 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, BS 25 
augustus 1983. 
1027 De termijn kan eventueel worden verlengd mits toestemming van de inspecteur van financiën. Zie art. 7 KB 
8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen, BS 25 augustus 1983. 
1028 Art. 8, § 1 algemene wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, BS 31 juli 1844. 
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dat geval wordt de gemiddelde wedde berekend op de bezoldiging die hij als contractueel 
ontvangen heeft en op de wedde verbonden aan de functie waarin hij vastbenoemd werd. De 
wet voorziet een beperking, met name de wedden die verbonden zijn aan de tijdelijke of 
krachtens overeenkomst uitgeoefende functie mogen niet hoger zijn dan de wedden die de 
betrokken ambtenaar had ontvangen indien hij voor die functie vastbenoemd zou zijn 
geweest. 

De redenering in verband met de uitoefening van een tijdelijke of contractuele functie die een 
statutaire benoeming voorafgaat, wordt eveneens toegepast op de proeftijd die een vaste 
benoeming in een bevorderingsambt voorafgaat. Met andere woorden, wanneer in de loop van 
de referteperiode de betrokken ambtenaar eerst in proefperiode is en pas daarna in de 
hoedanigheid van vastbenoemde wordt bevorderd, komen zowel de wedden toegekend tijdens 
de proefperiode als die verbonden aan de daaropvolgende vaste benoeming in aanmerking om 
de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar te berekenen. 

 

2.1.4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Zoals hiervoor aangetoond is het weddebegrip dat bij de ambtenaren wordt gehanteerd, vrij 
verschillend van het loonbegrip van de werknemers en van de beroepsinkomsten van de 
zelfstandigen. Het voornaamste verschil zit in het aantal jaren dat in acht wordt genomen om 
de refertebezoldiging te bepalen. Waar de pensioenregeling van de werknemers en van de 
zelfstandigen bepaalt dat de referentieperiode zich over 45 jaar uitstrekt, legt de 
pensioenregeling van de ambtenaren een termijn van vijf (tien1029) jaar op. De vraag is dan 
welke beweegredenen aan de grondslag liggen van dit verschil in behandeling. Na onderzoek 
blijft het moeilijk om hier een nauwkeurig antwoord op te geven. Zoals we gezien hebben, 
steunt de pensioenwet van de ambtenaren op het besluit van 14 september 1814 van Prins 
Willem van Oranje-Nassau. Dat besluit bepaalde dat het ambtenarenpensioen op de wedde 
van de laatste drie jaar werd berekend1030. Bij de goedkeuring van de wet van 21 juli 1844 
besloot het parlement om de termijn van drie jaar op vijf jaar te brengen teneinde politieke 
misbruiken en vriendendiensten vanwege politici ten voordele van ambtenaren te 
bestrijden1031. Daarnaast speelde de bekommernis van de wetgever om de staatsfinanciën in 
evenwicht te houden een zekere rol1032. De wijziging van de termijn van 3 in 5 jaar werd toen 
dus beschouwd als een grote vooruitgang. 

                                                
1029 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2. De berekening van het rustpension, 2.1. De inkomsten, 2.1.3. De 
wedde van de ambtenaren. 
1030 Art. 9, § 1 arrêté du 14 septembre 1814 qui détermine les conditions auxquelles les demandes de pensions 
civiles seront accordées (Journ. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 2de reeks, 1814-1830, vol. 1, 263-265. 
1031 “En réglant la pension d’après la moyenne du traitement des cinq dernières années, l’on rendra plus 

difficiles et plus rares certaines combinaisons qui tendraient à élever abusivement le montant des pensions.” 
Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, verslag, nr. 
236, 12. Voor meer details hierover, zie deel III van dit proefschrift. 
1032 Toen de minister van Financiën, de heer MERCIER, op 16 januari 1844 het wetsontwerp in de kamer 
voorstelde, verklaarde hij dat besparen de richtlijn van de regering was bij het opstellen van het ontwerp. “Une 
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Aangezien het pensioenstelsel van de werknemers en dat van de zelfstandigen jonger zijn dan 
dat van de ambtenaren, kunnen wij ons afvragen waarom de wetgever in 1924-1925 (dit is  de 
periode waarin het eerste verplichte pensioenstelsel van arbeiders en bedienden werd 
uitgewerkt), in 1956 (dit is het eerste echte pensioenstelsel voor zelfstandigen) en in de 
daaropvolgende hervormingen niet overwogen heeft om de refertebezoldiging van de 
werknemers en de zelfstandigen eveneens op de beroepsinkomsten van de laatste vijf jaar te 
berekenen in plaats van op de hele loopbaan. Die vraag bleek niet rechtstreeks aan bod te 
komen tijdens de parlementaire debatten. De pensioenstelsels van de arbeiders, de bedienden 
en daarna van de zelfstandigen werden in eerste instantie uitgewerkt op basis van de 
bestaande regelingen en gewoonten. Wat de zelfstandigen betreft, ging het om vrijheid en 
autonomie, en wat de werknemers betreft, ging het om enerzijds de wettelijke regeling van de 
vrije verzekering en anderzijds de regels die werden toegepast door de eerste verenigingen die 
een pensioenverzekering of een vorm van pensioensparen aan hun leden aanboden1033. Er was 
dus geen sprake van vergelijking, noch van gelijklopendheid met de pensioenregeling van de 
publieke sector. Nochtans, naar aanleiding van de hervorming van de arbeiderspensioenen 
beoogde de wetgever, in de jaren 501034, “de pensioenregeling voor arbeiders nog dichter bij 
het statuut van de ambtenaren te brengen”1035. De regering verklaarde ook dat het ontwerp van 
wet op het beginsel van verdelende rechtvaardigheid berustte, wat “(...) een keerpunt 
[betekent] in de ontwikkeling der arbeiderspensioenen, die voortaan op beslissende en 
hoopvolle wijze gaan aanleunen bij de overheidspensioenen”.1036 Het is dan ook op dat 
ogenblik dat de wetgever het gezinspensioen van de werknemers vastlegde op 75 % van het 
gemiddelde loon, zodat zowel voor de werknemers als voor het overheidspersoneel het 

                                                                                                                                                   
raison d'économie nous a surtout guidés dans la présentation du projet qui vous est soumis (...)” Ontwerp van 
algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 2. 
1033 Cf. Deel III, Hoofdstuk 4, Afdeling 2, 2. De XXste eeuw en het ontstaan van het werknemerspensioen. 
1034 Wat de arbeiders betreft, gaat het om de hervorming van 1955 (wet 21 mei 1955 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders, BS 19 juni 1955) en wat de bedienden betreft, gaat het om de hervorming 
van 1957 (wet 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957). De 
wijzigingen van 1957 in de pensioenregeling voor bedienden werden grotendeels afgestemd op de 
pensioenregeling voor arbeiders. Zie hierover: wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
bedienden, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale 
Voorzorg, 1-2; zie eveneens de verklaring van de regering in de kamer tijdens de bespreking van de wet van 21 
mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders: “het is bekend dat de Regering van plan is 
zo spoedig mogelijk ontwerp tot hervorming van de bedienden-, de mijnwerkers- en de zeeliedenpensioenen aan 
het Parlement voor te leggen. Het huidige voorstel om voor de arbeiders uit te gaan van de regel die op het 
Rijkspersoneel wordt toegepast, zal eveneens moeten gelden wanneer de voorstellen betreffende de andere 
categorieën van arbeiders uit de private sector zullen worden besproken”, wetsontwerp betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 240/14, verslag namens de Commissie voor 
de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 2. 
1035 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1. 
1036 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 2. “Sedert jaren hebben de 
arbeiderskringen onverpoosd een merkelijke verbetering van het pensioen geëist, in die zin dat de arbeiders uit 
de private sector en die uit de openbare sector wanneer zij op pensioen gaan, op dezelfde voet zouden geplaatst 
worden. Dit beginsel van de verdelende rechtvaardigheid heeft indruk gemaakt op de Regering, die gemeend 
heeft op die edelmoedige idee de grondslag te vestigen van het ontwerp dat aan het Parlement ter bespreking 
wordt voorgelegd”. 
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percentage even hoog ligt1037. Als de wetgever de pensioenregelingen van de werknemers en 
het overheidspersoneel dichter bij elkaar wenste te brengen, waarom werd het referteloon van 
de werknemers dan niet aangepast? Het antwoord is, net als voor andere aangelegenheden in 
de loop van de pensioengeschiedenis, vrij eenvoudig: om budgettaire redenen. De 
rechtvaardigheids- en gelijkheidsobjectieven van de wetgever konden enkel worden 
verwezenlijkt binnen de perken van de begrotingsmogelijkheden1038. 

Hetzelfde antwoord kan mutatis mutandis worden gegeven voor de zelfstandigen. Naast de 
drang van de zelfstandigen naar keuzevrijheid inzake pensioenverzekering1039, zijn er nog 
twee elementen die eigen zijn aan het sociaal stelsel van de zelfstandigen: enerzijds de 
vaststelling van de beroepsinkomsten, die vrij verschillend is van die van de werknemers en 
het overheidspersoneel, anderzijds de vrij recente wil tot harmonisering van hun sociaal 
stelsel met die van de werknemers1040. 

Thans kunnen wij ons afvragen of dit verschil in bepaling van het referteloon naargelang van 
de beroepscategorieën nog verantwoord is. Het antwoord op die vraag is uiteraard sterk 
gebonden aan het tantième (dit is het 45ste in het werknemers- en zelfstandigenstelsel en het 
60ste in de overheidsregeling1041) dat gebruikt wordt om het pensioen te berekenen. Niettemin 
dient te worden opgemerkt dat de wetgever net besloten heeft om de refertewedde van het 
overheidspersoneel op de laatste tien jaar te berekenen1042, maar de keuze van het aantal jaren 
wordt niet verantwoord in de voorbereidende stukken. Waarom tien jaar en niet 7 of 15 of 
20…? 

  

                                                
1037 Het pensioen van het overheidspersoneel wordt immers begrensd door het ‘relatief plafond’. Op grond van 
art. 39, al. 2 wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen (BS 9 augustus 1978), 
mag het ambtenarenpensioen 75 % van de refertewedde niet overschrijden. 
1038 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 2. 
1039 Zoals besproken in deel III van dit proefschrift is het pas in 1952 dat de Hoge Raad voor de Middenstand de 
invoering van een verplichte pensioenverzekering aanvaardde op voorwaarde dat die verzekering slechts een 
aanvullend karakter zou hebben. Zie hierover: Hoge Raad voor de Middenstand, advies nr. 321, in M. 
HEEUSSCHEN, La problématique des fins de carrière. Bref historique de la pension des indépendants, décembre 
2005, www.ucm.be; wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 
1954-1955, nr. 281/1, toelichting, 2. 
1040 De wens tot harmonisering tussen de pensioenstelsels van de zelfstandigen en van de werknemers kwam in 
1963 voor het eerst tot uiting en beoogde vooral “een harmonische regeling van de gemengde loopbanen toe te 
laten”. Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen der zefstandigen, Parl.St. Kamer 1962-1963, 
nr. 573/1, 3. Het is dus pas in 1984 (wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, BS 22 mei 1984) dat de wetgever meer gelijkschakeling tussen de pensioenen van de 
zelfstandigen en die van de andere beroepscategorieën tot doel had. 
1041 Tenzij anders bepaald in de wet. 
1042 Art. 105 en 106 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. Over de 
afwezigheid van duidelijke verantwoording, zie wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer 
2011-2012, nr. 1952/3, amendementen ingediend in de Commissie voor Sociale Zaken, 23 alsook Parl.St. Kamer 
2011-2012, nr. 1952/11, verslag namens de Commissie voor Sociale Zaken. 
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2.2. De loopbaanduur 

In alle pensioenstelsels wordt de loopbaanduur bepaald door het aantal effectief gepresteerde 
dienstjaren en de gelijkgestelde perioden. Omdat de gelijkgestelde perioden nogal verschillen 
inhouden naargelang van de beroepscategorieën, hebben wij ervoor gekozen om die in een 
apart hoofdstuk te bespreken. In onderhavig deel bestuderen wij de vaststelling van de duur 
van de loopbaan in elk stelsel alsook in geval van de gemengde loopbaan. Wij beschouwen 
hierbij de gelijkgestelde perioden als een geheel, zonder rekening te houden met de aard van 
de gelijkstelling (gelijkstelling wegens loopbaanonderbreking, werkloosheid, studies, enz.). 

 

2.2.1. De loopbaanduur van de werknemers 

De loopbaanduur is het geheel van perioden die in aanmerking kunnen worden genomen voor 
de toekenning van het pensioen1043. De loopbaan wordt dus samengesteld uit de effectief 
gepresteerde perioden en de gelijkgestelde perioden. Bepaalde perioden, zoals ziekte, 
werkloosheid en tijdskrediet, kunnen inderdaad wettelijk worden gelijkgesteld met werkelijk 
gepresteerde perioden, hetzij met, hetzij zonder betaling van bijdragen1044. Een volledige 
loopbaan bedraagt wettelijk 45 jaar.  

De maximumloopbaanduur wordt tot de eenheid beperkt1045. Dit is het principe van de 
eenheid van loopbaan. Concreet betekent dit dat de optelling van alle perioden, zowel de 
gepresteerde als de gelijkgestelde perioden, “niet meer mag bedragen dan het aantal jaren van 
een volledige loopbaan”1046, dit is voor de werknemers 45 jaar. Dit principe werd door de 
herstelwet van 10 februari 1981 ingevoerd1047 omdat de wetgever wilde vermijden “dat door 
het spel van de bijkomende jaren, de quotiteiten van de pensioenen toegekend in verschillende 
regelingen de eenheid zouden overschrijden”1048. De regering had immers in het 
regeerakkoord een aantal besparingsmaatregelen afgesproken en beschouwde de herstelwet 
“als een deelname van de pensioenregelingen aan de inspanning tot nationaal herstel (…), 
inspanning gebonden aan de sanering van de openbare financiën, en van de sociale zekerheid 

                                                
1043 Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, 
Kluwer, 2011, 746, nr. 1565. 
1044 Art. 8 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. Art. 6, 7 en 34 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1045 Art. 3, § 1, laatste lid wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 15 juli 1990. Wat de 
gemengde loopbanen betreft, zie ook art. 10bis KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967. 
1046 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 648, nr. 1867. 
1047 Art. 12 herstelwet 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 14 februari 1981. Het 
beginsel van de eenheid van loopbaan staat thans uitgedrukt in art. 10bis KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967. 
1048 Ontwerp van herstelwet inzake pensioenen van de sociale sector, Parl.St. Senaat 1980-1981, nr. 564/1, 
toelichting, 11. 



 

251 

in het bijzonder”1049. In 19831050 werd het beginsel van de eenheid van loopbaan bevestigd en 
“uitgebreid tot andere stelsels zodat het [...] werd veralgemeend en toepasselijk werd op de 
gemengde loopbanen”1051. De wetgever wilde hiermee onder andere meer gelijkheid invoeren 
tussen de werknemers met een gemengde loopbaan1052. Als de loopbaan meer dan 45 jaar telt, 
worden enkel de meest gunstige 45 jaren in aanmerking genomen om het pensioen te 
berekenen1053.  

Alle jaren tijdens welke de betrokkene gewoonlijk en hoofdzakelijk een werknemersactiviteit 
heeft uitgeoefend, komen in aanmerking voor de berekening van het pensioen1054, ook dus de 
jaren vóór de 20ste verjaardag van de betrokkene1055 of die na zijn 65ste. Het jaar waarin het 
pensioen voor de eerste maal ingaat, wordt niet meegerekend1056. 

Het begrip ‘gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling’ wordt verder gedefinieerd door het 
Pensioenbesluit1057. Wat betreft de loopbaanjaren gepresteerd vóór 1955, worden de 
kalenderjaren tijdens welke de werknemer minstens 185 dagen van vier uren of 1 480 uren 
gewerkt heeft beschouwd als gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling1058. Vanaf 1955 
worden alle tewerkstellingsjaren meegerekend zonder dat een minimale tewerkstelling wordt 
opgelegd. Met andere woorden, “elk uur tewerkstelling telt mee voor de opbouw van 
pensioenrechten in de regeling voor werknemers”1059. Op dit principe bestaat echter een 
uitzondering, met name het geval van een werknemer die, naast zijn beroepsbezigheid als 
loontrekkende, ook een andere beroepsactiviteit uitoefent waardoor hij eveneens aan een 
andere pensioenregeling wordt onderworpen. In dat geval wordt wel naar het aantal uren 
gekeken om te bepalen welke beroepsbezigheid het ‘gewoonlijk en hoofdzakelijk beroep’ is. 
Bekijken we het geval van een werknemer die onder een 80 %-arbeidsregeling wordt 
tewerkgesteld en die eveneens prestaties in de hoedanigheid van zelfstandige verricht. Hij is 
onderworpen aan het sociaal stelsel van de werknemers én aan dat van de zelfstandigen, en hij 

                                                
1049 Ontwerp van herstelwet inzake pensioenen van de sociale sector, Parl.St. Senaat 1980-1981, nr. 564/1, 
toelichting, 1. 
1050 Art. 2 KB nr. 205 29 augustus 1983 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale 
sector, BS 6 september 1983. 
1051 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 5-6; Arbitragehof 20 september 2001, nr. 112/2001, A.6.1. 
1052 KB nr. 205 29 augustus 1983 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale 
sector, verslag aan de Koning, BS 6 september 1983. 
1053 Art. 5, § 1, laatste lid KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
1054 Art. 9, § 1 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1055 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, “Titel IV. Pensioenen”, 
Brussel, Directie-generaal Beleidsondersteuning, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2010, 290, 
www.socialsecurity.fgov.be, rubriek 'publicaties'. 
1056 Art. 7, achtste lid KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 
BS 27 oktober 1967. 
1057 Art. 29 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1058 Art. 29, § 1 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968.  
1059 Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, 
Kluwer, 2011, 744, nr. 1566. 
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is sociale bijdragen verschuldigd aan beide stelsels. Nochtans kan hij enkel in het 
werknemersstelsel aanspraak maken op een pensioen, daar zijn activiteit als werknemer zijn 
gewoonlijk en hoofdzakelijk beroep is. 

Het verschil in behandeling tussen werknemers die vóór 1955 en na 1955 werden 
tewerkgesteld, met name het vereiste van een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling 
als werknemer in de periode vóór 1955, werd aan het Grondwettelijk Hof voorgelegd. De 
vraag was of dit verschil in behandeling geen schending van het gelijkheidsbeginsel inhield. 
Het Hof heeft zich in 1993 en in 1994 hierover uitgesproken1060. In elke zaak was de vraag of 
het feit dat de jaren gepresteerd vóór 1955 enkel in aanmerking komen voor de 
pensioenberekening als de betrokkene gewoonlijk en hoofdzakelijk als werknemer werd 
tewerkgesteld, terwijl dit niet het geval is voor de jaren na 1955, al dan niet in 
overeenstemming was met de huidige artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het Hof was van 
oordeel dat die wettelijke regeling het gelijkheidsbeginsel niet schond1061. 

Wat het beginsel van de eenheid van loopbaan betreft, dient hier te worden verwezen naar de 
beleidsnota van de minister van Pensioenen waarin wordt aangekondigd dat dit beginsel 
geleidelijk zal worden afgeschaft vanaf 20131062. 

 

2.2.2. De loopbaanduur van de zelfstandigen 

Zoals voor de werknemers is de loopbaanduur van de zelfstandigen het geheel van perioden 
die in aanmerking kunnen worden genomen voor de toekenning van het pensioen. De 
loopbaan bestaat dus ook in werkelijk gepresteerde perioden en gelijkgestelde perioden, met 
of zonder betaling van bijdragen1063. 

De loopbaanduur wordt eveneens onderworpen aan het beginsel van de eenheid van 
loopbaan1064. Met andere woorden, de loopbaan van een zelfstandige wordt ten belope van 

                                                
1060 Arbitragehof 13 januari 1994, nr. 4/94; 15 juli 1993, nr. 61/93. 
1061 Arbitragehof 13 januari 1994, nr. 4/94, B.3.3 en B.3.4; 15 juli 1993, nr. 61/93, B.4.3 en B.4.4. Volgens de 
constitutionele rechter is het verschil in behandeling tussen beide categorieën (werknemers tewerkgesteld vóór 
1955 en na 1955) verantwoord, daar vóór 1955 de individuele loonrekening niet bestond. De individuele 
loonrekening is immers, volgens het Hof, een weerspiegeling van het ontvangen loon en bijgevolg van het aantal 
gepresteerde uren. Aangezien het loon van de vóór 1955 gepresteerde jaren forfaitair bepaald wordt, en bijgevolg 
geen correct beeld van het aantal gepresteerde uren geeft, is het verantwoord dat de wetgever met de jaren in 
kwestie pas rekening houdt als een minimale tewerkstelling wordt bewezen. 
1062 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 6. 
1063 Art. 14 KB nr. 72 10 november 1972 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandigen, BS 
14 december 1967. 
1064 Art. 124, laatste lid wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 
22 mei 1984 alsook art. 4, § 4 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel van de zelfstandigen met 
toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en 
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 
juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en 
Monetaire Unie, BS 6 maart 1997. 
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maximum 45 jaar in aanmerking genomen voor de pensioenberekening1065. Zoals in de 
werknemersregeling, wordt enkel rekening gehouden met de voordeligste jaren indien het 
aantal gepresteerde jaren de eenheid overschrijdt. Het beginsel van de eenheid van loopbaan 
werd door de wet van 15 mei 19841066 voor de zelfstandigen ingevoerd. De bedoeling van de 
wetgever was enerzijds besparingsmaatregelen te nemen en anderzijds de pensioenregelingen 
van de verschillende beroepscategorieën te harmoniseren1067. 

Net als inzake de loopbaanduur van de werknemers heeft de minister van Pensioenen in de 
Kamer verklaard dat het beginsel van de eenheid van loopbaan vanaf 2013 geleidelijk zal 
worden afgeschaft1068. 

 

2.2.3. De loopbaanduur van het overheidspersoneel 

De berekening van de loopbaanduur van het overheidspersoneel is aanzienlijk verschillend 
van die van de werknemers en de zelfstandigen. In beginsel is immers de theoretische 
maximumloopbaan van een ambtenaar zestig jaar aangezien het pensioen in 60ste wordt 
berekend. Een normale loopbaan bedraagt, net als voor de werknemers en de zelfstandigen, 
45 jaar - in theorie de jaren tussen de 20ste en de 65ste verjaardag van de betrokkene -, maar 
daarbij worden nog een aantal bijkomende jaren toegevoegd, zoals de studieperiode of andere 
gelijkgestelde perioden1069. Dit heeft tot gevolg dat het pensioen kan worden berekend op een 
loopbaan die langer is dan 45 jaar. 

In geval van gemengde loopbaan wordt uiteraard het principe van de eenheid van de loopbaan 
toegepast. Dit wordt hieronder besproken. 

 

2.2.4. De loopbaanduur in geval van gemengde loopbaan 

Inzake gemengde loopbaan, dit is een loopbaan tijdens dewelke de betrokkene aan 
verschillende socialezekerheidsregelingen werd onderworpen, dient rekening te worden 
gehouden met het beginsel van de eenheid van loopbaan1070. 

                                                
1065 Art. 16, § 1, tweede lid KB nr. 72 10 november 1972 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de 
zelfstandigen, BS 14 december 1967. Het jaar waarin het pensioen voor de eerste maal ingaat, wordt hier niet 
meegerekend. 
1066 Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1067 Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, 
nr. 855/18, inleidende uiteenzetting van de staatssecretaris voor Pensioenen, de heer MAINIL, 2-14. 
1068 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 6. 
1069 Voor zover er aan de wettelijke voorwaarden terzake voldaan wordt. 
1070 De minister van Pensioenen heeft op 20 december 2011 in de Kamer het volgende verklaard: “Het beginsel 
van eenheid van loopbaan zal in alle stelsels geleidelijk aan worden afgeschaft: de gewerkte jaren na 45 
loopbaanjaren zullen recht geven op een verhoogd pensioen, voor zover ze niet meer dan dertig gelijkgestelde 
dagen per loopbaanjaar bevatten. Deze maatregelen zijn van toepassing op de pensioenen die ingaan vanaf 1 
januari 2013”. Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 
1964/3, 6. 
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A) Gemengde loopbaan werknemer-zelfstandige 

In geval van gemengde loopbaan samengesteld uit tewerkstellingsperioden als zelfstandige en 
als werknemer, gelden specifieke regels. Om de loopbaanduur te bepalen, worden op grond 
van de algemene regel van eenheid van loopbaan alle effectief gewerkte jaren evenals de 
gelijkgestelde perioden in beide pensioenregelingen opgeteld, maar het resultaat van die 
optelsom mag nooit de eenheid overschrijden1071. Artikelen 10bis Pensioenwet werknemers 
en 19 Pensioenwet zelfstandigen bepalen dat, in geval van overschrijding, de loopbaan als 
zelfstandige zodanig wordt verminderd dat het totaal aantal jaren van de gehele loopbaan de 
eenheid niet overschrijdt. Die bepaling berust op het idee dat een zelfstandigenpensioen 
steeds minder voordelig is dan een werknemerspensioen. Op die manier beoogde de wetgever 
de betrokkene het voordeligste pensioen toe te kennen1072. 

De wet van 11 mei 2003 bracht hier verandering in1073. Artikelen 10bis Pensioenwet 
werknemers en 19 Pensioenwet zelfstandigen werden aangepast teneinde, in geval van 
gemengde loopbaan ‘werknemer-zelfstandige’ waarvan de volledige duur de eenheid 
overschrijdt, de minst voordelige jaren - ongeacht de pensioenregeling - uit de berekening te 
weren. Met andere woorden, de loopbaan als zelfstandige zou niet meer automatisch worden 
verminderd, maar men zou eerst kijken welke jaren in welk stelsel de minst gunstige waren. 
Door de invoering van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen1074, waardoor het pensioen van de zelfstandigen proportioneel wordt 
berekend, ontstaan er soms situaties waarin de gepresteerde jaren als zelfstandige voordeliger 
zijn op het vlak van pensioen dan die gepresteerd als werknemer1075. Bijgevolg, rekening 
houdend met de ratio legis van het principe van de eenheid van de loopbaan1076, was de 
wetgever dan ook van oordeel dat een wettelijke aanpassing noodzakelijk was, zodat de geest 
van de wet volledig zou kunnen worden toegepast. De wetgever voorzag dat de wet van 11 
mei 20031077 bij koninklijk besluit diende te worden uitgevoerd. Merkwaardig genoeg werd 
nog steeds geen uitvoeringsbesluit aangenomen en is de datum van inwerkingtreding van de 
wet nog niet bepaald! 

                                                
1071 Art. 10bis KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967; art. 19 KB nr. 72 10 november 1972 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de 
zelfstandigen, BS 14 december 1967. 
1072 Er dient te worden opgemerkt dat art. 19 KB nr. 72 10 november 1972 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen van de zelfstandigen door de wet van 6 februari 1976 werd opgeheven,  maar opnieuw werd 
ingevoerd door art. 142 wet 14 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. 
1073 Art. 3 en 4 wet 11 mei 2003 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de 
eenheid van loopbaan, BS 24 juni 2003. 
1074 BS 22 mei 1984. 
1075 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen als 
werknemers en als zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van de loopbaan, 
Parl.St. Senaat 2001-2002, nr. 1095/1, 3.  
1076 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 5-6. 
1077 Wet 11 mei 2003 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan, BS 24 
juni 2003. 
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B) Gemengde loopbaan werknemer-ambtenaar 

In geval van gemengde loopbaan samengesteld uit perioden van tewerkstelling als werknemer 
en als ambtenaar, blijft het beginsel van de eenheid van loopbaan van toepassing. In dat geval 
bepaalt artikel 10bis Pensioenwet werknemers dat “de beroepsloopbaan die voor de 
berekening van het rustpensioen als werknemer in aanmerking wordt genomen [wordt] 
verminderd met zoveel jaren als nodig om genoemd totaal tot de eenheid te herleiden”. Die 
maatregel werd in 1983 ingevoerd om de uitgaven van de pensioensector onder controle te 
houden en alle werknemers met een gemengde loopbaan op gelijke voet te behandelen1078. 

De concrete toepassing van het beginsel van de eenheid van loopbaan in geval van gemengde 
loopbaan gaf aanleiding tot een prejudicieel arrest van het Grondwettelijk Hof. 

De vraag betrof een piloot van het leger die, voor en na zijn militaire tewerkstelling, als 
werknemer gewerkt had. Gezien de duur van zijn loopbaan als lid van de strijdkrachten en 
rekening houdend met de gelijkgestelde perioden in het pensioenstelsel van het leger, bedroeg 
zijn loopbaan in de publieke sector 57 jaar en in de privésector 18 jaar. Bijgevolg werd de 
eenheid overschreden1079. 

In toepassing van artikel 10bis Pensioenwet werknemers, werd het aantal gewerkte jaren als 
werknemer herleid tot 3 jaren. Omdat de betrokkene met die vermindering niet akkoord ging, 
diende hij een vordering in bij de arbeidsrechtbank. Na een lange procedure, gaande van 
eerste aanleg tot verwijzing naar het arbeidshof na voorziening in cassatie, stelde het 
arbeidshof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof1080. 

De vraag betrof een eventueel verschil in behandeling tussen personen met een gemengde 
loopbaan naargelang de samenstelling van de gemengde loopbanen. In casu voerde de 
betrokkene drie verschillen in behandeling aan tussen enerzijds een gemengde loopbaan als 
lid van het vliegend personeel van de strijdkrachten en als werknemer en, anderzijds (1) een 
gemengde loopbaan als lid van het niet-vliegend personeel van de strijdkrachten en als 
werknemer, (2) als lid van het burgerlijk varend personeel en als werknemer, (3) als 
ambtenaar en als werknemer1081. Die verschillen in behandeling zouden voortvloeien uit de 
dienstjaartoeslag die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de loopbaan van 
het militair vliegend personeel. Nadat het Hof de vergelijking met een gemengde loopbaan als 
lid van het burgerlijk varend personeel en als werknemer uitgesloten had bij gebrek aan 
pertinentie1082, bestudeerde het de twee andere aangevochten verschillen in behandeling. Het 
Grondwettelijk Hof was van oordeel dat het onderscheidscriterium, met name de 
berekeningswijze van het pensioen in andere stelsels, objectief was en dat het eveneens 
                                                
1078 KB nr. 205 29 augustus 1983 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale 
sector, , BS 6 september 1983. 
1079 Dit is 57/60 (tewerkstelling in de openbare sector) vermeerderd met 18/45 (tewerkstelling in de privésector). 
1080 Arbitragehof 21 september 2001, nr. 112/2001. 
1081 Arbitragehof 21 september 2001, nr. 112/2001, B.3. 
1082 Het Hof was van oordeel dat de vergelijking met de persoon die een gemengde loopbaan heeft als lid van het 
burgerlijk vliegend personeel en als werknemer, niet pertinent was vermits het ging om een cumulatie binnen 
hetzelfde pensioenstelsel, m.n. het pensioenstelsel van de werknemers. Arbitragehof 21 september 2001, nr. 
112/2001, B.4.1. 
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pertinent was vermits het criterium “in verband staat met het doel van de maatregel”1083, dit is 
de beheersing van de pensioenuitgaven. Daarnaast bracht die bepaling geen onevenredige 
gevolgen met zich mee aangezien ze van toepassing is op alle werknemers met een gemengde 
loopbaan. Het Hof besloot derhalve dat het gelijkheidsbeginsel door de in het geding zijnde 
bepaling niet werd geschonden. 

C) Gemengde loopbaan ambtenaar-zelfstandige 

De gemengde loopbaan als zelfstandige en als ambtenaar wordt op dezelfde wijze behandeld 
als die van een werknemer die tijdens zijn loopbaan ook als ambtenaar zou hebben gewerkt. 
Artikel 19 van de Pensioenwet zelfstandigen bepaalt inderdaad dat, in geval van 
overschrijding van de eenheid bij de berekening van de breuk die de beroepsloopbaan 
weergeeft, het aantal dienstjaren als zelfstandige zodanig wordt verminderd dat het totaal 
loopbaanjaren tot de eenheid herleid wordt1084. 

D) Gemengde loopbaan werknemer-zelfstandige-ambtenaar 

Op basis van bovenstaande regels wordt de gemengde loopbaan als werknemer, zelfstandige 
en ambtenaar thans als volgt behandeld. Het totaal aantal dienstjaren in elk pensioenstelsel 
apart wordt berekend en opgeteld. Als het resultaat van de optelsom de eenheid overschrijdt, 
wordt eerst het aantal loopbaanjaren als zelfstandige verminderd in toepassing van artikel 19 
Pensioenwet zelfstandigen. Indien het resultaat dat door die vermindering wordt bereikt de 
eenheid nog overschrijdt, wordt, op grond van artikel 10bis Pensioenwet werknemers, het 
aantal jaren van tewerkstelling als werknemer eveneens verminderd om de eenheid te 
bereiken. 

Volledigheidshalve dient hier te worden opgemerkt dat die toepassing van het beginsel van de 
eenheid van loopbaan op gemengde loopbanen in de drie pensioenstelsels zou kunnen 
evolueren na de uitvoering en de inwerkingtreding van de wet van 11 mei 2003 die artikelen 
10bis Pensioenwet werknemers en 19 Pensioenwet zelfstandigen wijzigt1085. Onder 
voorbehoud van de inhoud van de uitvoeringsbesluiten - die thans nog niet gekend zijn - zou 
men, in dergelijke gevallen, eerst moeten bepalen welke jaren uit de beroepsloopbaan van 
zelfstandigen en die van werknemers de minst voordelige zijn. Daarna zouden die minst 
voordelige jaren uit de totale loopbaan moeten worden geweerd zodat de eenheid bereikt 
wordt. Maar dit is toekomstig recht! Of misschien niet, aangezien de minister van Pensioenen 
van plan is om het beginsel van de eenheid van loopbaan vanaf 2013 geleidelijk af te 
schaffen1086. 

 

                                                
1083 Arbitragehof 21 september 2001, nr. 112/2001, B.6. 
1084 Art. 19 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
1085 Wet 11 mei 2003 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan, BS 24 
juni 2003. 
1086 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 6. 
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2.2.5. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Aangaande de loopbaanduur die in aanmerking komt om het pensioen te berekenen, kan men 
zich afvragen of de verschillen in behandeling thans nog steeds verantwoord zijn. 

De ‘theoretische loopbaanduur’ van de ambtenaren bedraagt op een zekere manier 60 jaar. 
Uiteraard wordt dat getal niet bereikt door gedurende 60 jaar actief in dienst te zijn maar door 
de optelsom van de effectief gepresteerde jaren en van de gelijkgestelde perioden die wettelijk 
als aanneembare jaren worden beschouwd1087. Desalniettemin rijst de vraag of die 
loopbaanduur, die zo ver van de werkelijkheid is, op zich wel verantwoord is en of ze geen 
verschil in behandeling ten aanzien van werknemers en zelfstandigen inhoudt dat niet 
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel. Het antwoord op beide vragen is weliswaar sterk 
gebonden aan de berekeningswijze van en het toepasbare tantième op het pensioen van elk 
stelsel. We komen daar dus later op terug maar we kunnen nu al zeggen dat de loopbaanduur 
van de ambtenaren niet verantwoord lijkt te zijn, op uitzondering van het historische argument 
na. 

De andere gelijkheidsvraag in verband met de loopbaanduur betreft de gemengde loopbanen. 
Men kan zich immers afvragen of de voorrang van gepresteerde jaren in het 
werknemersstelsel in geval van gemengde loopbaan werknemer-zelfstandige geen schending 
van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. Door de invoering van die voorrangsregeling wou de 
wetgever de pensioengerechtigde beschermen door hem het hoogste mogelijke pensioen te 
garanderen. Vanuit de bekommernis om de leefomstandigheden van zijn medemens kan 
dergelijke doelstelling alleen maar worden toegejuicht. De vraag is echter of die regeling 
thans nog in overeenstemming is met het beoogde doel, met andere woorden of die nog 
verantwoord is? De wetgever blijkt zelf te hebben begrepen dat die bepaling ouderwets en 
voorbijgestreefd was daar hij een nieuwe regeling aangenomen heeft waarin de meest 
interessante jaren, ongeacht het pensioenstelsel, in aanmerking komen om het pensioen te 
berekenen. Maar zoals opgemerkt dient die wettelijke regeling nog te worden uitgevoerd en 
de nodige uitvoeringsbesluiten laten op zich wachten... De gemengde loopbanen zelfstandige-
ambtenaar en werknemer-ambtenaar roepen vanzelfsprekend dezelfde vragen op waarop 
hetzelfde antwoord kan worden gegeven: die voorrangsregeling in geval van gemengde 
loopbaan lijkt thans voorbijgestreefd en niet meer verantwoord te zijn. 

Men kan zich ten slotte afvragen hoe de berekening van de gemengde loopbanen zal verlopen 
als de minister van Pensioenen zijn project van geleidelijke afschaffing van de eenheid van 
loopbaan en van invoering van een verhoogd pensioen voor de loopbanen langer dan 45 jaar 
uitvoert. 

  

                                                
1087 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2. Berekening van het rustpensioen, 2.2. De loopbaanduur, 2.2.3. De 
loopbaanduur van het overheidspersoneel. 
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2.3. De gezinstoestand 

In de pensioenstelsels van de werknemers en van de zelfstandigen wordt rekening gehouden 
met de gezinstoestand om het pensioenbedrag te bepalen. Beide wettelijke regelingen 
voorzien in twee pensioenbedragen: enerzijds als alleenstaande, anderzijds als gezinshoofd. In 
het eerste geval wordt het pensioen op 60 % van het refertebedrag vastgelegd, in het tweede 
geval bedraagt het gezinspensioen 75 % van datzelfde refertebedrag. De gezinstoestand wordt 
bekeken op het moment van de toekenning van het pensioen. 

In het overheidsstelsel bedraagt het pensioen in principe voor iedereen 75 % van de 
refertebezoldiging. De wet maakt geen verschil in percentage naargelang van de 
gezinstoestand van de betrokkene. 

 

2.3.1. Werknemers en gezinstoestand 

Artikel 5, § 1 van de Wet modernisering werknemerspensioenen1088 bepaalt dat het 
referteloon ten belope van 75 % (gezinspensioen) of 60 % (alleenstaandenpensioen) in 
aanmerking wordt genomen naargelang de gezinstoestand van de betrokken werknemer. 

Wat de gehuwde pensioengerechtigden betreft, kan een werknemer aanspraak maken op een 
gezinspensioen (75 %) als de echtgenoot1089: 

- elke beroepsarbeid heeft gestaakt, behalve eventuele uitzonderingen toegestaan 
door de Koning; 

- geen eigen pensioen ontvangt; 

- geen andere uitkering krijgt, zoals ziekte- of invaliditeitsvergoeding, 
werkloosheidsuitkering, vergoeding wegens loopbaanonderbreking of 
vermindering van de arbeidsprestaties, hetzij bij toepassing van een Belgische 
wetgeving, hetzij bij toepassing van een buitenlandse wetgeving . 

In bepaalde gevallen mag de echtgenoot een eigen pensioen ontvangen zonder dat het recht op 
een gezinspensioen in hoofde van de andere pensioengerechtigde verloren gaat. Artikel 5, § 8 
van de Wet modernisering werknemerspensioenen bepaalt immers dat het recht op een 
gezinspensioen in hoofde van een echtgenoot behouden blijft indien het pensioen dat door de 
andere echtgenoot wordt verkregen minder bedraagt dan het verschil tussen het 
gezinspensioen en het alleenstaandenpensioen. In dat geval wordt het pensioen, dat aan 
gezinsbedrag wordt berekend, verminderd met het pensioen van de andere echtgenoot. Indien 

                                                
1088 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
BS 17 januari 1997. 
1089 Aangezien mannen en vrouwen thans op dezelfde wijze worden behandeld, hebben wij geopteerd om van 
‘echtgenoot’ te spreken zonder verschil te maken tussen echtgenoot en echtgenote. Met andere woorden, als er 
sprake is van ‘echtgenoot’, kan het zowel gaan om een man als om een vrouw. 
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die laatste berekening minder voordelig is voor de betrokkenen, behoudt elke echtgenoot zijn 
pensioen als alleenstaande. 

Aan alle andere werknemers, dit is enerzijds gehuwde werknemers wier echtgenoot de 
hiervoor opgesomde voorwaarden niet vervult en anderzijds niet (meer) gehuwde 
werknemers, wordt een zogenoemd alleenstaandenpensioen (60 %) toegekend. 

De percentages die thans op het referteloon worden toegepast om het pensioen te berekenen, 
zijn voor de arbeiders en de bedienden van kracht sinds de inwerkingtreding van 
respectievelijk de wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
arbeiders1090 en de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
bedienden1091. Vóór die wetswijzigingen bedroeg het rustpensioen als alleenstaande 45 % en 
dat als gezinshoofd 60 %1092. Het doel van de wetgever bestond erin om de werknemers van 
de private en die van de publieke sector op gelijke voet te plaatsen1093. Ondanks de verhoging 
van die percentages tot respectievelijk 60 % en 75 %, voerden de hervormingen van 1955 en 
van 1957 geen volledige gelijkheid tussen de stelsels in, vermits het pensioen van de 
werknemers berekend bleef in functie van de gezinstoestand van de betrokkenen, wat niet het 
geval was - en thans niet is - voor de ambtenaren. Bij de bespreking van de wet van 12 juli 
1957 diende de heer GLINEUR echter een amendement in om het basispensioen op 75 % van 
de bezoldiging vast te stellen voor alle categorieën van gerechtigden en zo de bestaande 
discriminatie op te heffen. Dit amendement werd met 11 stemmen en 7 onthoudingen 
afgewezen omdat het “het financieringsplan [zou] verstoren”.1094 Volledigheidshalve dient te 
worden vermeld dat een gelijkaardig amendement aan de arbeiderswet van 21 mei 1955 om 
dezelfde redenen eveneens werd verworpen1095. Voor de wetgever heeft de gelijkheid 
minstens een grens: de financiële middelen van de staat. 

De wetgever beschikt weliswaar over een zekere beleidsmarge maar men kan zich afvragen of 
het financiële argument altijd in de weg kan staan van meer gelijkheid tussen de 
pensioengerechtigden onderling. Die vraag is thans nog relevanter, gezien de 
maatschappelijke evolutie op het vlak van gezinssituaties. Waar vroeger het huwelijk 
beschouwd werd als de normale stap op volwassen leeftijd en als een band die niet, of heel 
uitzonderlijk, kon worden verbroken, is dat nu niet meer het geval. Steeds meer mensen 
wonen liever samen dan in het huwelijk treden, het aantal echtscheidingen neemt toe, 

                                                
1090 BS 19 juni 1955. 
1091 Art. 10 wet 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957. 
1092 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 14; Wetsontwerp betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St. Kamer, 1956-1957, nr. 693/8, verslag namens de 
Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 15. 
1093 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1. 
1094 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 15. 
1095 Dit amendement aan het artikel 8 beoogde het pensioen op 75 % van de bezoldiging voor alle arbeiders te 
berekenen, ongeacht de gezinstoestand. Dit amendement werd verworpen “omdat het gehele financiële 
mechanisme van het ontwerp er door in het gedrang [werd] gebracht”. Wetsontwerp betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 240/14, verslag namens de Commissie voor 
de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 30. 
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personen die voor de tweede of de derde keer trouwen zijn geen uitzondering meer en de 
tewerkstellingsgraad bij vrouwen is aanzienlijk toegenomen. Is het behouden van een 
alleenstaandenpensioen en een gezinspensioen bijgevolg nog verantwoord? 

De wettelijke regeling inzake gezinspensioen versus pensioen als alleenstaande is immers 
enkel van toepassing op wettelijk gehuwde echtgenoten en niet op samenwonenden. Nochtans 
houdt de socialezekerheidswetgeving in andere sectoren wél rekening met het samenwonen. 
Het lijkt dus vrij incoherent dat dat niet het geval is in de pensioensector1096.  

 

2.3.2. Zelfstandigen en gezinstoestand 

De regeling voor zelfstandigen is gelijklopend met de regeling die van toepassing is op de 
werknemers. Om het pensioen van de zelfstandigen te bepalen, wordt eveneens rekening 
gehouden met de gezinstoestand1097. Tot de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering van de pensioenregelingen1098 was het zelfstandigenpensioen forfaitair. Er 
bestonden dus twee forfaitaire basisbedragen, een voor het gezinspensioen en een voor het 
pensioen als alleenstaande, “die geheel of gedeeltelijk werden toegekend met inachtname van 
twee elementen: de loopbaan en de bestaansmiddelen”1099. Door de invoering van de 
proportionele berekening van het zelfstandigenpensioen werd de berekeningswijze 
gelijkaardig aan die van de werknemers. 

Voor de loopbaanjaren vanaf 1984 bedraagt het gezinspensioen 75 % van het referte-
inkomen1100 en wordt het toegekend aan gehuwde zelfstandigen voor zover hun echtgenoot 
aan een aantal voorwaarden voldoet. Die laatste stemmen overeen met die welke in het stelsel 
van de werknemers worden opgelegd. Met andere woorden, de zelfstandige heeft recht op een 
gezinspensioen (75 %) als de echtgenoot1101: 

                                                
1096 E. DERMINE en F. REUSENS, “Effets de la création et de la dissolution du couple”, in J.-L. RENCHON en J. 
HAUSER,  Le statut juridique du couple marié et du couple non marié en droit belge et français, vol. 1. Les 

statuts légaux des couples, te verschijnen. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de 
arbeidsongevallenregeling ook geen rekening houdt met samenwonenden. Zie onder andere hierover J. VAN 

LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, Handboek 

Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 651, nr. 1876-1877. 
1097 Art. 9 KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandigen, BS 14 
november 1967; art. 127 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 
22 mei 1984; art. 6 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1098 BS 21 mei 1984. 
1099 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 719, nr. 1056. 
1100 Art. 6 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 
15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende 
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, BS 6 
maart 1997. 
1101 Art. 9 KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de zelfstandigen, BS 14 
november 1967. 
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- elke beroepsarbeid heeft gestaakt, behalve eventuele uitzonderingen toegestaan 
door de Koning; 

- geen eigen pensioen ontvangt; 

- geen andere uitkering krijgt, zoals ziekte- of invaliditeitsvergoeding, 
werkloosheidsuitkering, vergoeding wegens loopbaanonderbreking of 
vermindering van de arbeidsprestaties, hetzij bij toepassing van een Belgische 
wetgeving, hetzij bij toepassing van een buitenlandse wetgeving. 

Artikel 9 Pensioenwet zelfstandigen bepaalt dat de echtgenoot die een uitkering ontvangt1102, 
kan afzien van de betaling ervan, teneinde de andere echtgenoot een gezinspensioen te laten 
genieten. Die mogelijkheid tot verzaking strekt zich zelfs uit tot de pensioenregeling van de 
werknemers. Een zelfstandige die met een werknemer gehuwd is, kan zijn uitkering weigeren 
opdat zijn echtgenoot een werknemerspensioen aan het gezinsbedrag zou ontvangen. Dit is 
een concrete toepassing van het doel van de wetgever die, net als in de werknemersregeling, 
aan de gepensioneerden het voordeligste pensioen wil toekennen. De wetgever heeft bijgevolg 
het geval voorzien waarin een echtgenoot, die een (pensioen)uitkering geniet op grond van 
een buitenlandse regeling, niet kan afzien van de betaling van de uitkering. In dat geval 
bepaalt artikel 9 dat het bedrag van het buitenlandse pensioen (of de uitkering) in 
vermindering wordt gebracht van het zelfstandigenpensioen dat aan de andere echtgenoot 
wordt uitbetaald. 

Als de voorwaarden om aanspraak te maken op een gezinspensioen niet vervuld zijn, ontvangt 
de betrokkene een pensioen als alleenstaande (60 %)1103, zoals in het pensioenstelsel van de 
werknemers. 

Hier dient ook te worden opgemerkt dat de bepaling van het pensioen aan gezins- of 
alleenstaandentarief dezelfde vragen oproept als in de werknemersregeling. Die regel is 
immers enkel van toepassing op gehuwden en niet op samenwonenden1104. 

 

2.3.3. Ambtenaren en afwezigheid van het criterium van de gezinstoestand 

In het pensioenstelsel van de ambtenaren wordt geen rekening gehouden met de 
gezinstoestand. Het pensioen wordt beschouwd als een individueel recht. Dit is een 
rechtstreeks gevolg van de oorspronkelijke opvatting van het ambtenarenpensioen waarbij het 
pensioen van de ambtenaar beschouwd werd als een lijfrente en een beloning voor bewezen 

                                                
1102 Op grond van hetzij een Belgische regeling, hetzij een buitenlandse wetgeving. 
1103 Art. 6 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 
15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende 
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, BS 6 
maart 1997 
1104 E. DERMINE en F. REUSENS, “Effets de la création et de la dissolution du couple”, in RENCHON, J.-L. en 
HAUSER, J., Le statut juridique du couple marié et du couple non marié en droit belge et français, vol. 1. Les 

statuts légaux des couples, te verschijnen. 
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dienst. Daarna sprak men vooral van uitgestelde wedde en niet meer van lijfrente1105. Een 
lijfrente, noch een uitgestelde wedde noch een beloning worden echter toegekend in functie 
van de gezinstoestand. Gezien dat kenmerk van het ambtenarenpensioen, wordt er bijgevolg 
ook geen rekening gehouden met de gezinstoestand. Thans kan men zich wel vragen stellen 
over deze verklaring. Kan het ambtenarenpensioen nog steeds worden beschouwd als een 
uitgestelde wedde of als een beloning voor bewezen dienst? 

In de loop der jaren heeft het pensioen van de ambtenaren (een deel van) die kenmerken 
verloren. Het pensioen werd oorspronkelijk gekwalificeerd als uitgestelde wedde omdat 
ambtenaren op het einde van hun loopbaan aanspraak konden maken op een 
ouderdomspensioen, zonder dat ze tijdens hun loopbaan bijdragen hoefden te betalen. Zoals 
we hiervoor zagen1106, is het pensioen van de ambtenaren nu nochtans contributief. Het 
overschot van de betaalde bijdragen ter financiering van de overlevingspensioenen wordt 
immers structureel gebruikt om een deel van de uitgaven voor rustpensioenen te 
bekostigen1107. Dat was trouwens de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever die in 1982, in 
de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering 
van de pensioenregelingen, als eerste beginsel poneerde dat alle stelsels op een contributieve 
basis berusten1108 en bijgevolg verklaarde: “Titel V geeft als bestemming voor de door de 
personeelsleden van de openbare sector gestorte bijdragen gezamenlijk de rust- en 
overlevingspensioenen en stelt aldus een einde aan het fictief bestaan van het Fonds voor 
Overlevingspensioenen waarvan de reserves sedert meerdere jaren regelmatig gebezigd 
werden om de voor de rustpensioenen bestemde budgettaire kredieten te verminderen”1109. De 
kosteloosheid van de ambtenarenpensioenen is de dag van vandaag daarom vrij relatief. 

De andere reden die in principe toelaat om het pensioen van de ambtenaren als uitgestelde 
wedde te kwalificeren, betreft het begrip ‘beloning’. Oorspronkelijk was het pensioen een 
beloning van de staat voor bewezen diensten. In de loop der jaren is dit begrip geleidelijk uit 
de praktijk verdwenen. De willekeur van het staatshoofd heeft plaats gemaakt voor algemene 
regels die de gelijkheid tussen het overheidspersoneel moeten bevorderen1110. Zodra een 
ambtenaar aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, kan hij aanspraak maken op een 
pensioen. Thans bestaat het concept van beloning enkel op formele wijze, daar artikel 1, 

                                                
1105 “Ce n’est pas dans le principe de la rémunération que ces difficultés consistent: ce principe n’est plus 

aujourd’hui contesté par personne”. Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, 
Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 1. A. HENRY, Administration et fonctionnaires. Essai de doctrine 

administrative, Brussel, Maurice Lambertin ed., 1930, 208-209. 
1106 Cf. Deel IV, Hoofdstuk 3 - Financiering van de pensioenstelsels. 
1107 Art. 61 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1108 “Eerste principe: alle stelsels steunen op de betaling van bijdragen, hetgeen een aanpassing van de stelsels 
van de openbare sector inhoudt”. De Franse versie van de tekst is nog meer expliciet: “Premier principe: tous les 

régimes sont à base contributive, ce qui implique une adaptation des régimes du secteur public”. Ontwerp van 
wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-1983, nr. 557/1, 
toelichting, 5. 
1109 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat, 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 8. 
1110 De eerste stap hiervoor werd gezet met het besluit van 14 september 1814 van Willem van Oranje-Nassau 
dat het decreet van 2-23 augustus 1790 verving. De tweede stap gebeurde bij het aannemen van de algemene wet 
van 21 juli 1844 over de kerkelijke en de burgerlijke pensioenen, na de onafhankelijkheid van België. Zie 
hierover “Deel III. Gelijkheid en geschiedenis van de sociale zekerheid”. 
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eerste lid van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen1111 
bepaalt dat “aan magistraten, ambtenaren en personeelsleden, die, ingevolge een vaste 
benoeming of ingevolge een door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde benoeming, deel 
uitmaken van het algemene bestuur en uit de Staatskas worden bezoldigd, kan pensioen 
worden verleend op de leeftijd van vijfenzestig jaar en na twintig jaar dienst.” Bijgevolg zijn 
we de mening toegedaan dat de juridische kwalificatie van het ambtenarenpensioen als 
uitgestelde wedde voorbijgestreefd is1112. 

 

2.3.4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

In tegenstelling tot de pensionregelingen van de werknemers en de zelfstandigen, wordt in de 
pensioenregeling van de overheidssector het bedrag van het pensioen niet bepaald in functie 
van de gezinstoestand. Het pensioen van de ambtenaren wordt immers beschouwd als een 
individueel recht. Wij denken dat dit een zeer positief element is dat eveneens zou moeten 
worden toegepast in de andere pensioenregelingen. Het verschil in behandeling is immers niet 
meer verantwoord. Zoals wij al zagen, beoogde de wetgever, door de verhoging van de 
percentages die op het referteloon worden toegepast om het pensioen te berekenen, de 
werknemers van de private en van de publieke sector op gelijke voet te plaatsen1113. Het 
amendement dat in de jaren vijftig ingediend werd om in het pensioenstelsel van de 
werknemers één pensioentarief te behouden, namelijk 75 %, en enige verwijzing naar de 
gezinstoestand weg te halen, werd om financiële redenen verworpen1114. De geschiedenis van 
de pensioenen toont echter aan dat de wetgever altijd bekommerd was om het financiële 
evenwicht van de pensioensector en dat talrijke stappen naar meer gelijkheid tussen de 
gepensioneerden onderling, ongeacht hun beroepscategorie, om financiële redenen niet 
werden genomen. De financiële situatie is er nu zeker niet op verbeterd en de toename van het 
aantal gepensioneerden, gekoppeld aan een langere levensduur, laat ongetwijfeld geen 
ommekeer verwachten. Toch vereist de evolutie van de maatschappij dat die kwestie opnieuw 
wordt bekeken, wat trouwens al uitdrukkelijk vermeld stond in de voorbereidende werken van 
de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen. 

                                                
1111 BS 31 juli 1844. 
1112 De personeelsleden van de publieke sector blijven weliswaar die kwalificatie verdedigen uit vrees dat de 
ambtenarenpensioenen in overeenstemming gebracht worden met die van de privésector. Het gaat dus niet 
zozeer om een juridische analyse maar eerder om een manier om verworven rechten te verdedigen. Om alle 
eventuele misverstanden te vermijden, dient hier te worden vermeld dat ons standpunt, met name dat het 
ambtenarenpensioen thans geen uitgestelde wedde meer is, helemaal niet betekent dat wij de verworven rechten 
van de ambtenaren van tafel willen vegen, noch dat wij pleiten voor een gelijkschakeling van de pensioenen van 
de publieke sector met die van de privésector, noch dat wij voorstander zijn van een berekening van het 
ambtenarenpensioen in functie van de gezinstoestand. Integendeel! Als de pensioenberekening van werknemers, 
zelfstandigen en ambtenaren dienen te worden gelijksteld, is het zoveel mogelijk door de nadeligste 
berekeningswijze op de voordeligste af te stemmen en niet andersom. 
1113 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1. 
1114 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 15; Wetsontwerp betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 240/14, verslag namens de 
Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 30. 
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In verband met het bestaan van een gezinspensioen en een alleenstaandenpensioen verklaarde 
de minister voor Pensioenen het volgende: “Dit verschillend bedrag is eigen aan de sector der 
sociale pensioenen. Het beantwoordt aan de gewettigde bezorgdheid om met de behoefte van 
de gepensioneerde rekening te houden, naargelang deze, al dan niet, een echtgenoot ten laste 
heeft. Dit familiale aspect komt niet tevoorschijn in de pensioenregeling van de openbare 
sector. In het perspectief van harmonisatie der stelsels kan men zich hierover vragen stellen, 
al moet men vermijden het individueel pensioenrecht, dit is het recht dat rechtstreeks 
voortvloeit uit de persoonlijke bijdragen, te verwarren met het complement dat gebonden is 
aan de toestand van de echtgenoot”1115. Het vervolg is bekend. De kwestie werd om financiële 
redenen opzij geschoven. 

Rekening houdend met de evolutie van de maatschappij (onder meer de toename van de 
tweeverdienersgezinnen, de verhoging van het aantal samenwonenden, de stijging van het 
aantal tweede (of derde) huwelijken, de toename van het aantal alleenstaanden met kinderen 
ten laste, de evolutie van de arbeidsmarkt) zijn we de mening toegedaan dat het bestaan van 
een gezinspensioen en een pensioen als alleenstaande in de stelsels van de werknemers en van 
de zelfstandigen niet meer verantwoord is ten aanzien van het doel dat de wetgever beoogde 
en meermaals bevestigde1116. 

 

2.4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Om het pensioen van de werknemers en de zelfstandigen te berekenen, wordt rekening 
gehouden met de beroepsinkomens, de loopbaan en de gezinstoestand terwijl enkel de wedde 
en de loopbaan voor de berekening van het pensioen van de ambtenaren in aanmerking 
komen. 

Daarnaast is het referte-inkomen van de werknemers (het loon), de zelfstandigen (de 
beroepsinkomsten) en de ambtenaren (de wedde) vrij verschillend. Terwijl het referte-
inkomen van de werknemers en de zelfstandigen het gemiddelde van de verdiende inkomsten 
op een periode van 45 jaar bedraagt, is de refertewedde van de ambtenaar de gemiddelde 
wedde van de laatste vijf jaar die aan het pensioen voorafgaan1117. Aangezien de arbeidsmarkt 
functioneert op basis van loopbanen waarin de bezoldiging met het aantal jaren ervaring en de 
leeftijd toeneemt, is een berekening van de refertebezoldiging in functie van die van de laatste 
loopbaanjaren meestal veel voordeliger dan een berekening van de refertebezoldiging op de 
hele loopbaan. De vraag kan worden gesteld of dit verschil in behandeling tussen 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren al dan niet een schending inhoudt van het 
gelijkheidsbeginsel. Zoals wij het hiervoor gezien hebben, is thans het doel van het wettelijke 
pensioen gelijkaardig in alle stelsels, met name een vervangingsinkomen te verschaffen aan 

                                                
1115 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 7. 
1116 Zie hierover “Deel III - Gelijkheid in de geschiedenis van de sociale zekerheid”. 
1117 Vanaf 2012 wordt de refertewedde berekend op de gemiddelde wedde van de laatste tien jaar, met dien 
verstande dat de maatregel niet van toepassing is op de ambtenaren die op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar 
bereikt hebben (art. 105 en 106 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011). 
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gerechtigden die wegens hun leeftijd hun beroepsactiviteit hebben stopgezet. De wetgever 
gaat ervan uit dat dit het geval is vanaf de leeftijd van 65 jaar, maar laat wel uitzonderingen 
toe, zoals de mogelijkheid tot vervroegd pensioen of tot tewerkstelling na de leeftijd van 65 
jaar. Desondanks volstaat die gelijke doelstelling niet om te besluiten dat het verschil in de 
manier waarop het referte-inkomen bepaald wordt naargelang van de beroepscategorie een 
schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. Het referte-inkomen moet inderdaad worden 
bekeken rekening houdend met de loopbaan en het tantième dat wordt toegepast om het 
pensioen te berekenen. 

De loopbaan van de werknemers en de zelfstandigen wordt tot 45 jaar beperkt. Alle 
bijkomende jaren, hetzij werkelijk gepresteerd, hetzij gelijkgesteld, komen niet in aanmerking 
voor de berekening van het pensioen1118. In het stelsel van de ambtenaren kan een loopbaan 
theoretisch 60 jaren bedragen. Aan de effectief gepresteerde loopbaanjaren kunnen 
bonificaties en gelijkgestelde perioden worden toegevoegd, waardoor het totaal aantal 
loopbaanjaren ruim 45 jaar kan overschrijden, wat niet het geval is in het stelsel van de 
werknemers en dat van de zelfstandigen. Ook al dient die bepaling samen met de loopbaan en 
het tantième te worden bekeken, menen we dat dit verschil in behandeling thans niet meer 
verantwoord is. 

De gezinstoestand komt in aanmerking om het pensioen van de werknemers en de 
zelfstandigen te berekenen, terwijl het niet het geval is voor de berekening van het 
ambtenarenpensioen. Zoals hiervoor aangetoond1119 is dat verschil in behandeling thans niet 
meer verantwoord. Daarenboven roept dat onverantwoord verschil in behandeling een 
fundamenteel vraag op: is dergelijke vorm van selectiviteit in overeenstemming met ons 
stelsel van sociale verzekering? We menen van niet. Door rekening te houden met de 
gezinstoestand, worden in werkelijkheid de bestaansmiddelen in aanmerking genomen. Het 
gaat inderdaad om het bestaan of niet van een bepaald inkomen in hoofde van de echtgenoot 
van de pensioengerechtigde. Nochtans wordt de sociale zekerheid, in de strikte betekenis van 
het woord, onder andere gekenmerkt door de afwezigheid van onderzoek naar de 
bestaansmiddelen1120, in tegenstelling tot de sociale bijstand. We zijn de mening toegedaan 
dat een eventuele selectiviteit alleen via een ander mechanisme kan worden ingevoerd, 
bijvoorbeeld via de fiscaliteit. 

Op de vraag of het verschil in berekening van het rustpensioen naargelang van de 
beroepscategorie al dan niet in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel, antwoorden 
we ten slotte negatief. Het is thans niet meer verantwoord om het pensioen te berekenen op 

                                                
1118 In de toekomst zou die berekening kunnen veranderen. De minister van Pensioenen heeft immers op 20 
december 2011 aangekondigd dat het beginsel van de eenheid van loopbaan zou worden afgeschaft en dat de 
gepresteerde jaren na 45 loopbaanjaren recht op een verhoogd pensioen zouden geven (Beleidsnota van de 
minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 6). 
1119 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2.3. De gezinstoestand, 2.3.4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel. 
1120 Ondanks dit principiële kenmerk dient te worden vastgesteld dat de wetgever regelmatig de neiging heeft om 
selectiviteit via de sociale zekerheid te willen verwezenlijken. We denken bijvoorbeeld aan de 
kinderbijslagregeling die voorziet in de toekenning van hogere kinderbijslag aan alleenstaande ouders, 
langdurige werklozen, enz. 
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basis van een verschillend referte-inkomen en een verschillende loopbaan en, wat de 
werknemers en de zelfstandigen betreft, rekening houdend met de gezinstoestand. 

 

3. Berekening van het vervroegd pensioen 

Hoewel de pensioenleeftijd 65 jaar is voor alle beroepscategorieën, laten de verschillende 
pensioenregelingen toe voor die leeftijd op pensioen te gaan, dit is in principe vanaf 60 jaar. 
Dit is het zogenoemde vervroegd pensioen. 

Volgens cijfers opgenomen in het ‘Groenboek Pensioenen’1121 omvat de bevolkingsschijf 60-
64 jaar 602 889 personen waarvan 252 362 met pensioen of met vervroegd pensioen zijn. Het 
gaat om meer dan een derde van die bevolkingsschijf, wat ongetwijfeld het belang van het 
mechanisme van vervroegd pensioen aantoont. 

 

3.1. Het vervroegd pensioen van de werknemers 

Artikel 4 van de Wet modernisering werknemerspensioenen bepaalt dat de werknemer het 
pensioen vervroegd kan laten ingaan, voor zover hij een aantal voorwaarden vervult1122. 
Concreet betekent dit dat hij vanaf de maand volgend op die van zijn 60ste verjaardag met 
pensioen kan gaan, op voorwaarde dat hij een loopbaan van minstens 35 jaren bewijst in een 
of meerdere wettelijke pensioenregelingen1123. Volledigheidshalve dient hier te worden 
vermeld dat de vereiste leeftijd om aanspraak te maken op het vervroegd pensioen op 62 jaar 
wordt vastgelegd voor de pensioenen die vanaf 2016 daadwerkelijk en voor de eerste keer 
ingaan en dat de minimumloopbaanvoorwaarde vanaf 2015 40 jaar bedraagt1124. De wetgever 
heeft echter in een overgangsfase voorzien1125. 

De mogelijkheid tot vervroegd pensioen bestaat sinds 1925 bij de bedienden1126 en sinds 1930 
bij de arbeiders1127. De bedienden en de arbeidsters konden vanaf 55 jaar aanspraak maken op 

                                                
1121 “Verdeling van de 50- tot 64-jarigen volgens hun statuut op de arbeidsmarkt in 2008”, in NATIONALE 

PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 48, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
1122 Art. 4 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
BS 17 januari 1997. 
1123 Het kan ook gaan om buitenlandse wettelijke pensioenregelingen. 
1124 Art. 4 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen zoals 
gewijzigd door art. 107 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
1125 Overgangsfase inzake leeftijdsvoorwaarde: minstens 60,5 jaar zijn voor de pensioenen die ten vroegste en 
voor de eerste maal in 2013 ingaan; minstens 61 jaar zijn voor de pensioenen die ten vroegste en voor de eerste 
maal in 2014 ingaan; minstens 61,5 jaar zijn voor de pensioenen die ten vroegste en voor de eerste maal in 2015 
ingaan.  Overgangsfase inzake loopbaanvoorwaarde: voor de pensioenen die ten vroegste en voor de eerste maal 
ingaan in 2013, bedraagt de loopbaanvoorwaarde 38 jaar; voor de pensioenen die ten vroegste en voor de eerste 
maal ingaan in 2014, bedraagt de loopbaanvoorwaarde 39 jaar. 
1126 Art. 10, A en B wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroege 
dood der bedienden, BS 1 april 1925. 
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vervroegd pensioen, terwijl de leeftijd voor vervroegd pensioen voor de arbeiders 60 jaar 
bedroeg. Dit verschil in behandeling tussen bedienden en arbeiders is merkwaardig. De 
pensioenleeftijd van de arbeiders, zowel mannen als vrouwen, bedroeg immers 65 jaar, terwijl 
die van de bedienden 60 jaar bedroeg  voor de vrouwen en 65 jaar voor de mannen. 

In geval van vervroegd pensioen werd een door koninklijk besluit bepaalde 
verminderingscoëfficiënt (7 %1128) toegepast per jaar vervroeging. Het concrete gevolg van 
die regeling was dat een arbeidster die op 55 jaar met pensioen ging, een groter financieel 
nadeel moest ondergaan dan haar vrouwelijke bediendecollega, daar de normale 
pensioenleeftijd van de arbeidster 65 jaar bedroeg en die van de vrouwelijke bediende 60 jaar. 
Met andere woorden, er was sprake van een vervroeging van tien jaar in hoofde van de 
arbeidster en van vijf jaar in hoofde van de vrouwelijke bediende. Daardoor was de weerslag 
van de toepassing van de verminderingscoëfficiënt per jaar vervroeging veel belangrijker voor 
arbeidsters. Het is pas in 1953 dat dit verschil tussen vrouwelijke bedienden en arbeidsters 
werd afgeschaft vermits de pensioenleeftijd van de arbeidsters op 60 jaar werd vastgelegd1129 
en het vervroegd pensioen ten vroegste 5 jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd mogelijk 
was1130. 

De invoering van het recht op vervroegd pensioen vloeit onder andere voort uit de 
parlementaire discussie over de al dan niet verlaging van de pensioenleeftijd voor de mannen 
en uit het feit dat veel volksvertegenwoordigers ervan uitgingen dat vrouwen eerder stopten 
met werken dan mannen1131. Bovendien was het achterliggende idee van de wetgever dat een 
dergelijke maatregel de tewerkstelling zou bevorderen door het vroegtijdig vrijmaken van 
arbeidsplaatsen1132. 

In de jaren vijftig werd de verminderingscoëfficiënt die op de vervroegde pensioenen 
toegepast werd, verminderd tot 5 % per jaar vervroeging1133. Het is pas door de goedkeuring 
van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd dat die coëfficiënt 

                                                                                                                                                   
1127 Wet 14 juli 1930 houdende herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 
1927 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, BS 9 augustus 1930. 
Voor bijkomende uitleg over de mogelijkheid tot vervroegd pensioen in 1930, zie art. 18 wetsontwerp houdende 
herziening van de wet van 10 december 1924 gewijzigd bij de wet van 20 juli 1927 op de verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, Parl.St. Senaat 1929-1930, nr. 209, 10-13. 
1128 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, 3. 
1129 Art. 12 wet 29 december 1953 betreffende het arbeiderspensioen, BS 31 december 1953. “Het wetsontwerp 
verbetert merkelijke de huidige toestand. Het voorziet voor de vrouwen de verlaging van de leeftijd voor het 
pensioen van 65 jaar tot 60 jaar, waardoor de arbeidsters op gelijke voet geplaatst worden met de vrouwelijke 
bedienden”, Ontwerp van wet betreffende het ouderdomspensioen, Parl.St. Kamer 1952-1953, nr. 240, 
toelichting, 9. 
1130 Art. 12 wet 29 december 1953 betreffende het arbeiderspensioen, BS 31 december 1953. 
1131 Cf. Deel III, Hoofdstuk 4, Afdeling 1, 2. De XXste eeuw en het ontstaan van het werknemerspensioen. 
1132 J. VAN LANGENDONCK, “Gelijke behandeling in de sociale zekerheid”, RW 1991-1992, 1221; J. VAN 

LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, Handboek 

Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 754, nr. 2142. 
1133 Wat het vervroegd pensioen van de arbeiders betreft: wetsontwerp betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 240/14, 3; wat het vervroegd pensioen van 
de bedienden betreft: wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St. Kamer 
1956-1957, nr. 693/8, 5. 
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voor de werknemers werd afgeschaft1134. Die wet bepaalde dat mannelijke en vrouwelijke 
werknemers op 60 jaar met pensioen konden gaan zonder toepassing van enige 
verminderingscoëfficiënt1135, op voorwaarde dat ze een loopbaan van minstens 35 jaar 
hebben1136. Hierbij dient wel te worden vermeld dat de mogelijkheid tot vervroegd pensioen 
voor de vrouwen vanaf de leeftijd van 55 jaar reeds in 1987 werd afgeschaft1137. 

De afschaffing van de verminderingscoëfficiënt in het werknemersstelsel houdt een 
gelijkstelling in met het pensioenstelsel van de ambtenaren. In de publieke sector waren de 
ambtenaren “reeds op een flexibele pensioenleeftijd gerechtigd aangezien zij over het 
algemeen tussen 60 en 65 jaar met pensioen [konden] gaan zonder dat hierop een 
vermindering wegens vervroeging wordt toegepast en met dien verstande dat het pensioen op 
de gemiddelde wedde van de vijf laatste loopbaanjaren wordt berekend”1138. 

De loopbaan die in acht wordt genomen voor het recht op vervroegd rustpensioen moet niet 
noodzakelijk een loopbaan als werknemer zijn. De loopbaanjaren die pensioenrechten openen 
in het stelsel van de zelfstandigen, in een ander Belgisch stelsel (bijvoorbeeld de overheid) of 
in een buitenlands pensioenstelsel komen eveneens in aanmerking1139. 

Een loopbaanjaar in het werknemers- of in het overheidsstelsel komt enkel in aanmerking 
indien het overeenstemt met een tewerkstelling van minstens een derde van een jaarlijkse 
voltijdse arbeidsregeling1140. In het stelsel van de zelfstandigen komt een loopbaanjaar in 
aanmerking voor zover het twee kwartalen omvat die pensioenrechten kunnen openen1141. Er 
bestaat echter een afwijkende regeling voor de loopbaanjaren als zelfstandige van vóór 1957. 
Wat betreft die jaren, wordt in de wet bepaald dat ze in aanmerking komen als ze 

                                                
1134 Art. 2 en 3 wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot 
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 15 augustus 1990. 
1135 Wetsontwerp tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Kamer 1989-1990, nr. 1175/1, 14. 
1136 Art. 4 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
BS 17 januari 1997. Art. 4, § 3 voorzag een overgangsregeling van 1997 (jaar waarop het pensioen voor de eerste 
keer ingaat) tot 2005. In 1997 bedroeg de loopbaanvoorwaarde 20 jaar en werd geleidelijk op 35 jaar in 2005 
gebracht. 
1137 KB nr. 415 16 juli 1986 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het werknemerspensioen, BS 30 
juli 1986. 
1138 Ontwerp van wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Senaat 1989-1990, verslag namens de 
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden, nr. 1018/2, 5. 
1139 Art. 4, § 2 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
BS 17 januari 1997. 
1140 Met andere woorden, het kan vb. gaan om een job aan 1/3 gedurende 12 maanden of om een job aan 2/3 
gedurende 6 maanden. In het overheidsstelsel betekent dit dat het volstaat dat de wedde van het betrokkene 
personeelslid overeenstemt met 1/3 van de wedde die aan het ambt verbonden is. Art. 4, § 2, 2° KB 23 december 
1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
1141 Art. 4, § 2, 1° KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
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pensioenrechten in hoofde van de betrokken zelfstandigen openen. Die afwijking is uiteraard 
gebonden aan het pensioenstelsel dat vóór 1957 voor de zelfstandigen bestond1142. 

Volledigheidshalve dient ook te worden vermeld dat thans sommige gelijkgestelde perioden 
in aanmerking komen om te bepalen of de minimumvoorwaarde van een 35-jarige loopbaan 
vervuld is. 

 

3.2. Het vervroegd pensioen van de zelfstandigen 

Wat het vervroegd pensioen van de zelfstandigen betreft, zijn de voorwaarden gelijklopend 
met die welke in het werknemersstelsel vandaag van toepassing zijn. De zelfstandige kan 
vanaf de leeftijd van 60 jaar aanspraak maken op het pensioen1143, voor zover hij een 
loopbaan van minimum 35 jaren achter de rug heeft1144. 

De loopbaanjaren worden in aanmerking genomen op basis van dezelfde regels die van 
toepassing zijn in het werknemersstelsel. Concreet komt dus een loopbaanjaar in aanmerking 
voor zover het twee kwartalen omvat die pensioenrechten kunnen openen1145. Bijgevolg wordt 
ook rekening gehouden met sommige gelijkgestelde perioden om na te gaan of de 
loopbaanvoorwaarde al dan niet vervuld is. Wat betreft de jaren die vóór 1957 in de 
hoedanigheid van zelfstandige werden gepresteerd, bepaalt de wet dat ze in aanmerking 
komen als ze pensioenrechten in hoofde van de betrokken zelfstandigen openen. Zoals 
hiervoor gezegd is die afwijking uiteraard gebonden aan het pensioenstelsel dat vóór de 
invoering van de verplichte pensioenverzekering voor de zelfstandigen bestond1146. Een 
loopbaanjaar in het werknemers- of in het overheidsstelsel komt enkel in aanmerking indien 
het overeenstemt met een tewerkstelling van minstens een derde van een jaarlijkse voltijdse 
arbeidsregeling1147. 

In tegenstelling tot de reglementering van de werknemersregeling wordt een 
verminderingscoëfficiënt per jaar vervroeging toegepast1148. De verminderingscoëfficiënt 
wordt sinds 2007 bepaald op basis van een getrapt systeem naargelang de leeftijd van de 

                                                
1142 Zoals in deel III van dit proefschrift vermeld, werden de zelfstandigen tot 1956 er de facto niet toe verplicht 
om zich tegen ouderdom te verzekeren. De echte verplichte pensioenverzekering werd pas door de wet van 30 
juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen (BS 4 juli 1956) ingevoerd. 
1143 Art. 3, § 2 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1144 Art. 3, § 3 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1145 Art. 3, § 3, 1° KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1146 Wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956. 
1147 Art. 3, § 3, 2° KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. In 
het werknemersstelsel gaat het bijvoorbeeld om een job aan 1/3 gedurende 12 maanden of om een job aan 2/3 
gedurende 6 maanden. In het overheidsstelsel betekent dit dat het volstaat dat de wedde van het betrokkene 
personeelslid overeenstemt met 1/3 van de wedde die aan het ambt verbonden is. 
1148 Art. 3, § 2 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
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betrokkene1149 en kan worden gemilderd in functie van de loopbaanduur1150. Concreet 
betekent dit dat de verminderingscoëfficiënt die op het pensioen van een zelfstandige met een 
loopbaan van 35 jaar wordt toegepast, tussen 25 % (vervroegd pensioen op 60-jarige leeftijd) 
en 3 % (vervroegd pensioen op 64 jaar) bedraagt. De verlaging van de 
verminderingscoëfficiënt in geval van langere loopbaan heeft tot gevolg dat er geen 
vermindering wordt toegepast op het zelfstandigenpensioen dat vanaf 1 januari 2009 ingaat 
indien de loopbaan van de betrokkene minstens 42 jaren bevat1151. 

Door de toepassing van een verminderingscoëfficiënt in geval van vervroegd pensioen 
beoogde de wetgever de uitgaven van het pensioenstelsel van de zelfstandigen te beperken en 
tegelijkertijd het recht op vervroegd pensioen te behouden1152. De verlaging van die 
verminderingscoëfficiënt werd in 2008 ingevoerd1153. Volgens de voorbereidende werken 
bestond het doel van de wetgever erin “aan de zelfstandigen die ten vroegste vanaf de leeftijd 
van 60 jaar vervroegd met pensioen willen gaan, de mogelijkheid te bieden om te ontsnappen 
aan het sanctiepercentage (…), wanneer ze een loopbaan van 42 jaar bewijzen, in alle 
Belgische en buitenlandse pensioenstelsels”1154. Die maatregel maakte deel uit van een reeks 
bepalingen tot verbetering van de koopkracht van de zelfstandigen1155. 

De toepassing van een verminderingscoëfficiënt in geval van vervroegd pensioen, gekoppeld 
aan het verschil in pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen dat tot 31 december 2008 
bestond, heeft aanleiding gegeven tot rechtszaken met betrekking tot het al dan niet 
eerbiedigen van het gelijkheidsbeginsel. Zo stelde onder andere het Hof van Cassatie, op 29 
april 20021156, een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie1157 over 
het verschil in behandeling bij de berekening van het pensioenbedrag tussen mannelijke en 
vrouwelijke zelfstandigen die op 60 jaar op pensioen gaan. Ten gevolge van een 
cassatieberoep ingediend tegen een arrest van het arbeidshof van Luik1158 achtte het Hof van 
Cassatie het nodig om aan het Hof van Justitie te vragen of een verschil in berekening tussen 
het pensioenbedrag van de mannen en dat van de vrouwen bestaanbaar was met de bepalingen 
van de richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978. Zoals eerder gezegd1159, concludeerde het 
Hof van Justitie dat artikel 7, eerste lid, sub a, van de richtlijn 79/7/EEG zich niet tegen een 
                                                
1149 Art. 3, § 2 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1150 Art. 3, § 3ter KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1151 Zie hierover de samenvattende tabellen van Y. Stevens in Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. 
VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2011, 940-941, nr. 2009. 
1152 Verslag aan de Koning, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing 
van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 
1997. 
1153 Art. 24, 1° programmawet 8 juni 2008, BS 26 juni 2008 en art. 202 programmawet 22 december 2008, BS 8 
januari 2009. 
1154 Ontwerp van programmawet, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 1607/001, 120. Wat de wettelijke aanpassing 
van juni 2008 betreft, zie ontwerp van programmawet, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 1011/001, 16. 
1155 Ontwerp van programmawet, Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 1011/016, verslag namens de commissie, 11-12. 
1156 Dit is voordat de verminderingscoëfficiënt in 2008 wordt verzwakt. 
1157 Cass. 29 april 2002, RN S010137F. 
1158 Arbh. Luik (2de kamer) 8 mei 2001, AR 26.555/97, niet gepubliceerd. 
1159 Cf. Deel II, Hoofdstuk 4, Afdeling 3 – De analoge-interpretatiemethode van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. 
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verschil in berekening van het pensioenbedrag verzet zolang de pensioenleeftijden voor 
mannen en vrouwen niet dezelfde zijn1160. 

Bij de berekening van het vervroegd pensioen van de zelfstandigen is de toepassing van een 
verminderingscoëfficiënt tegenwoordig het belangrijkste verschil tussen de zelfstandigen- en 
de werknemersregeling. Men kan zich afvragen of dit verschil in behandeling nog steeds 
verantwoord is. In beide stelsels beoogt de wetgever de uitgaven te beperken en de 
loopbaanduur van de betrokkenen te verlengen teneinde geen ontvangsten, met name sociale 
bijdragen, te verliezen. Dit is bedoeld om het financiële evenwicht van elk stelsel te 
behouden. Ondanks het feit dat het overheidsaandeel in de financiering van het sociale stelsel 
van de zelfstandigen groter is dan in het sociale stelsel van de werknemers1161, zijn de 
financiële moeilijkheden van beide stelsels gelijkaardig en lopen de uitdagingen ongeveer 
gelijk. Om welke reden wordt derhalve een verminderingscoëfficiënt toegepast op het 
vervroegd pensioen van de zelfstandigen en niet op dat van de werknemers? Uit de 
voorbereidende stukken van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele 
pensioenleeftijd1162 blijkt het volgende: “Wat de regeling voor de zelfstandigen betreft, wees 
het advies van 10 december 1986 van de werkgroep, die met het onderzoek van het sociaal 
statuut was belast, uit dat de zelfstandigen zelf geen vragende partij voor flexibiliteit 
waren”1163. Verder wordt er vermeld dat de standpunten van sommige 
zelfstandigenorganisaties sinds december 1986 zijn geëvolueerd en dat er een zekere interesse 
voor meer flexibiliteit inzake pensioenleeftijd bestaat. Maar de wetgever besloot uiteindelijk 
om de bestaande regeling niet aan te passen wegens “het broze evenwicht” van tussen de 
financiën van het sociaal statuut van de zelfstandigen en “de belangrijke uitgaven die het 
gevolg zijn van de verwezenlijking (…) van een meerjarenplan tot herwaardering van de 
minimumpensioenen”1164. Bovendien was de kost van de afschaffing van de 
verminderingscoëfficiënt veel lager in het werknemers- dan in het zelfstandigenstelsel, omdat 
de wetgever bij de raming ervan zowel met de bijkomende uitgaven in de pensioensector als 
met “de minderuitgaven in de werkloosheids- en invaliditeitsregeling” en “de gunstige 
weerslag van de afschaffing van het stelsel van brugrustpensioen” rekening kon houden1165. 

De regering begon toch overleg te plegen en stelde een onderzoek in om de 
toepassingsmogelijkheden van een gelijkaardige maatregel in het stelsel van de zelfstandigen 

                                                
1160 HvJ C-172/02, Bourgard, 2004. 
1161 Zoals het werd besproken in het hoofdstuk ‘financiering’ van dit proefschrift, bedroeg het aandeel van de 
Staat in de financiering van het werknemersstelsel ongeveer 25,84 % in 2005 en 26,38 % in 2009, terwijl het 
aandeel van de overheid in het zelfstandigenstelsel in 2005 33,54 % bedroeg en in 2009 37,87 %. 
1162 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 15 augustus 1990. 
1163 Ontwerp van wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Senaat 1989-1990, verslag namens de 
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden, nr. 1018/2, 5. 
1164 Ontwerp van wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Senaat 1989-1990, verslag namens de 
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden, nr. 1018/2, 5 
1165 Ontwerp van wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Senaat 1989-1990, verslag namens de 
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden, nr. 1018/2, 5-6. 
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“in het raam van de budgettaire mogelijkheden”1166 te evalueren. Dit gaf aanleiding tot de 
wetswijzigingen van 2008, waardoor de verminderingscoëfficiënt onder bepaalde 
voorwaarden aanzienlijk verminderd wordt1167. 

Hieruit blijkt dat in de toekomst de leeftijds- en de loopbaanvoorwaarde die van toepassing is 
op het vervroegd zelfstandigenpensioen, niet meer zal overeenstemmen met die welke wordt 
toegepast op het vervroegd pensioen van de werknemers. Zoals gezien, heeft de wetgever in 
december 2011 een wet aangenomen die zowel de leeftijds- als de loopbaanvoorwaarde van 
het vervroegd werknemerspensioen grondig wijzigt. Merkwaardig genoeg heeft hij geen 
gelijkaardige bepaling aangenomen voor het vervroegd pensioen van de zelfstandigen, terwijl 
hij dat wel heeft gedaan voor de ambtenaren. Men zou kunnen denken dat dit te wijten is aan 
een vergetelheid, maar het regeerakkoord van 1 december 20111168, noch de beleidsnota van 
20 december 2011 van de minister van Pensioenen1169 spreekt van een gelijkaardige 
hervorming in het pensioenstelsel van de zelfstandigen. De vraag is dan of er een geldige 
verantwoording bestaat voor dit (mogelijke) verschil in behandeling tussen de zelfstandigen 
enerzijds, de werknemers en de ambtenaren anderzijds! 

 

3.3. Het vervroegd pensioen van het overheidspersoneel 

Het recht op vervroegd pensioen van het overheidspersoneel wordt thans geregeld door artikel 
46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de 
pensioenregelingen1170. Dit artikel bepaalt dat ambtenaren vanaf de leeftijd van 60 jaar 
aanspraak kunnen maken op hun pensioen op voorwaarde dat ze minstens 5 aanneembare 
dienstjaren hebben die dateren van na 31 december 1976. Het gaat om dienstjaren die 
aanspraak op pensioen in het overheidsstelsel verlenen, met uitzondering van de bonificaties 
wegens studies en van andere perioden vergoed wegens diensten die voor de vaststelling van 
de wedde meetellen. De ambtenaar kan geen aanspraak maken op het vervroegd pensioen als 
zijn loopbaan als gevolg van afzetting werd beëindigd1171. 

Vanaf 2016 bedraagt de minimumleeftijd om aanspraak te kunnen maken op een vervroegd 
pensioen 62 jaar; vanaf 2015 wordt de loopbaanvoorwaarde op 40 jaar gebracht1172. Volgens 
de nieuwe versie van artikel 46 Wet harmonisering pensioenregelingen gaat het om 40 

                                                
1166 Ontwerp van wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Senaat 1989-1990, verslag namens de 
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden, nr. 1018/2, 5. 
1167 Art. 24, 1° programmawet 8 juni 2008, BS 26 juni 2008 en art. 202, programmawet 22 december 2008, BS 8 
januari 2009. 
1168 Federaal regeerakkoord, 1 december 2011, 180 p., 
http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf. 
1169 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3. 
1170 BS 22 mei 1984. 
1171 Art. 46 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-1983, 
nr. 557/1, toelichting, 33-34. 
1172 Art. 46 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen zoals gewijzigd 
door art. 85 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
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loopbaanjaren in het pensioenstelsel van de staatsambtenaren. De wetgever heeft, zoals voor 
de werknemers, in een overgangsfase voorzien die zich uitstrekt van 2013 tot 20151173. 

De mogelijkheid tot vervroegd pensioen voor het overheidspersoneel werd eigenlijk 
ingevoerd door de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire 
hervormingen1174. “Dit gebeurde in navolging van het brugpensioen bij de werknemers en met 
dezelfde bedoeling: het bevorderen van de tewerkstelling door het vroegtijdig vrijmaken van 
arbeidsplaatsen.”1175 De maatregel maakte deel uit van de uitvoering van de 6de collectieve 
overeenkomst van de overheidssector 1978-1979. Het ging eigenlijk om de veralgemening 
van een mogelijkheid die sinds 1975 bestond1176 ten voordele van vrouwelijke 
personeelsleden en rechthebbenden op een statuut van nationale erkentelijkheid1177. De 
loopbaanvoorwaarde van 1975, minimum 30 jaar dienst, werd naar aanleiding van de 
uitbreiding van het recht op vervroegd pensioen versoepeld en op 20 jaar dienst vastgelegd. 
Er werd “geen rekening gehouden met de tijdsbonificaties voor de vaststelling van dit 
minimum”1178. Om aanspraak te kunnen maken op het vervroegd pensioen, moest de 
ambtenaar nog in dienst zijn van de overheid. 

Hieraan werd een eind gesteld in 1984, dankzij de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen1179. Die wet bracht een paar 
wijzigingen aan. De loopbaanvoorwaarde van 20 jaar dienst werd tot 5 jaar herleid en de 
ambtenaar behield zijn recht op vervroegd pensioen, zelfs indien hij de overheidssector voor 
de leeftijd van 60 jaar verlaten had. Het behoud van dat recht maakte deel uit van een reeks 
maatregelen tot bevordering van de mobiliteit, het derde principe waarop de wet van 1984 
berustte1180. De wetgever was immers van oordeel dat het feit dat de ambtenaar die de 
overheidssector verliet zijn pensioenrechten verloor, “op een voorbijgestreefde opvatting van 

                                                
1173 Overgangsfase inzake leeftijdsvoorwaarde: minstens 60,5 jaar zijn voor de pensioenen die ten vroegste en 
voor de eerste maal in 2013 ingaan; minstens 61 jaar zijn voor de pensioenen die ten vroegste en voor de eerste 
maal in 2014 ingaan; minstens 61,5 jaar zijn voor de pensioenen die ten vroegste en voor de eerste maal in 2015 
ingaan.  Overgangsfase inzake loopbaanvoorwaarde: voor de pensioenen die ten vroegste en voor de eerste maal 
ingaan in 2013, bedraagt de loopbaanvoorwaarde 38 jaar; voor de pensioenen die ten vroegste en voor de eerste 
maal ingaan in 2014, bedraagt de loopbaanvoorwaarde 39 jaar. 
1174 BS 17 augustus 1978. 
1175 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 754, nr. 2142. 
1176 Wet 17 juli 1975 betreffende de pensioengerechtigde leeftijd vastgesteld in sommige pensioenregelingen van 
de overheidssector, BS 31 juli 1975. Die wet werd opgeheven door de wet 21 mei 1991 houdende diverse 
wijzigingen aan de pensioenen van de openbare sector, BS 20 juni 1991. 
1177 Wetsontwerp houdende economische en budgettaire hervormingen, Parl.St. Kamer 1977-1978, nr. 450/1, 
toelichting, 59. 
1178 Wetsontwerp houdende economische en budgettaire hervormingen, Parl.St. Kamer 1977-1978, nr. 450/1, 
toelichting, 59. 
1179 BS 22 mei 1984. 
1180 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 5. 
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het openbaar ambt”1181 berustte. Dit was volgens hem “een hinderpaal voor een mobiliteit die 
meer en meer als noodzakelijk aangevoeld wordt”1182. 

In tegenstelling tot de pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen legde het 
pensioenstelsel van de overheid geen verminderingscoëfficiënt op in geval van vervroegd 
pensioen. Dit verschil in behandeling vindt zijn grondslag in het moment waarop het recht op 
vervroegd pensioen werd ingevoerd. Zoals hiervoor gezegd, beoogde de wetgever 
arbeidsplaatsen vroegtijdig vrij te maken om werkloosheid te bestrijden. De toepassing van 
een verminderingscoëfficiënt had inzonderheid ambtenaren afgeremd om met vervroegd 
pensioen te gaan. 

De hervorming van 2011 daarentegen heeft tot doel ambtenaren langer aan het werk te 
houden. Die beweegreden verklaart de verhoging van de leeftijds- en de loopbaanvoorwaarde. 
Men kan zich niettemin een aantal vragen stellen over de bepalingen die op 28 december 2011 
door het parlement werden aangenomen1183. De loopbaanvoorwaarde wordt op drie jaar tijd 
op 40 jaar gebracht, wat betekent dat de overgangsfase vrij kort is en vooral dat de eerste stap 
van die overgang inhoudt dat de ambtenaar vanaf 2013 38 dienstjaren zal moeten bewijzen. 
Het gaat hier om een vrij drastische wijziging, waarover men zich kan afvragen of ze de 
verworven rechten wel respecteert. Daarenboven komen enkel de loopbaanjaren die in het 
stelsel van de staatsambtenaren werden gepresteerd in aanmerking om aanspraak te kunnen 
maken op vervroegd pensioen. In een periode waar het aantal gemengde loopbanen toeneemt, 
rijst de vraag of die vereiste maatschappelijk verantwoord is en rekening houdt met de situatie 
op de arbeidsmarkt. Ten slotte kan de vraag worden gesteld of die hervorming wel in 
overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel en geen discriminatie inhoudt ten aanzien 
van de andere beroepscategorieën. 

 

3.4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Tot 2013 bestaat het recht op vervroegd pensioen vanaf 60 jaar zowel voor de werknemers en 
de zelfstandigen als voor het overheidspersoneel. De loopbaanvoorwaarde bedraagt 35 jaar 
voor de werknemers en de zelfstandigen en 5 jaar voor de ambtenaren. Het enige 
pensioenstelsel waarin een verminderingscoëfficiënt op het pensioen thans wordt toegepast, is 
het stelsel van de zelfstandigen. Desalniettemin is die coëfficiënt sinds 2009 aan vermindering 
toe. 

De vraag is wel of dit verschil in behandeling tussen de zelfstandigen en de andere 
beroepscategorieën nog steeds verantwoord is. Uit de voorbereidende werken blijkt dat de 
wetgever, door de invoering van de huidige regeling van vervroegd pensioen in de 
pensioenstelsels van de werknemers en de overheid, tot doel had om arbeidsplaatsen 

                                                
1181 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 32. 
1182 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 32. 
1183 Art. 85 t.e.m. 92 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
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vroegtijdig vrij te maken om de werkloosheid te bestrijden. Dit doel is uiteraard van weinig 
belang in het stelsel van de zelfstandigen aangezien zelfstandigen per definitie niet worden 
‘aangeworven’ door een werkgever maar uit eigen initiatief een zaak opstarten. Daarbij dient 
te worden vastgesteld dat de penalisatiecoëfficiënt die nog op het vervroegd 
zelfstandigenpensioen van toepassing is, sinds 2009 geleidelijk wordt verminderd. In 
gelijkaardige situaties waarin verschillen in behandeling blijven bestaan, heeft de rechtspraak 
echter herhaaldelijk aanvaard dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden wanneer 
wordt vastgesteld dat de wetgever maatregelen neemt tot geleidelijke afschaffing van die 
verschillen in behandeling1184. Op die basis zouden wij kunnen aannemen dat de toepassing 
van een penalisatiecoëfficiënt op het vervroegd pensioen van de zelfstandigen geen schending 
inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. 

Een andere invalshoek om die vraag te benaderen, bestaat erin die verschillende wettelijke 
bepalingen in het licht van de huidige maatschappelijke toestand te bekijken. Waar de 
regering 35 jaar geleden arbeidsplaatsen vroegtijdig wou vrijmaken om de werkloosheid te 
bestrijden, is de situatie sindsdien aanzienlijk veranderd. De evolutie van de arbeidsmarkt 
heeft aangetoond dat er geen correlatie bestaat tussen het aantal mensen dat op pensioen gaat 
en het aantal werklozen dat wordt aangeworven. Rekening houdend met de budgettaire 
mogelijkheden en de toename van het aantal ouderen in onze maatschappij, zijn regering en 
deskundigen nu bovendien van oordeel dat mensen zo lang mogelijk aan het werk moeten 
blijven om de pensioenuitgaven te beperken en de ontvangsten die afkomstig zijn van sociale 
bijdragen te behouden. Die beschouwingen gaven onder andere aanleiding tot het invoeren 
van een pensioenbonus in de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen1185 en van een 
pensioencomplement in het overheidsstelsel1186. Bijgevolg kan men stellen dat het doel van de 
wetgever nu vrij verschillend is van dat van de jaren 70. Om te oordelen of een verschil in 
behandeling al dan niet verantwoord is, wordt steeds rekening gehouden met het doel van de 
wetgever. Zoals wij in deel II gezien hebben, betekent het pertinentiecriterium dat er een 
redelijk verband moet bestaan tussen het onderscheid en het beoogde resultaat1187. Met andere 
woorden, “het onderscheidingscriterium, op basis waarvan men tot een differentiatie komt, 
moet toelaten het gestelde doel te bereiken”1188. Aangezien het huidige doel van de wetgever 
erin bestaat om de leeftijd van de effectieve oppensioenstelling dichter bij de theoretische 

                                                
1184 Betreffende het verschil tussen arbeiders en bedienden, zie Arbitragehof 8 juli 1993, 56/1993. Inzake 
pensioenen, zie Arbitragehof 1 maart 2001, 28/2001; 20 januari 1999, 6/99 alsook HvJ C-154/96, Wolfs, HvJ C-
154/96, Wolfs, 1998 ; C-377/96 tot C-384/96, De Vriendt e.a., samengevoegde zaken, 1998. In verband met de 
rechtspraak over arbeiders en bedienden dient echter te worden opgemerkt dat het geduld van het Grondwettelijk 
Hof niet eeuwig duurt. Het Hof heeft immers op 7 juli 2011 geoordeeld dat het verschil in ontslagregeling tussen 
arbeiders en bedienden het gelijkheidsbeginsel schendt en heeft aan de wetgever een termijn opgelegd om die 
ontslagregeling conform het gelijkheidsbeginsel aan te passen. GwH 7 juli 2011, 125/2011. 
1185 De pensioenbonus werd voor bepaalde duur in het kader van het generatiepact ingevoerd en heeft tot doel 
“om toekomstige gepensioneerden ertoe aan te zetten om hun loopbaan te verlengen”. NATIONALE 

PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 161, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. Wet 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 
30 december 2005: art. 3 (pensioenbonus zelfstandigen), art. 7 (pensioenbonus werknemers). 
1186 Art. 5 wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 31 augustus 2000. Cf. 
Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 4. Pensioenbonus en leeftijdscomplement. 
1187 K. RIMANQUE, “De paradoxale werking van het gelijkheidsbeginsel”, RW 1992-1993, 11, nr. 17. 
1188 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 364, nr. 
589. 
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pensioenleeftijd (65 jaar) te brengen om de loopbaanduur te verlengen, en rekening houdend 
met het feit dat de gemiddelde pensioenleeftijd van de zelfstandigen 64 jaar bedraagt1189, wat 
aanzienlijk hoger is dan de andere beroepscategorieën, zouden we kunnen concluderen dat de 
verminderingscoëfficiënt, die op het vervroegd zelfstandigenpensioen wordt toegepast, wel 
degelijk verantwoord is. 

We kunnen een stap verder gaan door het verschil in behandeling andersom te bekijken en 
ons bijgevolg af te vragen of de afwezigheid van een verminderingscoëfficiënt in geval van 
vervroegd pensioen bij de werknemers en de ambtenaren geen schending inhoudt van het 
gelijkheidsbeginsel, aangezien een verminderingscoëfficiënt in het zelfstandigenstelsel 
toegepast wordt. Het Grondwettelijk Hof heeft immers al meermaals geoordeeld dat een 
afwezigheid van wettelijke bepaling een schending van het gelijkheidsbeginsel kan 
uitmaken1190. Die vraag is nochtans uitermate delicaat want de grenzen tussen de juridische 
dimensie en de opportuniteitsaspecten raken aan elkaar. In geval van tewerkstelling voor een 
derde, hetzij een privéwerkgever, hetzij de overheid, heeft de wetgever ervoor gekozen om de 
verminderingscoëfficiënt af te schaffen en een hupstootje ingevoerd onder de vorm van een 
pensioenbonus of een pensioencomplement. In geval van werken voor eigen rekening, heeft 
de wetgever zowel voor stroop als voor azijn geopteerd: de zelfstandigen vallen inderdaad 
onder de toepassing van de verminderingscoëfficiënt in geval van vervroegd pensioen, maar 
krijgen een pensioenbonus indien ze na 62 jaar of na een loopbaan van 44 jaar aan het werk 
blijven. De vraag is dan of dit verschil in behandeling, met name de afwezigheid van 
verminderingscoëfficiënt in het werknemers- en in het overheidsstelsel, al dan niet 
verantwoord is of indien het (geen) onevenredige gevolgen met zich meebrengt. De 
afwezigheid van een verminderingscoëfficiënt brengt ongetwijfeld geen onevenredige 
gevolgen met zich mee voor de werknemers en de ambtenaren aangezien ze geen financieel 
nadeel ondervinden als ze vroegtijdig met pensioen gaan. De beslissing van een werknemer of 
een ambtenaar om vroegtijdig zijn loopbaan stop te zetten, hangt niet alleen af van een 
persoonlijke keuze, maar wordt vaak opgelegd door uitwendige omstandigheden zoals de 
werksfeer, de gezondheidstoestand van naaste familieleden, de aard van de uitgeoefende 
functie, enz., waarop een werknemer of een ambtenaar veel minder vat heeft dan een 
zelfstandige en waartegenover hij zich veel minder flexibel kan opstellen. Een zelfstandige 
kan bijvoorbeeld gemakkelijker beslissen om bepaalde taken niet meer uit te voeren of om 
kortere dagen te presteren omdat hij ‘zijn eigen baas’ is. Met dit in het achterhoofd kan men 
stellen dat de keuze van de wetgever om geen verminderingscoëfficiënt op het vervroegd 
pensioen van werknemers en ambtenaren toe te passen niet onverantwoord is ook al is het 
doel van de wetgever sinds de invoering van de wettelijke bepaling geëvolueerd1191. 

                                                
1189 In 2008 bedroeg de gemiddelde pensioenleeftijd van de mannelijke zelfstandige 63,92 jaar en die van de 
vrouwelijke zelfstandigen 64,41 jaar (NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. 

Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 110, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf). 
1190 Zie onder andere GwH 27 janvier 2011, nr. 12/2011; 16 juli 2009, nr. 123/2009; 3 mei 2006, nr. 65/2006. 
1191 Het gebeurt regelmatig dat het doel van de wetgever in de loop van de jaren verandert en dat de maatregel 
om andere redenen van kracht blijft. Zie vb. de reden van de invoering van de snelheidsbeperking in 1973 die 
nochtans steeds van kracht is en om andere redenen zelfs werd verstrengd in K. RIMANQUE, "De paradoxale 
werking van het gelijkheidsbeginsel", RW 1992-1993, 10, nr. 11. 
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Het andere verschil in behandeling inzake de berekening van het vervroegd pensioen betreft 
de loopbaanvoorwaarde die de betrokkene moet vervullen om aanspraak te kunnen maken op 
vervroegd pensioen. Die loopbaanvoorwaarde bedraagt 35 jaar voor de werknemers en de 
zelfstandigen en 5 jaar voor de ambtenaren. De wetgever heeft geen uitdrukkelijke uitleg 
verschaft over de verhoging van de loopbaanvoorwaarde van 20 jaar tot 35 jaar voor de 
werknemers en de zelfstandigen. Zo, vermeldt het verslag aan de Koning aangaande de 
werknemers dat “de Regering heeft beslist de mogelijkheid tot het opnemen van het 
vervroegd pensioen te koppelen aan een loopbaanvoorwaarde die aanvankelijk 20 jaar (van 
ten minste een halftime tewerkstelling) is en evolueert naar 35 jaar vanaf het jaar 2005”1192 en 
betreffende de zelfstandigen staat er dat “de toekenning van het vervroegd pensioen 
gekoppeld [wordt] aan een loopbaanvoorwaarde, over alle pensioenstelsels heen, die 
evolueert van 20 jaar in 1997 naar 35 jaar in 2005”1193. Van de algemene context van die 
hervorming kan men afleiden dat de wetgever vooral bekommerd was om de financiële 
leefbaarheid van de pensioenstelsels1194. Uit het voorafgaande blijkt bovendien dat hij 
gelijkaardige maatregelen wou nemen voor de werknemers en de zelfstandigen. De 
loopbaanvoorwaarde in de openbare sector evolueert in de tegenovergestelde richting, met 
name een vermindering tot 5 jaar. De voorbereidende werken van de wet van 15 mei 1984 die 
de loopbaanvoorwaarde op 5 jaar terugbrengt, bevatten geen nadere uitleg over die 
vermindering. Een mogelijke uitleg zou kunnen zijn dat de wetgever toen ambtenaren ertoe 
wou aanzetten om vroeger met pensioen te gaan opdat de overheid haar uitgaven in die sector 
zou kunnen drukken. Dit verschil in behandeling tussen werknemers en zelfstandigen 
enerzijds, ambtenaren anderzijds lijkt thans niet meer verantwoord. Ongeacht het 
pensioenstelsel wenst de wetgever de mensen langer aan het werk te houden. Er bestaat dus 
geen redelijke verantwoording om een loopbaanvoorwaarde van 35 jaar aan de werknemers 
en zelfstandigen op te leggen en een van 5 jaar aan de ambtenaren. 

De pensioenhervorming van december 2011 heeft daar verandering in gebracht, met als 
gevolg dat de gelijkheidsvraag geen onderscheid meer betreft tussen werknemers en 
zelfstandigen enerzijds, ambtenaren anderzijds, maar tussen werknemers en ambtenaren (die 

                                                
1192 Verslag aan de Koning, KB  23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenen, BS 17 januari 1997. 
1193 Verslag aan de Koning, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing 
van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en 
Monetaire Unie, BS 6 maart 1997. 
1194 “Het gaat om structurele en selectieve maatregelen die enerzijds de leefbaarheid van het stelsel moeten 
vrijwaren en anderzijds het stelsel nauwer moeten doen aansluiten bij de maatschappelijke evoluties”, verslag 
aan de Koning, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van 
de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire 
Unie, BS 6 maart 1997. “Zoals alle Europese landen, heeft ook ons land onder druk van de vergrijzing, een aantal 
maatregelen voorgesteld teneinde de toekomstige en de huidige gepensioneerden een waardig pensioen te 
kunnen blijven waarborgen”, verslag aan de Koning, KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 
16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenen, BS 17 januari 1997. 
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een loopbaan van 40 jaar moeten bewijzen) en zelfstandigen (die blijven onderworpen aan de 
loopbaanvoorwaarde van 35 jaar). De minister van Pensioenen verantwoordt het optrekken 
van de loopbaanvoorwaarde aan de hand van budgettaire argumenten: de betaalbaarheid van 
de pensioenen moet worden gegarandeerd om ons stelsel van sociale zekerheid in stand te 
kunnen houden1195. Verder verklaart hij: “Het [is] mijn opzet om (…) zo snel mogelijk die 
hervormingen door te voeren die ons pensioenstelsel voor de toekomst betaalbaar, sociaal en 
tegelijkertijd rechtvaardig moeten maken”1196. Nochtans werden de bepalingen inzake het 
vervroegd pensioen van de zelfstandigen niet aangepast zonder dat de wetgever zijn keuze op 
een of andere manier verantwoordt. Als de doelstelling van de wetgever de betaalbaarheid van 
de pensioenen is, is die doelstelling even belangrijk voor het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen als dit van de werknemers en van het overheidspersoneel. Het lijkt daarom niet 
in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel dat er geen gelijkaardige maatregel wordt 
ingevoerd in het zelfstandigenstelsel. 

Bij wijze van besluit kunnen wij dus aannemen dat de verschillen in behandeling tussen 
zelfstandigen, werknemers en overheidspersoneel inzake de berekening van het vervroegd 
pensioen en de loopbaanvoorwaarde die daaraan gekoppeld is, het gelijkheidsbeginsel 
schenden gezien de huidige context en het doel van de wetgever. De pensioenhervorming van 
december 2011 heeft die schending niet rechtgezet, maar enkel naar andere 
beroepscategorieën verschoven! 

 

4. Pensioenbonus en leeftijdscomplement 

4.1. De pensioenbonus van de werknemers 

De wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact1197 heeft een pensioenbonus 
ingevoerd ten voordele van werknemers die na de leeftijd van 62 jaar of na een loopbaan van 
44 jaar aan het werk blijven1198. Volgens de wetgever moet “deze bonus (…) voor de 
werknemers een stimulans zijn om hun activiteit verder te zetten tot de wettelijke 
pensioenleeftijd”1199, hij wordt beschouwd als een “beloning” voor wie is blijven werken1200. 

De pensioenbonus wordt toegekend voor de pensioenen die voor de eerste maal vanaf 1 
januari 2007 en uiterlijk op 31 december 2013 ingaan1201 en enkel voor tijdvakken die vanaf 1 
januari 2006 worden gepresteerd1202. De toegekende bonus bedraagt € 2, geïndexeerd1203, per 

                                                
1195 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 3. 
1196 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 3-4. 
1197 BS 30 december 2005. 
1198 Art. 3: pensioenbonus zelfstandigen; art. 7: pensioenbonus werknemers. 
1199 Wetsontwerp betreffende het generatiepact, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2128/1, 13. 
1200 Wetsontwerp betreffende het generatiepact, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2128/13, 38. 
1201 Art. 3 en 4 wet 13 november 2011 tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen, 
BS 23 november 2011. 
1202 Art. 3 KB 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus, BS 9 februari 2007. 
1203 De geïndexeerde pensioenbonus bedraagt € 2,2082 op 1 mei 2011. Zie 
http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/I/IK/IK_02.asp. 
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effectief gepresteerde werkdag1204. Gelijkgestelde dagen komen eveneens in aanmerking, tot 
een maximum van 30 dagen per jaar. Volgens het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot 
instelling van een pensioenbonus1205 wordt de pensioenbonus berekend in functie van het 
aantal gepresteerde werkdagen, vastgesteld op de laatste dag van de maand die de maand 
voorafgaat waarin het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat1206. Dat is een 
merkwaardig verschil met de pensioenberekening, omdat het jaar waarin het pensioen ingaat 
niet in aanmerking komt voor de bepaling van het pensioenbedrag. 

De vraag is eigenlijk of de toekenning van die bonus haar doel heeft bereikt. Heeft die 
maatregel ervoor gezorgd dat werknemers langer aan het werk blijven en dat het verschil 
tussen de effectieve pensioenleeftijd en de theoretische pensioenleeftijd kleiner wordt? 
Volgens de experten die het ‘Groenboek pensioenen’ hebben opgesteld, is het “op dit 
ogenblik (…) onmogelijk (…) te bepalen of de bonusstimulans het gedrag van de personen 
die in 2007 en 2008 met pensioen zijn gegaan, heeft gewijzigd”1207. Bovendien stellen ze ook 
vast dat het bestaan van de pensioenbonus eerder onbekend is bij de betrokkenen. 

 

4.2. De pensioenbonus van de zelfstandigen 

De wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact1208 heeft een pensioenbonus 
ingevoerd ten voordele van zelfstandigen die na de leeftijd van 62 jaar of na een loopbaan van 
44 jaar aan het werk blijven1209. “De bonus heeft tot doel een aanmoediging te geven tot 
langere activiteit”1210. De wetgever ging ervan uit dat “naarmate men ouder wordt of al een 
lange periode van activiteit achter de rug heeft, (…) het lastiger zal worden om er nog een 
extra jaar van activiteit aan toe te voegen” en dat “een bonus dus een effect zou kunnen 
hebben”1211. Bovendien wou de wetgever zelfstandigen en werknemers op gelijke wijze 
behandelen door dezelfde bonus aan beide beroepscategorieën toe te kennen1212. 

De pensioenbonus wordt toegekend voor de pensioenen die voor de eerste maal vanaf 1 
januari 2007 en uiterlijk op 31 december 2013 ingaan1213, en enkel voor de tijdvakken die 

                                                
1204 Het gaat wel om werkdagen in het kader van een voltijdse tewerkstelling. Als dit niet het geval is, worden de 
gewerkte dagen omgezet in voltijdse equivalenten. Art. 2, 2° en 4 KB 1 februari 2007 tot instelling van een 
pensioenbonus, BS 9 februari 2007. Voor een volledig jaar wordt het dagbedrag van de bonus vermenigvuldigd 
met 312. Zie hierover de voorbeelden van de RVP, www.rvponp.fgov.be, rubriek ‘berekening en voorbeelden’. 
1205 BS 9 februari 2007. 
1206 Art. 2, 3°, b) en 5 KB 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus, BS 9 februari 2007. 
1207 NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 
2010, 166, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. Volgens de voorbereidende stukken van de wet 
tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen blijkt dat 78 000 gepensioneerden in 
2007, 2008 en een deel van 2009 die bonus hebben gekregen. Wetsvoorstel tot verlenging van de pensioenbonus 
voor werknemers en zelfstandigen, Parl.St. Kamer 2010-2011, 1411/1, 3. 
1208 BS 30 december 2005. 
1209 Art. 3 wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 30 december 2005. 
1210 Wetsontwerp betreffende het generatiepact, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2128/1, 7. 
1211 Wetsontwerp betreffende het generatiepact, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2128/1, 7. 
1212 Wetsontwerp betreffende het generatiepact, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2128/1, 8, commentaar bij art. 3. 
1213 Art. 3 en 4 wet 13 november 2011 tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen, 
BS 23 november 2011. 
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vanaf 1 januari 2006 worden gepresteerd1214. De bonus wordt per bijkomend kwartaal 
toegekend, dit is voor elk kalenderkwartaal dat na de leeftijd van 62 jaar of na een loopbaan 
van 44 jaar wordt gepresteerd, op voorwaarde dat de betrokkene de verschuldigde bijdragen 
aan het sociaal statuut van de zelfstandigen betaald heeft1215. De toegekende bonus bedraagt € 
1561216 per kwartaal en wordt samen met het pensioen uitbetaald. De wetgever heeft ervoor 
gekozen om de toekenning van deze bonus in de loop van het 2de semester 2012 door de 
regering te laten evalueren. Die evaluatie zal gebeuren aan de hand van een advies van de 
Studiecommissie voor de vergrijzing en een advies van de Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid1217. De deskundigen die het ‘Groenboek pensioenen’ hebben opgesteld, 
hebben wel getracht om een eerste evaluatie te maken van de effectieve impact van deze 
maatregel op de pensioenleeftijd van de zelfstandigen maar zijn tot de conclusie gekomen dat 
ze “niet voldoende afstand [kunnen] nemen om duidelijke tendensen te bepalen inzake de 
impact van de pensioenbonus op de leeftijd waarop de zelfstandige voor het eerst het recht op 
rustpensioen wenst te bekomen”1218. 

 

4.3. Het leeftijdscomplement van de ambtenaren 

In het pensioenstelsel van de ambtenaren bestaat een leeftijdscomplement, dat de tegenhanger 
is van de pensioenbonus in de werknemers- en zelfstandigenstelsels. Dit leeftijdscomplement 
werd ingevoerd in 2000 ten voordele van ambtenaren die hun loopbaan in de openbare dienst 
na de leeftijd van 60 jaar verder zetten1219. Het doel van de wetgever bestond er uitdrukkelijk 
in om “de personeelsleden ertoe (…) aan [te] zetten om hun loopbaan te verlengen”1220. Om 
die reden besloot de wetgever het leeftijdscomplement enkel toe te kennen voor diensten die 
na 31 december 2000 werden gepresteerd. Bovendien, de wetgever heeft voor een trapsgewijs 
leeftijdscomplement gekozen zodat personeelsleden aangemoedigd worden om zo lang 
mogelijk te blijven werken. Concreet betekent dit dat hoe langer het personeelslid in dienst 
blijft, hoe hoger het leeftijdscomplement is. 

In tegenstelling tot de pensioenbonus van de werknemers en de zelfstandigen die in vaste 
bedragen wordt uitgedrukt, wordt het leeftijdscomplement van de openbare sector in 

                                                
1214 Art. 2 KB 25 februari 2007 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact, BS 29 maart 2007. 
1215 Art. 3 KB 25 februari 2007 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact, BS 29 maart 2007. 
1216 Zoals het pensioen wordt dit bedrag aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der 
consumptieprijzen, overeenkomstig de wet 2 augustus 1971. Op 1 mei 2011 bedraagt de geïndexeerde 
pensioenbonus € 172,24 per kwartaal. Zie http://www.rsvz.be/nl/tools/numbers/pension.htm. 
1217 Art. 6 KB 25 februari 2007 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact, BS 29 maart 2007. 
1218 NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 
2010, 170, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
1219 Art. 2, 5 en 6 wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 30 augustus 
2000. 
1220 Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 756/1, 
toelichting, 7. 
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percentages van het jaarlijkse pensioenbedrag berekend. Die percentages werden vastgelegd 
als volgt1221: 

 
Leeftijd 

 
Bonus per 

jaar 

 
Totaal 

60-61 1,5 % + 1,5 % 
61-62 + 1,5 % + 3,0 % 
62-63 + 2,0 % + 5,0 % 
63-64 + 2,0 % + 7,0 % 
64-65 + 2,0 % + 9,0 % 

 

Opdat “de weerslag van de maatregel verhoudingsgewijs belangrijker [zou] zijn voor de 
personeelsleden van de lagere niveaus”1222, heeft de wetgever een minimaal 
leeftijdscomplement voorzien. Voor de eerste periode, dit is voor de dienstjaren gelegen 
tussen de leeftijd van 60 jaar en die van 62 jaar, bedraagt dit complement minimum € 15 per 
maand; voor de tweede periode, dit is voor de dienstjaren die na de leeftijd van 62 jaar 
worden gepresteerd, bedraagt het complement minimum € 20 per maand. Die minima worden 
uiteraard geïndexeerd1223. 

Het leeftijdscomplement, en dus ook het minimum, wordt toegekend in verhouding tot de 
werkelijk geleverde prestaties. Bijgevolg kan een ambtenaar die gedurende de betrokken 
periode in een deeltijdse regeling gewerkt heeft, slechts aanspraak maken op een 
proportioneel leeftijdscomplement1224. 

Het leeftijdscomplement wordt toegekend voor zover het pensioen van het betrokken 
personeelslid wordt berekend in 60ste, 55ste, 50ste of 48ste1225. De wetgever was immers van 
oordeel dat personeelsleden die een pensioen ontvangen dat op basis van een voordeliger 
tantième wordt berekend, geen nood hebben aan een leeftijdscomplement, aangezien “zij het 

                                                
1221 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, “Titel IV. Pensioenen”, 
Brussel, Directie-generaal Beleidsondersteuning, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2010, 290, 
www.socialsecurity.fgov.be, rubriek 'publicaties'. 
1222 Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 756/1, 
toelichting, 7. 
1223 De geïndexeerde bedragen zijn thans € 23 en € 30 (indexatie op 31 mei 2011). PDOS, Rustpensioenen van de 

overheidssector, mei 2011, 7 en 16, www.pdos.be/pdos/pdf/publications/pdos_rustpensioen.pdf. 
1224 Als een ambtenaar in een 80 % arbeidsregeling gewerkt heeft, kan hij aanspraak maken op 80 % van het 
berekende leeftijdscomplement. Zie wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. 
Kamer 1999-2000, nr. 756/1, toelichting, 7-8. 
1225 Hier dient te worden opgemerkt dat, in toepassing van art. 8, § 4 wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en 
kerkelijke pensioenen, de jaren gepresteerd in een functie die op basis van een voordeliger tantième in 
aanmerking worden genomen, buiten beschouwing worden gelaten om de toekenning van het 
leeftijdscomplement mogelijk te maken indien dit voordeliger blijkt voor de betrokkene. Art. 8, § 4 wet 21 juli 
1844 bepaalt immers het volgende: “Voor de berekening van het rustpensioen wordt geen rekening gehouden 
met de diensttijd en de perioden waarvan het in aanmerking nemen nadelig zou zijn voor de betrokkene”. 
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relatief maximumpensioen na een veel kortere loopbaan bereiken”1226. Het 
pensioencomplement werd immers tot 2005 onderworpen aan het relatief plafond van het 
ambtenarenpensioen dat ¾ van de referentiewedde, dit is de gemiddelde wedde van de laatste 
5 jaar, bedraagt. De wet van 25 april 20071227 bracht daar verandering in door te stellen dat het 
leeftijdscomplement, met betrekking tot werkelijk gepresteerde diensten na 31 december 
2005, uitwerking mag hebben tot de uiterste grens van 9/10 van de referentiewedde1228. 

Zoals voor de andere beroepscategorieën is de vraag of de toekenning van een 
leeftijdscomplement enige invloed heeft op de leeftijd van de effectieve opruststelling. 
Volgens de deskundigen van het ‘Groenboek pensioenen’ is het antwoord hierop negatief. Het 
leeftijdscomplement is van toepassing sinds 2001. Toen bedroeg de gemiddelde 
pensioenleeftijd van de ambtenaren 61,09 jaar1229. In 2008 was de gemiddelde 
pensioenleeftijd 60,84 jaar1230 terwijl het leeftijdscomplement een integrale impact had. Dit 
toont aan dat geld niet volstaat om mensen langer aan het werk te houden, dat “de 
daadwerkelijke motivatie voor een vrijwillige beslissing tot pensionering vanaf 60 jaar niet 
uitsluitend van het financiële aspect afhangt, maar ook andere elementen worden overwogen 
(lengte van de loopbaan, levenskeuze, stress van het actieve leven...).”1231

 

 

4.4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Het leeftijdscomplement en de pensioenbonus werden op verschillende tijdstippen ingevoerd, 
in respectievelijk 2000 en 2005, met hetzelfde doel: de mensen langer aan het werk houden, 
zodat de effectieve pensioenleeftijd de theoretische pensioenleeftijd zoveel mogelijk benadert. 

Tussen de toepasselijke regelingen bestaan weliswaar een paar verschillen. Het 
leeftijdscomplement wordt toegekend aan ambtenaren die hun loopbaan in de openbare sector 
na de leeftijd van 60 jaar verlengen, terwijl de leeftijdsgrens voor de pensioenbonus 62 jaar 
bedraagt. Werknemers en zelfstandigen kunnen enkel voor de loopbaanjaren gepresteerd vóór 
de leeftijd van 62 jaar aanspraak maken op de pensioenbonus indien ze na een loopbaan van 
44 jaar aan het werk blijven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een arbeider die op 16 jaar 
begint te werken. Op 60 jaar heeft hij al een loopbaan van 44 jaar achter de rug. Als hij zijn 
loopbaan tot 65 jaar verderzet, kan hij aanspraak maken op 5 jaar pensioenbonus. De keuze 
van de leeftijd die in aanmerking komt voor de toekenning van het leeftijdscomplement is 

                                                
1226 Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 756/1, 
toelichting, 8. 
1227 Art. 29 wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector, BS 11 mei 2007. 
1228 Volgens art. 39, eerste lid wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 9 
augustus 1978, wordt de uiterste beperking van 9/10 van de referentiewedde toegepast op de toegekende 
tijdsbonificaties wegens hechtenis, deportatie, militaire oorlogsdiensten en ermee gelijkgestelde diensten.  
1229 NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 
2010, 172, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
1230 NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 
2010, 172, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
1231 NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 
2010, 175, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
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verwonderlijk. Toen de wetgever in 2000 het leeftijdscomplement goedkeurde, bedroeg de 
gemiddelde pensioenleeftijd van de ambtenaar 61,15 jaar1232. Volgens de voorbereidende 
stukken wenste de wetgever de ambtenaren “aan [te] zetten om hun loopbaan te 
verlengen”1233. Waarom koos hij dan voor een leeftijd die klaarblijkelijk lager lag dan de 
gemiddelde effectieve pensioenleeftijd? Die vergissing maakte hij niet toen hij de leeftijd 
voor de toekenning van de pensioenbonus vastlegde. Door te opteren voor de leeftijd van 62 
jaar, nam de wetgever een leeftijd aan die aanzienlijk hoger lag dan de gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd van de werknemers. De situatie is enigszins verschillend voor de 
zelfstandigen aangezien de gemiddelde pensioenleeftijd hoger ligt dan bij de werknemers, 
maar de keuze voor de leeftijd van 62 jaar bij de zelfstandigen kan worden verklaard door het 
feit dat de wetgever de zelfstandigen op dezelfde wijze als de werknemers wou 
behandelen1234. De wetgever heeft dus de gelijkheid tussen beide beroepscategorieën tot het 
uiterste doorgetrokken. 

De gelijkheidsvraag is derhalve of het verschil in leeftijd die in aanmerking komt voor de 
bepaling van de periode die recht kan geven op het leeftijdscomplement voor de ambtenaren 
enerzijds en op de pensioenbonus voor de werknemers en de zelfstandigen anderzijds, al dan 
niet een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt. 

Zoals hierboven gesteld, is de doelstelling van de wetgever voor de drie beroepscategorieën 
dezelfde: in alle gevallen beoogt de wetgever de mensen ertoe aan te zetten om hun loopbaan 
te verlengen1235. Wat de ambtenaren betreft, heeft de wetgever ervoor gekozen om voor de 
bepaling van de periode die in aanmerking komt voor de toekenning van het 
leeftijdscomplement een leeftijdsgrens vast te leggen die klaarblijkelijk lager ligt dan de 
gemiddelde pensioenleeftijd van de ambtenaren. De gemiddelde pensioenleeftijd van de 
ambtenaren was trouwens lager in 2008 dan in 2001, datum van inwerkingtreding van de 
maatregel. Mits eerbiediging van de beleidsmarge en opportuniteitskeuzes van de wetgever 
kan worden vastgesteld dat de betrokken maatregel, met name het in aanmerking nemen van 
de perioden gepresteerd na de leeftijd van 60 jaar voor de toekenning van het 
leeftijdscomplement, niet verantwoord is ten opzichte van het beoogde doel, met name het 
overheidspersoneel ertoe aanzetten om hun loopbaan in de openbare sector te verlengen. Het 
verschil in behandeling tussen de ambtenaren enerzijds en de werknemers en de zelfstandigen 
anderzijds, houdt bijgevolg een onverantwoord verschil in behandeling in; artikel 5 van de 
wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen1236 schendt het 
gelijkheidsbeginsel. 

                                                
1232 Voor het jaar 1999, bedroeg de gemiddelde pensioenleeftijd van de ambtenaren 60,99 jaar. NATIONALE 

PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 172, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
1233 Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 756/1, 
toelichting, 7. 
1234 Wetsontwerp betreffende het generatiepact, Parl.St. Kamer 2005/2006, nr. 2128/1, 8, commentaar bij art. 3. 
1235 Wetsontwerp betreffende het generatiepact, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2128/1, 7 (zelfstandigen) en 13 
(werknemers); wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 
756/1, toelichting, 7 (ambtenaren). 
1236 BS 30 augustus 2000. 
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Een ander verschil in behandeling tussen de ambtenaren en de werknemers en zelfstandigen 
betreft de vorm waarin het toegekende bedrag wordt uitgekeerd: als leeftijdscomplement of 
als pensioenbonus. Het leeftijdscomplement wordt uitgedrukt in percentages van de 
referentiewedde, rekening houdend met de toekenning van een zeker minimum; de 
pensioenbonus wordt uitgedrukt in vaste bedragen. Zowel voor de ambtenaren als voor de 
werknemers en de zelfstandigen wenste de wetgever dat het voordeel van het supplement dat 
wordt toegekend in geval van langere loopbaan, proportioneel belangrijker zou zijn voor de 
lagere inkomens. In het ambtenarenstelsel heeft de wetgever geopteerd voor een in percentage 
uitgedrukt leeftijdscomplement en voor de toekenning van een minimumbedrag, waardoor 
ambtenaren met een lager pensioen proportioneel een groter financieel voordeel uit het 
leeftijdscomplement halen. In de werknemers- en zelfstandigenstelsels heeft de wetgever 
ervoor gekozen om vaste bedragen toe te kennen, zodat het financiële voordeel 
verhoudingsgewijze groter is voor de gepensioneerden met een lager pensioen. Ten opzichte 
van het door de wetgever beoogde doel is de berekeningswijze van de pensioenbonus en het 
leeftijdscomplement redelijk verantwoord. Bovendien brengt het verschil in die 
berekeningswijze geen onevenredige gevolgen met zich mee voor de betrokkenen. Het is 
nochtans wel zo dat de wetgever, met het oog op meer doorzichtigheid en harmonisering, een 
gelijkaardige berekeningswijze van beide supplementen had kunnen invoeren; juridisch 
gezien gaat het hier echter vooral om een opportuniteitsoordeel en een beleidskeuze die onder 
de bevoegdheid van de wetgever vallen. 

 

Afdeling 3 - Tantièmes 

1. Inleiding 

Het tantième kan worden beschreven als het gedeelte van het referte-inkomen dat wordt 
toegekend voor elk loopbaanjaar dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van 
het pensioen. Het bedraagt in principe 45 voor de werknemers en de zelfstandigen en 60 voor 
de ambtenaren1237. 

Het pensioen van de werknemers en de zelfstandigen wordt berekend op basis van een 
loopbaan die theoretisch 45 jaar telt. Bij de berekening van het pensioen komt bijgevolg één 
loopbaanjaar in aanmerking voor 1/45. Als het totale aantal loopbaanjaren 45 jaar 
overschrijdt, wordt het principe van de eenheid van loopbaan toegepast en wordt er slechts 
rekening gehouden met de gunstigste jaren. De breuk die bij de berekening van een 
werknemer- of zelfstandigenpensioen wordt toegepast, bedraagt dus 45. 

In het ambtenarenstelsel wordt het pensioen op een totaal andere wijze berekend. Het 
pensioen van een ambtenaar wordt berekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 

                                                
1237 Met uizondering van afwijkingsregelingen, zowel bij de werknemers als bij het overheidspersoneel. 
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vijf jaar1238, rekening houdend met het aantal aanneembare dienstjaren. Bovendien is het 
tantième, dit is de breuk die wordt toegepast op de totaal aanneembare diensttijd, in principe 
het 60ste1239. Met andere woorden, één loopbaanjaar komt in aanmerking voor 1/60 in de 
berekening van het pensioen. Voor sommige personeelsleden van de openbare dienst wordt 
een preferentieel tantième gebruikt1240. Dit is onder andere het geval voor de leden van het 
wetenschappelijk personeel van de universiteit (1/55)1241, politieleden en sommige 
militairen1242 (1/50), universiteitsprofessoren (1/30)1243, (adjunct-) 
arrondissementscommissarissen (1/25) en gouverneurs (1/12)1244. In het kader van dit 
onderzoek bespreken wij enkel de algemene pensioenregeling van het overheidspersoneel 
waarin het pensioen in 60ste wordt berekend. De uitzonderingsregels komen hier niet aan bod. 

In onderhavig gedeelte besteden wij aandacht aan het verschil tussen het 45ste, dat van 
toepassing is op de werknemers- en zelfstandigenpensioenen, en het 60ste, dat als tantième in 
aanmerking komt bij de berekening van de ambtenarenpensioenen. 

 

2. Het tantième van het werknemers- en zelfstandigenpensioen: het 45ste  

Het tantième is de breuk ten belope waarvan de geherwaardeerde werkelijke, fictieve of 
forfaitaire lonen per loopbaanjaar in rekening worden gebracht voor de berekening van het 
pensioen. In het pensioenstelsel van de werknemers en de zelfstandigen is het tantième het 
45ste. Met andere woorden, het referte-inkomen per loopbaanjaar komt in aanmerking voor 
1/45ste in de berekening van het pensioenbedrag1245.  

Die keuze steunt op het totaal aantal jaren dat de loopbaan, in het kader van het wettelijke 
pensioen, samenstelt. Zoals eerder besproken is de loopbaan het geheel van perioden die in 

                                                
1238 Vanaf 2012 wordt de refertewedde berekend op de gemiddelde wedde van de laatste tien jaar. Die maatregel 
betreft echter niet de ambtenaren die op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (art. 105 en 106 wet 
28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011). 
1239 Art. 8, § 1 algemene wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, BS 31 juli 1844. 
1240 Art. 93-100 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 30 december 2011) brengen een aantal 
belangrijke wijzigingen aan in het systeem van de preferentiële tantièmes. 
1241 Art. 11 wet 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van 
de openbare sector, BS 13 maart 2003. 
1242 Art. 8, § 3 algemene wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, BS 31 juli 1844 alsook KB 
11 augustus 1923 tot goedkeuring van de tekst der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, BS 29 
augustus 1923. 
1243 Art. 5, § 3 wet 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend 
personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving, BS 

15 augustus 1986. 
1244 Die voordelige tantièmes worden soms op maar een deel van de loopbaan toegepast en eventueel mits 
naleving van bepaalde voorwaarden. Art. 8, § 3 algemene wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen, BS 31 juli 1844. 
1245 Art. 3, § 1, laatste lid wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers 
en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, BS 15 juli 1990; art. 
4 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 
van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van 
de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, BS 6 maart 1997. 
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aanmerking kunnen worden genomen voor de toekenning van het pensioen1246. In het stelsel 
van de werknemers en de zelfstandigen bedraagt een ‘volledige loopbaan’ 45 jaar. De 
wetgever is er immers van uitgegaan dat de professionele loopbaan op 20 jaar begint en op 65 
jaar eindigt1247. Logischerwijze heeft hij dan ook in 1953 bepaald dat het referteloon van elk 
loopbaanjaar voor 1/45ste in rekening zou worden gebracht voor de berekening van het 
pensioen1248. Het tantième dat van toepassing was op het pensioen van de vrouwen, was toen 
het 40ste omdat de loopbaan van de vrouwen 40 jaar bedroeg. Ze gingen immers met pensioen 
op 60 jaar. Sinds 2009 is het tantième dat van toepassing is op het werknemers- en 
zelfstandigenpensioen van de vrouwen het 45ste, aangezien, in beide stelsels, de 
pensioenleeftijd van mannen en vrouwen op 1 januari 2009 gelijkgeschakeld werd. 

We komen hier niet terug op het beginsel van de eenheid van loopbaan dat hiervoor 
besproken werd. De voorwaarden die moeten worden vervuld opdat een loopbaanjaar in 
aanmerking wordt genomen, worden verder besproken. We beperken ons hier tot het 
weerhouden tantième, omdat het vrij verschillend is van het tantième dat van toepassing is op 
de ambtenarenpensioenen. 

 

3. Het tantième van het ambtenarenpensioen: het 60ste  

De pensioenen van de ambtenaren worden thans in 60ste berekend. Om de bestaansreden van 
deze afwijkingsregeling ten opzichte van de pensioenstelsels van de werknemers en de 
zelfstandigen te begrijpen, moeten we in de voorbereidende werken van de algemene wet van 
21 juli 1844 duiken. In het wetsontwerp van de wet op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen dat op 16 januari 1844 in de Kamer door de minister van Financiën, de heer 
MERCIER, werd toegelicht, luidt artikel 8, eerste lid als volgt: “Les pensions de retraite seront 

liquidées, sauf les exceptions indiquées au chapitre II du présent titre, à raison, pour chaque 

année de service, de 1/60 de la moyenne du traitement dont l’intéressé aura joui pendant les 

trois dernières années” . De bezoldiging waarvan sprake, is dus het loon van de laatste drie 
jaren. Uiteindelijk, na veel discussies in het parlement, werd het ambtenarenpensioen 
berekend op de wedde van de laatste vijf jaar teneinde politieke misbruiken en 
vriendendiensten te vermijden1249. 

                                                
1246 Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, 
Kluwer, 2011, 746, nr. 1565. 
1247 Dit belet niet dat “alle kalenderjaren in aanmerking worden genomen (…) zelfs als ze voor de 20ste 
verjaardag en na de 65ste verjaardag van de werknemer komen” maar gezien het principe van de eenheid van 
loopbaan mogen maximaal 45 jaren in aanmerking worden genomen om het pensioen te berekenen. De minst 
gunstige jaren worden bijgevolg opzij gelaten. FOD SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt overzicht van de sociale 

zekerheid in België, “Titel IV. Pensioenen”, Brussel, Directie-generaal Beleidsondersteuning, Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2010, 327, www.socialsecurity.fgov.be, rubriek ‘publicaties’. 
1248 RVP, Wettelijke pensioenen. De naoorlogse regeling, www.onprvp.fgov.be, rubriek wegeving – geschiedenis 
(raadpleging: 11 augustus 2010). 
1249 “En réglant la pension d’après la moyenne du traitement des cinq dernières années, l’on rendra plus 

difficiles et plus rares certaines combinaisons qui tendraient à élever abusivement le montant des pensions.” 
Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 236, 
verslag, 12. 
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Het in aanmerking genomen tantième, dit is het 60ste, bestond eigenlijk al in het 
pensioenbesluit van 14 september 18141250. Artikel 9 van het “arrêté du prince souverain 

(Guillaume d’Orange-Nassau), qui détermine les conditions auxquelles les demandes de 

pensions civiles sont accordées”1251 bepaalt: “La pension d’un employé qui a servi 40 ans et 

au-delà peut aller jusqu’au deux tiers du traitement qu’il a eu pendant le terme moyen des 

trois dernières années de son service. La pension d’un employé qui a 10 années de service est 

fixée au sixième du traitement qu’il a eu pendant le terme moyen des trois dernières années, 

et à un soixantième pour chaque année au-dessus de dix et au-dessous de 40 ans, bien 

entendu que dans ce cas la pension ne puisse pas dépasser six mille francs.” Zoals gesteld in 
deel III van dit proefschrift, blijft de ratio legis van de keuze voor het 60ste in 1814 een 
raadsel en dienen we ons te beperken tot de vaststelling dat de wetgever van 1844 zich in feite 
beperkt heeft tot het hernemen van het tantième dat reeds van toepassing was. Het parlement 
heeft de tekst zonder opmerking hierover aangenomen1252. Men kan zich echter afvragen 
waarom. Als men zich in de maatschappelijke context van 1844 plaatst, is het wel zo dat er op 
dat moment nog geen sprake was van een verplichte pensioenregeling voor werknemers en 
zelfstandigen, aangezien die pas in de XXste eeuw tot stand kwam. Daarnaast dient ook te 
worden opgemerkt dat de leden van het parlement gedreven waren door hun eigen logica en 
hun doelstelling voor de leden van het openbaar ambt, met name het toekennen van een 
rustpensioen als beloning voor aan de staat bewezen diensten.  Zo verklaarde minister 
MERCIER bij het voorstellen van het wetsontwerp "Celui qui a consacré sa vie au service de 

son pays, ne peut être délaissé à la fin de sa carrière"1253, waarna de heer MALOU in zijn 
verslag stelde dat "Le principe du projet, la rémunération de longs et honorables services 

rendus au pays, est depuis longtemps consacrés par nos lois "1254. De goedkeuring van een 
voordelige regeling voor de ambtenaren was voor de wetgever een evidentie. Hij hoefde zich 
daarbij geen vragen te stellen.  

Thans is de vraag of een berekening van de ambtenarenpensioenen in 60ste nog verantwoord 
is. Of, anders geformuleerd, is het verantwoord om een tantième vastgelegd in de XIXde eeuw 
nog steeds toe te passen in de XXIste eeuw terwijl niemand er de grondslag en de logica van 
kan verklaren?  

 

                                                
1250 Projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, bijlage 3, 
toelichting, 5. 
1251 Arrêté du prince souverain (Guillaume d’Orange-Nassau) du 14 septembre 1814 qui détermine les conditions 
auxquelles les demandes de pensions civiles sont accordées (Jour. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 2de reeks, 
1814-1830, vol. 1, 263-265. Dit besluit werd in België toepasselijk verklaard door een besluit van 31 juli 1815. 
1252 Projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 236, verslag, 
11. 
1253 Projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 149, 
toelichting, 1. 
1254 Projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 236, verslag, 
1. 
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4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

De gelijkheidsvraag is de vraag of het verschil in behandeling tussen de werknemers en de 
zelfstandigen enerzijds en de ambtenaren anderzijds, met betrekking tot het feit dat het 
pensioen van de werknemers en de zelfstandigen in 45ste wordt berekend terwijl dit van de 
ambtenaren in 60ste wordt berekend, al dan niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. 

Men zou kunnen stellen dat het verschil in behandeling op een objectief criterium berust, 
aangezien de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen en die van de ambtenaren op 
een totaal verschillende manier worden berekend. Dit is inderdaad wel zo, maar de 
pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen worden net anders berekend omdat onder 
andere het tantième dat op elke soort wettelijk pensioen van toepassing is, verschillend is 
(daarnaast zijn het referte-inkomen en het percentage dat erop wordt toegepast om het 
pensioen te berekenen eveneens verschillend1255).  

Wanneer we bijgevolg het verschil in tantièmes verantwoorden door het verschil in 
pensioenberekening, komt dit neer op een tautologische redenering. 

De vraag is echter of dit verschil in behandeling al dan niet verantwoord is. Zoals gesteld in 
deel II, moet het antwoord hierop worden gezocht aan de hand van het doel van de wetgever. 
Bestaat er een redelijk verband tussen het verschil in behandeling, dit is 60ste enerzijds en 45ste 
anderzijds, en het beoogde doel? In casu is het doel van de wetgever niet bekend en het kan 
niet worden afgeleid uit latere voorbereidende stukken1256. Het lijkt alsof niemand (zich) 
vragen heeft gesteld over de bestaansreden van het 60ste. 

Naast de gelijkheidsvraag menen we dat de berekening in 60sten in het pensioenstelsel van de 
ambtenaren grondig dient te worden onderzocht. Die berekeningswijze is achterhaald en vrij 
complex. Bovendien blijkt ze de dag van vandaag geen rationele grondslag meer te hebben. 
Voor de toekomst zou het de moeite lonen om een eventuele overschakeling in 45ste te 
bestuderen omdat het 45ste dat in de andere stelsels wordt toegepast op een rationele keuze 
berust en als basis wordt genomen voor de toepassing van het beginsel van de eenheid van 
loopbaan. We zijn er ons van bewust dat de vraag stellen, neerkomt op het openen van de 
doos van Pandora. Er zullen immers onvermijdelijk andere vragen rijzen in verband met de 
afwijkingsregelingen (55ste, 50ste, 30ste, 25ste, 12de), de bonificatiejaren, de refertewedde, enz. 

                                                
1255 In het ambtenarenstelsel wordt geen rekening gehouden met de gezinstoestand in tegenstelling tot in de 
stelsels van de werknemers en zelfstandigen. Het ambtenarenpensioen bedraagt 75 % van het referte-inkomen; 
het pensioen van de werknemers en de zelfstandigen bedraagt 75 % of 60 % naargelang de gezinstoestand van de 
betrokkene. 
1256 Zoals besproken in deel III van dit proefschrift nam de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen het principe van de berekening in 60ste over van het besluit van 14 september 1814 van Prins Willem 
van Oranje-Nassau. De voorbereidende stukken van de wet van 21 juli 1844 geven geen verklaring voor de 
berekening in 60ste. Er wordt enkel verwezen naar artikel 9 van het besluit van 14 september 1814 dat bepaalde 
dat de dienstjaren tussen het 10de en het 40ste jaar voor 1/60 in aanmerking kwamen voor de berekening van het 
pensioen. De stukken in de inventaris over die periode bevatten geen enkele informatie over de ratio legis van de 
berekening in 60ste. Zie Ontwerp van algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 
1843-1844, nr. 149, bijlage 3, 5, commentaar bij art. 8; Inventaris nr. 6752 over Belgische pensioenen, Belgisch 
Rijksarchief. 
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Maar op een moment dat de pensioenhervorming dagelijks een onderwerp van gesprek is, lijkt 
het tijd dat politici en deskundigen ook dit gevoelige onderwerp onder de loep nemen. 

 

Afdeling 4 - Gelijkgestelde perioden 

1. Inleiding 

Wij hebben gezien dat in alle pensioenstelsels bepaalde perioden van inactiviteit met 
werkelijk gepresteerde activiteitsperioden worden gelijkgesteld, zodat ze in aanmerking 
komen voor de bepaling van de loopbaanduur. In het stelsel van de werknemers en dat van de 
zelfstandigen gaat het om de zogenoemde ‘gelijkgestelde perioden’ en in het 
ambtenarenstelsel om de ‘bonificatiejaren’. Sommige perioden worden kosteloos 
gelijkgesteld, andere tegen bijdragebetaling; soms worden ze automatisch gelijkgesteld, in 
andere gevallen moet een aanvraag tot gelijkstelling worden ingediend. 

In deze afdeling bestuderen wij de verschillende regelingen inzake gelijkstelling of 
bonificatie, met bijzondere aandacht voor de verschillen die op dat vlak bestaan tussen de 
pensioenregelingen van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren. Bijgevolg hebben 
wij gekozen voor een indeling naar de aard van de gelijkstelling of bonificatie, en niet voor 
een indeling stelsel per stelsel. 

Wat de werknemers betreft, stelt artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 501257 (Pensioenwet 
werknemers) dat de koning bepaalt welke perioden gelijkgesteld worden met arbeidsperioden, 
evenals de fictieve of forfaitaire lonen met betrekking tot die perioden. Op basis daarvan 
worden de gelijkstellingen verder geregeld door de artikelen 7 en 34 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers1258 (Pensioenbesluit werknemers). 

In het pensioenstelsel van de zelfstandigen wordt de mogelijkheid tot gelijkstelling voorzien 
door artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 721259 (Pensioenwet zelfstandigen) dat eveneens 
de bevoegdheid geeft aan de Koning om perioden van non-activiteit met activiteitsperioden 
gelijk te stellen. Bijgevolg worden de gelijkstellingen bepaald door artikelen 28 tot en met 34 
van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen1260. 

Voor het overheidspersoneel worden de bonificatieperioden door verschillende wetteksten 
geregeld. Het gaat onder andere om de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de 
wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare 

                                                
1257 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 
1967. 
1258 BS 16 januari 1968. 
1259 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
1260 BS 10 januari 1968. Voornamelijk art. 32 tot 41 van die wet. 
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sector1261 (bonificatie voor studies en diploma’s), de wet van 10 januari 1974 tot regeling van 
de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde 
perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de staatskas1262 
(verlof met behoud van bezoldiging, indisponibiliteitsstelling met wachtgeld …), het 
koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige 
administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de 
overheidsdiensten1263 (loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering, thematisch verlof). 

Als we de gelijkstellingen en bonificaties in de verschillende pensioenstelsels vergelijken, 
krijgen we de volgende samenvatting1264: 

                                                
1261

 BS 20 augustus 1969. 
1262 BS 4 april 1974. 
1263 BS 30 augustus 1986. 
1264 Die tabel is niet exhaustief en houdt enkel de voornaamste gelijkstellingen en bonificaties in. 
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Werknemers 
 

Ambtenaren Zelfstandigen 

studieperioden diplomabonificatie studieperioden 
loopbaanonderbreking  
of tijdskrediet 

loopbaanonderbreking  
of tijdskrediet  

 

verlof om dwingende redenen 
zonder behoud van loon (max. 
10 dagen per jaar) 

verlof om dwingende redenen 
van familiaal belang - 
verminderde prestaties om 
sociale of familiale redenen 

 

opvoeding kinderen   
militaire dienstplicht militaire dienstplicht militaire dienstplicht 
jaarlijks verlof jaarlijks verlof  
perioden die worden 
toegevoegd aan de jaren die 
minstens 285 dagen tellen, om 
dit aantal op 312 dagen te 
brengen 

  

 halftijdse vervroegde uittreding  
conventioneel brugpensioen verlof of terbeschikkingstelling 

voorafgaand aan de 
opruststelling 

 

perioden waarop maatregelen 
inzake arbeidsherverdeling 
van toepassing zijn 

vrijwillige vierdagenweek  

 dienstopdracht  
 politiek verlof  
voorlopige hechtenis voorlopige hechtenis voorlopige hechtenis 
arbeidsongeval arbeidsongeval  
beroepsziekte beroepsziekte  
moederschapsrust moederschapsrust  
invaliditeit Invaliditeit invaliditeit 
ziekte ziekte ziekte 
onvrijwillige werkloosheid 
(ook de perioden waarin 
iemand tewerkgestelde 
werkloze was of in 
beroepsopleiding was) 

  

voortgezette verzekering voortgezette verzekering voortgezette verzekering 
overheidspersoneel periode van contractuele 

tewerkstelling, voorafgaand aan 
een vaste benoeming 

perioden gepresteerd in de 
hoedanigheid van meewerkende 
echtgenoot 

syndicaal verlof syndicaal verlof  
arbeidsgerecht   
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2. Gelijkstellingen en diplomabonificaties voor studieperioden 

2.1. Inleiding 

De wetgever heeft voor de berekening van het wettelijke pensioen verschillende bepalingen 
goedgekeurd die toelaten om bepaalde studiejaren geheel of gedeeltelijk gelijk te stellen met 
jaren waarin men heeft gewerkt. Dankzij een wettelijke fictie mogen sommige studiejaren - 
eventueel binnen bepaalde grenzen - beschouwd worden als arbeidsjaren, en dit geldt zowel 
voor het stelsel van de werknemers, als voor dat van de zelfstandigen en dat van de 
ambtenaren. 

Voor we tot de kern van de zaak komen, willen we eerst even de terminologie verduidelijken. 
In algemene zin spreekt men van 'gelijkstelling' wanneer bepaalde perioden waarin men geen 
enkele effectieve arbeidsprestatie heeft geleverd door middel van een wettelijke fictie als 
arbeidsperioden beschouwd worden. Wat de gelijkstelling van de studiejaren betreft, zijn er 
enkele verschillen in terminologie naargelang men het heeft over de werknemers, de 
zelfstandigen of de ambtenaren. Wat de werknemers en de zelfstandigen betreft,  heeft men 
het dikwijls over de 'regularisatie van de studiejaren', onder andere omdat de gelijkstelling 
van de studieperioden met activiteitsperioden gebeurt door middel van de betaling van 
aanvullende bijdragen, 'regularisatiebijdragen' genoemd. Voor de ambtenaren heeft men het 
over 'bonificatie', een term die verwijst naar het feit dat de gelijkstelling van de studiejaren 
met dienstjaren automatisch gebeurt, zonder dat de betrokkene aanvullende bijdragen hoeft te 
betalen. 

 

2.2. Gelijkstelling van de studiejaren in het werknemersstelsel 

De regeling die thans van kracht is voor de werknemers die hun studiejaren wensen te 
regulariseren zodat die in aanmerking komen voor de berekening van hun pensioen, wordt 
gepreciseerd in artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van 
het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers1265. 

Mits naleving van bepaalde voorwaarden, is het mogelijk om het aantal studiejaren te 
regulariseren vanaf de 1ste januari van het jaar waarin men 20 wordt. Concreet betekent deze 
maatregel dat het wettelijk mogelijk is om de studiejaren vanaf de leeftijd van 20 jaar met 
arbeidsjaren gelijk te stellen. Niet elke opleiding kan voor een gelijkstelling in aanmerking 
komen1266. Onder ‘studies’ verstaat de wetgever1267: 

                                                
1265 Zoals gewijzigd door het KB 11 december 1990, van kracht sedert 1 januari 1968, BS 16 januari 1968. 
1266 De beweegreden van de wetgever om bepaalde studies wel gelijk te stellen en andere niet is ons onbekend. 
We konden geen officiële doelstelling terugvinden in de notulen van de ministerraad van de betrokken periode. 
1267 Art. 7, § 1 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
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- de jaren tijdens welke daglessen worden gevolgd die een volledige cyclus 
omvatten1268; 

- de perioden van maximum twee jaar tijdens welke een doctoraatsthesis wordt 
voorbereid1269; 

- de perioden van beroepsstages1270 voor zover zij door die studies worden 
voorgeschreven en onmiddellijk na die studies worden gevolgd. 

De jongere die zijn studiejaren geheel of gedeeltelijk wenst te regulariseren  moet de volgende 
voorwaarden naleven: 

- voor of na zijn studies onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheid van 
werknemers en meer bepaald aan het wettelijk pensioenstelsel van werknemers1271; 

- niet onderworpen zijn geweest aan een Belgisch of buitenlands pensioenstelsel tijdens 
de periode die door de regularisatie wordt beoogd;  

- de regularisatieaanvraag indienen - per aangetekende brief - bij de Rijksdienst voor 
Pensioenen, binnen de tien jaar die volgen op het einde van de desbetreffende 
studieperiode; 

- de regularisatiebijdragen van 7,50 % betalen1272. 

In principe moeten de regularisatiebijdragen in een keer betaald worden, binnen de zes 
maanden die volgen op de datum waarop de beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen in 
verband met de regularisatieaanvraag definitief is geworden. Toch staat de wet een betaling 
van de bijdragen in annuïteiten toe. In dat geval beschikt de jonge werknemer over een 
termijn van vijf jaar om zijn regularisatiebijdragen te betalen. Hier moet echter gewezen 
worden op het feit dat een rentevoet van 6,5 % toegepast wordt op het bedrag van de 
verschuldigde annuïteiten1273. 

                                                
1268 Het moet gaan om studiejaren die op 1 september beginnen en op 31 augustus van het volgende jaar 
eindigen. 
1269 De effectieve periode wordt hiervoor in aanmerking genomen. 
1270 De effectieve periode wordt hiervoor in aanmerking genomen. 
1271 Het gaat bijgevolg om een onderwerping aan het KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, aan de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele 
pensioenleeftijd voor werknemers of nog aan het KB 26 december 1996 houdende uitvoering van de artikelen 
15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. 
1272 De bijdrage wordt berekend op het gewaarborgd gemiddeld maandinkomen van de maand waarin de 
regularisatieaanvraag bij de Rijksdienst voor Pensioenen wordt ingediend. Voor het bedrag van het gewaarborgd 
gemiddeld maandinkomen, zie CAO nr. 43bis 16 mei 1989 ter aanvulling van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coördinatie van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een 
gemiddeld minimum maandinkomen, verplicht gesteld door het KB 19 juli 1989. Deze CAO's zijn raadpleegbaar 
op www.nar-cnt.be, rubriek 'CAO's'. 
1273 Art. 7, § 4 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
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De regularisatiebijdragen zijn fiscaal aftrekbaar van de personenbelasting1274. 

 

2.3. Gelijkstelling van de studiejaren in het zelfstandigenstelsel 

De regels in verband met de gelijkstelling van de studiejaren in het stelsel van de 
zelfstandigen zijn vastgelegd in de artikelen 28, 33, 34 en 35 van het koninklijk besluit van 22 
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen1275. 

Zoals in het stelsel van de werknemers, is het ook hier mogelijk om de studieperioden die 
verlopen zijn sedert de 1ste januari van het jaar waarin men 20 werd te regulariseren. En ook 
hier heeft de wetgever precies bepaald, met name in artikel 33, § 1, wat onder 'studiejaar' 
verstaan moet worden. Concreet gaat het om : 

- de jaren gedurende welke dagcursussen met volledig leerplan worden gevolgd1276; 

- de periode van maximum twee jaar in de loop waarvan de betrokkene een 
eindverhandeling heeft voorbereid met het oog op het bekomen van een wettelijk 
erkend diploma of een doctoraatsthesis1277; 

- de beroepsstages, indien het volbrengen ervan een voorwaarde is tot het verkrijgen van 
een wettelijk erkend diploma, getuigschrift of brevet1278; 

- de periode gedurende welke geneesheren in een verplegingsinstelling een opleiding 
volgen tot geneesheer-specialist1279; 

- de perioden gedurende welke de zelfstandige door een door de regering erkend en 
gecontroleerd leercontract was verbonden. 

In tegenstelling tot in het werknemersstelsel1280 strekt de gelijkstelbare periode zich uit tot na 
de studieperiode. Artikel 33, § 2 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 preciseert 
immers dat de eigenlijke studieperiode of de periode onder leercontract, de gelijkstelling 
eveneens het tijdvak van 180 dagen dekt begrepen tussen het einde van de studieperiode of 
periode onder leercontract en de aanvang van de zelfstandige activiteit. 

                                                
1274 Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, 
Kluwer, 2011, 751, nr. 1583. 
1275 BS 10 januari 1968. 
1276 In België zowel als in het buitenland. Net als in het werknemersstelsel, moet het gaan om volledige leerjaren. 
Dit is een jaar dat op 1 september begint en op 31 augustus van het volgend jaar eindigt (art. 33, § 1, 1°, 1° KB 
22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen  der 
zelfstandigen, BS 10 januari 1968). 
1277 In België zowel als in het buitenland. 
1278 In België zowel als in het buitenland. 
1279 In België zowel als in het buitenland. 
1280 De vraag over de beweegreden van de wetgever om dergelijke keuze te maken, blijft ontbeantwoord. 
Hiervoor hebben we geen verklaring gevonden in de notulen van de ministerraad voor de betrokken periode. 
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De jongere die zijn studiejaren geheel of gedeeltelijk wenst gelijk te stellen moet de volgende 
voorwaarden vervullen: 

- de hoedanigheid van zelfstandige bezitten hetzij op het ogenblik waarop de 
studieperiode of periode onder leercontract is begonnen, hetzij binnen 180 dagen na 
het einde van de studieperiode of periode onder leercontract 1281; 

- geen beroepsbezigheid hebben uitgeoefend tijdens de periode die door de gelijkstelling 
wordt beoogd1282; 

- geen gelijkstelling genieten voor de desbetreffende periode in een ander 
pensioenstelsel dan dat van de zelfstandigen1283; 

- de regularisatieaanvraag indienen - per aangetekende brief - bij de sociale 
verzekeringskas voor zelfstandigen waarbij de verzekerde is aangesloten, ten laatste 
op het ogenblik dat de zelfstandige de pensioenleeftijd bereikt, namelijk 65 jaar. 
Indien de zelfstandige voor 65 met pensioen gaat, eindigt de termijn voor de indiening 
van de regularisatieaanvraag vanaf het kwartaal waarin hij effectief een vervroegd 
rustpensioen ontvangt1284; 

- de regularisatiebijdragen betalen1285. 

Net als in het stelsel van de werknemers, moet de zelfstandige de regularisatiebijdragen in één 
keer betalen, in de maand die volgt op de betekening van de beslissing van het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) met betrekking tot de 
regularisatieaanvraag. Indien de verzekerde de bijdragen niet in één keer kan betalen, kan hij 
het RSVZ om een aflossingsplan vragen. In dat geval worden de bijdragen vermeerderd met 
een jaarlijkse interest van 6,5 %1286. 

De regularisatiebijdragen zijn eveneens fiscaal aftrekbaar van de personenbelasting. 

 

                                                
1281 Hier moet eveneens worden aangestipt dat, voor de zelfstandigen die hun dienstplicht vervulden na de 
beëindiging van hun studies of leercontract, de periode van 180 dagen slechts begint te lopen na beëindiging van 
de militaire dienst. Art. 34 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
1282 Art. 28, § 3, eerste lid KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. Concreet betekent deze voorwaarde dat de 
zelfstandige die een studieperiode wenst te regulariseren, geen enkele activiteit mag hebben uitgeoefend - niet 
als werknemer, noch als zelfstandige en evenmin als ambtenaar - tijdens de desbetreffende periode en dat geen 
enkele andere persoon in naam van de zelfstandige een bezigheid kan hebben uitgeoefend waarvan de inkomsten 
geheel of gedeeltelijk ten goede kwamen aan de zelfstandige die een studieperiode wenst gelijk te stellen 
1283 Art. 28, § 1 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
1284 Art. 28, § 8 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
1285 Aangezien de zelfstandige die een studie- of stageperiode wenst te regulariseren tijdens die periode per 
definitie geen enkel inkomen heeft gehad, worden de regularisatiebijdragen berekend op een fictief inkomen. De 
bijdragen worden bepaald in art. 35 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- 
en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
1286 Art. 35, § 2 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
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2.4. Gelijkstelling van de studiejaren in het ambtenarenstelsel 

De regels betreffende de gelijkstelling van de studiejaren in het algemene 
ambtenarenstelsel1287 liggen vast in de artikelen 32 tot 41 van de wet van 9 juli 1969 tot 
wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van 
het personeel van de openbare sector1288. Dit 'algemene stelsel' betreft de ambtenaren die een 
burgerlijk rustpensioen genieten dat uitsluitend berekend wordt naar rata van de tantièmes 
1/48, 1/50, 1/55 of 1/60, ten laste van de openbare schatkist 1289. 

In tegenstelling tot de van kracht zijnde bepalingen in de stelsels van de werknemers en de 
zelfstandigen, gebeurt de bonificatie voor de studiejaren in het ambtenarenstelsel in principe 
automatisch. Anders gezegd, de ambtenaar is niet verplicht om een bonificatieaanvraag in te 
dienen. Op het moment dat zijn recht op pensioen is vastgesteld en het pensioenbedrag is 
berekend, wordt er, voor zover er bepaalde voorwaarden werden nageleefd, rekening 
gehouden met de studiejaren die betrekking hebben op het diploma op basis waarvan hij werd 
aangeworven of bevorderd1290: 

- de studies moeten minimum 2 jaar duren1291; 

- het moet gaan om een diploma van het hoger onderwijs (universitair of niet-
universitair) of om een diploma van het hoger technisch onderwijs of het zeevaart- of 
kunstonderwijs1292, met een volledig leerplan1293;  

- tijdens zijn studies mag de belanghebbende geen beroepsactiviteit uitgeoefend hebben 
die in aanmerking komt voor de berekening van een pensioen in één van de Belgische 

                                                
1287 We gaan hier niet in op de bijzondere stelsels zoals deze die van toepassing zijn op het personeel van het 
basisonderwijs, het secundair, het hoger en universitair onderwijs of de gewezen kaders in Afrika. De 
bonificaties van de studiejaren voor het onderwijzend personeel worden geregeld door de wet van 16 juni 1970 
betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs. 
1288 BS 20 augustus 1969. 
1289 We moeten er desalniettemin op wijzen dat de wet het de betrokken ambtenaar mogelijk maakt om af te zien 
van het  preferentieel tantième en te opteren voor het 60ste tantième om de studiebonificaties te genieten. Zie art. 
32, laatste lid wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969 . 
1290 Sedert 1991 bepaalt de wet duidelijk dat het desbetreffend diploma een vereiste moet zijn voor de 
aanwerving of de bevordering. Concreet heeft deze voorwaarde tot gevolg dat het loutere feit dat men houder is 
van een diploma hoger onderwijs (al dan niet universitair) niet volstaat om aanspraak te kunnen maken op een 
automatische bonificatie; de specifieke titel van het diploma (economie, rechten, biologie, wiskunde,...) moet een 
voorwaarde zijn voor de aanwerving of de bevordering.  
1291 Art. 33 wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1292 Hierbij moet worden opgemerkt dat de stage voor het behalen van de erkenning als geneesheer-specialist die 
verleend wordt door de minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, de toekenning met zich 
brengt van een tijdsbonificatie van maximum vijf jaar, indien die erkenning een voorwaarde was waaraan de 
betrokkene heeft moeten voldoen, hetzij bij zijn aanwerving, hetzij bij een latere benoeming . Zie art. 34bis wet 
9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het 
personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1293 Dit is tenminste de bewoording van de Franse versie van art. 33 wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling 
van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 
augustus 1969 en de interpretatie die door de PDOS aan dit artikel wordt gegevens. Maar de Nederlandstalige 
versie van art. 33 laat echter een andere interpretatie toe. Voor meer hierover, zie V. FLOHIMONT, “Les jeunes et 
la pension légale: assimilations et bonifications pour années d’études”, in CH.-E. CLESSE en S. GILSON, Le droit 

social et les jeunes, Limal, Anthemis, 2011, 401-402. 
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of buitenlandse sociale zekerheidsstelsels 1294; 

- de belanghebbende mag de duur van zijn studies niet gevalideerd hebben in een ander 
pensioenstelsel door middel van persoonlijke stortingen. Met andere woorden, de 
belanghebbende mag in principe de duur van zijn studies niet gelijkgesteld hebben 
door middel van regularisatiebijdragen in het stelsel van de werknemers of 
zelfstandigen1295; 

- het aantal jaren waarin de functie werd uitgeoefend moet minstens gelijk zijn met het 
aantal te bonificeren jaren1296. 

Naast deze bonificatievoorwaarden, legt de wet eveneens het aantal jaren vast dat in 
aanmerking komt. Artikel 34 bepaalt immers dat de bonificatie in principe gelijk is aan het 
minimum aantal studiejaren dat vereist is voor het behalen van het diploma dat de 
belanghebbende nodig heeft voor zijn aanwerving of bevordering. Concreet gezien, houdt 
deze bepaling in dat indien het behaalde diploma - een master bijvoorbeeld - vijf studiejaren 
vereist, maar de belanghebbende een jaar overgedaan heeft, slechts vijf jaar gebonificeerd zal 
worden, en geen zes. 

De bonificatie wordt ook nog op andere manieren beperkt. 

Eerst en vooral bepaalt artikel 35, § 2 dat het totaal aantal dienstjaren dat voortvloeit uit de 
optelling van de bonificatie en het aantal effectieve dienstjaren in de administratie na de 
leeftijd van 19 jaar, de duur van de periode begrepen tussen de datum waarop de betrokkene 
19 wordt en deze van de oppensioenstelling niet mag overschrijden. Anders gezegd, in de 
veronderstelling dat een ambtenaar op 65 - de uiterlijke leeftijd waarop een ambtenaar in 
principe in de administratie mag werken1297 - met pensioen gaat,  mag het totaal "bonificatie + 
effectieve dienstjaren" 46 jaar niet overschrijden.  

Vervolgens, indien de betrokkene tijdens het geheel of een gedeelte van zijn studiejaren een 
beroepsactiviteit heeft uitgeoefend die in aanmerking komt voor de berekening van een 
pensioen in een Belgisch of buitenlands sociaal zekerheidsstelsel (als hij bijvoorbeeld als 
werknemer of zelfstandige heeft gewerkt), wordt de pensioensverhoging die voortvloeit uit de 
bonificatie voor studiejaren in het ambtenarenstelsel afgetrokken van het deel van het 
pensioen dat overeenkomt met de diensten die samenvallen met de studieperiode. Volgens 
artikel 35, §1, is hetzelfde reductiemechanisme van toepassing wanneer de betrokkene 
vrijwillig zijn studies geheel of gedeeltelijk gelijkgesteld heeft door middel van sociale 
bijdragen in een ander wettelijk pensioensysteem. 

                                                
1294 Art. 35, §1, tweede lid wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1295 Art. 35, § 1, tweede lid wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1296 Art. 34quater wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1297 Art. 3 KB 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten 
en het dienstpersoneel van den Staat voorziet evenwel een mogelijkheid om te verlengen met  zes maanden na de 
leeftijd van 65 jaar. Daartoe moet de staat er een bijzonder belang bij hebben om de betrokken ambtenaar in 
dienst te houden en moet het gaan om een ambtenaar die na zijn oppensioenstelling moet worden vervangen. 
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Ten slotte mag het maximum aantal bonificatiejaren de twaalf jaar niet overschrijden1298en 
mag er voor eenzelfde diploma slechts één enkele bonificatie worden toegekend, zelfs indien 
dit diploma tweemaal in aanmerking zou kunnen komen voor de berekening van het 
pensioen1299. 

De gebonificeerde duur wordt zowel voor het vaststellen van het recht op pensioen als voor 
het vaststellen van het pensioenbedrag in aanmerking genomen. Elk bonificatiejaar 
vertegenwoordigt 1/60 van de wedde die tot grondslag dient voor het vaststellen van het 
pensioen1300. 

 

2.5. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel   

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste bepalingen inzake de 
toepasselijke regels op de gelijkstellingen en bonificaties voor studiejaren1301. 

                                                
1298 Art. 34bis, tweede lid wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1299 Art. 37, § 1 wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1300 Art. 36 wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1301 Deze tabel is geenszins exhaustief en geeft noch de bijzondere stelsels, noch de uitzonderingen weer die in 
de verschillende wetgevingen voorzien zijn. 
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 werknemers 
 

zelfstandigen ambtenaren 

Gevaloriseerde 
jaren 

Effectieve duur van de 
studies  

Effectieve duur van de 
studies  

Minimum aantal 
studiejaren die in theorie 
vereist zijn voor het 
behalen van het vereiste 
diploma. 

+ max. 2 jaar voor 
doctoraatsthesis 

+ max. 2 jaar voor 
doctoraatsthesis of 
eindverhandeling 

Aantal gebonificeerde 
jaren mag nooit het aantal 
effectieve dienstjaren 
overschrijden1302 

+ verplichte beroepsstages 
die onmiddellijk op de 
studies volgen  

+ beroepsstages indien die 
een voorwaarde zijn voor 
het behalen van het diploma 

+ beroepsstages in 
bepaalde strikt 
omschreven gevallen 

Regularisatie-
bijdragen 

7,5 % van het gewaarborgd 
gemiddeld minimum 
maandinkomen (vastgelegd 
in CAO 43bis) 

60 % van de verschuldigde 
bijdrage op de eerste 
inkomstenschijf + 53% van 
de verschuldigde bijdrage 
op de tweede 
inkomstenschijf 

Niet van toepassing 

Voorwaarden 
  
 
 

    Pensioen uitgekeerd in 
tantièmes 1/48, 1/50, 1/55, 
1/60 

Jaren na de 20ste verjaardag Jaren na de 20ste verjaardag   
Volledig leerplan Volledig leerplan Volledig leerplan1303 
  Studies die 2 jaar of meer 

duren 
  Diploma van het hoger 

universitair of niet-
universitair onderwijs 

Onderwerping aan het 
werknemersstelsel net voor 
of na de studies 

Activiteit van zelfstandige 
aangevat binnen de 6 
maanden die volgen op het 
eind van de studies (of 
ervoor) 

Diploma = vereiste voor 
de aanwerving of latere 
bevordering 

Geen onderwerping tijdens 
de studieperiode 

Geen onderwerping tijdens 
de studieperiode en ook 
geen gelijkstelling  in een 
ander stelsel 

Geen onderwerping tijdens 
de studieperiode, noch 
vrijwillige gelijkstelling 
van de studies via de 
betaling van bijdragen 

Aanvraag bij de RVP 
binnen de 10 jaar die volgen 
op het laatste studiejaar 

Aanvraag ten laatste op de 
wettelijke pensioenleeftijd 
(65 jaar) 

Automatisch 

 

                                                
1302 Voor de geneesheren-specialisten die erkend zijn door de minister van Volksgezondheid, bepaalt art. 34bis 
wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van 
het personeel van de openbare sector (BS 20 augustus 1969) dat het absolute maximum de twaalf jaar niet mag 
overschrijden. 
1303 Volgens de interpretatie die door de PDOS aan art. 33 wet 9 juli 1967 tot wijziging en aanvulling van de 
wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 
augustus 1969, wordt gegeven. 
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De voornaamste verschilpunten in de behandeling tussen werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren wat betreft de gelijkstelling van de studiejaren voor de berekening van het 
rustpensioen, zijn dus de volgende: 

- de regularisatietermijn; 

- het type onderwijs dat een gelijkstelling toelaat; 

- de leeftijd vanaf welke de studiejaren kunnen worden gelijkgesteld; 

- het aantal jaren dat in aanmerking wordt genomen; 

- de kost van de gelijkstelling voor de betrokkene. 

Als we kijken naar het huidige verloop van de professionele loopbaan, zien we dat deze 
verschillen in behandeling concrete moeilijkheden veroorzaken voor de betrokkenen. Laten 
we daarom even stilstaan bij de verschillende regularisatietermijnen die de wetgever heeft 
voorzien. De werknemer moet zijn studiejaren regulariseren binnen de 10 jaar die volgen op 
het einde van zijn studieperiode of anders kan hij die niet meer gelijkstellen; de zelfstandige 
daarentegen, kan dat doen tot hij de pensioenleeftijd heeft bereikt en de bonificatie van de 
studiejaren van de ambtenaren gebeurt automatisch. Hoe kan een jongere op 23- of 25-jarige 
leeftijd, net na de beëindiging van zijn studies, weten of een vrijwillige gelijkstelling van zijn 
studieperiode in het werknemersstelsel voor hem nuttig of voordelig is? Stel dat hij beslist om 
de regularisatiebijdragen te betalen met het oog op een vrijwillige gelijkstelling van zijn 
studiejaren, en hij wordt achteraf ambtenaar bij de federale administratie. Zijn aanwerving 
gebeurde op basis van het diploma waarvoor de studies die hij volgde in het werknemerstelsel 
gelijkgesteld werden. Hij zal dus niet ten volle profiteren van de automatische gelijkstelling 
voor studiejaren wegens de subsidiariteitsregel1304. Het deel van het pensioen dat 
overeenkomt met de diensten die samenvallen met de studieperiode wordt namelijk 
afgetrokken van het pensioen dat voortvloeit uit de bonificatie voor studiejaren in het 
ambtenarenstelsel1305. Dit probleem stelt zich niet voor een zelfstandige, aangezien die op het 
einde van zijn loopbaan kan beslissen om de gelijkstelling van zijn studieperiode in het stelsel 
van de zelfstandigen aan te vragen als hij meent dat deze gelijkstelling de berekening van zijn 
pensioen ten goede komt. Op dat ogenblik, wanneer zijn loopbaan bijna ten einde is, kan hij 
beter oordelen of de gelijkstelling al dan niet de moeite waard is. Het verschil in behandeling 
tussen werknemers en zelfstandigen wat betreft de wettelijke termijn waarbinnen een 
aanvraag tot gelijkstelling kan worden ingediend, doet vragen rijzen en zorgt voor verwarring. 

Tot 1990 had een werknemer immers de mogelijkheid om een aanvraag tot gelijkstelling voor 
studiejaren in te dienen tot op het moment dat zijn pensioendossier door de RVP werd 
onderzocht1306. Een koninklijk besluit van 11 december 19901307 stelde echter een einde aan 

                                                
1304 Art. 35 wet 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector, BS 20 augustus 1969. 
1305 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 4, 2., 2.4. Gelijkstelling van de studiejaren in het ambtenarenstelsel. 
1306 Vraag nr. 10220 van F.-X DE DONNEA aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over "het 
regulariseren van de studiejaren voor de berekening van het pensioen", Parl.St.  Kamer 2005-2006, 14 maart 
2006, COM 886, 2. 
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deze mogelijkheid wegens de fiscale kost van de maatregel. De regularisatiebijdragen konden 
destijds in één keer afgetrokken worden van de personenbelasting en het fiscale voordeel dat 
daaruit voortvloeide, werd beschouwd als een “buitensporig voordeel”. In 1990 koos de 
wetgever er dus wegens budgettaire redenen voor om de indieningstermijn op vijf jaar na het 
stopzetten van de studies te brengen. Vervolgens bracht het koninklijk besluit van 9 juli 
19971308 deze termijn op tien jaar1309. De wetgever beschikt inderdaad over een 
opportuniteitsbevoegdheid en houdt in zijn beslissingen over het algemeen rekening met 
argumenten van budgettaire en financiële aard. We stellen dan ook verrast vast dat hij de 
indieningstermijn voor de regularisatieaanvraag heeft verkort binnen het stelsel van de 
werknemers, en niet binnen dat van de zelfstandigen. De fiscale aftrekbaarheid van de 
regularisatiebijdragen is immers van toepassing op beide stelsels. Waarom dan het fiscale 
voordeel als buitensporig beschouwen in het stelsel van de werknemers en niet in dat van de 
zelfstandigen? Het verschil in behandeling tussen de stelsels lijkt weinig, om niet te zeggen 
helemaal niet gerechtvaardigd, noch in recht verantwoord. 

In dezelfde context van verschillen in behandeling tussen werknemers en zelfstandigen is het 
vreemd dat de wetgever de gelijkstelling - na afloop van de studies - slechts voor 2 jaar 
toestaat voor de afwerking van een doctoraatsthesis in het werknemersstelsel, terwijl in het 
stelsel van de zelfstandigen deze twee jaar niet alleen gewijd kunnen worden aan een 
doctoraatsthesis, maar eveneens aan een eindverhandeling. Wat ook het sociaal statuut zij 
waaronder een pas afgestudeerde jongere werkt, de studies om het vermelde diploma te 
behalen, zijn dezelfde1310. We moeten ons dan ook de vraag stellen of de wetgever met dit 
eerder verrassend verschil in behandeling een bepaald doel voor ogen had of, integendeel, 
ietwat verstrooid was toen de teksten werden opgesteld... 

Voor zover de gelijkstellingen voor studiejaren in het stelsel van de werknemers en in dat van 
de zelfstandigen geregeld worden bij koninklijk besluit, is het niet gemakkelijk om met 
zekerheid te stellen wat de juiste toedracht is. De algemene economie van de teksten en de 
data waarop de bepalingen inzake de gelijkstellingen voor studiejaren gewijzigd werden, 
zowel voor werknemers als voor zelfstandigen, doen ons vermoeden dat het om een 
vergetelheid van de wetgever gaat en dat hij naliet om beide teksten op elkaar af te stemmen. 
De mogelijkheid voor werknemers om de twee jaar gewijd aan een doctoraatsthesis gelijk te 
stellen werd in artikel 7, §1 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling 
van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 

                                                                                                                                                   
1307 KB 11 december 1990 tot wijziging van de regels inzake de berekening en de vaststelling van de 
regularisatiebijdrage voor studieperioden in de pensioenregeling voor werknemers, in de bijzondere 
pensioenregeling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart en in de bijzondere pensioenregeling 
voor beroepsjournalisten, BS 23 januari 1991. 
1308 KB 9 juli 1997 tot wijziging van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 9 augustus 1997. 
1309 Vraag nr. 10220 van F.-X DE DONNEA aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over “het 
regulariseren van de studiejaren voor de berekening van het pensioen”, Parl.St. Kamer 2005-2006, 14 maart 
2006, COM 886, 1-3. 
1310 Denken we bijvoorbeeld aan de houder van een master in de economie: of deze nu werkt als 
beleggingsadviseur in de hoedanigheid van werknemer bij een bank of als zelfstandige voor eigen rekening, de 
vereisten en de weg die hij moest afleggen om zijn diploma te behalen, waren dezelfde. 
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werknemers1311 ingevoerd bij koninklijk besluit van 3 december 19701312. Voor de 
zelfstandigen daarentegen werd deze mogelijkheid ingevoerd vanaf 1 januari 19841313 
ingevolge een wijziging van artikel 33, §1 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 
houdende het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen1314. Op dat ogenblik voerde de wetgever een gelijkstelling in van niet alleen 
twee jaar voor een doctoraatsthesis maar ook voor een eindverhandeling. Ook in 1984 stelde 
de wetgever talrijke bepalingen op die de stelsels van werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren op elkaar af moesten stemmen. Rekening houdend met de wil die de wetgever in 
1984 aan de dag legde om de stelsels op elkaar af te stemmen, lijkt alles erop te wijzen dat de 
afwezigheid van een gelijkstelling voor een eindwerk in het werknemersstelsel een 
vergetelheid en geen wens is. 

Ook de leeftijd vanaf welke de studiejaren gelijkgesteld kunnen worden, varieert naargelang 
het pensioenstelsel. Bij werknemers en zelfstandigen komen enkel de jaren vanaf de leeftijd 
van 20 jaar in aanmerking, terwijl deze voorwaarde niet van toepassing is voor de 
ambtenaren. Integendeel, de wet voorziet dat het aantal studiejaren dat vereist is voor het 
behalen van het diploma in aanmerking komt voor de bonificatie. Een student die een 
“normale” cursus volgde zonder dat hij een jaar hoefde over te doen en zijn hogere studies 
begon toen hij 18 was, krijgt dus twee bijkomende assimilatiejaren in het ambtenarenstelsel, 
namelijk de twee jaren hogere studies (al dan niet universitair) die hij volgde tussen zijn 18 en 
20 jaar. 

Dit verschil valt gedeeltelijk te verklaren door het feit dat men in het stelsel van de 
werknemers en dat van de zelfstandigen verondersteld wordt zijn volledige loopbaan 
doorlopen te hebben tussen zijn 20 en 65 jaar. Met dat als uitgangspunt lijkt het logisch dat 
enkel de gelijkstelling van de jaren in die periode wordt toegestaan. Bekijken we deze kwestie 
echter tegen de achtergrond van een loopbaan zoals die in werkelijkheid verloopt, dan geeft 
deze situatie aanleiding tot problemen. Men begint inderdaad steeds later aan zijn 
professionele loopbaan, mede doordat de gemiddelde duur van de door de jongeren gevolgde 
studies langer wordt. De adviezen van pensioendeskundigen die aanraden de professionele 
loopbaan te verlengen en zo de financiële leefbaarheid van de pensioenstelsels te waarborgen, 
zijn niet meer te tellen. De pogingen van de wetgever om de mensen langer aan het werk te 
houden1315 evenmin. Waarom zou men in die context in de stelsels van werknemers en 
zelfstandigen dan geen gelijkstellingen op vrijwillige basis toelaten vanaf 18 jaar of vanaf het 
eerste jaar van de hogere studies, in navolging van de automatische bonificatie zoals die voor 
de ambtenaren bestaat? 

Die regeling stemt niet overeen met het doel dat thans door de wetgever beoogd wordt, dit is 
de effectieve loopbaanduur te verlengen. Door de betaling van regularisatiebijdragen enkel te 
                                                
1311 BS 18 januari 1968. 
1312 KB 3 december 1970 tot wijziging van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 23 december 1970. 
1313 KB tot wijziging van het KB van 22 september 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 6 oktober 1984, in werking getreden op 1 januari 1984. 
1314 BS 10 januari 1968. 
1315 Pensioenbonus, versterking van de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op vervroegd pensioen, enz. 
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aanvaarden voor de studiejaren na 20 jaar ontzegt de wetgever de pensioendiensten de 
mogelijkheid om bijkomende bijdragen te innen, terwijl diezelfde wetgever net sterk 
bekommerd is om het evenwicht van de openbare financiën, en in het bijzonder dit van de 
sociale zekerheid. Bijgevolg lijkt dit verschil in behandeling tussen werknemers en 
zelfstandigen enerzijds, overheidspersoneel anderzijds een schending van het 
gelijkheidsbeginsel in te houden, daar dit verschil in behandeling niet verantwoord is ten 
opzichte van het door de wetgever beoogde doel. 

Het aantal studiejaren dat voor gelijkstelling in aanmerking kan komen, verschilt van stelsel 
tot stelsel. Werknemers en zelfstandigen kunnen de reële duur van de studies die ze volgden 
vanaf hun 20 jaar regulariseren, terwijl er voor de bonificatie van studiejaren bij de 
ambtenaren enkel met de theoretische duur van de studies rekening gehouden wordt. Voor 
dezelfde studies kan bijgevolg het aantal studiejaren dat in aanmerking wordt genomen voor 
de berekening van het pensioen verschillend zijn naargelang de betrokkene in de privésector 
(als werknemer of zelfstandige) of in de publieke sector werkt1316. 

Een ander belangrijk verschilpunt betreft de kosten van de gelijkstelling voor de betrokkene. 
In het ambtenarenstelsel gebeuren de gelijkstellingen automatisch en gratis - dit wil zeggen, 
de kosten zijn volledig ten laste van de staat - terwijl de gelijkstellingen in de stelsels van de 
zelfstandigen en de werknemers enkel gebeuren op verzoek en middels betaling van 
regularisatiebijdragen. Historisch gezien vloeit dit verschil in behandeling voort uit het feit 
dat de ambtenaren oorspronkelijk geen bijdragen dienden te betalen voor hun pensioen. Doch 
dit is niet meer (helemaal) het geval sinds het pensioenstelsel van de ambtenaren officieel1317 
en de facto contributief is geworden1318. 

Op basis van de voorafgaande beschouwingen en de aangehaalde verschillen in behandeling 
tussen werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel betreffende de gelijkstelling of 
bonificatie van studieperioden, zijn we de mening toegedaan dat de verschillen in de 
regelingen inzake gelijkstellingen of bonificaties van studieperioden naargelang van de 
beroepscategorie een schending inhouden van het gelijkheidsbeginsel. Die verschillen in 
behandeling zijn immers niet verantwoord ten opzichte van de doelstellingen van de wetgever 
(inzonderheid verlenging van de loopbaanduur, beperking van de pensioenuitgaven en 
mobiliteit tussen beroepscategorieën1319) en brengen onevenredige gevolgen met zich mee. 

                                                
1316 Dat is bijvoorbeeld het geval voor de houder van een master in de economie, die zijn universitaire studies 
aflegde tussen 19 en 26 jaar (bijvoorbeeld omdat hij in zijn universitaire 'carrière' twee jaar overdeed). Als hij als 
ambtenaar wordt tewerkgesteld, geniet hij een bonificatie van vijf jaar terwijl hij zes jaar kan gelijkstellen als hij 
kiest voor een carrière als werknemer of zelfstandige vermits enkel de studiejaren vanaf de leeftijd van 20 jaar 
voor een eventuele gelijkstelling in aanmerking komen (en onder voorbehoud van de exacte datum van de 20ste 
verjaardag en de beëindiging van de studies). 
1317 Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1318 We hebben al meermaals aangetoond dat de pensioenregeling van de ambtenaren contributief is. Cf. Deel III, 
Hoofdstuk 4, Afdeling 3 - Gelijkheid en geschiedenis van de rust- en overlevingspensioenen, alsook Deel IV, 
Hoofdstuk 3, Afdeling 2 - Het stelsel van de overheid en Afdeling 4 - Besluit. 
1319 De bevordering van de mobiliteit tussen pensioenstelsels was het derde principe waarop de wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (BS 22 mei 1984) berustte. Ontwerp van 
wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-1983, nr. 557/1, 
toelichting, 5. 



 

304 

Concreet is het verschil in de door de betrokkene te dragen regularisatiekost (kosteloosheid 
voor het overheidspersoneel versus bijdragebetaling voor de werknemers en de zelfstandigen) 
thans niet meer verantwoord en de al dan niet automatische toekenning van de regularisatie 
veroorzaakt onevenredige gevolgen tussen de betrokkenen. Werknemers die (geen) 
regularisatie van hun studieperioden aanvragen, kunnen inderdaad onherstelbare nadelen 
ondervinden, zowel in vergelijking met zelfstandigen (die de gelijkstelling tot aan de 
indiening van hun pensioenaanvraag kunnen aanvragen) als met de ambtenaren (op wie de 
bonificatie automatisch wordt toegepast), omdat ze, gezien het verloop van hun loopbaan, 
beter hadden gekozen hetzij om regularisatiebijdragen binnen de wettelijke termijn van 10 
jaar te betalen, hetzij juist om geen regularisatiebijdragen te betalen. 

Daarnaast kan men zich nog afvragen of de andere verschillen in behandeling (het aantal 
studiejaren dat kan worden geregulariseerd, de regularisatie voor de eindverhandeling in het 
zelfstandigenstelsel die niet aanvaard wordt in de andere stelsels en het studieniveau dat op de 
ambtenaren van toepassing is, terwijl er in de andere stelsels geen studieniveau wordt 
opgelegd) op een objectief onderscheidscriterium berusten. Een schending van het 
gelijkheidsbeginsel wegens gebrek aan objectief onderscheidscriterium wordt door de 
rechtspraak heel zelden vastgesteld omdat daarvoor het gemaakte onderscheid zou moeten 
afhangen van een persoonlijke appreciatie die niet op een feitelijke en vanzelfsprekende 
vaststelling berust1320. We hebben echter gezien in deel II dat objectiviteit bewerkstelligd 
wordt door de keuze van een bepaalde invalshoek, keuze die in se al subjectief is. Hier zouden 
we kunnen stellen dat die verschillen in behandeling op een objectief criterium berusten, met 
name het pensioenstelsel waaronder de betrokkene valt. Maar het is net omdat de betrokkene 
onder een bepaald pensioenstelsel ressorteert, dat verschillende regels worden toegepast. Met 
andere woorden, de verantwoording van de aangevoerde objectiviteit berust op een 
tautologische redenering die de facto de kracht van de verantwoording tenietdoet. 

Volgens het antwoord op een parlementaire vraag in maart 2006 aan de minister van 
Pensioenen, zou de RVP slechts 40 273 gelijkstellingsaanvragen in het pensioenstelsel van de 
werknemers geregistreerd hebben in de periode 1991-20051321. Dit is weinig, gezien het aantal 
gediplomeerden waarop deze maatregel betrekking heeft. Evenzo blijven meerdere 
parlementaire vragen met betrekking tot de regularisatie van de studiejaren onbeantwoord, of 
het nu gaat om het stelsel van de ambtenaren of om dat van de werknemers1322. De discussies 
over de eventuele harmonisering, of zelfs vereenvoudiging van deze bepalingen, lijken steeds 
te botsen op de budgettaire aspecten die met de geringste wijziging van de van kracht zijnde 
bepalingen gepaard gaan. In de eerder vermelde parlementaire vraag van maart 2006, werd 
voorgesteld om de van kracht zijnde bepalingen in het werknemersstelsel af te stemmen op 

                                                
1320 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 363, nr. 
587. 
1321 Vraag nr. 10220 van F.-X DE DONNEA aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over “het 
regulariseren van de studiejaren voor de berekening van het pensioen”, Parl.St. Kamer 2005-2006, 14 maart 
2006, COM 886, 1-3. 
1322 Zie ondermeer de schriftelijke vraag nr. 4/5570 van W. BEKE van 7 december 2009 aan de minister van 
Pensioenen en Grote Steden, www.senaat.be, rubriek “schriftelijke vragen”; vraag nr. 1830 van dhr. 
STERVELYNCK van 18 januari 2002 aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Vragen en antwoorden 
Senaat, 5 maart 2002, nr. 2/50, 2611-2613. 
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die in het ambtenarenstelsel. Het antwoord van de minister van Pensioenen illustreert dat de 
financiële macro-economische overwegingen doorwegen op elke andere overweging: “De 
verwachte begrotingskost van de toepassing van de voor de openbare sector geldende regels 
op het stelsel van de werknemers wordt geraamd op 4,7 miljoen euro in 2007, 14 miljoen euro 
in 2008 en 23 miljoen euro in 2009. Voor 2013 wordt dat bedrag op 61 miljoen euro per jaar 
geraamd. Dat kostenplaatje ligt zeer hoog en dat is de reden waarom die regeling onmogelijk 
op de privésector kan worden toegepast”1323. 

Het financiële evenwicht van de pensioenstelsels is ongetwijfeld belangrijk. Niettemin kan 
men zich verbazen over een dergelijke starheid van de wetgever tegenover de verschillen in 
behandeling tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren in de huidige omstandigheden, 
zoals de verlenging van de gemiddelde studieduur, de steeds latere aanvatting van de 
professionele loopbaan1324, de toenemende vermenging van de loopbanen1325, de noodzaak 
om de effectieve duur van de loopbaan te verlengen … Men beweert vaak dat de regularisatie 
van de studiejaren in de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen (dikwijls) weinig 
interessant is. We willen niet spreken in naam van elke betrokkene, maar we moeten toch 
vaststellen dat de complexiteit van de regelgeving en vooral het feit dat de stelsels niet op 
elkaar afgestemd zijn, er weinig toe aanzet om van dit mechanisme gebruik te maken. Los van 
alle juridische beschouwingen, krijgen we lichtjes de indruk dat we te maken hebben met het 
verhaal van de kip en het ei: sommigen vinden een harmonisering van het systeem niet nuttig 
omdat het zo weinig succes kent, en anderen maken er geen gebruik van omdat het zo 
ingewikkeld is! 

Een oplossing om die onverantwoorde en onevenredige verschillen in behandeling tussen 
werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel weg te werken en die ook rekening houdt 
met de beschikbare financiële middelen van de overheid, zou erin kunnen bestaan om in alle 
stelsels, overheidsstelsel inbegrepen, de regularisatie van studiejaren enkel tegen 
bijdragebetaling ten belope van hetzelfde aantal studiejaren en binnen eenzelfde 
regularisatietermijn in alle stelsels toe te laten. 

 

                                                
1323 Vraag nr. 10220 van F.-X. DE DONNEA aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen, B. 
TOBBACK, over “het regulariseren van de studiejaren voor de berekening van het pensioen”, Parl.St. Kamer 
2005-2006, 14 maart 2006, COM 886, 2. 
1324 “De Belgische werkgelegenheidsgraad van jongeren is relatief laag. Voor een deel is dat te wijten (of te 
danken) aan het feit dat de jongeren in grote getale blijven doorstuderen na hun 18de verjaardag, en zich dus nog 
niet aandienen op de arbeidsmarkt.”, FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, 
Werkgelegenheidsbeleid algemeen, www.werk.belgië.be (raadpleging : 5 februari 2011). 
1325 Voor gedetailleerde statistieken over de structuur van de loopbanen, zie RVP, Jaarverslag 2009, 22 en RVP, 
Jaarverslag 2010, 20, www.onprvp.fgov.be. 
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3. Gelijkstellingen wegens loopbaanonderbrekingen, tijdskrediet en andere verloven 

3.1. Inleiding 

Loopbaanonderbrekingen, tijdskrediet, ouderschapsverlof en dergelijke bestaan enkel in het 
pensioenstelsel van de werknemers en van het overheidspersoneel. De zelfstandigen werken 
immers niet in hiërarchisch verband, waardoor ze zelf kunnen beslissen of ze al dan niet 
verlof nemen om hun tijd aan andere activiteiten te besteden. Om die reden komen enkel de 
regelingen die van toepassing zijn op de werknemers en het overheidspersoneel aan bod in dit 
onderdeel. 

De manier waarop die perioden van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of 
loopbaanvermindering in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen verschilt 
van stelsel tot stelsel. Binnen eenzelfde stelsel zijn er bovendien nog talrijke toepasselijke 
regels naargelang de aard of de duur van het verlof. Sommige gelijkstellingen zijn kosteloos, 
andere kunnen uitsluitend tegen betaling van bijdragen. 

In onderhavig gedeelte bespreken we de gelijkstellingsregels met een bijzondere aandacht 
voor de verschillen tussen beroepscategorieën. 

 

3.2. Gelijkstellingen van tijdskrediet, loopbaanvermindering en thematische verloven in 
de pensioenregeling van de werknemers 

Thans bestaan er, naast het algemeen stelsel van tijdskrediet1326, drie vormen van thematische 
loopbaanonderbreking: de loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof, de 
loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand en de loopbaanonderbreking in het 
kader van palliatief verlof1327. Bovendien bestaan er binnen het zogenoemde algemeen stelsel 
van tijdskrediet nog verschillende mogelijkheden en regelingen in functie van de leeftijd van 
de betrokkene en/of het soort tijdskrediet (voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet). 

Sedert 1 januari 2002, datum waarop het stelsel van tijdskrediet dat van 
loopbaanonderbreking heeft vervangen, zijn 'nieuwe' gelijkstellingsregels van toepassing. 
Onder het ‘oude’ stelsel van loopbaanonderbreking konden bepaalde inactiviteitsperioden 
dankzij de betaling van bijdragen worden gelijkgesteld en kon de gelijkstelling over 
verschillende jaren worden gespreid naargelang de omvang van de loopbaanvermindering1328. 
Dit is nu niet meer mogelijk. In het ‘nieuwe’ stelsel van tijdskrediet en 
loopbaanvermindering, zijn alle gelijkstellingen kosteloos. De gelijkstellingen ten gevolge 

                                                
1326 Sinds 1 januari 2002 vervangt het tijdskrediet de zogenoemde loopbaanonderbreking voor de werknemers 
van de privésector. 
1327 www.rva.be, rubriek ‘loopbaanonderbreking en tijdskrediet’, subrubriek ‘reglementering’. 
1328 Art. 34, § 1, N KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. Voor bijkomende uitleg, zie www.rvponp.fgov.be, 
rubriek ‘uitgebreide info’, subrrubrieken ‘pensioen: toekenning’, ‘algemene regeling’, ‘rustpensioen’, ‘elementen 
van het pensioenbedrag’. 
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van een tijdskrediet worden evenwel beperkt tot een maximumduur, die niet noodzakelijk 
gelijk is aan de maximumduur van het tijdskrediet1329. 

We beperken ons tot de huidige regeling inzake gelijkstelling van perioden van tijdskrediet en 
loopbaanvermindering, daar dit een verschil in behandeling invoert tussen werknemers en 
overheidspersoneel. De ambtenaren vallen immers nog onder de ‘oude’ regeling inzake 
loopbaanonderbreking. 

Opdat de perioden van tijdskrediet en loopbaanvermindering in aanmerking kunnen komen 
voor een gelijkstelling, moet de betrokken werknemer recht hebben op een 
onderbrekingsuitkering1330. Met andere woorden, ofwel heeft de werknemer de 
onderbrekingsuitkering effectief ontvangen, ofwel had de werknemer in principe recht op die 
uitkering maar heeft hij ze niet ontvangen wegens de toepassing van een cumulatieregel. Daar 
komt bij dat de betrokken werknemer gedurende de periode van tijdskrediet of 
loopbaanvermindering geen activiteit mag uitoefenen die pensioenrechten opent1331. Anders 
gezegd, “het tijdskrediet wordt niet opgenomen in de werknemersloopbaan als de betrokkene 
tijdens deze periode als zelfstandige of als statutair ambtenaar in de openbare sector werkt en 
hij hiervoor pensioenrechten opbouwt”1332. 

In het algemeen stelsel van tijdskrediet zijn de volgende gelijkstellingsregels van toepassing: 

- in geval van volledig of halftijds tijdskrediet1333, dit is een volledige onderbreking 
van de beroepsactiviteit of een vermindering van die activiteit tot een halftijdse 
arbeidsregeling, bedraagt de gelijkstellingsperiode in principe maximum 12 
maanden. Op die regel bestaat echter een uitzondering. Indien de duur van het 
volledige tijdskrediet door een sectoraal of ondernemings-CAO wordt 
opgetrokken, bedraagt de gelijkstellingsperiode 36 maanden1334; 

- in geval van halftijdse loopbaanvermindering voor werknemers van 50 jaar of 
ouder1335, wordt de gehele periode van inactiveit gelijkgesteld1336; 

- in geval van 1/5de-loopbaanvermindering1337 wordt de inactiviteitsperiode 
gelijkgesteld ten belope van maximum 60 maanden1338. Die beperking is niet van 

                                                
1329 Art. 34, § 1, Nbis KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1330 Art. 34, § 2, 4 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1331 Art. 34, § 2, 4 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1332 www.onprvp.fgov.be, rubriek ‘loopbaan’, subrubriek ‘tijdskrediet’. 
1333 Gevallen voorzien bij art. 3 CAO nr. 77bis 19 december 2001. 
1334 Art. 34, § 1, Nbis, 1° KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- 
en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1335 Mogelijkheid voorzien bij art. 9 CAO nr. 77bis 19 december 2001. 
1336 Art. 34, § 1, O KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1337 Gevallen voorzien bij art. 6 CAO nr. 77bis 19 december 2001. 
1338 Art. 34, § 1, Nbis, 2° KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- 
en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
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toepassing op de werknemers die gebruik maken van de mogelijkheid tot 1/5de-
loopbaanvermindering voor werknemers van 50 jaar of ouder. In dat geval is de 
gelijkgestelde inactiviteitsperiode onbegrensd1339. 

Volledigheidshalve dient hier te worden gezegd dat de pensioenhervorming van 2011 voorziet 
in een aanpassing van de hiervoor uiteengezette regels. De wet van 28 december 2011 
verleent immers machtiging aan de Koning om na overleg in de ministerraad de 
gelijkstellingsbepalingen te wijzigen voor de afwezigheidsperioden vanaf 1 januari 2012 voor 
zover het pensioen van de betrokkene daadwerkelijk en voor de eerste keer ten vroegste op 1 
januari 2013 ingaat1340.  

De thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief 
verlof) worden voor hun volledige duur kosteloos gelijkgesteld, op voorwaarde dat de 
betrokkene de wettelijke verlofuitkering ontvangt1341. 

Omdat de betrokken werknemer geen loon ontvangt tijdens de periode van tijdskrediet, 
loopbaanvermindering of thematisch verlof, gebeurt de gelijkstelling op basis van een fictief 
of forfaitair loon1342. Tot en met 1967 worden de jaren die voor gelijkstelling in aanmerking 
komen, gelijkgesteld op basis van een forfaitair dagloon1343. Vanaf 1968 is de 
gelijkstellingsbasis een fictief loon. Volgens artikel 24 van het Pensioenbesluit werknemers 
wordt dit fictieve loon in principe bepaald op basis van het referteloon (dit is de werkelijke, 
fictieve en forfaitaire lonen) van het jaar voorafgaand aan de gelijkgestelde periode. Als de 
gelijkgestelde periode zich over meerdere jaren uitstrekt, betekent dit dat het fictieve loon 
berekend wordt op basis van het referteloon van het jaar voorafgaande aan de gelijkgestelde 
periode. Indien de gegevens ontbreken om dit fictieve loon te bepalen, wordt het bepaald op 
basis van het dagelijks gemiddelde van de werkelijke en forfaitaire lonen van het lopende jaar, 
dit is het jaar van de gelijkstelling. Indien de gegevens met betrekking tot het voorafgaande 
jaar, noch die met betrekking tot het lopende jaar beschikbaar zijn, wordt het fictieve loon 
berekend op basis van het referteloon van het jaar dat volgt op de inactiviteitsperiode en 
waarin arbeidsprestaties als werknemer worden verricht. 

 

                                                
1339 Art. 34, § 1, O KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. Het gaat om de 1/5de-loopbaanvermindering 
voorzien in art. 9 CAO nr. 77bis 19 december 2001. 
1340 Art. 122-126 wet 28 december 2011, BS 30 december 2011. 
1341 Art. 34, § 1, N KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. www.onprvp.fgov.be, rubriek ‘loopbaan’, 
subrubrieken ‘perioden van inactiviteit’, ‘thematische verloven’. 
1342 Art. 24 en 24bis KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1343 De bedragen kunnen worden geraadpleegd op de website van de RVP: www.onprvp.fgov.be, rubriek 
‘pensioenberekening’, subrubrieken ‘loon’, ‘fictieve lonen’.  
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3.3. Gelijkstellingen van loopbaanonderbrekingen en thematische verloven in de 
pensioenregeling van het overheidspersoneel 

De statutaire ambtenaren kunnen gebruik maken van verschillende vormen van 
loopbaanonderbreking of -vermindering. Die worden geregeld bij koninklijk besluit van 7 mei 
1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de 
besturen1344. Er dient opgemerkt te worden dat elke overheid vrij bepaalt “in welke mate en 
op welke categorieën van personeelsleden zij de bepalingen van dit besluit toepast”1345. We 
beperken ons dus tot een uiteenzetting van de algemene regeling die in principe van 
toepassing is op statutaire ambtenaren, zonder rekening te houden met specifieke regels die 
eigen zijn aan elke bestuursoverheid. 

Waar het tijdskrediet op werknemers van toepassing is, hebben de ambtenaren recht op de 
zogenoemde ‘gewone loopbaanonderbreking’, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk. Net als voor 
de werknemers bestaat er voor de ambtenaren naast een algemene regeling ook een regeling 
voorbehouden aan ambtenaren van 50 jaar of ouder. Bovendien kunnen ambtenaren eveneens 
aanspraak maken op de thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof voor medische 
bijstand en palliatief verlof. In tegenstelling tot de verlofmogelijkheden voor werknemers, die 
door verschillende wetteksten worden geregeld, worden die ten voordele van statutaire 
ambtenaren allemaal geregeld bij bovenvermeld koninklijk besluit van 7 mei 19991346. 

Op basis van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van 
sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de 
overheidsdiensten1347, worden perioden van loopbaanonderbreking of van vermindering van 
de arbeidsprestaties met activiteitsperioden gelijkgesteld voor wat betreft het recht op het 
rustpensioen en de berekening ervan. Die gelijkstelling is soms kosteloos1348, soms tegen 
betaling van bijdragen1349. Dit is een belangrijk verschil met de gelijkstellingen in de 
pensioenregeling van de werknemers. Daar is het sinds de invoering van het tijdskredietstelsel 
immers niet meer mogelijk om perioden van loopbaanonderbreking of -vermindering tegen de 
betaling van bijdragen gelijk te stellen. 

Wat het overheidspersoneel betreft, dient ook te worden vermeld dat de gelijkstellingsregeling 
die op statutaire ambtenaren van toepassing is, eveneens geldt voor contractuelen die later 
vast benoemd worden. Met andere woorden, in geval van vaste benoeming worden de 
perioden van loopbaanonderbreking of -vermindering die werden genomen toen het betrokken 
personeelslid contractueel was, behandeld alsof de betrokkene op dat moment reeds statutair 

                                                
1344 BS 29 mei 1999. 
1345 Art. 2 KB 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de 
besturen, BS 29 mei 1999. 
1346 KB 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, BS 
29 mei 1999. 
1347 BS 30 augustus 1986. 
1348 De Pensioendienst van de overheidssector spreekt van perioden die ‘gratis aanneembaar’ zijn. 
1349 De Pensioendienst van de overheidssector spreekt van ‘validering’. 
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was1350. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de activiteitsperioden als contractueel in 
aanmerking komen voor de berekening van het ambtenarenpensioen wanneer de 
tewerkstellingsperiode als contractueel gevolgd wordt door een vaste benoeming als statutair 
ambtenaar. 

In de pensioenregeling van de ambtenaren bestaan twee soorten gelijkstellingen: de begrensde 
perioden van afwezigheid en de onbegrensde perioden van afwezigheid. 

De begrensde perioden van afwezigheid behoren tot wat men noemt het ‘loopbaankrediet’. 
Voor de berekening van het pensioen heeft een ambtenaar recht op een maximumaantal 
afwezigheidsperioden die al dan niet kosteloos in aanmerking worden genomen om het 
pensioenbedrag vast te stellen. Bijgevolg worden de overschrijdende perioden niet in 
aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen indien de optelsom van de 
afwezigheidsperioden het loopbaankrediet overschrijdt. De afwezigheidsperioden die het 
loopbaankrediet samenstellen, worden wettelijk bepaald. Het gaat onder andere om de gratis 
of gevalideerde perioden van loopbaanonderbreking, de afwezigheidsperiode in het kader van 
de halftijdse vervroegde uittreding, de niet bezoldigde afwezigheden na 31 december 1982 die 
met dienstactiviteit worden gelijkgesteld1351. 

De onbegrensde perioden van afwezigheden vallen daarentegen niet onder het 
loopbaankrediet. Het gaat onder andere om de perioden van thematische verloven 
(ouderschapsverlof, zorgverlof voor een zwaar ziek gezins- of familielid en verlof voor 
palliatieve zorgen) en om het verlof voor dienstopdracht en het politieke verlof1352. 

De eerste 12 maanden van loopbaanonderbreking of -vermindering worden volledig en 
kosteloos gelijkgesteld. Met andere woorden, voor de berekening van het pensioen komt die 
periode van 12 maanden in aanmerking alsof de betrokken ambtenaar zijn arbeidsprestaties 
had doorgezet. 

De volgende periode van 48 maanden kan pas na bijdragebetaling worden gelijkgesteld. In 
geval van volledige loopbaanonderbreking bedraagt de te betalen bijdrage 7,5 % van de 
wedde die de betrokken ambtenaar zou hebben ontvangen indien hij in dienst was gebleven. 
In geval van deeltijdse loopbaanonderbreking wordt deze bijdrage van 7,5 % berekend op het 
verschil tussen de wedde die de betrokkene effectief ontvangt en de wedde die hij had 
ontvangen indien hij zijn prestaties niet had verminderd1353. De wet voorziet een uitzondering 
en ontlast bepaalde personeelsleden van de betaling van bijdragen voor een periode van 24 

                                                
1350 Art. 2ter KB nr. 442 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op 
de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten, BS 30 augustus 1986. 
1351 Voor een volledige lijst van de perioden die het loopbaankrediet samenstellen, zie PDOS, De 

loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen?, januari 2011, 
www.ap.fgov.be. 
1352 Voor een volledige lijst van de perioden die het loopbaankrediet samenstellen, zie eveneens PDOS, De 

loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen?, januari 2011, 
www.ap.fgov.be. 
1353 Art. 2 (statutaire ambtenaren) en 2ter (contractuele personeelsleden) KB nr. 442 14 augustus 1986 
betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van 
de overheidsdiensten, BS 30 augustus 1986. 
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maanden. Artikel 2quinquies van bovenvermeld koninklijk besluit stelt immers dat de storting 
van persoonlijke bijdragen niet wordt vereist “tijdens ten hoogste 24 maanden gedurende 
welke het personeelslid of zijn echtgenoot die onder hetzelfde dak woont, kinderbijslag 
ontvangt voor een kind dat minder dan 6 jaar oud is”, en dit zowel voor statutaire als voor 
contractuele personeelsleden. 

Voor de vaststelling van de effectief gepresteerde diensttijden worden de perioden van 
loopbaanvermindering ten belope van hun werkelijke duur in aanmerking genomen. Concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat een halftijdse loopbaanvermindering gedurende 24 maanden 
wordt beschouwd als 12 maanden effectief gepresteerde diensten en 12 maanden 
afwezigheidsperiode1354. Dit is niet het geval voor de werknemers, daar geen pro rata meer 
toegepast wordt. Maar, wat betreft de prijs van de gelijkstelling (kosteloos of na 
bijdragebetaling), gaat het om vaste perioden. Concreet betekent dit dat de duurtijden in volle 
kalendermaanden worden gerekend, ongeacht of de loopbaanonderbreking voltijds of 
deeltijds is. Met andere woorden, in geval van halftijdse loopbaanonderbreking van 1 juli 
2007 tot en met 30 juni 2009, is enkel de deeltijdse afwezigheid van 1 juli 2007 tot en met 30 
juni 2008 gratis aanneembaar, dit zijn de eerste 12 maanden1355. 

Wat het loopbaankrediet betreft, kan de totale duur van de gelijkstelling, hetzij kosteloos, 
hetzij na betaling van bijdragen, “in geen geval de duur van de effectieve loopbaanprestaties 
noch 60 maanden overschrijden”1356. De pensioenhervorming van december 2011 bracht hier 
echter verandering in. Voor al de verlofaanvragen die vanaf 28 november 2011 worden 
ingediend, wordt het loopbaankrediet tot 12 maanden beperkt indien de periode van 
loopbaanonderbreking of -vermindering na 31 december 2011 ingaat1357. De vraag is echter 
waarop de wetgever zich gebaseerd heeft om de datum van 28 november 2011 als datum te 
kiezen. De voorbereidende werken geven hierop echter geen antwoord! 

Naast die specifieke beperking, legt artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 442 nog een andere 
beperking op. De volgende aanneembare perioden1358 (hetzij kosteloos, hetzij na validering) 
kunnen voor de berekening van het pensioen nooit 20 % van de werkelijke gepresteerde 
diensten overschrijden1359: 

                                                
1354 PDOS, De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen?, 
januari 2011, 21, www.ap.fgov.be. 
1355 PDOS, De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen?, 
januari 2011, 25, www.ap.fgov.be. 
1356 Art. 2quater KB nr. 442 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden 
op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten, BS 30 augustus 1986. 
1357 Art. 2quater, lid 2 en lid 3 KB nr. 442 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige 
administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten zoals gewijzigd 
door art. 101 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. 
1358 Hier vermelden wij niet de gelijkaardige verlofperioden die voor sommige militairen werden ingevoerd. 
1359 Dat percentage is van toepassing op personeelsleden die na 31 december 1955 geboren zijn. Betreffende de 
percentages die van toepassing zijn op personeelsleden geboren tussen 1 januari 1947 en 31 december 1950 of 
tussen 1 januari 1951 en 31 december 1955, zie art. 3, § 3, tweede lid, a) en b) KB nr. 442 14 augustus 1986 
betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van 
de overheidsdiensten, BS 30 augustus 1986. 
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- de perioden van loopbaanonderbreking of -vermindering; 

- de perioden van afwezigheid die het gevolg zijn van de halftijdse vervroegde 
uittredingsregeling en van de regeling der vierdagenweek die zijn ingevoerd bij de 
wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare 
sector; 

- andere perioden van verlof voorafgaand aan de opruststelling, dit is elke 
afwezigheid gedurende welke een personeelslid in een administratieve toestand is 
geplaatst die het in staat stelt om, met behoud van een bezoldiging of wachtgeld, 
zijn beroepsactiviteiten definitief te verminderen of te beëindigen tijdens de 
periode die zijn opruststelling onmiddellijk voorafgaat. 

Daarnaast somt artikel 3, § 7 de perioden op die niet onder de procentuele beperking vallen. 
Het gaat onder andere om thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische 
bijstand, palliatief verlof), dienstvrijstellingen die werden toegestaan om opdrachten te 
vervullen zoals bepaalde internationale opdrachten, ambt ad interim in een officiële of 
gesubsidieerd vrije school, stage of proefperiode in een andere overheidsdienst1360. 

Bovenstaande regeling heeft jammer genoeg twee nadelige gevolgen. Ten eerste is het, op het 
moment waarop een ambtenaar in loopbaanonderbreking of -vermindering gaat, voor hem 
soms moeilijk te weten of zijn (deeltijdse) verlofperiode in aanmerking zal worden genomen 
voor de berekening van zijn pensioen, aangezien de aanneembare perioden een bepaalde 
verhouding van de werkelijke gepresteerde dienst niet mogen overschrijden. Ten tweede kan 
hij niet noodzakelijk weten of het nuttig is om de verlofperiode te valideren door betaling van 
persoonlijke bijdragen, aangezien hij het risico loopt dat de betrokken periode op het einde 
van zijn loopbaan niet in aanmerking komt voor de berekening van zijn pensioen, omdat de 
grens van 20 % overschreden zou zijn1361. De procentuele beperking van de gelijkstellingen in 
functie van de duur van de werkelijk gepresteerde diensttijd werd begin van de jaren 2000 
ingevoerd teneinde “de globale activiteitsgraad van het vast benoemd personeel in de 
openbare sector te ondersteunen”1362 en besparingen in de pensioensector te 
verwezenlijken1363. Ook al zijn die doelstellingen volstrekt legitiem in hoofde van de 
wetgever, de genomen maatregel komt de rechtszekerheid niet ten goede. 

 

3.4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Inzake gelijkstellingen houden de pensioenregelingen van de werknemers en de ambtenaren 
twee belangrijke verschillen in: enerzijds laat het ‘nieuwe’ stelsel van tijdskrediet, dat van 
                                                
1360 Art. 3, § 7 KB nr. 442 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve toestanden op 
de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten, BS 30 augustus 1986. 
1361 Voor een concreet voorbeeld hierover, zie PDOS, De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden. Wat is 

de invloed ervan op mijn pensioen?, januari 2011, 21, www.ap.fgov.be. 
1362 Verslag aan de Koning, KB 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 
houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 23 juni 2001. 
1363 Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 756/15, 12, 
verslag namens de Commissie voor Sociale Zaken. 
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toepassing is op de werknemers, geen gelijkstelling toe door middel van bijdragebetaling, wat 
niet het geval is bij de ambtenaren die bepaalde afwezigheidsperioden nog steeds kunnen 
valideren; anderzijds wordt geen procentuele beperking toegepast op de mogelijke 
gelijkstellingen in de pensioenregeling van de werknemers, zoals dit het geval is in de 
pensioenregeling van de ambtenaren. 

De redenen die aan die verschillen in behandeling tussen beide beroepscategorieën ten 
grondslag liggen, zijn vrij onduidelijk. Tot 1 januari 2002, datum waarop het tijdskrediet de 
loopbaanonderbreking verving, kon een werknemer sommige inactiviteitsperioden met 
activiteitsperioden gelijkstellen na bijdragebetaling. Onder het stelsel van tijdskrediet is dit 
niet meer mogelijk. Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 21 januari 
20031364 dat de nieuwe regels inzake gelijkstellingen in het kader van tijdskrediet bepaalt, 
vermeldt de ratio legis van die wijziging niet. De wetgever beperkt zich in het verslag tot de 
volgende vaststelling: “Deze periode van gelijkstelling zal niet meer kunnen verlengd worden 
zelfs mits het vrijwillig betalen van de regularisatiebijdragen, zoals dit voorheen het geval 
was in het geval van loopbaanonderbreking”1365. De invoering van het tijdskrediet ter 
vervanging van de loopbaanonderbreking is een gevolg van het interprofessioneel akkoord 
2001-2002 dat op 22 december 2000 tussen de sociale partners werd afgesloten1366. Nochtans 
is het hoofdstuk “Betere combinatie arbeid en gezin” van het Interprofessioneel Akkoord de 
uitvoering van een “uitnodiging van de regering” om “een nieuw conventioneel kader in te 
stellen dat een betere combinatie van het beroeps- en het gezinsleven moet toelaten”1367. 

Over de invoering van dit nieuwe stelsel van tijdskrediet bracht de Nationale Arbeidsraad het 
advies nr. 1339 uit waarin hij de overheid vraagt om, teneinde de socialezekerheidsrechten 
van de betrokkenen te waarborgen, een aantal maatregelen inzake gelijkstellingen te voorzien: 
(1) betreffende het algemeen stelsel van tijdskrediet, “een gelijkstelling van de 
onderbrekingsperiode in de sociale zekerheid ten belope van 1 jaar, met dien verstande dat de 
gelijkstelling nooit meer dan 3 jaar kan bedragen indien het jaar tijdskrediet op sector of 
ondernemingsniveau zou opgetrokken worden”; (2) met betrekking tot het veralgemeend 
systeem van loopbaanvermindering met 1/5de, “de gelijkstelling van de onderbrekingsperiode 
in de sociale zekerheid”; (3) inzake de vermindering van arbeidsprestaties voor +50-jarigen, 
“de gelijkstelling van de onderbrekingsperiode in de sociale zekerheid”1368. Bijgevolg werd 
artikel 34 Pensioenbesluit Werknemers aangepast. 

                                                
1364 Art. 5 KB 21 januari 2003 tot wijziging van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
gecoördineerd op 19 december 1939, de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, het KB 
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, en het KB van 21 
december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 3 februari 2003, in werking getreden op 1 januari 2002. 
1365 Verslag aan de Koning, KB 21 januari 2003 tot wijziging van (…) het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, en het KB van 21 december 1967 tot vaststelling 
van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 3 februari 2003. 
1366 Interprofessioneel akkoord 2001-2002, gesloten op 22 december 2002, 6, www.nar-cnt.be. 
1367 Interprofessioneel akkoord 2001-2002, gesloten op 22 december 2002, 6, www.nar-cnt.be. 
1368 NAR, 14 februari 2001, advies nr. 1339, www.nar-cnt.be. 
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Er dient te worden vastgesteld dat de wetgever geen gelijklopende hervorming heeft 
doorgevoerd in de openbare sector, daar het stelsel van loopbaanonderbreking is blijven 
bestaan. Desalniettemin heeft de wetgever de regels inzake gelijkstellingen van 
afwezigheidsperioden aangepast. Zoals eerder vermeld, voerde de wetgever op hetzelfde 
moment immers de procentuele beperking (20 % van de effectief gepresteerde diensttijd) 
in1369 om “de globale activiteitsgraad van het vast benoemd personeel in de openbare sector te 
ondersteunen”1370 en besparingen in de pensioensector te verwezenlijken1371. 

Aangezien de pensioenen van werknemers en ambtenaren anders berekend worden, kan men 
redelijkerwijs aannemen dat de regels inzake gelijkstelling van afwezigheidsperioden 
verschillend zijn zonder dat het gelijkheidsbeginsel daardoor noodzakelijk wordt geschonden. 
Nochtans, rekening houdend met de evolutie van de loopbanen en vooral de toename van de 
gemengde loopbanen (inzonderheid de combinatie werknemer-openbare sector die op vijf 
jaar, dit is van 2006 tot en met 2010, met 8,39 % groeide1372), kan men zich afvragen of een 
dergelijk verschil in behandeling nog opportuun is. Bovendien, zoals wij gezien hebben, was 
het de wil van de wetgever in de loop van de jaren meer gelijkstelling en meer harmonisering 
tussen de pensioenstelsels onderling te verwezenlijken. Het is dus eigenaardig dat de 
wetgever in het begin van de XXIste eeuw nieuwe regelingen goedkeurde die verschillen in 
behandeling invoerden in plaats van ze weg te werken en daarenboven voor meer onzekerheid 
zorgden, of toch in elk geval voor personeelsleden van de openbare sector. Die 
eigenaardigheid wordt nog versterkt door het feit dat de wetgever, inzake afwezigheids- en 
verlofperioden om werk en gezin beter te combineren, steeds ernaar gestreefd heeft om 
dezelfde mogelijkheden aan werknemers en ambtenaren aan te bieden. 

Thans rijst nog een bijkomende vraag over een eventuele afschaffing of verzwakking van de 
gelijkstellingen1373. Sommigen zouden de verschillende gelijkstellingsmechanismen 
inderdaad willen afschaffen en anderen pleiten voor meer responsabilisering van de personen 
die gebruik maken van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en -vermindering of thematisch 
verlof. Hun stelling houdt in dat de personen die dankzij bovenstaande mogelijkheden met 
verlof gaan, vrijwillig een keuze hebben gemaakt en dat ze daar de gevolgen van moeten 
dragen, ook wat de berekening van hun pensioen betreft. Hierbij hebben wij drie 
bedenkingen. De responsabilisering is een concept dat de laatste jaren overal opduikt en op 

                                                
1369 Art. 3 KB 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, 
budgettaire en andere bepalingen, BS 23 juni 2001. 
1370 Verslag aan de Koning, KB 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 
houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 23 juni 2001. 
1371 Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 756/15, 12, 
verslag namens de Commissie voor Sociale Zaken. 
1372 “Het aantal gepensioneerden met een gemengde loopbaan neemt toe (+ 4,14 % in vijf jaar). Deze toename 
geldt voor alle types gemengde loopbanen, maar is het meest uitgesproken voor de loopbanen van het type 
werknemer-openbare sector (+ 8,39 %) Men stelt bovendien vast dat er meer en meer gepensioneerden zijn die 
in de drie regelingen gewerkt hebben (+ 8,6 % in vijf jaar).”, RVP Jaarverslag, 2010, 21, 
www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/publications/Jaarverslag_2010.pdf. 
1373 H. PEETERS en H. LARMUSEAU, “De solidariteit van de gelijkgestelde periodes. Een exploratie van de aard, 
van het belang en de zin van de gelijkgestelde periodes in de totale pensioenopbouw bij de werknemers”, BTSZ 

2005, vol. 1, 121-122; NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds 

verslag, 10 februari 2010, 160, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 



 

315 

allerlei categorieën wordt toegepast (werkzoekenden, leefloontrekkenden, langdurig zieken, 
gehandicapten, enz.). Het is met andere woorden vrij ‘in’ om van responsabilisering te praten. 
Bovendien is responsabilisering pas mogelijk indien de betrokkenen in staat zijn een echte en 
bewuste keuze te maken. Bepaalde mensen moeten echter noodgedwongen opteren voor een 
thematisch verlof of een vermindering van hun arbeidsprestaties. Het gaat bijvoorbeeld om 
moeders die op het einde van hun zwangerschapsverlof geen beschikbare plaats(en) in een 
kinderopvang voor hun kind(eren) hebben gevonden en de hervatting van het werk moeten 
uitstellen of nog om personen die plots geconfronteerd worden met de ernstige ziekte of het 
zware ongeval van hun echtgenoot. Ten slotte is een responsabiliseringsmechanisme pas 
mogelijk vanaf het moment dat de betrokkenen over de nodige inlichtingen en juridische 
zekerheid beschikken om de gevolgen van hun keuze in te schatten. In de huidige stand van 
de wetgeving is dit niet helemaal het geval. 

 

4. De andere gelijkgestelde perioden 

We hebben hiervoor aangetoond dat de verschillen in behandeling inzake gelijkstelling van de 
studieperioden en van de perioden van loopbaanonderbreking en tijdskrediet een schending 
van het gelijkheidsbeginsel inhouden. 

De gelijkheidsvraag kan eveneens worden gesteld wat betreft de andere gelijkgestelde 
perioden (verlof om dwingende redenen, onvrijwillige werkloosheid, dienstopdracht, politiek 
verlof, enz.). 

 

4.1. Pensioenregeling van de werknemers 

In de pensioenregelingen van de werknemers en de ambtenaren zijn de meeste gelijkstellingen 
gelijkaardig1374. Niettemin worden sommige inactiviteitsperioden enkel in het 
werknemersstelsel gelijkgesteld. Het gaat om: 

- de periode van opvoeding van de kinderen, die weliswaar enkel na bijdragebetaling en 
voor maximum 3 jaar kan worden gelijkgesteld1375; 

- de perioden van onvrijwillige werkloosheid of beroepsopleiding; 

- de periode waarin een werknemer in het arbeidsgerecht zetelt.  

Merkwaardig genoeg komt de periode van politiek verlof, die nochtans voor de werknemers 
bestaat, niet in aanmerking voor de berekening van het pensioen, terwijl dat wel het geval is 
voor de ambtenaren. 
                                                
1374 Cf. tabel Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 4 – De gelijkgestelde perioden, 1. Inleiding. 
1375 Dit geldt zowel voor een eigen als voor een geadopteerd kind. De gelijkstellingsperiode wordt tot 6 jaar 
verlengd wanneer het kind gehandicapt is of aan een langdurige ziekte lijdt. Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT 
en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2011, 751, nr. 1583. 
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4.2. Pensioenregeling van de ambtenaren 

Net als in de werknemersregeling worden sommige perioden enkel in het pensioenstelsel van 
de ambtenaren gelijkgesteld. Het gaat om: 

- de periode van halftijdse vervroegde uittreding; 

- de perioden van dienstopdracht; 

- de periode van politiek verlof.  

 

4.3. Pensioenregeling van de zelfstandigen 

Alle perioden die kunnen worden gelijkgesteld in het zelfstandigenstelsel bestaan eveneens in 
de pensioenregelingen van de werknemers en van de ambtenaren1376. Hierop zijn echter twee 
uitzonderingen: de periode van voortgezette verzekering na stopzetting van de activiteit1377 en 
de periode van moederschapsrust ten voordele van de zelfstandige in bijberoep die bijdragen 
betaalt zoals in hoofdberoep. 

 

4.4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Men kan zich de vraag stellen of het feit dat sommige van de hiervoor opgesomde perioden in 
een enkele pensioenregeling worden gelijkgesteld en niet in de andere, in overeenstemming is 
met het gelijkheidsbeginsel. 

De opvoeding van de kinderen kan enkel worden gelijkgesteld in het werknemersstelsel. 
Afhankelijk van de loopbaan van de betrokkene kan het nochtans onder bepaalde 
omstandigheden interessanter zijn om die opvoedingsperiode in een andere pensioenregeling 
te laten gelden. Men denke bijvoorbeeld aan een ouder die, nadat hij gedurende 6 jaar zijn 
gehandicapt kind heeft opgevoed, enkel als ambtenaar of als zelfstandige heeft gewerkt. Hij 
zou er alle belang bij hebben om de betrokken periode van 6 jaar te regulariseren in het stelsel 
waarin hij wordt tewerkgesteld. Aangezien de periode van opvoeding van de kinderen enkel 
mits bijdragebetaling kan worden gelijkgesteld, lijkt het moeilijk te verantwoorden dat de 
betrokkene, naargelang van de aard van zijn loopbaan, die bijdragen niet aan een ander stelsel 
dan het werknemersstelsel kan betalen. Bovendien brengt die maatregel een onevenredig 
gevolg met zich mee, vermits het pensioenbedrag of de pensioenrechten aanzienlijk kunnen 
worden beïnvloed door de afwezigheid van regularisatie. Inzake gelijkstelling van 
opvoedingsperioden schendt het verschil in behandeling tussen werknemers, zelfstandigen en 

                                                
1376 Cf. tabel Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 4 - De gelijkgestelde perioden, 1. Inleiding 
1377 Gedurende 2 jaar, mits betaling van de nodige bijdragen (V. VERDEYEN, “Faillissementsverzekering” in J. 
PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2011, 927, nr. 1984; Y. 
STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 
2011, 947-948, nr. 2023. 
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ambtenaren het gelijkheidsbeginsel. Men zou die mogelijkheid tot gelijkstelling in alle 
pensioenstelsels hetzij moeten invoeren, hetzij moeten afschaffen. 

De perioden van onvrijwillige werkloosheid1378 of van beroepsopleiding worden eveneens 
enkel in het werknemersstelsel gelijkgesteld. Aangezien de werkloosheidsverzekering 
specifiek is voor de privésector, lijkt het volstrekt logisch dat die perioden in de 
pensioenregeling van de werknemers worden gelijkgesteld. Men zou bijgevolg kunnen stellen 
dat het gelijkheidsbeginsel daardoor niet wordt geschonden. Toch is hier enige 
voorzichtigheid geboden. We hebben immers gezien dat de werkloosheidsverzekering op een 
verkapte manier wordt uitgebreid tot het overheidspersoneel1379 dat onder bepaalde 
voorwaarden kan worden toegelaten tot de werkloosheidsverzekering. In dat geval betaalt de 
overheid de werkloosheidsbijdragen aan de sociale zekerheid van de werknemers. Het 
probleem is echter dat de werkloosheidsperiode van de ex-ambtenaar in het pensioenstelsel 
van de werknemers zal worden gelijkgesteld, met als gevolg dat de financiële last van die 
gelijkstelling op het budget van de werknemerspensioenen zal wegen, terwijl de betrokkene 
aan het overheidsstelsel was onderworpen. 

De periode waarin een werknemer in het arbeidsgerecht moet zetelen, wordt beschouwd als 
een activiteitsperiode voor de berekening van het pensioen. Dergelijke gelijkstelling bestaat 
enkel in het werknemersstelsel. Gezien de samenstelling van dat rechtscollege1380, is dat niet 
onlogisch. Nochtans is er geen gelijkaardige gelijkstelling in het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen, terwijl sommige zelfstandigen toch kunnen zetelen in de rechtbank van 
koophandel1381. Men kan zich bijgevolg afvragen waarom die gelijkstelling voor de enen wél 
en voor de andere niet werd ingevoerd. De leken die in de rechtbank van koophandel zetelen, 
zijn mensen uit de zakenwereld die in principe vrij over hun tijd kunnen beschikken, in 
tegenstelling tot een arbeider of een bediende die in de arbeidsrechtbank moet zetelen. Waar 
de zelfstandige nog de mogelijkheid heeft om inkomsten op een ander moment te verdienen 
door bijvoorbeeld zijn dag- of weekplanning aan te passen, is dat meestal niet het geval voor 
een arbeider of een bediende die de opgelegde uurroosters moet eerbiedigen. Men kan dus 
aannemen dat de periode waarin iemand (werknemer of zelfstandige) in een gerecht zetelt, in 
het werknemersstelsel wordt gelijkgesteld, terwijl dat niet het geval is in het 
zelfstandigenstelsel. Dergelijk verschil in behandeling is in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel. 

De perioden van dienstopdracht en het systeem van halftijdse vervroegde uittreding bestaan 
enkel in het ambtenarenstelsel. Omdat er in de andere stelsels geen gelijkaardige systemen 
bestaan, rijst de gelijkheidsvraag niet. 

Maar dit is niet het geval voor het politiek verlof, dat ook in het werknemersstelsel terug te 
vinden is. Zoals ambtenaren kunnen werknemers dergelijk verlof nemen om een politiek 
                                                
1378 Door art. 123 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 30 december 2011) wordt machtiging 
aan de Koning verleend om de regels inzake de gelijkstelling van de derde werkloosheidsperiode aan te passen. 
Op dit ogenblik is dit koninklijk besluit nog niet aangenomen. 
1379 Cf. Deel III, Hoofdstuk III, Afdeling 5 - Werkloosheid. 
1380 Art. 81 en 82 Ger.W. 
1381 Art. 84 en 85 Ger.W. 
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mandaat uit te oefenen. Ze genieten een bescherming tegen ontslag en in sommige gevallen 
behouden ze zelfs hun recht op loon1382. Waar het politiek verlof in de pensioenregeling van 
de ambtenaren als een activiteitsperiode wordt beschouwd, is dat echter niet zo in het 
pensioenstelsel van de werknemers noch in dat van de zelfstandigen. Maar de uitoefening van 
een politiek mandaat is niet gebonden aan de beroepscategorie waartoe de betrokkene 
behoort. Bijgevolg kan men zich afvragen hoe men kan verantwoorden dat het politiek verlof 
van de ambtenaren met een activiteitsperiode wordt gelijkgesteld voor de berekening van het 
pensioen, terwijl dat niet het geval is voor de andere beroepscategorieën. Wat de zelfstandigen 
betreft, hoort men vaak het argument dat een zelfstandige, in tegenstelling tot een ambtenaar, 
zijn beroepsbezigheid en zijn politiek mandaat tegelijkertijd kan oefenen omdat hij vrij over 
zijn tijd kan beschikken. Maar omdat die mogelijkheid eigenlijk afhankelijk is van de aard 
van de zelfstandigenactiviteit en van het uitgeoefend politiek mandaat, stemt dit niet altijd 
overeen met de werkelijkheid. Daarenboven bevindt een werknemer zich in dezelfde situatie 
als een ambtenaar. Hij moet namelijk zijn professionele activiteit verminderen of stopzetten 
om een politiek mandaat uit te oefenen. De toestand waarin werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren met een politiek mandaat zich bevinden, is met andere woorden niet verschillend. 
Om die reden zouden de drie beroepscategorieën op dezelfde wijze moeten worden behandeld 
wat de (niet-)gelijkstelling van het politiek verlof betreft. Men kan hier betreuren dat de 
wetgever, naar aanleiding van de pensioenhervorming van december 2011 die zoveel 
veranderingen in de gelijkgestelde perioden aanbrengt, hierover geen woord zegt! 

 

5. Besluit 

Zoals hiervoor aangetoond zijn de meeste verschillen in behandeling tussen werknemers, 
zelfstandigen en overheidspersoneel inzake gelijkstelling niet in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel. 

Het behoort uiteraard tot het opportuniteitsoordeel van de wetgever om te beslissen of nieuwe 
gelijkstellingen in bepaalde pensioenregelingen moeten worden ingevoerd dan wel of, 
integendeel, sommige bestaande gelijkstellingen moeten worden afgeschaft zodat 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren conform het gelijkheidsbeginsel worden behandeld. 

We zijn de mening toegedaan dat er voor de voorwaarden inzake gelijkstelling van 
studieperioden, net als voor de gelijkstelling inzake tijdskrediet en loopbaanonderbreking, 
nood is aan harmonisering. Daarnaast zou de financiële kost van de gelijkstelling wegens 
onvrijwillige werkloosheid of beroepsopleiding beter moeten worden verdeeld over de 
verschillende stelsels. De gelijkstelling voor opvoeding van kinderen en wegens politiek 
verlof zou in alle stelsels kunnen worden ingevoerd mits bijdragebetaling of volledig 
afgeschaft. Opvoeding van kinderen en uitoefening van een politiek mandaat zijn immers niet 
zozeer risico’s van het beroepsleven maar eerder persoonlijke keuzes. Indien die perioden 

                                                
1382 Zie hierover www.werk.belgie.be, rubriek ‘verloven’, subrubriek ‘politiek verlof’. 
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worden gelijkgesteld, lijkt het dus logisch dat de betrokkene de kost van de gelijkstelling 
draagt. 

 

Afdeling 5 - Cumulatieregeling 

1. Inleiding 

In elk pensioenstelsel bestaan er regels omtrent de cumulatie van verschillende 
rustpensioenen onderling of van een rustpensioen met andere socialezekerheidsuitkeringen. 

Zoals wij reeds gezien hebben, wordt de cumulatie van verschillende rustpensioenen onder 
andere gebaseerd op de toepassing van het beginsel van de eenheid van loopbaan1383. Dat 
houdt in dat het aantal jaren dat in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen de 
eenheid nooit mag overschrijden1384. Daarnaast bestaan er nog regels inzake het bereikte 
pensioenbedrag die bepalen of de eventuele beperking voortvloeiend uit de toepassing van het 
beginsel van de eenheid van loopbaan al dan niet of gedeeltelijk wordt toegepast. Die 
wettelijke bepalingen worden hieronder besproken. 

De cumulatie van een rustpensioen met vervangingsinkomsten wordt eveneens door de wet 
geregeld. Dergelijke cumulatie is immers niet onbegrensd. De beperkingen aan een eventuele 
cumulatie worden opgelegd door de pensioenwetgeving en/of door de wetten die de 
toekenning van andere vervangingsinkomsten regelen. 

 

2. De cumulatie van verschillende rustpensioenen onderling 

2.1. Beperking op het beginsel van de eenheid van loopbaan 

Op basis van het beginsel van de eenheid van de loopbaan worden in principe de minst 
gunstige jaren uit de berekening van de loopbaanduur geweerd, zodat het totaal aantal jaren 
dat in aanmerking komt om het pensioen te berekenen, tot de eenheid wordt herleid. In geval 
van overschrijding van de eenheid, gebeurt dit dus als volgt: 

- cumulatie werknemer-ambtenaar: de overschrijdende jaren gepresteerd in het 
werknemersstelsel komen niet in aanmerking; 

- cumulatie zelfstandige-ambtenaar: de overschrijdende jaren gepresteerd in het 
zelfstandigenstelsel komen niet in aanmerking; 

                                                
1383 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2. Berekening van het pensioen, 2.2. Loopbaanduur, 2.2.4. 
Loopbaanduur in geval van gemengde loopbaan. 
1384 Wat het beginsel van de eenheid van loopbaan betreft, dient hier te worden verwezen naar de beleidsnota van 
de minister van Pensioenen waarin wordt aangekondigd dat dit beginsel geleidelijk zal worden afgeschaft vanaf 
2013 en dat “de gewerkte jaren na 45 loopbaanjaren recht zullen geven op een verhoogd pensioen” (Beleidsnota 
van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 6). 
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- cumulatie werknemer-zelfstandige: de overschrijdende jaren gepresteerd in het 
zelfstandigenstelsel komen niet in aanmerking1385; 

- cumulatie werknemer-zelfstandige-ambtenaar: de overschrijdende jaren gepresteerd in het 
zelfstandigenstelsel komen niet in aanmerking1386. Indien de eenheid daarna nog steeds 
overschreden wordt, worden de overschrijdende jaren gepresteerd in het 
werknemersstelsel uit de berekening geweerd. 

In geval van cumulatie van een werknemerspensioen met een pensioen toegekend op basis 
van een andere pensioenregeling1387, met uitzondering van de zelfstandigenregeling, wordt de 
eventuele beperking die voortvloeit uit de toepassing van het beginsel van de eenheid van 
loopbaan evenwel soms niet of soms gedeeltelijk toegepast. De regels hierover zijn vervat in 
het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers1388. Volgens dat koninklijk besluit moet men eerst berekenen hoeveel het 
pensioen zou bedragen in de andere regeling dan de werknemersregeling indien het berekend 
zou zijn op een volledige loopbaanbreuk1389. Daarna gaat men kijken naar de uitkomst van 
deze bewerking. Is die lager dan 75 % van het forfaitair loon van de jaren vóór 19551390, dan 
wordt er geen vermindering toegepast. Is die uitkomst gelijk of hoger, dan moeten er 
loopbaanjaren in de werknemersregeling in mindering worden gebracht1391. De wetgever stelt 
echter een dubbele beperking aan het aantal jaren dat in mindering kan worden gebracht: het 
mag nooit hoger zijn dan 15 jaar en het mag nooit de uitkomst van een bij wet bepaalde breuk 
overschrijden1392. 

De ratio legis van dat koninklijk besluit blijft net als de grondslag van de wiskundige 
formules die gebruikt worden een raadsel. Het gaat om een ‘gewoon’ koninklijk besluit 
waarvoor geen verslag aan de Koning diende te worden opgesteld. Volgens de FOD Sociale 
Zekerheid is die versoepeling van de toepassing van het beginsel van de eenheid van loopbaan 

                                                
1385 De uitvoering van art. 3 en 4 wet 11 mei 2003 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de 
eenheid van loopbaan (BS 24 juni 2003) zal die regel zodanig veranderen dat de minst gunstige jaren in 
mindering zullen worden gebracht, ongeacht het pensioenstelsel. Concreet betekent dit dat de loopbaan als 
zelfstandige niet meer automatisch zal worden verminderd als de eenheid wordt overschreden. 
1386 Hier geldt dezelfde opmerking als die vermeld in de vorige voetnoot. 
1387 Dit is een ambtenarenpensioen, een buitenlands pensioen of een pensioen toegekend op basis van de regeling 
van een volkenrechtelijke instelling. Art. 1, a) KB 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het KB 
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1983. 
1388 BS 27 oktober 1983. 
1389 Art. 1, b) KB 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1983. 
1390 Art. 1, c) KB 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1983. 
1391 Art. 2, § 1 KB 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1983. 
1392 Art. 3 KB 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1983. Voor concrete voorbeelden 
over die specifieke berekenening, zie onder andere Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), 
Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2010, 770, nr. 1627. 
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bedoeld "om, binnen bepaalde grenzen, de rechten te vrijwaren die ontstaan uit gelijktijdige 
activiteiten (bijkomende functies)"1393. 

Toch rijst de vraag naar de beweegreden van de niet-toepassing van die bepalingen op de 
andere pensioenregelingen. Een plausibele verklaring zou kunnen zijn dat de toepassing van 
het beginsel van de eenheid van loopbaan, dat in 1981 in het pensioenstelsel van de 
werknemers werd ingevoerd1394, pas in 1984 veralgemeend werd1395. De voornoemde 
versoepeling werd echter in 1983 aangenomen, dit is vóór de veralgemening van het beginsel 
van de eenheid van loopbaan. Bij de goedkeuring van de harmoniseringswet van 1984 bleek 
dat de wetgever ‘vergeten’ was om een standpunt in te nemen omtrent de afschaffing of de 
uitbreiding tot andere pensioenregelingen van de versoepeling op het beginsel van de eenheid 
van loopbaan. 

Het behoud van die versoepeling heeft evenwel tot gevolg dat in geval van gemengde 
loopbaan, een verschil in behandeling tussen beroepscategorieën blijft gehandhaafd. Daardoor 
geniet de werknemer met een gemengde loopbaan ‘werknemer-ambtenaar’ of ‘werknemer-
buitenlands pensioenstelsel’ een voordeligere regeling dan de pensioengerechtigde met een 
gemengde loopbaan die onder andere stelsels dan het werknemersstelsel valt. Conform de 
algemeen aanvaarde regels inzake toetsing van een wettelijke bepaling aan het 
gelijkheidsbeginsel wordt een verschil in behandeling tussen categorieën van personen niet 
uitgesloten “voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk 
verantwoord is. Een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend 
met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake 
geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat er geen 
redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 
doel”1396. Hier blijkt echter dat het doel van de wetgever onbekend is en dat het bestaande 
verschil in behandeling niet kan worden verantwoord ten opzichte van dit beoogde doel. 
Bijgevolg kan worden aangenomen dat dit verschil in behandeling een schending inhoudt van 
het gelijkheidsbeginsel. 

Zodra de artikelen 3 en 4 van de wet van 11 mei 20031397 worden uitgevoerd en het beginsel 
van de eenheid van loopbaan op dezelfde wijze op de zelfstandigen wordt toegepast als op de 
andere beroepscategorieën, dat wil zeggen met effectieve vermindering van de minst gunstige 

                                                
1393 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, “Titel IV. Pensioenen”, 
Brussel, Directie-generaal Beleidsondersteuning, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2010, 297, 
www.socialsecurity.fgov.be, rubriek 'publicaties'. 
1394 Art. 12 herstelwet 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 14 februari 1981. Het 
beginsel van de eenheid van loopbaan staat thans uitgedrukt in artikel 10bis KB nr. 50 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967. 
1395 Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. Het 
beginsel van de eenheid van loopbaan werd bevestigd en “uitgebreid tot andere stelsels zodat het beginsel van de 
eenheid van loopbaan werd veralgemeend en toepasselijk werd op de gemengde loopbanen”. Ontwerp van wet 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-1983, nr. 557/1, 
toelichting, 5-6; Arbitragehof 20 september 2001, nr. 112/2001, A.6.1. 
1396 Zie onder andere Arbitragehof 19 februari 1997, nr. 7/97, B.4.5.; 14 december 1995, nr. 84/95, B.4. 
1397 Wet 11 mei 2003 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan, BS 24 
juni 2003. 
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loopbaanjaren zonder dat die laatste bij wet worden beschouwd als de jaren die in het 
pensioenstelsel van de zelfstandigen werden gepresteerd, zal bovendien een ander 
ongeoorloofd verschil in behandeling tussen beroepscategorieën aan het licht komen. Artikel 
1, a) van het koninklijk besluit van 14 oktober 19831398 sluit immers de pensioenregeling van 
de zelfstandigen uit. 

De wetgever zou eigenlijk een duidelijke keuze moeten maken en consequent blijven ten 
opzichte van zijn eigen beslissingen. In 1984 koos hij voor de veralgemening van het beginsel 
van de eenheid van loopbaan om dit toepasselijk te maken op de gemengde loopbanen1399 en 
meer gelijkheid in te voeren tussen de pensioengerechtigden met een gemengde loopbaan1400. 
Maar het feit dat de toepassing van het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 wordt 
voorbehouden aan de werknemers met een gemengde loopbaan, met uitzondering van een 
gemengde loopbaan 'werknemer-zelfstandige' staat de verwezenlijking van het door de 
wetgever beoogde doel betreffende het beginsel van de eenheid van loopbaan eigenlijk in de 
weg. 

  

2.2. Beperking in geval van cumul van meerdere ambtenarenpensioenen of van (een) 
ambtenarenpensioen(en) met (een) pensioen(en) uit een andere regeling 

Artikel 40 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire 
hervormingen1401 legt een absolute grens op het jaarbedrag dat een pensioengerechtigde mag 
ontvangen wanneer hij aanspraak kan maken op meerdere ambtenarenpensioenen of op (een) 
ambtenarenpensioen(en) en een rustpensioen als werknemer of zelfstandige1402. In die 
gevallen mag het totale jaarlijkse pensioenbedrag € 46 882,74 nooit overschrijden1403. Dit 
bedrag stemt overeen met het zogenoemde absoluut plafond, dit is het vaste maximumbedrag 
dat een ambtenarenpensioen niet mag overschrijden1404. 

Die beperking werd ingevoerd om “besparingen te doen en tevens bij te dragen tot de 
harmonisering van de verschillende stelsels”1405. Tot op de integrale toepassing van die 
bepaling, dit is op 1 januari 19821406, kon eenzelfde pensioengerechtigde verschillende 

                                                
1398 KB 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1983. 
1399 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 5-6; Arbitragehof 20 september 2001, nr. 112/2001, A.6.1. 
1400 KB nr. 205 29 augustus 1983 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale 
sector, verslag aan de Koning, BS 6 september 1983. 
1401 BS 17 augustus 1978. 
1402 Of als begunstigde van de overzeese sociale zekerheid. 
1403 Het geïndexeerde bedrag is thans € 72 480,72 (indexatie op 31 mei 2011). PDOS, Rustpensioenen van de 

overheidssector, mei 2011, 20, www.ap.fgov.be/pdos/pdf/publications/pdos_rustpensioen.pdf. Volgens de 
voorbereidende stukken stemt dit bedrag overeen met “3/4 van de wedde van een secretaris-generaal van een 
ministerie”. Wetsontwerp houdende economische en budgettaire hervormingen, Parl.St. Kamer 1977-1978, nr. 
450/1, toelichting, 54.  
1404 Art. 39 wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 17 augustus 1978. 
1405 Wetsontwerp houdende economische en budgettaire hervormingen, Parl.St. Kamer 1977-1978, nr. 450/1, 
toelichting, 10. 
1406 Art. 50, § 1 wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 17 augustus 1978. 
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ambtenarenpensioenen onbeperkt cumuleren. De herstelwet inzake de pensioenen van de 
sociale sector had reeds sinds 1 januari 19811407 een eerste beperking opgelegd met 
betrekking tot de cumulatie van een ambtenarenpensioen met een pensioen als werknemer of 
zelfstandige met de inwerkingtreding van het beginsel van eenheid van loopbaan. 

 

2.3. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Als de wetgever meer harmonisatie en meer gelijkheid tussen de pensioengerechtigden met 
een gemengde loopbaan1408 wenste, kan men zich afvragen waarom verschillen in 
behandeling tussen beroepscategorieën naargelang van de samenstelling van de gemengde 
loopbaan worden behouden. Zoals hiervoor gesteld is de beweegreden voor de handhaving 
van die verschillen in behandeling niet echt duidelijk. 

In de huidige context, met name een arbeidsmarkt waarin de mensen steeds meer ‘mobiel’ 
zijn en vaker van een beroepscategorie naar een andere overstappen1409, zijn die verschillen in 
behandeling niet meer verantwoord. Die conclusie wordt trouwens versterkt door het feit dat 
de wetgever zelf nieuwe bepalingen inzake eenheid van loopbaan en cumulatie van meerdere 
pensioenen heeft aangenomen, maar tot nu toe nog niet uitgevoerd heeft. Zoals gezien zou het 
pensioenstelsel van de werknemers volgens artikel 3 en artikel 4 van de wet van 11 mei 
20031410 geen voorrang meer hebben op dat van de zelfstandigen in geval van gemengde 
loopbaan die de eenheid overschrijdt en zouden de minst voordelige jaren uit de 
pensioenberekening worden geweerd, ongeacht het pensioenstelsel. 

De vraag is echter hoe de wetgever de cumulatie van rustpensioenen onderling in de toekomst 
zal regelen, vermits de minister van Pensioenen op 20 december 2011 aangekondigd heeft dat 
hij het beginsel van de eenheid wil afschaffen en dat de gepresteerde jaren na 45 
loopbaanjaren recht op een verhoogd pensioen zullen geven1411. 

 

3. De cumulatie van een rustpensioen met andere sociale uitkeringen 

3.1. De pensioenregelingen van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de situatie inzake cumulatie van een rustpensioen 
met andere sociale uitkeringen, zoals overlevingspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, 
invaliditeitsuitkeringen in elk pensioenstelsel.  
                                                
1407 Art. 38 herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 14 februari 1981. 
1408 KB nr. 205 29 augustus 1983 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen van de sociale 
sector, verslag aan de Koning, BS 6 september 1983. 
1409 RVP, Jaarverslag 2010, 20-21, 
http://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/publications/Jaarverslag_2010.pdf 
1410 Wet 11 mei 2003 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan, BS 24 
juni 2003. 
1411 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 6. 
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 Rustpensioen van 

werknemer 
Ruspensioen van 

zelfstandige 
Rustpensioen van 

ambtenaar 

Vergoeding wegens 
ziekte of invaliditeit 

Geen rustpensioen1412 Geen rustpensioen1413 Rustpensioen1414 

Vergoeding wegens 
onvrijwillige 
werkloosheid 

Geen rustpensioen1415 Geen rustpensioen1416 Rustpensioen1417 

Uitkering wegens 
loopbaanonderbreking 
of tijdskrediet 

Geen rustpensioen1418 Geen rustpensioen1419 Geen rustpensioen1420 

Uitkering wegens 
vermindering van de 
arbeidsprestaties 

Geen rustpensioen1421 Geen rustpensioen1422 Geen rustpensioen1423 

 

                                                
1412 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1413 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. 
1414 Art. 2, 3° jo art. 13, § 1 en § 3 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de 
openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een 
vervangingsinkomen, BS 7 mei 1994. Die cumul heeft geen invloed op de uitbetaling van het rustpensioen zelf 
maar kan het bedrag van het vervangingsinkomen beïnvloeden. REKENHOF, Cumulatie van pensioenen in de 

openbare sector met een beroeps- of vervangingsinkomen, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, Brussel, april 2010, 14, www.rekenhof.be, rubriek ‘publicaties’. 
1415 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1416 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. 
1417 Art. 2, 3° jo art. 13, § 1 en § 3 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de 
openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een 
vervangingsinkomen, BS 7 mei 1994. Die cumul heeft geen invloed op de uitbetaling van het rustpensioen zelf 
maar kan het bedrag van het vervangingsinkomen beïnvloeden. REKENHOF, Cumulatie van pensioenen in de 

openbare sector met een beroeps- of vervangingsinkomen, verslag van het Rekenhof aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, Brussel, april 2010, 14, www.rekenhof.be, rubriek ‘publicaties’. 
1418 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1419 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. De cumulatie blijft daarentegen mogelijk indien de pensioengerechtigde een uitkering voor 
palliatief verlof, ouderschapsverlof of verlof voor ernstige zieke van een familielid ontvangt. 
1420 Art. 13, § 1 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. 
1421 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1422 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. 
1423 Art. 13, § 1 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. 
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Aanvullende 
vergoeding betaald 
door de wetgever in 
het kader van een 
conventioneel 
brugpensioen (vanaf 1 
juli 1997) 

Geen rustpensioen1424 Geen rustpensioen1425 Geen rustpensioen1426 

Overlevingspensioen Beperking van het 
overlevingspensioen1427 

Beperking van het 
overlevingspensioen1428 

Beperking van het 
overlevingspensioen1429 

Pensioen als uit de 
echt gescheiden 
echtgenoot 

- Indien rustpensioen 
voor andere jaren dan 
het pensioen als uit de 
echt gescheiden 
echtgenoot: cumulatie 
toegelaten, met 
toepassing van het 
beginsel van de 
eenheid van 
loopbaan1430 
- Indien rustpensioen 
voor dezelfde jaren als 
het pensioen als uit de 
echt gescheiden 
echtgenoot: voor elk 
betrokken jaar wordt 
het bedrag waarop het 
pensioen als uit de echt 
gescheiden echtgenoot 
berekend wordt, 
verminderd met het 
bedrag waarop het 
eigen rustpensioen 
wordt berekend1431 

- Cumulatie toegelaten 
voorzover het beginsel 
van de eenheid van 
loopbaan wordt 
geëerbiedigd. Bij 
overschrijding: 
vermindering van de 
breuk die de 
beroepsloopbaan 
weergeeft die voor het 
pensioen als uit de echt 
gescheiden echtgenoot 
in aanmerking wordt 
genomen1432 

Rustpensioen1433 

                                                
1424 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1425 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. De cumulatie blijft daarentegen mogelijk indien de overlevingspensioengerechtigde een 
uitkering voor palliatief verlof, ouderschapsverlof of verlof voor ernstige zieke van een familielid ontvangt. 
1426 Art. 13, § 1 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. 
1427 Art. 52 Pensioenbesluit werknemers. De beperkingen van het overlevingspensioen worden onder de titel 
‘overlevingspensioenen’ verder besproken. 
1428 Art. 6 KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 
november 1967; art. 108 tot en met 111 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1965. De beperkingen van het overlevingspensioen 
worden onder de titel ‘overlevingspensioenen’ verder besproken. 
1429 Het gecumuleerde bedrag mag het absoluut plafond niet overschrijden. Art. 38 tot en met 40bis wet 5 
augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 17 augustus 1978. De beperkingen van 
het overlevingspensioen worden onder de titel ‘overlevingspensioenen’ verder besproken. 
1430 Art. 10bis KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1431 Art. 77 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
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3.2. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn de cumulatieregelingen van de verschillende 
pensioenstelsels vrij gelijklopend. Het voornaamste verschil betreft de cumulatie van een 
rustpensioen met ziekte- en invaliditeits- of werkloosheidsuitkering. Die cumulatie is wel 
toegelaten in het overheidsstelsel, maar niet in het stelsel van de werknemers en dat van de 
zelfstandigen. De mogelijkheid tot cumulatie die in het pensioenstelsel van het 
overheidspersoneel bestaat, maakt evenwel de toestand van een gepensioneerd ambtenaar niet 
zo verschillend van die van een gepensioneerd werknemer of zelfstandige. Het 
ambtenarenpensioen wordt inderdaad toegekend maar de andere uitkeringen worden 
verminderd, dan wel niet toegekend1434. Bovendien kan de betrokkene in het werknemers- en 
in het zelfstandigenstelsel steeds verzaken aan zijn recht op werkloosheidsuitkeringen of 
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, zodat hij aanspraak kan maken op het 
rustpensioen1435. Ten slotte kan die cumulatiesituatie zich slechts voordoen totdat de 
betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt. De uitbetaling van werkloosheids- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen houdt immers op zodra de pensioenleeftijd wordt 
bereikt1436. 

De bestaansreden van cumulatieregelingen tussen rustpensioenen en andere 
vervangingsinkomsten lijkt vanzelfsprekend. Zowel de arbeidsongeschiktheidsuitkering als de 
werkloosheidsuitkering, de uitkering wegens loopbaanonderbreking, tijdskrediet of 
vermindering van de arbeidsprestaties zijn uitkeringen die tot doel hebben het arbeidsinkomen 
te vervangen. Dit is ook het geval voor het rustpensioen. Logischerwijze wenste de wetgever 
dat eenzelfde arbeidsinkomen niet meermaals wordt ‘vervangen’ door een onbeperkte 
cumulatie van vervangingsinkomsten. 

                                                                                                                                                   
1432 Art. 97 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
1433 Art. 40 wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 9 augustus 1978. Het 
gecumuleerd bedrag wordt uiteraard beperkt. 
1434 Inzake werkloosheidsuitkeringen, zie art. 65 KB 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991, errata BS 13 maart 1992. Betreffende de uitkeringen voor 
arbeidsongeschiktheid in het werknemersstelsel, zie art. 235 en 236 KB 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, BS 31 juli 1996. Betreffende de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid in het zelfstandigenstelsel, zie art. 
29, KB 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten 
voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, BS 7 augustus 1971. 
1435 Betreffende de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid in het werknemersstelsel, zie art. 236bis KB 3 juli 
1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996. Inzake werkloosheidsuitkeringen, zie art. 65 KB 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991, errata BS 13 maart 1992 
alsook V. VERDEYEN, “Werkloosheid”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, 
Mechelen, Kluwer, 2011, 600, nr. 1274. 
1436 Inzake werkloosheidsuitkeringen, zie art. 64 KB 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991. Betreffende de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid in 
het werknemersstelsel, zie art. 108 gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994. Betreffende de uitkeringen voor 
arbeidsongeschiktheid in het zelfstandigenstelsel, zie art. 26 KB 20 juli 1971 houdende instelling van een 
uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende 
echtgenoten, BS 7 augustus 1971. 
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Wat betreft de beperkingen op de cumulatie tussen een rust- en een overlevingspensioen of 
een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot, was de wetgever vooral bekommerd om 
de gelijkheid tussen pensioengerechtigden onderling en om het financiële evenwicht van de 
pensioenregelingen. Bij de bespreking van de overlevingspensioenen en van de pensioenen 
als uit de echt gescheiden echtgenoot komen wij hierop terug.  

 

Afdeling 6 - Toegelaten arbeid 

1. Inleiding 

Om aanspraak te kunnen maken op een rustpensioen moet een gepensioneerde in principe 
elke beroepsactiviteit hebben stopgezet. Het rustpensioen wordt immers toegekend aan een 
persoon die door de wet als arbeidsongeschikt wordt beschouwd wegens ouderdom, dit is 
normaliter vanaf de leeftijd van 65 jaar. Dergelijke arbeidsongeschiktheid wegens ouderdom 
is eigenlijk een wettelijke fictie die niet noodzakelijk overeenstemt met de werkelijkheid. 
Bijgevolg heeft de wetgever het opportuun geacht om gepensioneerden in beperkte mate te 
laten werken zonder verlies van hun rustpensioen. Het gaat om de zogenoemde ‘toegelaten 
arbeid’. 

De toegelaten arbeid bestaat in de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en 
het overheidspersoneel. De cumulatie tussen rustpensioen en beroepsinkomsten (dit is loon, 
wedde of inkomsten uit een activiteit als zelfstandige), die het gevolg is van de uitoefening 
van een beroepsactiviteit, wordt enkel binnen bepaalde inkomensgrenzen toegestaan. In geval 
van overschrijding wordt het rustpensioen van de betrokkene voor een bepaalde periode hetzij 
verminderd, hetzij niet uitbetaald. 

 

2. Toegelaten arbeid in de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en het 
overheidspersoneel 

De regels inzake toegelaten arbeid zijn gelijklopend in de pensioenstelsels van de 
werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel. Met andere woorden, de grenzen 
waarbinnen inkomsten uit een beroepsactiviteit met een rustpensioen kunnen worden 
gecumuleerd, zijn ongeveer dezelfde. De wetgever maakt geen verschil naargelang de 
pensioengerechtigde een werknemers-, zelfstandigen- of ambtenarenpensioen ontvangt. De 
grenzen met betrekking tot toegelaten activiteit worden echter bepaald door de aard van het 
pensioen, de leeftijd van de betrokkene (lager of hoger dan de wettelijke pensioenleeftijd) en 
de eventuele aanwezigheid van kinderen ten laste1437. Bovendien verschillen de toegelaten 

                                                
1437 Art. 64 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968; art. 107 KB 22 december 1967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen  der zelfstandigen, BS 10 januari 1968; art. 4 wet 5 april 
1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit 
de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 1994. 
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inkomsten naargelang het sociaal statuut waaronder de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend: 
werknemer of gelijkgestelde, zelfstandige of helper, mandaat of ambt. De grondslag van dit 
verschil is te vinden in het fiscaal recht, omdat de beroepsinkomsten op verschillende wijze 
worden aangegeven naargelang de belastingplichtige al dan niet zelfstandig is.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse grensbedragen1438 die moeten worden 
gerespecteerd indien de pensioengerechtigde zijn rustpensioen wil cumuleren met inkomsten 
uit een beroepsactiviteit. 

 

Tewerkstelling als  Vóór de 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

Vanaf de 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

Werknemer (privé- 
of overheidssector) 
Brutobedragen/jaar 

Basisbedrag 
 

 € 7.421,57 € 21.436,50 

met ten minste 1 kind 
ten laste 

€ 11.132,37 € 26.075,00 

Zelfstandige of 
helper 
Netto bedragen/jaar 

Basisbedrag 
 

€ 5.937,26 € 17.149,19 

met ten minste 1 kind 
ten laste 

€ 8.905,89 € 20.859,98 

Werknemer en 
zelfstandige1439 

Basisbedrag 
 

€ 5.937,26 € 17.149,19 

met ten minste 1 kind 
ten laste 

€ 8.905,89 € 20.859,98 

 

Indien het grensbedrag wordt overschreden, wordt in alle pensioenstelsels dezelfde sanctie 
toegepast1440. Bij overschrijding van het grensbedrag met minder dan 15 %, wordt het 
rustpensioen van het betrokken jaar evenredig verminderd. 

In geval van overschrijding van het grensbedrag met 15 % of meer, wordt de uitbetaling van 
het rustpensioen gedurende het betrokken jaar volledig geschorst. Die schorsing heeft tot 
gevolg dat de pensioengerechtigde gedurende die periode niet meer als gepensioneerde wordt 
beschouwd, maar wel als werknemer (of gelijkgestelde) of als zelfstandige. Hij wordt dus 
volledig onderworpen aan het sociaal stelsel waaronder hij zijn activiteit uitoefent en opent 

                                                
1438 Van toepassing op het jaar 2011. FOD SOCIALE ZEKERHEID, Sociale Zekerheid. Alles wat je altijd al wilde 

weten, Brussel, juli 2011, 36. Zie ook http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/I/IH/IH_09_03.asp. 
1439 De in aanmerking te nemen beroepinkomsten worden berekend als volgt: nettoberoepsinkomsten als 
zelfstandigen vermeerderd met 80 % van de brutoberoepsinkomsten van andere activiteiten. 
1440 Art. 64, § 4 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968; art. 107, § 4 KB 22 december 1967 houdende 
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen  der zelfstandigen, BS 10 januari 1968; art. 4, § 
7 en § 8 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. 



 

329 

opnieuw pensioenrechten dankzij die onderwerping. Mits inachtneming van de wettelijke 
voorwaarden kan hij dus de duur van zijn gehele loopbaan verlengen. 

Tussen 1997 en 2006 werden de zelfstandigen in deze situatie anders behandeld dan de andere 
beroepscategorieën. De sociale bijdragen die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen 
werden betaald nadat het rustpensioen al een eerste maal was ingegaan, werden niet in 
aanmerking genomen bij de (tweede) berekening van het pensioen. De betrokken wettelijke 
bepaling1441 werd voor het Grondwettelijk Hof aangevochten1442. De klager voerde een 
verschil in behandeling aan tussen enerzijds zelfstandigen die ononderbroken sociale 
bijdragen hadden betaald tot na de pensioenleeftijd van 65 jaar, en anderzijds zelfstandigen 
die met onderbreking sociale bijdragen tot na de pensioenleeftijd hadden betaald. In het eerste 
geval ging het om zelfstandigen die nog niet met pensioen waren gegaan, in het tweede geval 
ging het om zelfstandigen van wie het pensioen al een eerste maal was ingegaan. 

Het Hof oordeelde dat dit verschil in behandeling, dat van 1997 tot en met 2006 toegepast 
werd, een schending inhield van het gelijkheidsbeginsel. Naast zijn eindconclusie is vooral de 
redenering van het Grondwettelijk Hof van belang. Het Hof stelt immers vast dat dit verschil 
in behandeling niet bestaat in het pensioenstelsel van de werknemers1443 en dat de wetgever 
door vanaf 2007 de wetgeving die van toepassing is op de zelfstandigen te wijzigen, het 
bestaande verschil in behandeling tussen het pensioenstelsel van de zelfstandigen en dat van 
de werknemers wou afschaffen1444. In de voorbereidende werken van de programmawet (I) 
van 27 december 2006 verklaart de wetgever immers: “Dit hoofdstuk beoogt bijgevolg een 
einde te maken aan deze vorm van discriminatie tussen beide sociale zekerheidsstelsels door 
de gepensioneerde die onder het stelsel van zelfstandigen valt en die aan de bovenbedoelde 
voorwaarden voldoet, de mogelijkheid te bieden zijn beroepsloopbaan aan te vullen of te 
verbeteren”1445. Verder stelt het Grondwettelijk Hof vast dat de regeling die tussen 1997 en 
2006 van toepassing was op de zelfstandigen, enkel door budgettaire noodwendigheden 
ingegeven was1446 en besluit dat “budgettaire overwegingen op zich echter niet [kunnen] 
verantwoorden dat personen die zich in identieke situaties bevinden, verschillend worden 
behandeld”1447. 

 

3. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

De regeling inzake toegelaten arbeid om het rustpensioen te behouden is dezelfde in alle 
pensioenstelsels. Een volledige gelijkstelling werd immers door de wetgever verwezenlijkt1448 
en het Grondwettelijk Hof droeg zijn steentje bij door het verschil in behandeling dat tussen 
                                                
1441 Art. 4 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 
15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1442 GwH 24 februari 2009, 32/2009. 
1443 GwH 24 februari 2009, 32/2009, B.12.2. 
1444 GwH 24 februari 2009, 32/2009, B.12.2. vijfde lid.. 
1445 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2773/1, 152. 
1446 GwH 24 februari 2009, 32/2009, B.13.2. 
1447 GwH 24 februari 2009, 32/2009, B.13.3. 
1448 Art. 249 programmawet (I) 27 december 2006, BS 28 december 2006. 
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1997 en 2006 tussen zelfstandigen en andere beroepscategorieën bestond voor een 
rustpensioen dat meermaals ingaat wegens overschrijding van de grensbedragen inzake 
toegelaten arbeid, als ongrondwettelijk te bevinden1449.  

De vraag is wel of en vooral hoe die gelijkstelling in de toekomst zal worden behouden. De 
regering heeft immers een aantal hervormingen inzake toegelaten arbeid aangekondigd. 
Volgens het regeerakkoord1450 en de beleidsnota van de minister van Pensioenen1451 zal het 
huidige systeem van toegelaten arbeid worden behouden voor de gepensioneerden die geen 65 
jaar oud zijn, mits indexering van de inkomstengrens. De 65-plussers zullen onbeperkt 
kunnen werken op voorwaarde dat ze in 2013 42 loopbaanjaren achter de rug hebben. Indien 
ze niet aan de loopbaanvoorwaarde voldoen, zullen ze worden onderworpen aan de regeling 
die van toepassing is op de gepensioneerden van minder dan 65 jaar, maar de sanctie in geval 
van overschrijding zal worden aangepast. 

 

Afdeling 7 - Gewaarborgd minimumpensioen 

1. Inleiding 

De pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel bevatten 
een regeling inzake het gewaarborgd minimumpensioen. De regels die van toepassing zijn op 
de werknemers en de zelfstandigen zijn gelijklopend, maar verschillen van die welke van 
toepassing zijn op de ambtenaren. Bovendien houdt de gelijklopendheid van de regels niet in 
dat het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen hetzelfde is. 

 

2. Het gewaarborgd minimumpensioen in het pensioenstelsel van de werknemers 

Artikel 152 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-
19801452 bepaalt dat het pensioen dat voor een volledige loopbaan als werknemer wordt 
toegekend niet lager mag zijn dan het gewaarborgde minimumbedrag van € 12 361,17 voor 
een rustpensioen aan gezinstarief1453 of € 9 892,05 voor een rustpensioen als alleenstaande1454. 

Een werknemer met een loopbaan gelijk aan 2/3 van een volledige loopbaan kan tevens 
aanspraak maken op een gewaarborgd minimumpensioen, maar dan wordt dit berekend als 

                                                
1449 GwH 24 februari 2009, 32/2009. 
1450 Federaal regeerakkoord, 1 december 2011, 103-104, 
http://premier.be/files/20111206/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf 
1451 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 8. 
1452 BS 15 augustus 1980. 
1453 Rekening houdend met het indexcijfer bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen sinds 1 september 2011 
€ 15 989,96 per jaar voor een gezinspensioen. Zie www.rvponp.fgov.be, rubriek ‘specifieke uitkeringen’, 
subrubriek ‘het gewaarborgd minimumpensioen’. 
1454 Rekening houdend met het indexcijfer bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen sinds 1 september 2011 
€ 12 796,00 per jaar voor een pensioen als alleenstaande. Zie www.rvponp.fgov.be, rubriek ‘specifieke 
uitkeringen’, subrubriek ‘het gewaarborgd minimumpensioen’. 
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een breuk van het gewaarborgd bedrag voor een volledige loopbaan1455. Om na te gaan of die 
2/3-loopbaanvoorwaarde vervuld is, bestaan twee criteria: een ‘streng criterium’ en een 
‘soepel criterium’. De toepassing van het ene of het andere criterium wordt bepaald in functie 
van het aantal voltijdse dagequivalenten die de pensioengerechtigde kan bewijzen1456; de 
manier waarop het gewaarborgd minimumbedrag wordt berekend, hangt van het toegepaste 
criterium af. 

Het soepele criterium laat toe om rekening te houden met loopbaanjaren gedurende welke een 
werknemer deeltijdse arbeid verricht heeft. De wetgever had immers vastgesteld dat de 
exclusieve toepassing van een enkel criterium vrij nadelig was ten aanzien van vrouwen die 
vaker dan mannen “gekozen hebben voor een andere invulling van hun arbeidstijd”1457. Om 
een grotere gelijkheid inzake het gewaarborgd minimumpensioen tussen mannen en vrouwen 
te bewerkstelligen en om het gewaarborgd minimumbedrag in die gevallen te berekenen 
voerde de wetgever twee criteria in om de 2/3-loopbaanvoorwaarde te vervullen1458. 

Om de duur van de loopbaan te berekenen, komen de gelijkgestelde perioden eveneens in 
aanmerking, met uitzondering van de geregulariseerde studiejaren. De wetgever ging ervan uit 
dat geregulariseerde studiejaren geen “rechtstreekse band met een tewerkstelling”1459 hebben. 
Er wordt evenmin rekening gehouden met de tijdvakken waarvoor een pensioen als uit de echt 
gescheiden echtgenoot wordt toegekend, “omdat het hier gaat om een afgeleid rustpensioen, 
dat niet werd verkregen op basis van de eigen prestaties”1460. 

 

3. Het gewaarborgd minimumpensioen in het pensioenstelsel van de zelfstandigen 

Zoals voor de werknemers wordt op basis van artikel 131 en 131bis van de wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen1461 een 
gewaarborgd minimumpensioen toegekend aan zelfstandigen met een volledige loopbaan. Dat 

                                                
1455 Art. 33 herstelwet 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 14 februari 1981. 
1456 Het strenge criterium houdt in dat elk kalenderjaar van een 2/3-loopbaan minstens 208 voltijdse 
dagequivalenten bevat; het soepele criterium houdt in dat elk kalenderjaar van een 2/3-loopbaan minstens 158 
voltijdse dagequivalenten bevat. Art. 5 en 8 KB 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 
en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector, BS 6 oktober 2010. 
1457 Verslag aan de Koning, KB 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de 
herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector, BS 6 oktober 2010. 
1458 Voor concrete voorbeelden inzake de toepassing van het soepele en het strenge criterum, zie 
www.rvponp.fgov.be, rubriek ‘specifieke uitkeringen’, subrubriek ‘het gewaarborgd minimumpensioen’ alsook 
Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 
2011, 765, nr. 1616-1617. 
1459 Verslag aan de Koning, KB 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de 
herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector, BS 6 oktober 2010. 
1460 Verslag aan de Koning, KB 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de 
herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector, BS 6 oktober 2010. 
1461 BS 22 mei 1984. 
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gewaarborgd minimumpensioen bedraagt € 7 302,57 aan gezinstarief1462 en € 5 598,95 voor 
een pensioen als alleenstaande1463. 

De zelfstandige die een 2/3-loopbaan heeft, kan eveneens aanspraak maken op een 
gewaarborgd minimumpensioen. Dit laatste wordt pro rata berekend van het gewaarborgd 
minimumbedrag dat in geval van volledige loopbaan wordt toegekend1464. 

Hier dient te worden opgemerkt dat de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen, aan 
gezinstarief dan wel als alleenstaande, ongeveer dezelfde zijn. Rekening houdend met het 
indexcijfer, zijn die bedragen sinds 1 september 2011 de volgende: 

 
Gewaarborgd minimumpensioen/jaar Volledige loopbaan als 
 Werknemer1465 Zelfstandige1466 

Gezinspensioen € 15 989,96 € 15 723,55 
Pensioen als alleenstaande € 12 796,00 € 12 085,25 

 

4. Het gewaarborgd minimumpensioen in geval van gemengde loopbaan werknemer-
zelfstandige 

Als een pensioengerechtigde de 2/3-loopbaanvoorwaarde om aanspraak te kunnen maken op 
het gewaarborgd minimumpensioen wegens een gemengde loopbaan als werknemer en als 
zelfstandige1467 niet vervult, stellen het koninklijk besluit van 28 september 20061468 en artikel 
131bis van de Wet harmonisering pensioenregelingen1469 dat, onder bepaalde voorwaarden, 
de loopbaanjaren gepresteerd in beide stelsels, kunnen worden opgeteld. Die optelling heeft 
tot doel pensioengerechtigden die normaliter in geen van beide stelsels recht op een 
minimumpensioen zouden hebben, de mogelijkheid te geven aanspraak te maken op een 
gewaarborgd minimumpensioen. 

Om het gewaarborgd minimumpensioen in het werknemersstelsel te berekenen bij gemengde 
loopbaan blijven de twee hogervermelde criteria, dit zijn zowel het strenge als het soepele 

                                                
1462 Rekening houdend met het indexcijfer bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen sinds 1 september 2011 
€ 15 723,55 per jaar voor een gezinspensioen. Zie www.rsvz.be, rubriek ‘pensioenen’, subrubrieken 
‘minimumpensioen’, ‘bedrag van het minimumpensioen’. 
1463 Rekening houdend met het indexcijfer bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen sinds 1 september 2011 
€ 12 085,25 per jaar voor een pensioen als alleenstaande. Zie www.rsvz.be, rubriek ‘pensioenen’, subrubrieken 
‘minimumpensioen’, ‘bedrag van het minimumpensioen’. 
1464 Art. 131, § 1, al. 2 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 
22 mei 1984. 
1465 www.rvponp.fgov.be, rubriek ‘specifieke uitkeringen’, subrubriek ‘het gewaarborgd minimumpensioen’. 
1466 www.rsvz.be, rubriek ‘pensioenen’, subrubrieken ‘minimumpensioen’, ‘bedrag van het minimumpensioen’. 
1467 Het gaat om gelijktijdige of afwisselende prestaties in het werknemers- en in het zelfstandigenstelsel. Art. 2, 
3° KB 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 
1981 inzake pensioenen van de sociale sector, BS 6 oktober 2010. 
1468 KB 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 
februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector, BS 6 oktober 2010. 
1469 Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
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criterium van toepassing. Bovendien wordt het gewaarborgd bedrag enkel berekend op basis 
van het aantal jaren dat in het werknemersstelsel werden gepresteerd en die in aanmerking 
worden genomen om aan de 2/3-loopbaanvoorwaarde te voldoen1470. Het gewaarborgd 
minimumbedrag in geval van gemengde loopbaan is gelijk aan € 12 361,17 vermenigvuldigd 
met 0,80691 voor een rustpensioen aan gezinstarief1471 en aan € 9 892,05 vermenigvuldigd 
met 0,75634 voor een rustpensioen als alleenstaande1472. Het is op basis van die bedragen dat 
het gewaarborgd minimumpensioen van een pensioengerechtigde met gemengde loopbaan 
werknemer-zelfstandige wordt berekend in het pensioenstelsel van de werknemers. 

Om het gewaarborgd minimumzelfstandigenpensioen te berekenen in geval van gemengde 
loopbaan werknemer-zelfstandige, wordt een pro rata toegepast op de gewaarborgde 
minimumbedragen van het zelfstandigenpensioen1473, hetzij aan gezinstarief1474, hetzij als 
alleenstaande1475. 

In geval van cumulatie tussen een gewaarborgd minimumpensioen in het zelfstandigenstelsel 
en een pensioen in het werknemersstelsel bepaalt artikel 131bis van de Wet harmonisering 
pensioenregelingen dat de optelsom van beide pensioenen op 1 september 2011 € 12 398,32 
niet mag overschrijden als de pensioenen aan gezinstarief worden toegekend en € 9 529,45 als 
het gaat om pensioenen als alleenstaande1476. Indien het plafond wordt overschreden, wordt 
het gewaarborgd minimumpensioen in het zelfstandigenstelsel tot het vereiste bedrag 
verminderd. Artikel 131bis, 3° bepaalt echter dat die vermindering niet tot gevolg kan hebben 
dat het toegekende bedrag lager zou zijn dan het rustpensioen dat op de gewone wijze zou 
worden berekend. 

 

                                                
1470 Voor een concreet voorbeeld, zie www.onprvp.fgov.be, doelgroep ‘professional’, rubriek ‘berekening’, 
subrubriek ‘Het gewaarborgd minimupensioen’. 
1471 Art. 7, § 1, 1° KB 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet 
van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector, BS 6 oktober 2010. Rekening houdend met het 
indexcijfer bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen sinds 1 september 2011 € 13 492,10 per jaar voor een 
gezinspensioen. Zie www.onprvp.fgov.be, doelgroep ‘professional’, rubriek ‘berekening’, subrubriek ‘Het 
gewaarborgd minimupensioen’. 
1472 Art. 7, § 1, 2° KB 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet 
van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector, BS 6 oktober 2010. Rekening houdend met het 
indexcijfer bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen sinds 1 september 2011 € 10 370,11 per jaar voor een 
pensioen als alleenstaande. Zie www.onprvp.fgov.be, doelgroep ‘professional’, rubriek ‘berekening’, subrubriek 
‘Het gewaarborgd minimumpensioen’. 
1473 Art. 131bis wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 
1984. 
1474 Het minimumpensioen voor de zelfstandige bedraagt € 7 302,57 aan gezinstarief. Rekening houdend met het 
indexcijfer bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen sinds 1 september 2011 € 15 723,55 per jaar voor een 
gezinspensioen. Zie http://www.rsvz.be/nl/helpagency/socialrights/pension/pension.htm. 
1475 Het minimumpensioen als alleenstaande in de zelfstandigenregeling bedraagt € 5 598,95. Rekening houdend 
met het indexcijfer bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen sinds 1 september 2011 € 12 085,25 per jaar 
voor een pensioen als alleenstaande. Zie http://www.rsvz.be/nl/helpagency/socialrights/pension/pension.htm’. 
1476 Art. 131bis, § 1septies, 6° wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
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5. Het gewaarborgd minimumpensioen van het overheidspersoneel 

In de openbare sector wordt het gewaarborgd minimumpensioen geregeld door artikelen 118 
e.v. van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen1477. Het 
minimumpensioen wordt enkel toegekend aan gepensioneerden met minstens 20 aanneembare 
dienstjaren1478 die in de openbare sector in een hoofdambt werden tewerkgesteld1479. Om 
aanspraak op een minimumpensioen te kunnen maken, mag de betrokkene bovendien geen 
uitgesteld pensioen genieten1480. 

Om na te gaan of de pensioengerechtigde een loopbaan van minstens 20 aanneembare jaren 
gepresteerd heeft, wordt geen rekening gehouden met de bonificatie van studiejaren noch met 
andere perioden die als diensten worden meegerekend voor de vaststelling van de wedde1481. 
Die berekeningswijze is analoog aan die welke in het pensioenstelsel van de werknemers 
wordt toegepast, ook al is het aantal loopbaanjaren dat wordt vereist om aanspraak te maken 
op een minimumpensioen verschillend in beide stelsels. 

Net als in de pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen hangt het bedrag van 
het gewaarborgd minimumpensioen af van de gezinstoestand. Het minimumpensioen op basis 
van een voltijds ambt bedraagt € 12.001,00 per jaar aan gezinstarief en € 9.601,00 als 
alleenstaande1482. Die bedragen zijn uiteraard aan de index onderworpen1483. Indien de 
pensioengerechtigde niet altijd in een voltijds ambt tewerkgesteld werd, worden die bedragen 
proportioneel aangepast, rekening houdend met de werkelijk gepresteerde diensten1484. 

Het gewaarborgd minimumpensioen dat aan de ambtenaar toegekend wordt, bestaat eigenlijk 
uit het rustpensioen dat op de gewone wijze wordt berekend en uit een supplement. Als de 
betrokkene andere pensioenen of renten ontvangt (in een buitenlandse pensioenregeling of in 
het werknemersstelsel bijvoorbeeld), worden die al dan niet gedeeltelijk in mindering van dat 
supplement gebracht1485. 

 

                                                
1477 BS 30 juni 1992. 
1478 Art. 118, § 2, 2° wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 30 juni 1992. 
1479 Art. 118, § 2, 1° wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 30 juni 1992. 
1480 Art. 118, § 2, 3° en 4° wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 30 juni 1992. 
1481 Art. 118, § 2, 2° wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 30 juni 1992. 
1482 Art. 120 wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 30 juni 1992. 
1483 Art. 132 wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 30 juni 1992. Sinds 31 mei 2011 
bedraagt het gewaarborgd minimumpensioen € 1 546,13/maand aan gezinstarief en € 1 236,93/maand als 
alleenstaande. Zie hierover PDOS, Rustpensioenen van de overheidssector, mei 2011, 21, 
www.ap.fgov.be/pdos/pdf/publications/pdos_rustpensioen.pdf. 
1484 PDOS, Rustpensioenen van de overheidssector, mei 2011, 21, 
www.ap.fgov.be/pdos/pdf/publications/pdos_rustpensioen.pdf. Art. 2 KB 29 augustus 1983 tot regeling van de 
berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht, BS 6 september 
1983. 
1485 Art. 125 wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, BS 30 juni 1992. Voor meer details 
over die regeling, zie P. BARET, “Acht jaren evolutie in de pensioenregeling voor de ambtenaren (1996-2003)”, 
TSR 2003, vol. 4, 550-552. 
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6. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

De bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen zijn ongeveer gelijklopend voor alle 
beroepscategorieën, met dien verstande dat de bedragen voorzien in het pensioenstelsel van de 
ambtenaren iets hoger liggen. Dit verschil in bedrag is eigenlijk parallel aan het verschil in 
pensioenbedrag dat over het algemeen hoger is voor de gepensioneerde ambtenaren dan voor 
de andere beroepscategorieën. 

Men kan zich eigenlijk afvragen of het verschil in voorwaarden om aanspraak op een 
minimumpensioen te maken, geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. 
Werknemers en zelfstandigen moeten immers bewijzen dat hun loopbaan 2/3 van een 
volledige loopbaan bedraagt, dit is eigenlijk 30 jaar, terwijl ambtenaren na 20 jaar loopbaan 
recht hebben op een minimumpensioen. De reden van dit verschil in behandeling tussen 
werknemers en zelfstandigen enerzijds, ambtenaren anderzijds wordt nergens uitdrukkelijk 
vermeld. Men zou nochtans redelijk kunnen aannemen dat de wetgever zijn keuze heeft 
gebaseerd op financiële en budgettaire overwegingen. De vraag is dan of budgettaire 
overwegingen voldoende zijn om verschillen in behandeling te verantwoorden. Ondanks het 
feit dat het regelmatig rekening houdt met financiële argumenten1486, heeft het Grondwettelijk 
Hof herhaaldelijk gezegd dat “budgettaire overwegingen op zich echter niet [kunnen] 
verantwoorden dat personen die zich in identieke situaties bevinden, verschillend worden 
behandeld”1487. Een andere reden zou kunnen zijn dat de wetgever een compensatie heeft 
willen geven aan de personen die voor de overheid werken, daar hun wedden meestal (veel) 
lager waren dan de lonen in de privésector. De vraag is dan of dit verschil in bezoldiging 
tussen de openbare en de private sector nog steeds bestaat. Zijn de verschillen in bezoldiging 
thans nog steeds in functie van de aard van de werkgever of eerder gebonden aan de 
activiteitensector waarin men wordt tewerkgesteld, ongeacht de hoedanigheid en de 
kenmerken van de wetgever? EUGÈNE stelt vast dat de loonverschillen tussen overheids- en 
privésector gedurende de periode 1970-2010 aanzienlijk kleiner werden zodat het 
loonverschil tussen het overheidspersoneel en de werknemers van de privésector op het einde 
van de jaren 2000 gemiddeld 2 % bedroeg1488. 

Gezien de evolutie van de arbeidsmarkt en de huidige maatschappelijke context is er zo goed 
als geen verschil meer tussen een gepensioneerde ambtenaar met 20 jaar loopbaan en een 
gepensioneerde werknemer met eveneens een loopbaan van 20 jaar. Beiden hebben evenveel 
voor een werkgever gewerkt: in het eerste geval de overheid, in het tweede geval een privé-
onderneming. Bijgevolg bevinden ze zich in gelijkaardige situaties en is er geen reden om te 

                                                
1486 Zie bijvoorbeeld GwH 31 mei 2011, 93/2011. 
1487 GwH 24 februari 2009, 32/2009, B.13.3. In dezelfde zin oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het budgettaire 
argument niet voldoende is om het betwiste verschil in behandeling te verantwoorden: GwH 15 januari 2009, 
3/2009, B.3; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.12. 
1488 B. EUGÈNE, Les salaires dans le secteur public, Revue économique de la Banque nationale de Belgique, 
décembre 2011, 27, http://www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2011/revecoIII2011_H2.pdf. 
EUGÈNE stelt eveneens vast dat het netto uurloon van het overheidspersoneel 1,7 % hoger is dan het netto 
uurloon van de werknemers van de privésector. In tegenstelling daarvan is het netto maandloon van het 
overheidspersoneel 5,2 % lager dan het netto maandloon van de werknemers van de privésector. 
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verantwoorden dat hun eventueel recht op een minimumpensioen volgens verschillende 
voorwaarden wordt berekend. 

We kunnen zelfs een stap verder gaan door rekening te houden met de budgettaire 
verantwoording van de wetgever. Met andere woorden, het minimumpensioen van de 
werknemers en de zelfstandigen diende op basis van een 2/3-loopbaan te worden berekend 
om het financiële evenwicht van elk pensioenstelsel te garanderen. Kent dan het 
pensioenstelsel van de overheid geen financiële moeilijkheden? Volgens experten dient ook 
het pensioenstelsel van de overheid onder de loep te worden genomen om zijn financiële 
leefbaarheid te waarborgen1489. De budgettaire situatie van de drie pensioenregelingen 
verschilt dus niet zoveel, met als gevolg dat budgettaire beschouwingen niet volstaan om het 
verschil in behandeling tussen de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de 
ambtenaren inzake loopbaanvoorwaarde te verantwoorden1490. 

 

Afdeling 8 - Minimumrecht per loopbaanjaar 

1. Inleiding 

Het minimumrecht per loopbaanjaar bestaat in het pensioenstelsel van de werknemers op 
basis van artikel 8 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de 
artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen1491 dat uitgevoerd wordt 
bij koninklijk besluit van 21 maart 19971492. 

Dit minimumrecht per loopbaanjaar werd op 1 januari 1997 ingevoerd, naar aanleiding van de 
geleidelijke invoering van de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen. Naast een formele 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de verschillende takken van de sociale zekerheid 
beoogde de wetgever de verwezenlijking van een feitelijke gelijkheid1493. Daarvoor achtte hij 

                                                
1489 DE CALLATAŸ pleit in dat kader voor de uitdoving van het huidige pensioenstelsel van de vastbenoemde 
ambtenaren en voor een uitbreiding van het pensioenstelsel van de werknemers tot alle personeelsleden van de 
overheid. E. DE CALLATAŸ, “Cure de jouvence pour les retraites: les grandes orientations”, Reflets et 

Perspectives, 2011, vol. 3, 182. 
1490 Het zou interessant zijn om te onderzoeken of het gewaarborgd minimumpensioen geen schending van het 
gelijkheidsbeginsel inhoudt door een verschil in behandeling in te voeren tussen werkenden en niet-werkenden. 
Die laatsten hebben immers maar recht op een inkomensgarantie voor ouderen na een onderzoek naar de 
bestaansmiddelen, terwijl het recht op het gewaarborgd minimumpensioen niet afhangt van dergelijk onderzoek. 
Omdat die vraag geen betrekking heeft op een verschil in behandeling tussen beroepscategorieën, wordt ze hier 
niet bestudeerd.   
1491 BS 17 januari 1997. 
1492 KB tot uitvoering van artikel 8 van het KB van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met 
betrekking tot de tewerkstellingsakkoorden in toepassing van de artikelen 7, § 2, 30, § 2 en 33 van de wet van 26 
juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, 
BS 29 maart 1997. 
1493 “Het is daarbij altijd de bedoeling geweest niet alleen een formele gelijkheid maar ook een meer feitelijke 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in te voeren.”, verslag aan de Koning, KB 23 december 1996 tot 
uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid 
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen, BS 17 januari 1997. 
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een aantal correctieve maatregelen nodig1494. “De Regering heeft willen vermijden dat het 
invoeren van een gelijke "pensioenleeftijd" en een gelijke berekeningswijze voor mannelijke 
en vrouwelijke werknemers grotere ongelijkheden zou meebrengen. Vandaar dat de regering 
de nodige begeleidende maatregelen heeft genomen.”1495 

 

2. Het minimumrecht per loopbaanjaar in het pensioenstelsel van de werknemers 

Het minimumrecht per loopbaanjaar wordt enkel toegekend aan werknemers die minstens in 
een 1/3-arbeidsregeling werden tewerkgesteld en die minimum 15 jaar als werknemer hebben 
gewerkt. Om aanspraak te kunnen maken op dit minimumrecht moet het loon van de 
betrokken werknemer, omgezet in een voltijdse arbeidsregeling, lager zijn dan € 13 151,04 
per jaar1496. 

Bovendien wordt het minimumrecht per loopbaanjaar aan de pensioengerechtigde toegekend 
op voorwaarde dat hij geen aanspraak kan maken op een jaarlijks pensioenbedrag hoger dan  
€ 13 540,07 aan gezinstarief of dan € 10 832,05 als alleenstaande1497. 

Indien aan alle hogervermelde voorwaarden voldaan wordt, wordt het pensioen berekend op 
een geherwaardeerd jaarlijks loon van € 13 151,041498. In sommige gevallen wordt dit bedrag 
maar gedeeltelijk in aanmerking genomen, afhankelijk van de periode van tewerkstelling1499. 

 

                                                
1494 “Teneinde de feitelijke ongelijkheden in het verleden tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers zo 
weinig mogelijk te laten doorwerken in het pensioenrecht en de te verwachten nadelige evoluties op de 
arbeidsmarkt voor vrouwen te ondervangen, heeft de Regering bijzondere correcties voorzien.” Verslag aan de 
Koning, KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen, BS 
17 januari 1997. 
1495 Verslag aan de Koning, KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenen, BS 17 januari 1997. 
1496 Art. 8, § 1 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen, BS 
17 januari 1997. Op 1 september 2011 is dit geïndexeerde loon gelijk aan € 21 326,67. www.rvponp.fgov.be, 
rubriek ‘professional’, subrubriek ‘pensioenberekening’, ‘mogelijke aanpassingen van het totale loon’. 
1497 Art. 8, § 1, 2° KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenen, 
BS 17 januari 1997. Sinds 1 mei 2011 zijn die bedragen gelijk aan € 17 171,52 voor een gezinspensioen en aan  
€ 13 737,21 voor een pensioen als alleenstaande. www.rvponp.fgov.be, rubriek ‘professional’, subrubriek 
‘pensioenberekening’, ‘mogelijke aanpassingen van het totale loon’ (raadpleging: 17 november 2011). 
1498 Op 1 september 2011 is dit geïndexeerde loon gelijk aan € € 21 326,67. www.rvponp.fgov.be, rubriek 
‘professional’, subrubriek ‘pensioenberekening’, ‘mogelijke aanpassingen van het totale loon’ (raadpleging: 13 
juni 2011). 
1499 De wet maakt een onderscheid naargelang het gaat om tewerkstellingsjaren van vóór 1955, tussen 1955 en 
1977, tussen 1978 en 1991, enz. 



 

338 

3. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Zoals gezegd, bestaat het minimumrecht per loopbaanjaar enkel in het pensioenstelsel van de 
werknemers en niet in dat van het overheidspersoneel, noch in dat van de zelfstandigen. 

Aangezien het minimumrecht per loopbaanjaar ingevoerd werd als begeleidende maatregel 
naar aanleiding van de gelijkschakeling van de pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen, 
kan de afwezigheid ervan in het pensioenstelsel van de overheid worden verklaard door het 
feit dat de pensioenleeftijd van mannen en vrouwen in dit stelsel altijd al gelijk was. Sinds 
1844 bedraagt de pensioenleeftijd van mannelijke en vrouwelijke ambtenaren immers 65 jaar. 

De vraag is dan waarom dit minimumrecht niet werd ingevoerd in het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen, terwijl de gelijkschakeling van de pensioenleeftijd van mannelijke en 
vrouwelijke zelfstandigen plaatsvond op hetzelfde moment als voor de werknemers. Dit 
verschil in behandeling kan onder andere worden verklaard door het feit dat de wetgever bij 
de invoering van het minimumrecht per loopbaanjaar niet enkel tot doel had om naar een 
grotere feitelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen te streven, maar ook om een aantal 
negatieve gevolgen van de evolutie van de arbeidsmarkt op het pensioen van de werknemers 
op te vangen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt, en in het bijzonder de toename van 
verschillende vormen van deeltijdse arbeid en arbeidsherverdeling, tastte het pensioenbedrag 
van werknemers immers aanzienlijk aan1500. Een andere verklaring ligt inzonderheid in het 
feit dat zelfstandigen in principe vrij hun arbeidstijd bepalen terwijl dit eerder zelden het 
geval is voor de werknemers die vaak aan de beslissingen van derden worden 
onderworpen1501. 

Maar houdt dit verschil in behandeling tussen werknemers en zelfstandigen een schending 
van het gelijkheidsbeginsel in? Rekening houdend met het objectieve onderscheid tussen 
beide beroepscategorieën, dit is het feit dat de meerderheid van de werknemers niet vrij over 
hun loon en arbeidsregeling kunnen beslissen terwijl de zelfstandigen zelf hun 
inkomensniveau en hun arbeidstijd kunnen bepalen, en met het doel van de wetgever om de 
negatieve gevolgen van de evolutie van de arbeidsmarkt op het rustpensioen op te vangen, 
kan men aannemen dat dit verschil in behandeling redelijk verantwoord is en bijgevolg geen 
schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. 

Hetzelfde antwoord kan worden gegeven inzake het verschil in behandeling tussen 
werknemers en overheidspersoneel. De arbeidsmarkt van de openbare sector is objectief 
verschillend van die van de privésector. De flexibilisering, de arbeidsduurverkorting of de 
arbeidsherverdeling zijn in de openbare sector niet structureel toegenomen zoals dit het geval 
                                                
1500 “De aanpassingen aan de maatschappeliike evoluties en de evoluties op de arbeidsmarkt die beoogd worden 
zijn de volgende: (...) het rekening houden met de evoluties op de arbeidsmarkt, met name de ontwikkelingen 
van arbeidsherverdeling en van diverse vormen van deeltijdse arbeid.” Wetsontwerp tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, Parl.St. Kamer nr. 
607/9, 1995-96, 9. 
1501 We denken onder andere aan restructureringsplannen waarbij werknemers dikwijls een vermindering van de 
arbeidstijd moeten aanvaarden om het tewerkstellingsniveau van de onderneming te behouden, aan bepaalde 
sectoren waarin de meerderheid van de arbeidsbetrekkingen die worden aangeboden, deeltijdse 
arbeidsbetrekkingen zijn die zelden combineerbaar zijn met een andere baan. 
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is in de privésector. Bovendien heeft in de openbare sector het betrokken personeelslid zelf de 
keuze uit de bestaande mogelijkheden tot arbeidsduurvermindering, wat niet het geval is in de 
privésector. Bijgevolg kunnen werknemers en ambtenaren verschillend worden behandeld 
aangezien beider situatie objectief verschillend is. 

 

Afdeling 9 - Welvaartscoëfficiënt en perequatie 

1. Inleiding 

Een belangrijk verschil tussen het pensioenstelsel van de overheid en de pensioenstelsels van 
de werknemers en de zelfstandigen betreft de herwaardering van de pensioenen, dit is de 
aanpassing van de uitgekeerde pensioenen aan de welvaartsstijging. Elk pensioenstelsel heeft 
zijn eigen mechanisme, maar de overheidspensioenen worden automatisch geherwaardeerd 
via het zogenoemde perequatiemechanisme, terwijl de herwaardering van de werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen gebeurt naar goeddunken van de regering, zonder automatie. Waar 
bovendien de regels die van toepassing zijn op de ambtenarenpensioenen vrij duidelijk zijn, 
vormen de rechtsregels die van toepassing zijn op de werknemers- en zelfstandigen een zeer 
complex geheel dat eigenlijk tot chaos leidt1502. 

 

2. Welvaartsaanpassing van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen 

De aanpassing van de pensioenen aan de welvaart wordt voor het werknemersstelsel bepaald 
door artikel 29, § 4 van de Pensioenwet werknemers1503 en een aantal uitvoeringsbesluiten, al 
dan niet opgeheven of meermaals gewijzigd1504. Voor het zelfstandigenstelsel is dat artikel 35 
van de Pensioenwet zelfstandigen1505 en verschillende uitvoeringsbesluiten1506. Al die 

                                                
1502 Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum 

Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 695. 
1503 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 
1967. 
1504 Zie onder andere KB 18 maart 1999 houdende uitvoering van artikel 29, § 4 van het KB nr. 50 van 24 
oktober 1967 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, BS 31 maart 1999, opgeheven bij 
KB 11 december 2001 houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 20 december 2001; KB 21 december 2002 
houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen voor werknemers, BS 30 november 2002; KB 15 maart 2004 houdende uitvoering van 
artikel 29, § 4, van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 19 maart 2004; KB 21 april 2007 houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het KB nr. 50 
van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 3 mei 2007; KB 14 
maart 2005 houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende de rust- 
en overlevingspensioenen voor werknemers, BS 23 maart 2005; KB 21 april 2007 houdende uitvoering van 
artikel 29, § 4, van het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor 
werknemers, BS 3 mei 2007. 
1505 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
1506 KB 11 december 2001 tot uitvoering van artikel 35 van het KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 20 december 2001; KB 21 november 2002 tot uitvoering van 
artikel 35 van het KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
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wettelijke bepalingen vormen een onsamenhangend juridisch geheel waaruit klaarblijkelijk 
kan worden afgeleid dat de aanpassingen van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen aan 
de welvaartsstijging meer door budgettaire overwegingen worden ingegeven dan door 
edelmoedige en maatschappelijke bekommernissen om het welzijn van gepensioneerden. Die 
aanpassingen werden immers op vrij onregelmatige wijze doorgevoerd. 

“In 1981 werd de welvaartsvastheid van de uitkeringen namelijk losgelaten.”1507 Sindsdien is 
de situatie vrij complex geworden en is de wetgever heel creatief geweest in het bedenken van 
allerlei tijdelijke of one shot-maatregelen om binnen de perken van het daaraan te besteden 
budget tegemoet te komen aan de eisen van gepensioneerden, belangengroepen, enz.1508 Naast 
een occasionele en selectieve herwaardering van het maandelijkse pensioenbedrag1509 heeft de 
wetgever bijvoorbeeld ooit een welvaartbonus uitgevonden1510, die een jaar later niet meer in 
de vorm van een bonus aan de gepensioneerden werd toegekend maar in het pensioen zelf 
werd geïntegreerd1511. Het generatiepact voorziet eveneens een tweejaarlijks structureel 
mechanisme van welvaartsaanpassing maar dit wordt niet automatisch doorgevoerd. Het gaat 
om een ‘welvaartsenveloppe’ waarvan de verdeling om de twee jaar door de regering wordt 
vastgelegd1512 op basis van regels die de wetgever bepaalt1513. Al die maatregelen komen de 
transparantie en de eenvoud van de pensioenen niet ten goede. Zoals STEVENS zegt, 
“Pensioenen moeten zo eenvoudig mogelijk blijven in hun concept”1514. 

Kortom, zoals eerder gezegd, bestaat het grootste verschil tussen ambtenaren enerzijds en 
werknemers en zelfstandigen anderzijds, in de al dan niet automatische aanpassing van de 
pensioenen aan de welvaartstijging. De minister van Pensioenen heeft in december 2011 
verklaard dat “de pensioenen van de zelfstandigen en van de loontrekkenden in het kader van 

                                                                                                                                                   
zelfstandigen, BS 30 november 2002; KB 14 maart 2004 tot uitvoering van artikel 35 van het KB nr. 72 van 10 
november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 19 maart 2004; KB 21 
december 2005 tot uitvoering van artikel 35 van het KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 29 december 2005; KB 3 augustus 2007 tot uitvoering van artikel 35 
van het KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 24 
augustus 2007. 
1507 Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum 

Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 695. 
1508 Voor een overzicht van de verschillende maatregelen die in de loop van de jaren op dat vlak werden 
aangenomen, verwijzen we naar Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn 

en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 695-697; Y. 
STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 
2011, 766-768, nr. 1620 tot en met 1622 (werknemerspensioenen);  Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. 
VERDEYEN (eds.), loc.cit., 956, nr. 2039 en 2040 (zelfstandigenpensioenen). 
1509 Een herwardering is niet noodzakelijk van toepassing op alle rustpensioenen. De regering bepaalt bij 
uitvoeringsbesluit welke pensioenen hier in aanmerking voor komen. 
1510 KB 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan 
sommige pensioengerechtigden, BS 17 april 2007. 
1511 KB 6 april 2008 tot wijziging van het KB van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot 
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, BS 17 april 2007. 
1512 Art. 5 (zelfstandigen) en 72 (werknemers) wet 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 30 
december 2005. 
1513 “De wetgever bepaalt volgens welke regels het te spenderen uitgavenbedrag moet worden bepaald en welke 
procedure bij het nemen van deze beslissingen moet worden gevolgd.”, G. VAN LIMBERGHEN, 
“Zelfstandigenpensioenen: een halve eeuw in de achtervolging”, TSR 2007, afl. 4, 438-439. 
1514 Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum 

Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 696. 
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de welvaartsenveloppe [zullen] worden geherwaardeerd”. Hij heeft echter niet gezegd hoe 
vaak, noch op welke manier die koppeling aan de welvaart zou gebeuren!1515 

 

3. Perequatie van de overheidspensioenen 

De perequatie van de overheidspensioenen wordt geregeld door de artikelen 12 tot en met 17 
van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- 
en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector1516 zoals gewijzigd bij 
wet van 25 april 20071517. In tegenstelling tot de welvaartsaanpassing van de werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen worden de ambtenarenpensioenen automatisch geperequateerd. 

Tot 1 januari 2007 gebeurde de perequatie van het pensioen op individuele wijze. Ze was 
immers afhankelijk van “de verhoging van het maximum van de weddenschaal verbonden aan 
de graad waarvan de betrokkene titularis was op het ogenblik van zijn opruststelling”1518. Dit 
mechanisme bevatte een aantal zwakheden1519 die de wetgever wenste te verhelpen door “een 
nieuw, transparanter en operationeler perequatiemechanisme in te stellen”1520. Bijgevolg trad 
op 1 januari 2007 een nieuwe regeling in werking die bepaalt dat de perequatie niet meer op 
individuele basis maar wel per korf wordt toegepast. Er bestaan een vijftiental korven1521 “die 
elk overeenstemmen met een welbepaalde sector van de openbare diensten”1522 en elk 
pensioen wordt verbonden aan een bepaalde korf. Om de twee jaar worden alle pensioenen 
van eenzelfde korf ten belope van hetzelfde percentage geperequateerd. Het 
perequatiepercentage wordt berekend “op basis van de verhogingen binnen een 
referentieperiode van twee jaar van de maxima van de weddenschalen en de weddenbijslagen 
die verbonden zijn aan de meest representatieve rustpensioenen van de betreffende korf die 
ingegaan zijn binnen de vier jaar voorafgaand aan voormelde referentieperiode”1523. 

Ook al is de samenstelling van de verschillende korven vrij ingewikkeld, toch biedt dit 
mechanisme het voordeel van het automatisme. “De perequatie is nog steeds niet 

                                                
1515 Bovendien dient te worden opgemerkt dat elke nieuwe regering een herwaardering van de werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen of een betere koppeling van die pensioenen aan de welvaartsstijging aankondigt. Zie 
bijvoorbeeld Federaal regeerakkoord, 18 maart 2008, 13, http://premier.fgov.be/files/NVERKLARINGtien-
zondervoettekst.pdf, 13; Verklaring van de eerste minister Guy Verhofstadt omtrent de interimregering voor de 
Kamer, 21 december 2007, 3, 
http://archive.verhofstadt.belgium.be/nl/politics/regeerakkoord_verhofstadt3_071221.pdf. 
1516 BS 20 augustus 1969. 
1517 Wet 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector, BS 11 mei 2007. 
1518 Wetsontwerp betreffende de pensioenen van de openbare sector, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2871/1, 3. 
1519 Onder meer verschillende behandeling van gepensioneerden van de overheidssector onderling, gebrek aan 
transparentie, ontwijkingsmechanismen, opleggen van bijkomende voorwaarden. Wetsontwerp betreffende de 
pensioenen van de openbare sector, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2871/1, 23. 
1520 Wetsontwerp betreffende de pensioenen van de openbare sector, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2871/1, 23. 
1521 Voor een beschrijving van de verschillende korven, zie onder andere Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij 
een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-
Oxford, Intersentia, 2009, 687-693. 
1522 Wetsontwerp betreffende de pensioenen van de openbare sector, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2871/1, 4. 
1523 Wetsontwerp betreffende de pensioenen van de openbare sector, Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2871/1, 4. 
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onderworpen aan een ministeriële goedkeuring of enigerlei aanvraag”1524, wat een aanzienlijk 
verschil is met de welvaartsaanpassing van de pensioenen in het stelsel van de werknemers en 
de zelfstandigen. 

 

4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Het verschil in behandeling tussen enerzijds gepensioneerden in het werknemers- of 
zelfstandigenstelsel en anderzijds gepensioneerden van de openbare sector, wat betreft de 
aanpassing van de rustpensioenen aan de evolutie van de welvaart is groot. Waar het pensioen 
van de ambtenaren om de twee jaar automatisch aan de welvaartsstijging wordt aangepast op 
basis van een op voorhand vastgelegde en in de wet verankerde welbepaalde formule, 
evolueren de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen in functie van de 
welvaartsstijging sporadisch en op willekeurige basis naargelang de budgettaire middelen en 
vooral de politieke wil van de regering1525. 

Dit verschil in behandeling is merkwaardig in de mate dat het doel van de wetgever hetzelfde 
is, ongeacht het pensioenstelsel waaronder de pensioengerechtigden vallen. De wetgever 
wenst immers “de gepensioneerden te laten delen in de gebeurlijke welvaartsstijging die de 
actieve beroepsbevolking ten dele valt”1526 en “de pensioenen zo reëel mogelijk welvaartsvast 
te houden”1527 zodat het welzijn en de koopkracht van gepensioneerden blijven 
gewaarborgd1528. 

Aangezien de wetgever binnen de perken van het beschikbare budget moet blijven wanneer 
hij maatregelen neemt ten voordele van eender welke beroepscategorie1529, kan men zich 
afvragen hoe de niet-automatische aanpassing van de pensioenen van de werknemers en de 
zelfstandigen redelijk kan worden verantwoord ten opzichte van de automatische perequatie 
van de overheidspensioenen. 

Het argument dat dikwijls naar voor wordt geschoven ter verantwoording van het 
automatische karakter van de perequatie ligt in het begrip ‘uitgestelde wedde’ van het 
ambtenarenpensioen. Als het ambtenarenpensioen een uitgestelde wedde is, wordt het 

                                                
1524 Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum 

Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 693. 
1525 Zie bijvoorbeeld de zeer terechte opmerking van Stevens over de welvaartsbonus die in april 2007 aan 
sommige gepensioneerden van de privésector wordt toegekend en die eigenlijk een ‘verkiezingsstunt’ was. Y. 
STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. 

Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 696. 
1526 G. VAN LIMBERGHEN, “Zelfstandigenpensioenen: een halve eeuw in de achtervolging”, TSR 2007, afl. 4, 438. 
1527 Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum 

Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 683. 
1528 Zie bijvoorbeeld hierover Federaal regeerakkoord, 18 maart 2008, 13-14, 
http://premier.fgov.be/files/NVERKLARINGtien-zondervoettekst.pdf alsook Algemene beleidsnota Sociale 
Zaken, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 2225/3, 7. 
1529 STEVENS toont ontegensprekelijk aan dat budgettaire aspecten ook in 2007 hebben meegespeeld bij het 
aannemen van het nieuwe perequatiemechanisme. Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in 
Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, 
Intersentia, 2009, 694. 
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logischerwijze automatisch aan de evolutie van de wedden gekoppeld. Nochtans is het begrip 
'uitgestelde wedde', zoals al eerder aangetoond, thans feitelijk voorbijgestreefd1530. 

Ondanks bovenstaande bespreking gaat het hier niet om de vraag betreffende de 
verantwoording van de automatische perequatie van de ambtenarenpensioenen maar wel om 
de vraag betreffende de redelijke verantwoording van de niet-automatische 
welvaartsaanpassing van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen. Met andere woorden, 
het verschil in behandeling tussen ambtenarenpensioenen enerzijds en werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen anderzijds, moet pertinent zijn ten opzichte van het door de wetgever 
beoogde doel. Zoals hiervoor uitgelegd, is het doel van de wetgever echter hetzelfde voor alle 
gepensioneerden, ongeacht de beroepscategorie. De wetgever wenst de gepensioneerden te 
laten delen in de welvaartsstijging van de actieve bevolking om hun koopkracht en hun 
welzijn te vrijwaren. Bovendien zijn de moeilijkheden en gegevenheden waarmee de 
wetgever in de verschillende pensioenstelsels rekening dient te houden, gelijkaardig. De 
budgettaire beperkingen bestaan in alle pensioenregelingen en worden door de wetgever bij 
de goedkeuring van elke nieuwe maatregel in acht genomen. Er is dus geen redelijke 
verantwoording voor het feit dat er geen automatische aanpassing aan de welvaart van de 
werknemers- en zelfstandigenpensioenen werd ingevoerd, wat een schending van het 
gelijkheidsbeginsel inhoudt. 

We zijn de mening toegedaan dat de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen, net 
als die van de ambtenaren, automatisch aan de welvaartsstijging moeten worden gekoppeld. 
“De koppeling van pensioenen aan de welvaart is vanuit morele gronden een noodzaak. En 
niet alleen voor ambtenaren.”1531 

                                                
1530 Het ambtenarenpensioen wordt niet meer naar goeddunken toegekend en het pensioenstelsel van de 
ambtenaren is contributief, net als de pensioenregelingen van de werknemers en de zelfstandigen. Over het 
begrip ‘uitgestelde wedde’, zie Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2. Berekening van het pensioen, 2.3. De 
gezinstoestand, 2.3.3. Ambtenaren en afwezigheid van het criterium van de gezinstoestand. Over het contributief 
karakter van het overheidspensioen, zie Deel III, Hoofdstuk 4, Afdeling 3 - Gelijkheid en geschiedenis van de 
rust- en overlevingspensioenen alsook Deel IV, Hoofdstuk 3, Afdeling 2 - Het stelsel van de overheid en 
Afdeling 4 - Besluit. 
1531 Y. STEVENS, "Welzijn waarborgen bij een emeritus", in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum 

Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 697. 
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Hoofdstuk 2 - Het overlevingspensioen 

Het overlevingspensioen is een afgeleid recht dat gebaseerd is op de pensioenrechten van de 
overleden echtgeno(o)t(e). Het is “van een heel andere aard dan het rustpensioen. Het gedekte 
risico is heel verschillend. Het is bijna het omgekeerde: het gaat om de verzorging van de 
nabestaanden bij vroegtijdig overlijden, in plaats van om de verzorging van de rechthebbende 
zelf bij het bereiken van een hoge leeftijd.”1532  

Het overlevingspensioen bestaat zowel in het pensioenstelsel van de werknemers en dat van 
de zelfstandigen als in dat van het overheidspersoneel. Het laat toe om, mits naleving van 
bepaalde voorwaarden, een pensioen toe te kennen aan de overlevende echtgeno(o)t(e). Dit 
recht werd oorspronkelijk voorbehouden aan de overlevende echtgenote, maar sinds de wet 
van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen1533 
kunnen mannen eveneens aanspraak maken op een overlevingspensioen. 

De regels in verband met de overlevingspensioenen die steunen op bepalingen met betrekking 
tot de rustpensioenen komen hier niet aan bod wanneer ze in het hoofdstuk ‘rustpensioen’ 
werden besproken. We beperken ons hier tot een onderzoek van de regels die enkel 
betrekking hebben op de overlevingspensioenen. 

Er dient te worden gepreciseerd dat het overlevingspensioen aan hervorming toe is. Volgens 
de beleidsnota van de minister van Pensioenen zullen “de mensen die hun partner verliezen 
(…) een ‘overgangsuitkering’ ontvangen waarvan de duur zal afhangen van de leeftijd, het 
aantal kinderen en het aantal jaren van wettelijk samenwonen of huwelijk. Na afloop van de 
overgangsuitkering en bij gebrek aan een baan zal er onmiddellijk een recht op 
werkloosheidsuitkering geopend worden, zonder wachttijd en met een aangepaste en 
vroegtijdige begeleiding”1534. De wetteksten zouden in de loop van 2012 moeten worden 
besproken. 

 

Afdeling 1 - Verplichtingen inzake burgerlijke stand 

1. Huwelijk.  

In de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel moet 
het echtpaar minstens één jaar wettelijk getrouwd zijn1535 opdat de overlevende echtgenoot 
aanspraak kan maken op een overlevingspensioen. Het moet wel degelijk gaan om een 
huwelijk; wettelijke of feitelijke samenwoning komt hiervoor niet in aanmerking. 
                                                
1532 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 656-657, nr. 1893-1895. 
1533 BS 22 mei 1984. 
1534 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 7. 
1535 Art. 17 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967; art. 4, § 1, 1° KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 
november 1967; art. 2, § 1 wet 15 mei 1894 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, 
BS 22 mei 1984. 
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Op die voorwaarde van één jaar huwelijk bestaan er een paar uitzonderingen. Het vereiste van 
minimumduur van het huwelijk is immers niet van toepassing in de volgende gevallen1536: 

- uit het huwelijk een kind is geboren1537; 

- op het ogenblik van het overlijden was er een kind ten laste waarvoor een van 
beide echtgenoten kinderbijslag ontving; 

- het overlijden is te wijten aan een ongeval of een beroepsziekte voorgekomen na 
de datum van het huwelijk. 

Het Grondwettelijk Hof heeft al tweemaal geoordeeld dat het feit dat een periode van 
wettelijk samenwonen voorafgaand aan het huwelijk niet in aanmerking komt om te voldoen 
aan de voorwaarde van 1 jaar huwelijk, een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel1538. 
In het arrest van 25 maart 2009 ging het om de toepassing van de pensioenregeling van de 
werknemers en in dat van 15 maart 2011 om de toepassing van de pensioenregeling van de 
overheid. Merkwaardig genoeg zijn de partijen in beide geschillen dezelfde. 

Het zijn niet zozeer dat de beslissingen van het Grondwettelijk Hof die ons hier interesseren, 
want zij vallen buiten onze onderzoeksvraag, maar vooral de redenering van het Hof. In het 
arrest 2011/39, dat het pensioenstelsel van de overheid betreft, neemt het Hof zijn redenering 
van het arrest 2009/60 letterlijk over1539, ook al gaat dat laatste over het pensioenstelsel van de 
werknemers. Met andere woorden, het Hof past de reeds besproken analoge-
interpretatiemethode1540 toe en verantwoordt zijn werkwijze door de gelijkaardige 
bewoordingen van de aangevochten wettelijke bepalingen1541. Logischerwijze neemt het 
Grondwettelijk Hof dezelfde beslissing in beide zaken en oordeelt het dat het 
gelijkheidsbeginsel geschonden is.  

 

2. Geen nieuw huwelijk aangaan 

In de stelsels van de werknemers1542, de zelfstandigen1543 en de ambtenaren1544 wordt het 
overlevingspensioen aan de overlevende echtgenoot1545 toegekend op voorwaarde dat hij geen 

                                                
1536 Art. 17 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967; art. 4, § 1, 1° KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 
november 1967; art. 2, § 1, tweede lid wet van 15 mei 1894 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, BS 22 mei 1984 
1537 Het kind is geboren voor het overlijden of binnen de 300 dagen volgend op het overlijden. 
1538 GwH 15 maart 2011, 39/2011; 25 maart 2009, 60/2009. 
1539 GwH 15 maart 2011, 39/2011, B.3.2. 
1540 Cf. Deel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2. Het teleologisch criterium, 2.2. De doelstelling van de wetgever 
achterhalen, alsook Deel II, Hoofdstuk 3, Afdeling 4 - Besluit. 
1541 GwH 15 maart 2011, 39/2011, B.4. 
1542 Art. 19, KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1543 Art. 7, KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
1544 Art. 3, § 2 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 
1984. 
1545 Met ‘echtgenoot’ wordt hier zowel de mannelijke echtgenoot als de vrouwelijke echtgenote bedoeld. 
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nieuw huwelijk aangaat. Indien de overlevende echtgenoot hertrouwt, wordt de uitbetaling 
van het overlevingspensioen geschorst. Indien dit nieuwe huwelijk ontbonden wordt, heeft de 
overlevende echtgenoot weer recht op het overlevingspensioen. 

 

Afdeling 2 - Overlevingspensioenleeftijd 

1. Leeftijdsvoorwaarde in de pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen 

In de pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen moet de overlevende 
echtgenoot1546 in principe 45 jaar oud zijn1547 om aanspraak te kunnen maken op een 
overlevingspensioen. Op die regel bepaalt de wet twee uitzonderingen. De minimumleeftijd 
van 45 jaar wordt immers niet vereist indien de overlevende echtgenoot minstens 66 % 
bestendig arbeidsongeschikt is of indien hij een kind ten laste heeft1548. 

 

2. Afwezigheid van leeftijdsvoorwaarde in het pensioenstelsel van de overheid 

In het pensioenstelsel van de overheid wordt niet vereist dat de overlevende echtgenoot een 
minimumleeftijd bereikt heeft om recht te hebben op een overlevingspensioen1549. De leeftijd 
zal wel een invloed hebben op het bedrag van het overlevingspensioen dat aan de overlevende 
echtgenoot wordt toegekend1550, maar niet op de toekenning zelf. De langstlevende 
echtgenoot die jonger is dan 45 jaar kan in principe enkel aanspraak maken op een 
minimumoverlevingspensioen. 

Net als bij de werknemers en de zelfstandigen bestaan er twee uitzonderingen op die regel ten 
voordele van de overlevende echtgenoot, jonger dan 45 jaar, die hetzij minstens 66 % blijvend 
arbeidsongeschikt is, hetzij een kind ten laste heeft. In die gevallen wordt een volledig 
overlevingspensioen aan de betrokkene uitbetaald. Concreet betekent dit dat de situatie van de 
overlevende echtgenoot die jonger dan 45 jaar is en die ofwel een kind ten laste heeft, ofwel 
blijvend arbeidsongeschikt is ten belope van minstens 66 %, dezelfde is in het werknemers- 

                                                
1546 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verwijst het woord ‘echtgenoot’ zowel naar de mannelijke echtgenoot 
als naar de vrouwelijke echtgenote. 
1547 Art. 16 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967: art. 4 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 
1967. 
1548 Werknemers: art. 16, § 1 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 27 oktober 1967; art. 48 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. In de werknemersregeling 
bestaat een derde uitzondering i.v.m. echtgenoten van ondergrondse mijnwerkers. Zelfstandigen: art. 4, § 1, 2° 
KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967; art. 8 KB 22 
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen  der zelfstandigen, 
BS 10 januari 1968. 
1549 Art. 2 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1550 Art. 4, § 3 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 
1984. 
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en in het zelfstandigenstelsel: de langstlevende echtgenoot heeft recht op een volwaardig 
overlevingspensioen. 

De toepasselijke regels verschillen eigenlijk tussen beroepscategorieën voor de overlevende 
echtgenoot die jonger is dan 45 jaar en geen kind ten laste heeft, noch een blijvend 
arbeidsongeschiktheid van minstens 66 %. De overlevende echtgenoot van een werknemer of 
een zelfstandige heeft in dergelijke situatie geen recht op een overlevingspensioen terwijl de 
overlevende echtgenoot van een ambtenaar er wel recht op heeft, ook al is het bedrag ervan 
beperkt. 

 

3. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

De minimumleeftijd om aanspraak op een overlevingspensioen te kunnen maken verschilt 
naargelang van de beroepscategorie. De echtgenoot van een werknemer of een zelfstandige 
moet in principe 45 jaar oud zijn, maar er wordt geen minimumleeftijd opgelegd aan de 
echtgenoot van een ambtenaar. Dat verschil in behandeling roept vragen op. Men kan zich 
afvragen waarom de wetgever in 1984 geen minimumleeftijd heeft opgelegd aan de 
overlevingspensioengerechtigde in het pensioenstelsel van de overheid, terwijl dit wel het 
geval was in beide andere pensioenstelsels. De wet van 15 mei 1984 was immers een 
harmoniseringswet die, niet alleen tot doel had de nodige besparingen door te voeren, maar 
eveneens de pensioenstelsels te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen, en ongelijkheden 
weg te werken1551. 

Toen de overlevingspensioenen in het werknemersstelsel hun huidige vorm kregen, dit is in 
1955 voor de arbeiders1552 en in 1957 voor de bedienden1553, werd gekozen voor de 
minimumleeftijd van 45 jaar om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen. Die 
keuze steunde op de leeftijd waarop een weduwe vóór 1955 recht had op een 
weduwetoeslag1554. Hier dient evenwel te worden opgemerkt dat de uitkering die aan de 
overlevende echtgenote1555 werd toegekend, altijd afhing van haar leeftijd1556. De 
beweegreden van de wetgever was dat een jongere vrouw meer kansen zou hebben om zelf 

                                                
1551 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 5-7; Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, nr. 855/18, verslag, 3. 
1552 Wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, BS 19 juni 1955. 
1553 Art. 15 en 16 wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 
1957. 
1554 Tot de inwerkingtreding van de wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
arbeiders, BS 19 juni 1955 kon de overlevende echtgenote van een arbeider aanspraak maken op een 
weduwetoeslag vanaf de leeftijd van 45 jaar en op een weduwepensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. De 
bedragen van de weduwetoeslag en het weduwepensioen waren uiteraard verschillend. Wetsontwerp betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Senaat 1954-1955, nr. 48, toelichting, 3. 
1555 Toen hadden enkel overlevende vrouwelijke echtgenoten recht op een overlevingspensioen. Het recht op 
overlevingspensioen voor de overlevende mannelijke echtgenoot werd pas in 1984 door de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregeling ingevoerd. 
1556 Art. 10, A, 2° wet 10 maart 1925 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen 
dood der bedienden voorzag bijvoorbeeld dat het bedrag van de weduwerente in verhouding stond tot de leeftijd 
van haar echtgenoot op het moment van het overlijden en tot haar eigen leeftijd. 
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voor haar inkomsten te zorgen dan een oudere1557. Men vindt die redenering trouwens 
eveneens terug in het overlevingspensioenstelsel van de zelfstandigen, in het bijzonder in de 
eerste verplichte pensioenverzekering die door de wet van 30 juni 1956 ten voordele van de 
zelfstandigen werd ingevoerd1558.  

Terwijl de wetgever naar aanleiding van de voorbereiding van de harmoniseringswet van 15 
mei 19841559 verklaarde dat de berekeningswijze van het overlevingspensioen van de 
ambtenaren fundamenteel wordt gewijzigd en op de wetgeving van het werknemersstelsel 
steunt1560, bevatten de voorbereidende stukken van de wet van 15 mei 19841561 geen 
verklaring voor het feit dat er in het stelsel van de overlevingspensioenen van de openbare 
sector geen minimumleeftijd is voorzien. Enige nuancering is hier echter op zijn plaats. 
Artikel 4, § 3 van de Wet harmonisering pensioenregelingen1562 bepaalt immers dat het 
overlevingspensioen van de echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar niet bereikt heeft, tot het 
minimum gewaarborgd bedrag1563 beperkt wordt. Concreet betekent dit dat de overlevende 
echtgenoot van een ambtenaar die jonger is dan 45 jaar in principe geen volwaardig 
overlevingspensioen krijgt. Indien de overleden ambtenaar zijn functie bovendien in bijambt 
uitoefende, worden de andere renten of pensioenen die de overlevende echtgenoot zou 
ontvangen van het overlevingspensioen afgetrokken1564. 

Ondanks die nuance blijft dit verschil in behandeling tussen ambtenaren enerzijds, 
werknemers en zelfstandigen anderzijds merkwaardig. De wetgever heeft zijn keuze voor een 
minimumleeftijd van 45 jaar in het stelsel van de werknemers en de zelfstandigen vrij 
duidelijk verantwoord door te stellen dat jongere vrouwen meer kansen hebben om een baan 
te vinden, maar gaf geen uitleg in verband met de afwezigheid van de leeftijdsvoorwaarde in 
het stelsel van de ambtenaren. Het ontbreken van een duidelijke doelstelling van de wetgever 
omtrent dit verschil in behandeling is echt verdacht en leidt tot een gebrek aan 
verantwoording. Vermits de afwezigheid van leeftijdsvoorwaarde in het overheidsstelsel niet 
verantwoord is, kan men aannemen dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt. 

                                                
1557 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der bedienden, 
Parl.St.. Kamer 1923-1924, nr. 435, toelichting, 7. 
1558 Art. 3, § 1, a) wet van 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956. 
Wetsontwerp betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, 
toelichting, nr. 281/1, 14. Bovendien werd het recht op overlevingspensioen voor de overlevende mannelijke 
echtgenoot in 1984 door de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregeling ingevoerd, net als dit het geval was voor de werknemers. 
1559 Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1560 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 17. 
1561 Wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. Zie 
onder andere ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. 
Senaat 1982-1983, nr. 557/1, toelichting; ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, nr. 855/18, verslag. 
1562 Art. 4, § 3 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 
1984. 
1563 Sinds 31 mei 2011 bedraagt dit gewaarborgd minimumbedrag € 1 078,21. PDOS, Overlevingspensioenen 

van de overheidssector, mei 2011, 24 http://www.pdos.be/pdos/pdf/publications/pdos_overleving.pdf. 
1564 Art. 4, § 3, tweede lid wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, 
BS 22 mei 1984. 
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Afdeling 3 - Berekening van het overlevingspensioen 

1. Inleiding 

Om het overlevingspensioen te berekenen wordt in het stelsel van de werknemers en de 
zelfstandigen een verschil gemaakt naargelang het pensioen van de overleden echtgenoot al 
dan niet ingegaan was. Dat is niet het geval in het pensioenstelsel van de overheid. 

 

2. Berekening van het overlevingspensioen als de overleden echtgenoot reeds met 
pensioen was 

2.1. Berekening van het overlevingspensioen in het werknemersstelsel 

Indien de overleden werknemer reeds gepensioneerd was, bedraagt het overlevingspensioen 
van de overlevende echtgenoot 80 % van het rustpensioen van de overleden werknemer1565. 
Eigenlijk stemt dit bedrag overeen met een rustpensioen voor alleenstaanden. 

 

2.2. Berekening van het overlevingspensioen in het zelfstandigenstelsel 

Indien het pensioen van de overleden zelfstandige reeds ingegaan was1566, is het 
overlevingspensioen van de overlevende echtgenoot gelijk aan het bedrag van het 
rustpensioen als alleenstaande waarop de overleden echtgenoot aanspraak kon maken of 
gerechtigd was, zonder dat er rekening wordt gehouden met de eventuele vermindering 
wegens vervroeging1567. 

 

2.3. Berekening van het overlevingspensioen in het ambtenarenstelsel 

Wanneer de overlevende echtgenoot van een ambtenaar recht heeft op een volwaardig 
overlevingspensioen1568, bedraagt dat 60 % van de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar 

                                                
1565 Art. 7, § 2 en § 3 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
1566 Die berekeningswijze is ook van toepassing als de zelfstandige na de leeftijd van 65 jaar overleden is, ook al 
was hij nog werkzaam op het moment van zijn overlijden. Art. 7, § 2 KB 30 januari 1997 betreffende het 
pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1567 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, “Titel IV. Pensioenen”, 
Brussel, Directie-generaal Beleidsondersteuning, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2010, 310, 
www.socialsecurity.fgov.be, rubriek 'publicaties'. Art. 7 en 9 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel 
der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1568 Zoals hiervoor besproken gaat het om de echtgenoot die minstens 45 jaar oud is of om de echtgenoot die 
jonger dan 45 jaar is en die een kind ten laste heeft of minstens 66 % blijvend arbeidsongeschikt is. 
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vermenigvuldigd met een breuk. Die breuk heeft als teller het aantal aanneembare 
dienstmaanden1569 en als noemer het aantal maanden begrepen tussen de 20ste verjaardag van 
de overleden echtgenoot en de maand van zijn overlijden, met een maximum van 4801570. 

Indien de overleden ambtenaar vóór 60 jaar met pensioen ging, bedraagt de noemer het aantal 
maanden begrepen tussen de 20ste verjaardag van de overleden echtgenoot en de maand 
voorafgaand aan de maand waarin hij op rust werd gesteld1571. 

In beide gevallen mag het resultaat van de breuk de eenheid niet overschrijden1572. 

 

3. Berekening van het overlevingspensioen als de overleden echtgenoot nog niet met 
pensioen was 

3.1. Berekening van het overlevingspensioen in het werknemersstelsel 

Indien de nog niet gepensioneerde werknemer reeds 20 jaar oud was op 1 januari van het jaar 
waarin hij overleed1573, wordt het overlevingspensioen op dezelfde wijze berekend als het 
overlevingspensioen dat toegekend wordt aan de overlevende echtgenoot van een 
gepensioneerde werknemer, met dien verstande dat de berekening gebeurt op basis van een 
‘theoretisch rustpensioen’1574. Het is immers niet mogelijk om rekening te houden met het 
werkelijk rustpensioen aangezien de overleden werknemer nog niet gepensioneerd was. 

Het theoretisch rustpensioen wordt bepaald als het rustpensioen aan gezinstarief dat aan de 
werknemer zou worden toegekend indien hij niet vroegtijdig overleden was. Maar 

                                                
1569 “In principe zijn de aanneembare diensten en perioden dezelfde als voor een rustpensioen dat op dezelfde 
datum zou ingaan”, PDOS, Overlevingspensioenen van de overheidssector, mei 2011, 13 
http://www.pdos.be/pdos/pdf/publications/pdos_overleving.pdf. In sommige gevallen wordt “de diensttijd die 
voor het rustpensioen voor een langere dan zijn werkelijke duur in aanmerking kan worden genomen, voor het 
overlevingspensioen slechts voor zijn enkele duur in aanmerking (...) genomen”, FOD SOCIALE ZEKERHEID, 
Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, “Titel IV. Pensioenen”, Brussel, Directie-generaal 
Beleidsondersteuning, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2010, 329, www.socialsecurity.fgov.be, 
rubriek 'publicaties'. Art. 5 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, 
BS 22 mei 1984. 
1570 Art. 4, § 1, eerste lid wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 
22 mei 1984. 
1571 Art. 4, § 1, tweede lid wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, 
BS 22 mei 1984. 
1572 Art. 4, § 1, laatste lid wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, 
BS 22 mei 1984. 
1573 Indien de overleden werknemer nog niet 21 jaar oud was op 1 januari van het jaar van zijn overlijden, wordt 
een bepaald bedrag van het rustpensioen dat als basis dient voor de berekening van het overlevingspensioen in 
aanmerking genomen. Art. 7, § 1, achtste lid KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 
van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels, BS 17 januari 1997. 
1574 Art. 7, § 1 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
BS 17 januari 1997. 
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merkwaardig genoeg legt artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 23 december 19961575 
andere regels vast om de noemer van de breuk te bepalen. De noemer is gelijk aan het aantal 
jaren tussen 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag van de overleden werknemer en het 
jaar voorafgaand aan het overlijdensjaar. De noemer wordt echter tot 45 beperkt. 

Die berekeningswijze houdt in dat de langstlevende echtgenoot van een jong overleden 
werknemer een hoger overlevingspensioen zou kunnen ontvangen dan de overlevende 
echtgenoot van een oudere, zelfs bijna op pensioenleeftijd, overleden werknemer. Om een 
dergelijke situatie te vermijden, heeft de wetgever het bedrag van het overlevingspensioen 
beperkt1576. 

 

3.2. Berekening van het overlevingspensioen in het zelfstandigenstelsel 

Indien de nog niet gepensioneerde zelfstandige reeds 20 jaar oud was op 1 januari van het jaar 
waarin hij overleed1577 en hij bovendien overleed vóór 1 januari van het jaar van zijn 65ste 
verjaardag, “is het overlevingspensioen van zijn langstlevende echtgenoot gelijk aan het 
theoretische rustpensioen dat aan de overledene als alleenstaande had kunnen worden 
toegekend”1578. 

Net als voor de werknemers, legt de wet ook hier andere regels op om de noemer van de 
breuk te bepalen. De noemer is inderdaad niet gelijk aan 45, zoals dit het geval is voor de 
berekening van het rustpensioen, maar wel aan het aantal jaren tussen 1 januari van het jaar 
van de 20ste verjaardag van de overleden zelfstandige en het jaar voorafgaand aan het jaar van 
het overlijden. De noemer wordt zoals voor de werknemers wel tot 45 beperkt1579. De teller 
wordt bepaald door het aantal gepresteerde kwartalen in de periode voorafgaand aan het jaar 
van het overlijden van de zelfstandige1580. 

 

                                                
1575 KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot 
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
BS 17 januari 1997. 
1576 Cf. Deel V, Hoofdstuk 3, Afdeling 3, 4. Beperkingen van het overlevingspensioen. 
1577 Indien de overleden zelfstandige nog niet 21 jaar oud was op 1 januari van het jaar van zijn overlijden, wordt 
het rustpensioen anders berekend. Art. 7, § 4 KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der 
zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1578 FOD SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, “Titel IV. Pensioenen”, 
Brussel, Directie-generaal Beleidsondersteuning, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2010, 310, 
www.socialsecurity.fgov.be, rubriek 'publicaties'. 
1579 Art. 7, § 3, 2° KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. 
1580 Art. 7, § 3, 1° KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de 
artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997. Het 
aantal gepresteerde kwartalen wordt door 4 gedeeld om de prestaties in loopbaanjaren uit te drukken. 
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3.3. Berekening van het overlevingspensioen in het ambtenarenstelsel 

In het pensioenstelsel van de ambtenaren wordt geen verschil gemaakt naargelang de 
overleden ambtenaar al dan niet met pensioen was op het ogenblik van zijn overlijden. 

Bijgevolg bedraagt het overlevingspensioen van de overlevende echtgenoot die recht heeft op 
een volwaardig overlevingspensioen1581 60 % van de gemiddelde wedde van de laatste vijf 
jaar vermenigvuldigd met een breuk. Die breuk heeft als teller het aantal aanneembare 
dienstmaanden1582 en als noemer het aantal maanden begrepen tussen de 20ste verjaardag van 
de overleden echtgenoot en de maand van zijn overlijden, met een maximum van 4801583. 

 

4. Beperkingen van het overlevingspensioen 

In alle pensioenstelsels bestaan beperkingen op het bedrag van het overlevingspensioen om de 
uitgaven ten laste van de openbare schatkist onder controle te houden en/of om te vermijden 
dat de gekozen berekeningswijze van het overlevingspensioen onrechtvaardige gevolgen zou 
hebben voor sommige langstlevende echtgenoten. Zonder beperkingen zou dit bijvoorbeeld 
het geval kunnen zijn in het overlevingspensioenstelsel van de werknemers waarin de 
overlevende echtgenoot van een oudere of zelfs reeds gepensioneerde werknemer een lager 
overlevingspensioen zou ontvangen dan de overlevende echtgenoot van een jong overleden 
werknemer. 

 

4.1. Beperkingen van het overlevingspensioen in het werknemersstelsel 

De berekeningswijze die wordt toegepast als de werknemer nog niet met pensioen was toen 
hij overleed, houdt in dat het aldus berekend overlevingspensioen hoger zou kunnen zijn dat 
het overlevingspensioen dat wordt toegekend aan de overlevende echtgenoot van een 
werknemer die reeds gepensioneerd was toen hij overleed. De wetgever achtte dit gevolg 
onrechtvaardig omdat de overlevende echtgenoot van een werknemer met een langere 
loopbaan een lager pensioen zou ontvangen dan de langstlevende echtgenoot van een jongere 
werknemer met een kortere loopbaan1584.  

                                                
1581 Zoals hiervoor besproken gaat het om de echtgenoot die minstens 45 jaar oud is of om de echtgenoot die 
jonger dan 45 jaar is en die een kind ten laste heeft of minstens 66 % blijvend arbeidsongeschikt is. 
1582 Art. 5 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1583 Art. 4, § 1, eerste lid wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 
22 mei 1984. 
1584 “Om te voorkomen dat het bedrag van het overlevingspensioen in overdreven mate zou worden beïnvloed 
door de terugslag van de werkelijk ontvangen lonen, wegens de verkorting van de referentieperiode bij de 
berekening van het theoretische rustpensioen, wordt bepaald dat het overlevingspensioen niet hoger mag liggen 
dan een referentiepensioen.”, FOD SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, 
“Titel IV. Pensioenen”, Brussel, Directie-generaal Beleidsondersteuning, Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid, 2010, 289, www.socialsecurity.fgov.be, rubriek 'publicaties'; Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en 
V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2011, 793, nr. 1693. Hier dient te 
worden vermeld dat het verslag aan de Koning bij het KB 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 
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Om die reden besloot de wetgever om het bedrag van het overlevingspensioen dat wordt 
toegekend aan de overlevende echtgenoot van een werknemer die nog niet met pensioen was 
toen hij overleed, te begrenzen. De begrenzing gebeurt op basis van het ‘hypothetisch 
pensioen’. 

Het hypothetisch rustpensioen1585 is het resultaat van de vermenigvuldiging van het 
referentiepensioen met de breuk van het theoretisch rustpensioen1586. Het referentiepensioen is 
het gezinspensioen dat de overleden echtgenoot zou hebben verkregen indien hij op 65 jaar 
met pensioen was gegaan, na een volledige loopbaan1587. 

 

4.2. Beperkingen van het overlevingspensioen in het zelfstandigenstelsel 

Als de zelfstandige nog niet met pensioen was op het ogenblik van het overlijden, wordt het 
overlevingspensioen dat aan de langstlevende echtgenoot toegekend wordt, tot een bepaald 
bedrag beperkt. De manier waarop die beperking berekend wordt, berust ongeveer op 
dezelfde mechanismen die ook in het werknemersstelsel worden gebruikt om de beperking 
van het overlevingspensioen te berekenen. 

Met andere woorden, als de zelfstandige nog niet met pensioen was toen hij overleed, kan het 
overlevingspensioen “niet hoger liggen dan het bedrag van een [fictief] rustpensioen voor een 
volledige loopbaan waarop de breuk van de berekening van het overlevingspensioen 
toegepast wordt”1588. 

                                                                                                                                                   
16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 17 januari 1997 omtrent die beperking verwijst naar de wet 
van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd, BS 15 augustus 1990. De voorbereidende 
stukken van die wet (zie wetsontwerp tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot 
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Kamer 1989-1990, 
nr. 1175/1, 16-17; wetsontwerp tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot 
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Parl.St. Senaat 1989-1990, 
nr. 1018/2, 12) stellen dat die bepaling een overname is van artikel 18 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967 (thans opgeheven) maar jammer genoeg 
bevat dit KB geen verslag aan de Koning dat deze ingewikkelde berekeningswijze nader zou verklaren. 
1585 Voor concrete voorbeelden, zie Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN (eds.), Praktijkboek 

sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2010, 794, nr. 1695. 
1586 Zoals hoger vermeld wordt het theoretisch rustpensioen bepaald als het rustpensioen aan gezinstarief waarop 
de werknemer aanspraak had kunnen maken indien hij niet vroegtijdig overleden was, met dien verstande dat de 
noemer gelijk is aan het aantal jaren tussen 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag van de overleden 
werknemer en het jaar voorafgaand aan het overlijdensjaar, met een maximum van 45 jaar. 
1587 Het referentieloon dat in dat geval in aanmerking wordt genomen bij gebrek aan werkelijk loon is het 
forfaitaire loon. Art. 25 en 26 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1588 Het citaat spreekt van ‘theoretisch rustpensioen’ maar het wetsartikel bevat de uitdrukking ‘fictief 
rustpensioen’. We hebben dus voor de bewoording van het wetsartikel gekozen. Art. 11, § 1 KB 30 januari 1997 
betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid, BS 6 maart 1997; FOD SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt overzicht 

van de sociale zekerheid in België, “Titel IV. Pensioenen”, Brussel, Directie-generaal Beleidsondersteuning, 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2010, 311, www.socialsecurity.fgov.be, rubriek 'publicaties'. 
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Het fictief rustpensioen is het rustpensioen aan gezinstarief waarop de overleden zelfstandige 
op 65 jaar na een volledige loopbaan aanspraak had kunnen maken. Het fictief rustpensioen in 
het zelfstandigenstelsel is dus de tegenhanger van het referentiepensioen in het 
werknemersstelsel. 

 

4.3. Beperkingen van het overlevingspensioen in het ambtenarenstelsel 

Zoals het rustpensioen wordt het overlevingspensioen dat wordt toegekend in het 
ambtenarenstelsel beperkt tot een relatief1589 en een absoluut maximum1590. 

Het absoluut maximum is gelijk aan 50 % van de maximumwedde van de secretaris-generaal 
van een ministerie1591. 

Het relatief maximum is gelijk aan 50 % van de maximumwedde van de weddenschaal 
verbonden aan de laatste graad van het overleden personeelslid, vermenigvuldigd met 
dezelfde breuk die ook wordt toegepast om het overlevingspensioen te berekenen. Het gaat 
dus om de breuk waarvan de teller het aantal aanneembare dienstmaanden1592 weergeeft en de 
noemer het aantal maanden begrepen tussen de 20ste verjaardag van de overleden echtgenoot 
en de maand van zijn overlijden, met een maximum van 4801593. Indien het voordeliger is 
voor de overlevingspensioengerechtigde, wordt de maximumwedde van de weddenschaal 
verbonden aan de laatste graad van het overleden personeelslid vervangen door de 
gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar. 

 

5. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

De regels voor de berekening van het overlevingspensioen die van toepassing zijn op de 
verschillende beroepscategorieën zijn zeer technisch en complex, men zou zelfs kunnen 
zeggen ‘ondoorzichtig’. 

Desondanks kunnen er bepaalde overeenkomsten tussen de verschillende pensioenregelingen 
worden vastgesteld wat de berekeningswijze van het overlevingspensioen betreft. Dit betekent 
daarom niet dat de overlevingspensioenen gelijk zijn voor alle langstlevende echtgenoten die 
zich in gelijkaardige omstandigheden bevinden, ongeacht het sociaal statuut van hun 
overleden echtgenoot, maar wel dat men gelijklopende trends kan ontwaren achter de 
complexiteit van de berekeningsregels. 
                                                
1589 Art. 4, § 2 wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 
mei 1984. 
1590 Art. 4, § 4 wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 
mei 1984. 
1591 De secretaris-generaal van een ministerie wordt thans voorzitter van een federale overheidsdienst genoemd. 
1592 Art. 4, § 1 en § 2 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 
mei 1984. 
1593 Art. 4, § 2 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 
1984. 
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Dit is ongetwijfeld het geval voor de berekening van het overlevingspensioen wanneer de 
overleden echtgenoot reeds met pensioen was op het ogenblik van het overlijden. Men kan 
stellen dat de wetgever geprobeerd heeft om het overlevingspensioen in die hypothese af te 
stemmen op het rustpensioen als alleenstaande, ook voor de ambtenaren die nochtans enkel op 
één soort rustpensioen aanspraak kunnen maken, ongeacht hun gezinstoestand. Zoals wij het 
gezien hebben, wordt in de pensioenregeling van het overheidspersoneel geen verschil 
gemaakt tussen het gezinspensioen en het alleenstaandenpensioen. Er is enkel sprake van een 
rustpensioen aan 75 % van de referentiewedde, rekening houdend met de wettelijk voorziene 
beperkingen. 

Indien de overleden echtgenoot nog niet met pensioen was toen hij overleed, bestaat er een 
zekere gelijklopendheid tussen het werknemers- en het zelfstandigenstelsel op het vlak van de 
berekeningswijze1594 die aanzienlijk afwijkt van de berekeningsregels die van toepassing zijn 
op het overheidspersoneel. In het pensioenstelsel van de ambtenaren wordt immers geen 
verschil gemaakt naargelang de ambtenaar al dan niet met pensioen was toen hij overleed. 
Daartegenover staat dat het overlevingspensioen in de stelsels van de werknemers en de 
zelfstandigen berekend wordt op basis van een theoretisch rustpensioen en rekening houdend 
met andere regels om de noemer van de toegepaste breuk te bepalen.  Bovendien bestaan in 
beide regelingen specifieke regels indien de overleden echtgenoot nog geen 21 jaar oud was 
op 1 januari van het jaar van zijn overlijden.  

Ten slotte wordt het bedrag van het overlevingspensioen in de drie besproken pensioenstelsels 
beperkt. Hier ook bestaat een zeker parallellisme tussen het werknemers- en het 
zelfstandigenstelsel: de manier waarop het overlevingspensioen beperkt wordt, berust 
ongeveer op dezelfde mechanismen in beide pensioenregelingen. Het overlevingspensioen in 
het pensioenstelsel van de ambtenaar wordt daarentegen volgens andere regels begrensd. Het 
verschil in begrenzing tussen de werknemers- en de zelfstandigenregeling enerzijds en de 
ambtenarenregeling anderzijds is een rechtstreeks gevolg van de verschillen in berekening van 
het overlevingspensioen. 

De vraag is echter of die verschillen in berekening van het overlevingspensioen naargelang 
van de beroepscategorie waaronder de overleden echtgenoot ressorteert al dan niet 
bestaanbaar zijn met het gelijkheidsbeginsel. Met andere woorden, zijn die verschillen 
verantwoord ten opzichte van het door de wetgever beoogde doel? Er dient dus eerst te 
worden nagegaan welk doel de wetgever had. 

Op basis van historische elementen kan men duidelijk vaststellen dat het doel van de wetgever 
in de loop der jaren erin bestond om een gelijkaardig pensioen aan de langstlevende 
echtgenoot toe te kennen, ongeacht het sociaal stelsel waaronder de overleden echtgenoot 
ressorteerde. In 1955, toen de overlevingspensioenen hun huidige vorm kregen naar 
aanleiding van de wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 

                                                
1594 “Over het overlevingspensioen van de zelfstandigen is niet veel meer te zeggen, dan dat de voorwaarden (…) 
en de berekeningswijze (…) mutatis mutandis dezelfde zijn als in het stelsel van de werknemers.”, J. VAN 

LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, Handboek 

Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 726, nr. 2076. 
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arbeiders1595, verklaarde de wetgever dat hij de arbeiders een gelijkaardige regeling wou 
bieden als die van de ambtenaren1596. In 1957 stemde de wetgever de pensioenregeling van de 
bedienden op die van de arbeiders af1597, inzonderheid wat betreft de 
overlevingspensioenen1598. Door de harmoniseringswet van 1984 werd het 
overlevingspensioen in het zelfstandigenstelsel afgestemd op dat van het 
werknemersstelsel1599. Met andere woorden, over een periode van 30 jaar streefde de 
wetgever naar een gelijkaardige overlevingspensioenregeling in de drie besproken stelsels.  

Volgens VAN LANGENDONCK en PUT kan de motivering van het overlevingspensioen als volgt 
worden omschreven: “met het huwelijk gaat traditioneel de vermoedelijke wil gepaard, de 
overlevende partner ook in de toekomst op dezelfde wijze in het inkomen te laten delen als 
vóór het overlijden”1600. Het referentiekader dat gebruikt wordt om te oordelen of verschillen 
in behandeling al dan niet verantwoord zijn steunt dus op de langstlevende echtgenoot en niet 
op het sociaal statuut van de overleden echtgenoot. 

Rekening houdend met het doel van de wetgever, die binnen het voormelde referentiekader 
een gelijkaardige regeling in alle pensioenstelsels beoogt, menen we dat de verschillen in 
berekeningswijze van het overlevingspensioen tussen de pensioenstelsels van de werknemers, 
de zelfstandigen en het overheidspersoneel niet verantwoord zijn. Bijgevolg houden die 
berekeningsregels een schending in van het gelijkheidsbeginsel. 

 

                                                
1595 BS 19 juni 1955. 
1596 “Sedert verschillende jaren eisen de meest uiteenlopende milieu’s voor de arbeiders een regeling, 
vergelijkbaar met die welke de ambtenaren sedert meer dan een eeuw genieten. Nochtans is iedereen zich ervan 
bewust dat het slechts mogelijk is dat volledig te verwezenlijken na een op 45 jaar geschatte periode. (...) 
Verschillende wetsvoorstellen, neergelegd tijdens de laatste jaren, beoogden dat doel te bereiken. (...) Men heeft 
niet opgehouden het ontoereikende van deze voordelen in het licht te stellen. Het huidige ontwerp verwezenlijkt 
volledig de gewenste doeleiden.” Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, 
Parl.St. Senaat 1954-1955, nr. 48, toelichting, 2. 
1597 Wet 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957. 
1598 “Sedert de aanneming van de wet van 21 mei 1955, betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
arbeiders, eisen de bedienden, in hun voordeel, de aanneming van een gelijkwaardige regeling. Om die reden 
benadert het algemeen bestek van dit ontwerp zoveel mogelijk dat van de regeling voor arbeiders. (...) Dit 
ontwerp verwezenlijkt volledig deze doeleinden (...)” Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen 
voor bediende, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 693/1, toelichting, 1-2. 
1599 Het overlevingspensioen in de pensioenregeling van de zelfstandigen werd eveneens berekend in functie van 
de loopbaan en het loon van de overleden zelfstandige echtgenoot, net als in het werknemersstesstelsel (Ontwerp 
van wet houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-1983, nr. 
557/1, toelichting, 56 en 58). Bovendien berustte de wet op de wil van de regering naar meer harmonisatie tussen 
en vereenvoudiging van de verschillende pensioenregelingen  (Ontwerp van wet houdende maatregelen tot 
harmonisering van de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-1983, nr. 557/1, toelichting, 5). 
1600 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 656-657, nr. 1893-1895. 
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Afdeling 4 – Cumulatieregeling 

1. Inleiding 

Zoals de rustpensioenen zijn de overlevingspensioenen aan cumulatieregels onderworpen. 
Concreet betekent dit dat overlevingspensioenen niet onbeperkt met andere pensioenen of 
socialezekerheidsuitkeringen mogen worden gecumuleerd. 

In onderhavig gedeelte bespreken wij de cumulatie van verscheidene overlevingspensioenen 
onderling (2.), van rust- en overlevingspensioenen (3.), en van overlevingspensioen(en) met 
andere sociale uitkeringen (4.). 

 

2. Cumulatie van meerdere overlevingspensioenen 

De langstlevende echtgenoot kan aanspraak maken op een of meerdere overlevingspensioenen 
uit hoofde van de overleden echtgenoot. Het is ook mogelijk dat de overlevende echtgenoot 
meermaals trouwde, waardoor hij recht op overlevingspensioenen zou hebben uit hoofde van 
meerdere overleden echtgenoten. Er dient bijgevolg een onderscheid te worden gemaakt 
naargelang de langstlevende echtgenoot recht heeft op meerdere overlevingspensioenen uit 
hoofde van eenzelfde overleden echtgenoot (2.1.) of uit hoofde van verschillende overleden 
echtgenoten (2.1.). 

 

2.1. Cumulatie van meerdere overlevingspensioenen uit hoofde van één overleden 
echtgenoot 

Het is mogelijk dat de overleden echtgenoot tijdens zijn loopbaan onderworpen was aan één 
of meerdere pensioenregelingen. Die onderwerping aan een of meerdere pensioenregelingen 
heeft een invloed op de regels die van toepassing zijn op de cumulatie van verschillende 
overlevingspensioenen uit hoofde van eenzelfde echtgenoot. 

 

2.1.1. De overleden echtgenoot was aan één pensioenstelsel onderworpen 

In het pensioenstelsel van de werknemers en de zelfstandigen kunnen verschillende 
overlevingspensioenen uit hoofde van een echtgenoot die tijdens zijn loopbaan aan eenzelfde 
pensioenstelsel onderworpen was, gecumuleerd worden voor zover het beginsel van de 
eenheid van loopbaan wordt geëerbiedigd1601. Dit beginsel wordt op dezelfde wijze toegepast 
op de overlevingspensioenen als op de rustpensioenen. 

                                                
1601 Art. 10bis KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967; art. 19, derde lid en vierde lid KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
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De cumulatie van meerdere overlevingspensioenen van het overheidsstelsel uit hoofde van 
één echtgenoot wordt begrensd door een relatief en een absoluut maximumbedrag. Het gaat 
eigenlijk om dezelfde beperking als die welke geldt voor het overlevingspensioen van 
ambtenaar. Het absoluut maximum is gelijk aan 50 % van de maximumwedde van de 
secretaris-generaal van een ministerie1602 en het relatief maximum is gelijk aan 50 % van de 
maximumwedde van de weddenschaal verbonden aan de laatste graad van het overleden 
personeelslid, vermenigvuldigd met dezelfde breuk als die welke wordt toegepast om het 
overlevingspensioen te berekenen1603.   

 

2.1.2. De overleden echtgenoot had een gemengde loopbaan 

Indien de overleden echtgenoot een gemengde loopbaan had en bijgevolg aan verschillende 
pensioenstelsels was onderworpen, heeft de langstlevende echtgenoot in principe recht op een 
overlevingspensioen in elk betrokken pensioenstelsel, voor zover de wettelijke voorwaarden 
om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen vervuld zijn. Nochtans wordt de 
cumulatie van verschillende overlevingspensioenen onderworpen aan het beginsel van de 
eenheid van loopbaan1604, net als dat het geval is voor de rustpensioenen. Indien de eenheid 
wordt overschreden, worden eerst de gepresteerde jaren als zelfstandige afgetrokken en 
daarna, zo nodig, de jaren als werknemer1605. 

  

2.2. Cumulatie van meerdere overlevingspensioenen in geval van opeenvolgende 
huwelijken 

In geval van opeenvolgende huwelijken is het mogelijk dat de langstlevende echtgenoot recht 
heeft op meerdere overlevingspensioenen uit hoofde van verschillende overleden echtgenoten. 
In dit geval dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang het recht op 
overlevingspensioenen uit eenzelfde of uit verschillende pensioenstelsels voortvloeit. Het is 
immers mogelijk dat de opeenvolgende echtgenoten onder dezelfde 
socialebeschermingsregeling vielen of, integendeel, onder verschillende. 

                                                
1602 De secretaris-generaal van een ministerie wordt thans voorzitter van een federale overheidsdienst genoemd. 
1603 Het gaat dus om de breuk waarvan de teller het aantal aanneembare dienstmaanden weergeeft en de noemer 
het aantal maanden begrepen tussen de 20ste verjaardag van de overleden echtgenoot en de maand van zijn 
overlijden, met een maximum van 480. Als het voordeliger is voor de overlevingspensioengerechtigde, wordt de 
maximumwedde van de weddenschaal verbonden aan de laatste graad van het overleden personeelslid vervangen 
door de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar. De eenheid mag niet worden overschreden. Art. 4, § 1 en § 2 
wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1604 Art. 10bis KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967; art. 19, derde lid en vierde lid KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
1605 Voor een concreet voorbeeld van gemengde loopbaan werknemer-zelfstandige-ambtenaar, zie onder andere 
de portaalsite van de sociale zekerheid, 
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_12/PROTH_12_1/ 
PROTH_12_1_2/PROTH_12_1_2_4.xml (raadpleging: 17 juli 2011) en de website van de RVP, 
www.rvp.fgov.be, rubriek ‘professional’, subrubriek ‘uitkeringen van de RVP’, ‘overlevingspensioenen’, ‘de 
cumulatie met sociale uitkeringen’, ‘verscheidene overlevingspensioenen’. 
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2.2.1. Recht op overlevingspensioenen van eenzelfde pensioenstelsel 

De wettelijke regels die van toepassing zijn in geval van opeenvolgende huwelijken met 
echtgenoten die aan hetzelfde socialezekerheidsstelsel onderworpen waren (bijvoorbeeld twee 
opeenvolgende huwelijken met een zelfstandige, twee opeenvolgende huwelijken met een 
werknemer of twee opeenvolgende huwelijken met een ambtenaar), zijn gelijkaardig in alle 
pensioenstelsels. In dergelijke gevallen wordt enkel het hoogste overlevingspensioen aan de 
langstlevende echtgenoot uitgekeerd1606. 

 

2.2.2. Recht op overlevingspensioenen van verschillende pensioenstelsels 

In geval van opeenvolgende huwelijken met echtgenoten die onderworpen waren aan 
verschillende socialezekerheidsstelsels (bijvoorbeeld een eerste huwelijk met een werknemer, 
gevolgd door een tweede huwelijk met een zelfstandige of andersom; een eerst huwelijk met 
een werknemer, gevolgd door een tweede huwelijk met een ambtenaar of andersom; een 
eerste huwelijk met een ambtenaar, gevolgd door een tweede huwelijk met een zelfstandige of 
andersom), gelden andere regels. 

A) Huwelijk met een werknemer gevolgd door huwelijk met een 
zelfstandige of andersom 

Indien de langstlevende echtgenoot eerst getrouwd was met een werknemer en daarna met een 
zelfstandige of andersom, kan die langstlevende echtgenoot het overlevingspensioen van het 
werknemersstelsel slechts krijgen indien hij afziet van het overlevingspensioen waarop hij 
recht zou hebben in het andere pensioenstelsel. Indien de overlevingspensioengerechtigde dit 
andere overlevingspensioen niet kan weigeren, wordt het bedrag ervan afgetrokken van het 
overlevingspensioen dat in de pensioenregeling van werknemers wordt toegekend1607. 

De regels die van toepassing zijn in het pensioenstelsel van de zelfstandigen zijn dezelfde als 
die welke van toepassing zijn in het werknemersstelsel. Met andere woorden, de 
overlevingspensioengerechtigde kan enkel aanspraak maken op het overlevingspensioen 
voorzien in het zelfstandigenstelsel indien hij afziet van het overlevingspensioen voorzien in 
de werknemersregeling. Indien hij niet kan afzien van zijn recht op overlevingspensioen in het 
ander pensioenstelsel, wordt het bedrag van het overlevingspensioen dat hij in dat andere 

                                                
1606 Art. 20, tweede lid KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 27 oktober 1967; art. 6, § 1 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, BS 14 november 1967; art. 16 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. PDOS, Overlevingspensioenen van de overheidssector, januari 2011, 15 en 
48, www.pdos.fgov.be. 
1607 Art. 20, derde lid, 2 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 27 oktober 1967. Die regel is van toepassing in geval van cumulatie tussen een 
overlevingspensioen in het werknemersstelsel en een overlevingspensioen (of als overlevingspensioen geldend 
voordeel) in eender welke andere pensioenregeling. Voor een concreet voorbeeld, zie de website van de RVP, 
www.rvp.fgov.be, rubriek ‘professional’, subrubriek ‘uitkeringen van de RVP’, ‘overlevingspensioenen’, ‘de 
cumulatie met sociale uitkeringen’, ‘verscheidene overlevingspensioenen’. 
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pensioenstelsel zou hebben ontvangen, afgetrokken van het overlevingspensioen dat hij in het 
pensioenstelsel van de zelfstandigen ontvangt1608.  

Concreet betekent dit dat in geval van opeenvolgende huwelijken met een werknemer en 
daarna met een zelfstandige of vice versa de overlevende echtgenoot die recht heeft op 
meerdere overlevingspensioenen, moet kiezen tussen het overlevingspensioen van werknemer 
of dat van zelfstandige. 

B) Huwelijk met een werknemer gevolgd door huwelijk met een 
ambtenaar of andersom 

In geval van een huwelijk met een werknemer gevolgd door een huwelijk met een ambtenaar 
(of andersom) en voor zover de overlevende echtgenoot aanspraak kan maken op een 
overlevingspensioen in beide stelsels, wordt eveneens artikel 20, tweede lid van de 
Pensioenwet werknemers1609 toegepast. Dit houdt in dat de langstlevende echtgenoot in 
principe moet kiezen voor een van de twee overlevingspensioenen waarop hij recht heeft en 
afzien van het andere overlevingspensioen1610. 

Aangezien hij niet kan afzien van zijn recht op een overlevingspensioen in het 
overheidsstelsel, wordt het bedrag van het overlevingspensioen dat hij in het 
werknemersstelsel zou hebben ontvangen, afgetrokken van het overlevingspensioen dat hij in 
het pensioenstelsel van de ambtenaren ontvangt1611. 

C) Huwelijk met een zelfstandige gevolgd door huwelijk met een 
ambtenaar of andersom 

Indien de overlevende echtgenoot eerst met een zelfstandige getrouwd was en daarna met een 
ambtenaar, of vice versa, zijn de toepasselijke regels analoog aan de hiervoor vermelde regels 
in geval van opeenvolgende huwelijken met een werknemer en met een ambtenaar. 

Artikel 6, § 2 van de Pensioenwet zelfstandigen1612 stelt dat de 
overlevingspensioengerechtigde enkel aanspraak kan maken op het overlevingspensioen in 
het zelfstandigenstelsel als hij afziet van zijn recht op overlevingspensioen in het andere 
pensioenstelsel. Omdat de langstlevende echtgenoot het overlevingspensioen van ambtenaar 

                                                
1608 Art. 6, § 2 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
1609 Art. 20, tweede lid KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 27 oktober 1967. 
1610 Art. 20, tweede lid KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 27 oktober 1967; PDOS, Overlevingspensioenen van de overheidssector, mei 2011, 15 
http://www.pdos.be/pdos/pdf/publications/pdos_overleving.pdf. 
1611 Voor een concreet voorbeeld, zie de website van de RVP, www.rvp.fgov.be, rubriek ‘professional’, 
subrubriek ‘uitkeringen van de RVP’, ‘overlevingspensioenen’, ‘de cumulatie met sociale uitkeringen’, 
‘verscheidene overlevingspensioenen’. 
1612 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967. 
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niet kan weigeren, wordt het bedrag ervan afgetrokken van het overlevingspensioen van 
zelfstandige1613. 

 

3. Cumulatie van rust- en overlevingspensioenen 

3.1. Cumulatie van rust- en overlevingspensioenen in het werknemersstelsel 

De cumulatie van rust- en overlevingspensioenen in het werknemersstelsel wordt geregeld 
door artikel 52 Pensioenbesluit werknemers1614. 

In geval van cumulatie van een overlevingspensioen van werknemer met een of meer 
rustpensioenen mag het gecumuleerde bedrag van die pensioenen niet hoger zijn dan 110 % 
van het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan1615. Het overlevingspensioen voor 
een volledige loopbaan, ook omgerekend bedrag genoemd, wordt berekend door het bedrag 
van het overlevingspensioen te vermenigvuldigen met de omgekeerde loopbaanbreuk1616. 
Indien het toegelaten maximumbedrag overschreden wordt, dit is 110 % van het 
overlevingspensioen voor een volledige loopbaan, wordt het overlevingspensioen zodanig 
verminderd dat het grensbedrag wordt nageleefd. 

Dezelfde regel wordt eveneens toegepast in geval van cumulatie van een overlevingspensioen 
van werknemer met bijvoorbeeld een overlevingspensioen van een ander pensioenstelsel en 
een of meer rustpensioenen1617. In dat geval is het wel zo dat het overlevingspensioen voor 
een volledige loopbaan in het werknemersstelsel moet worden vermenigvuldigd met de 

                                                
1613 Art. 6, § 2, laatste lid KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 
november 1967. Het dient te worden opgemerkt dat de bewoording van de Nederlandse versie van dit artikel vrij 
verwarrend is. § 2 van de Nederlandse versie begint immers met de woorden ‘zelfstandige’ en ‘werknemer’ die 
in principe verwijzen naar het sociaal stelsel van de zelfstandigen en naar de sociale zekerheid van de 
loontrekkenden. Met andere woorden, er zou in dit artikel geen sprake zijn van vb. onderworpenen aan het 
sociaal stelsel van de overheid. Nochtans verwijst de Franse versie van dit artikel niet specifiek naar de 
loontrekkenden, daar er geen sprake is van ‘travailleurs salariés’ dat de gangbare vertaling is voor het woord 
‘werknemer’ (zie vb. de duidelijkere analoge bepaling van art. 19 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers in het Nederlands en in het Frans) maar wel van ‘travailleurs’ dat 
veel ruimer is en normaliter zowel naar de privé- als naar de publieke sector verwijst. 
1614 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1615 Het gaat dus om het overlevingspensioen dat de langstlevende echtgenoot had ontvangen indien de overleden 
echtgenoot een volledige loopbaan had gehad. 
1616 Dit is het omgekeerde van de breuk die gebruikt werd om het overlevingspensioen te berekenen. Voor 
concrete voorbeelden van dergelijke berekeningen, zie onder andere www.onprvp.fgov.be, rubriek 
‘professional’, subrubrieken ‘uitkeringen van de RVP’, ‘overlevingspensioen’, ‘de cumulatie met sociale 
uitkeringen’, ‘overlevingspensioen met een rustpensioen’; Y. STEVENS, “Pensioenen”, in J. PUT en V. VERDEYEN 

(eds.), Praktijkboek sociale zekerheid, Mechelen, Kluwer, 2010, 772, nr. 1629. 
1617 Art. 52, § 1, tweede lid KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
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loopbaanbreuken die worden gebruikt om het overlevingspensioen van ander(e) stelsel(s) te 
berekenen1618, met uitzondering van het pensioenstelsel van de zelfstandigen. 

Er dient ten slotte te worden vermeld dat het aldus toegekende overlevingspensioen niet lager 
mag zijn dan het verschil tussen het oorspronkelijk1619 berekende overlevingspensioen van 
werknemer en de som van de rustpensioenbedragen1620. 

 

3.2. Cumulatie van rust- en overlevingspensioenen in het zelfstandigenstelsel 

Als de langstlevende echtgenoot aanspraak kan maken op een overlevingspensioen van 
zelfstandige en op een of meer rustpensioenen, ongeacht de pensioenregeling, wordt artikel 
108 Pensioenbesluit zelfstandigen1621 toegepast. De berekening die in dit geval van toepassing 
is, is analoog aan die van de pensioenregeling voor werknemers. Concreet betekent dit dat de 
cumulatie van het overlevingspensioen van zelfstandige en een of meer rustpensioenen 110 % 
van het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan1622 niet mag overschrijden. In geval 
van overschrijding wordt het overlevingspensioen van zelfstandige verminderd. 

Wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen van zelfstandige met een of meer 
andere overlevingspensioenen en een of meer rustpensioenen, zijn de beperkingen van het 
gecumuleerde pensioenbedrag gelijklopend met de begrenzingen die op het 
overlevingspensioen van werknemer van toepassing zijn. Artikel 109 Pensioenbesluit 
zelfstandigen1623 bepaalt immers dat het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan in 
het zelfstandigenstelsel moet worden vermenigvuldigd met de loopbaanbreuken die worden 
gebruikt om het overlevingspensioen van ander(e) stelsel(s) te berekenen. Ten slotte, zoals in 
de pensioenregeling van de werknemers, mag het toegekende overlevingspensioen van 
zelfstandige niet lager zijn dat het verschil tussen het oorspronkelijk1624 berekende 
overlevingspensioen van zelfstandige en de som van de rustpensioenbedragen1625. 

 

                                                
1618 Voor concrete voorbeelden van dergelijke berekeningen, zie onder andere www.onprvp.fgov.be, rubriek 
‘professional’, subrubrieken ‘uitkeringen van de RVP’, ‘overlevingspensioen’, ‘de cumulatie met sociale 
uitkeringen’, ‘overlevingspensioen met een rustpensioen’. 
1619 Dit is vóór de toepassing van de cumulatiebeperking. 
1620 Art. 52, § 1, derde lid KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1621 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
1622 Het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan is gelijk aan het omgerekend bedrag. Volgens art. 110 
KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen (BS 10 januari 1968) wordt dit (omgerekend) bedrag berekend door het overlevingspensioen van 
zelfstandige te vermenigvuldigen met de omgekeerde loopbaanbreuk. 
1623 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
1624 Dit is vóór de toepassing van de cumulatiebeperking. 
1625 Art. 109, tweede lid KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
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3.3. Cumulatie van rust- en overlevingspensioenen in het overheidsstelsel 

De cumulatie van een rust- en een overlevingspensioen in het overheidsstelsel wordt geregeld 
door de artikelen 40 en 40bis van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen1626. Volgens die wettelijke bepalingen mag het gecumuleerd bedrag 
van een rustpensioen met een overlevingspensioen van het overheidsstelsel een relatief 
plafond niet overschrijden. Dat relatieve plafond bedraagt 55 % van de maximumwedde van 
de weddenschaal verbonden aan de laatste graad van de overleden echtgenoot1627. 

Die beperking werd in 1982 ingevoerd en maakt deel uit van een reeks cumulatiebeperkingen 
en -verboden. Volgens het verslag aan de Koning dat het koninklijk besluit nr. 30 inleidt, 
beoogde de wetgever “op deze gebieden een harmonisatie tot stand [te brengen] tussen de 
verschillende pensioenregelingen”1628 

Zoals dit geval is in de pensioenregelingen van de werknemers en de zelfstandigen, mag het 
toegekende overlevingspensioen van ambtenaar niet lager zijn dan de wettelijk bepaalde 
minimumbedragen1629. 

 

4. Cumulatie van overlevingspensioen(en) met andere sociale uitkeringen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de situatie inzake cumulatie van een 
overlevingspensioen met andere sociale uitkeringen in elk pensioenstelsel.  

                                                
1626 BS 17 augustus 1978. 
1627 Het gaat uiteraard om de graad die in aanmerking wordt genomen om het (hoogste) overlevingspensioen te 
berekenen. Dat plafond werd door art. 2 KB nr. 30 30 maart 1982 tot wijziging van de wetgeving betreffende de 
pensioenen van de overheidssektor ingevoerd. Zie verslag aan de Koning voor een verklaring van de keuze voor 
55 %, BS 1 april 1982.. 
1628 Verslag aan de Koning, KB nr. 30 30 maart 1982 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pensioenen 
van de overheidssektor ingevoerd, BS 1 april 1982. 
1629 Art. 40bis, § 1 vijfde, zesde, zevende en achtste lid wet 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen, BS 17 augustus 1978. 
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 Overlevingspensioen 
van werknemer 

Overlevingspensioen 
van zelfstandige 

Overlevingspensioen 
van ambtenaar 

Vergoeding wegens 
ziekte of invaliditeit 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend1630 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend 1631 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend 1632 

Vergoeding wegens 
onvrijwillige 
werkloosheid 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend 1633 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend 1634 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend 1635 

                                                
1630 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. Art. 64quinquies jo art. 64septies KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968 voorzien een 
uitzondering aan dit principiële cumulatieverbod. De cumulatie van beide uitkeringen is slechts gedurende 12 
maanden mogelijk. Gedurende die periode mag het toegekende overlevingspensioen bovendien het bedrag van 
de inkomensgarantie voor ouderen niet overschrijden. Indien de overlevingspensioengerechtigde het totaalbedrag 
van het overlevingspensioen wenst te ontvangen, moet hij afzien van zijn recht op de andere sociale uitkering. 
1631 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. Art. 107quater KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 10 januari 1968) bepaalt dat de cumulatie van beide uitkeringen 
gedurende 12 maanden mogelijk is. Gedurende die periode mag het toegekende overlevingspensioen het bedrag 
van de inkomensgarantie voor ouderen niet overschrijden. Indien de overlevingspensioengerechtigde het 
totaalbedrag van het overlevingspensioen wenst te ontvangen, moet hij afzien van zijn recht op de andere sociale 
uitkering. 
1632 Art. 13, § 2 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. Die cumulatie heeft geen invloed op de uitbetaling van het rustpensioen zelf maar kan het bedrag van het 
vervangingsinkomen beïnvloeden. 
1633 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. Art. 64quinquies jo art. 64septies KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 16 januari 1968) voorzien een 
uitzondering aan dit principiële cumulatieverbod. De cumulatie van beide uitkeringen is slechts gedurende 12 
maanden mogelijk. Gedurende die periode mag het toegekende overlevingspensioen bovendien het bedrag van 
de inkomensgarantie voor ouderen niet overschrijden. Indien de overlevingspensioengerechtigde het totaalbedrag 
van het overlevingspensioen wenst te ontvangen, moet hij afzien van zijn recht op de andere sociale uitkering. 
1634 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. Art. 107quater KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968, bepaalt dat de cumulatie van beide uitkeringen 
gedurende 12 maanden mogelijk is. Gedurende die periode mag het toegekende overlevingspensioen het bedrag 
van de inkomensgarantie voor ouderen niet overschrijden. Indien de overlevingspensioengerechtigde het 
totaalbedrag van het overlevingspensioen wenst te ontvangen, moet hij afzien van zijn recht op de andere sociale 
uitkering. 
1635 Art. 13, § 2 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. 
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Uitkering wegens 
loopbaanonderbreking 
of tijdskrediet 

Geen 
overlevingspensioen1636 

Geen 
overlevingspensioen1637 

Geen 
overlevingspensioen1638 

Uitkering wegens 
vermindering van de 
arbeidsprestaties 

Geen 
overlevingspensioen1639 

Geen 
overlevingspensioen1640 

Geen 
overlevingspensioen1641 

Conventioneel 
brugpensioen 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend 1642 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend 1643 

Geen 
overlevingspensioen, 
met uitzondering van 
een periode van 12 
maanden, al dan niet 
opeenvolgend 1644 

                                                
1636 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1637 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. De cumulatie blijft daarentegen mogelijk indien de overlevingspensioengerechtigde een 
uitkering voor palliatief verlof, ouderschapsverlof of verlof voor ernstige zieke van een familielid ontvangt. 
1638 Art. 13, § 1 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. 
1639 Art. 25, KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. 
1640 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. 
1641 Art. 13, § 1 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. De cumulatie blijft daarentegen mogelijk indien de overlevingspensioengerechtigde een uitkering voor 
palliatief verlof, ouderschapsverlof of verlof voor ernstige zieke van een familielid ontvangt. 
1642 Art. 25 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967. Art. 64quinquies jo art. 64septies KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 16 januari 1968) voorzien een 
uitzondering aan dit principiële cumulatieverbod. De cumulatie van beide uitkeringen is slechts gedurende 12 
maanden mogelijk. Bovendien, gedurende die periode, mag het toegekende overlevingspensioen het bedrag van 
de inkomensgarantie voor ouderen niet overschrijden. Indien de overlevingspensioengerechtigde het totaalbedrag 
van het overlevingspensioen wenst te ontvangen, moet hij afzien van zijn recht op de andere sociale uitkering. 
1643 Art. 30bis KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 
14 november 1967. Art. 107quater, KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- 
en overlevingspensioen der zelfstandigen ‘BS 10 januari 1968) bepaalt dat de cumulatie van beide uitkeringen 
gedurende 12 maanden mogelijk is. Gedurende die periode mag het toegekende overlevingspensioen het bedrag 
van de inkomensgarantie voor ouderen niet overschrijden. Indien de overlevingspensioengerechtigde het 
totaalbedrag van het overlevingspensioen wenst te ontvangen, moet hij afzien van zijn recht op de andere sociale 
uitkering 
1644 Art. 13, § 1 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. 
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Uitkering wegens 
beroepsziekte of 
arbeidsongeval 

Overlevingspensioen1645 Overlevingspensioen1646 Overlevingspensioen1647 

Pensioen als uit de 
echt gescheiden 
echtgenoot 

Overlevingspensioen1648 Overlevingspensioen1649 Overlevingspensioen1650 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de cumulatieregelingen van de verschillende pensioenstelsels 
gelijklopend zijn wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met een of meer 
andere sociale uitkeringen. Die gelijklopendheid betekent niet dat de cumulatieregels die in 
alle pensioenregelingen van toepassing zijn, volstrekt identiek zijn. De concrete 
uitvoeringsmodaliteiten van de cumulatiebeperkingen verschillen wel eens van elkaar maar 
het gelijkheidsbeginsel wordt daarom niet automatisch geschonden. Zoals we het gezien 
hebben, sluit het gelijkheidsbeginsel verschillen in behandeling niet uit, voor zover die 

                                                
1645 Het overlevingspensioen wordt effectief toegekend maar de vergoeding wegens beroepsziekte of 
arbeidsongeval wordt beperkt. Art. 66 gecoördineerde wetten 3 juni 1970 betreffende de preventie van 
beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, BS 27 augustus 1970; art. 288 en 
289 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, BS 28 juli 2006. Art. 42bis arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, BS 24 april 1971; art. 311 tot en met 320 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, BS 28 juli 2006. 
Art. 4bis wet 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 10 augustus 1967. 
1646 Het overlevingspensioen wordt effectief toegekend maar de vergoeding wegens beroepsziekte of 
arbeidsongeval wordt beperkt. Art. 66 gecoördineerde wetten 3 juni 1970 betreffende de preventie van 
beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, BS 27 augustus 1970; art. 288 en 
289 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, BS 28 juli 2006. Art. 42bis arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, BS 24 april 1971; art. 311 tot en met 320 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, BS 28 juli 2006. 
Art. 4bis wet 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 10 augustus 1967. 
1647 Het overlevingspensioen wordt effectief toegekend maar de vergoeding wegens beroepsziekte of 
arbeidsongeval wordt beperkt. Art. 66 gecoördineerde wetten 3 juni 1970 betreffende de preventie van 
beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, BS 27 augustus 1970; art. 288 en 
289 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, BS 28 juli 2006. Art. 42bis arbeidsongevallenwet 10 april 
1971, BS 24 april 1971; art. 311 tot en met 320 wet 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, BS 28 juli 2006. 
Art. 4bis wet 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 10 augustus 1967. 
1648 De website van de RSZ vermeldt: “U kunt uw pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot cumuleren met 
een overlevingspensioen op grond van een vorig of volgend huwelijk. Bij die combinatie zijn echter de regels 
over het cumuleren van een rustpensioen met een overlevingspensioen van toepassing.”, Portaalsite van de 
sociale zekerheid, 
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_12/PROTH_12_1/PROT
H_12_1_3/PROTH_12_1_3_1.xml#N100C1 (raadpleging: 21 juli 2011). NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, 
Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 123, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
1649 Art. 97 KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. Het beginsel van de eenheid van loopbaan alsook de beperkingen 
opgelegd door art. 94 Pensioenbesluit zelfstandigen dienen te worden nageleefd. 
1650 Art. 40 en 40bis wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 9 augustus 
1978. Het gecumuleerd bedrag wordt uiteraard beperkt. 
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verschillen op een objectief criterium berusten en verantwoord en evenredig zijn ten aanzien 
van het door de wetgever beoogde doel1651. 

De doelstelling van de wetgever inzake de toekenning van een overlevingspensioen aan de 
langstlevende echtgenoot is duidelijk. Het overlevingspensioen heeft als doel te vermijden dat 
de langstlevende na het overlijden van zijn echtgenoot voor materiële moeilijkheden komt te 
staan1652 doordat hij geen inkomsten zou hebben1653. Verwijzend naar parlementaire stukken, 
verklaren de auteurs van het Groenboek Pensioenen, dat men “later (...) het 
overlevingspensioen [is] gaan stoelen ‘op de idee dat de vrouw, binnen de aanvaardbare 
grenzen van solidariteit, gezinsinkomsten moet kunnen bekomen welke in verhouding staan 
met deze van het gezin vóór het overlijden. Aldus werden regels ingevoerd ten einde, binnen 
bepaalde grenzen, de cumulatie toe te laten van een overlevingspensioen met de inkomsten uit 
een beroepsbezigheid of nog met een persoonlijk rustpensioen’.”1654 

De verschillen in behandeling betreffen vooral concrete uitvoeringsmodaliteiten van de 
cumulatiebeperkingen. Ze vloeien rechtstreeks voort uit het feit dat de pensioenregelingen die 
van toepassing zijn op de werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel 
verschillend zijn. Ze berusten bijgevolg op een objectief criterium en zijn niet onverantwoord. 
De voornaamste opmerking die wij kunnen maken staat echter los van de eventuele schending 
van het gelijkheidsbeginsel en betreft de complexiteit en de onduidelijkheid van de wettelijke 
bepalingen. Dit gebrek aan eenvoud en duidelijkheid is uiteraard een gevolg van het feit dat er 
drie pensioenstelsels  bestaan en van het aantal en de aard van de sociale uitkeringen en 
vervangingsinkomens waarmee rekening dient te worden gehouden. Desalniettemin kan men 
betreuren dat de wetgever, die meermaals zijn wens voor een grotere harmonisatie van de 
pensioenregelingen uitgedrukt heeft, het nodige (nog) niet gedaan heeft om een algemene 
cumulatieregeling goed te keuren die van toepassing zou zijn op alle overlevingspensioenen, 
ongeacht het pensioenstelsel. Gezien onder andere de toename van de gemengde loopbanen 
en de evolutie van de gezinssamenstelling lijkt een dergelijke gemeenschappelijke regeling 
een noodzaak. 

 

                                                
1651 Vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Zie inzonderheid Arbitragehof 12 juli 2001, 94/2001, B.3.  
1652 Arbitragehof 4 juli 1991, 17/1991, B.2.1. 
1653 “De arbeider dient inderdaad verzekerd, dat ingeval van overlijden, zijn weduwe en weezen niet zonder 
inkomsten zouden zijn”, wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen 
dood, Parl.St. Kamer 1922-1923, nr. 18, toelichting, 8. “Hoe ouder een vrouw is, hoe moeilijker zij zich, door 
arbeid, de geldmiddelen tot haar onderhoud kan aanschaffen”, wetsontwerp op de verzekering tegen de 
geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der beamten, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 435, 
toelichting, 7. “Suppléant à l’imprévoyance individuelle, la loi se borne à exiger que l’avenir des veuves et des 

orphelins soit assuré, au moyen de légers sacrifices faits par les fonctionnaires eux-mêmes”, projet de loi 
générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 236, verslag van de heer 
MALOU, 4. 
1654 Jammer genoeg dient te worden opgemerkt dat de auteurs van het Groenboek Pensioenen, die nochtans een 
citaat overnemen, de referentie van de relevante parlementaire stukken niet vermelden. NATIONALE 

PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 74, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
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5. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Uit de hiervoor besproken cumulatieregelingen van een overlevingspensioen met andere 
overlevingspensioenen, rustpensioenen en/of vervangingsinkomens kan worden afgeleid dat 
de verschillende wettelijke regels die in de pensioenstelsels van de werknemers, de 
zelfstandigen en het overheidspersoneel worden toegepast gelijklopend zijn en dat die 
gelijktrekking ongetwijfeld het doel van de wetgever was1655. 

De voornaamste verschillen situeren zich tussen de pensioenregeling van de ambtenaren en de 
twee andere pensioenregelingen, namelijk die van de werknemers en die van de zelfstandigen. 

In geval van cumulatie van verscheidene overlevingspensioenen van ambtenaar uit hoofde 
van één overleden echtgenoot is het gecumuleerde bedrag onderworpen aan een relatief en 
een absoluut maximumbedrag, terwijl dit niet zo is in de pensioenstelsels van de werknemers 
en de zelfstandigen. In die gevallen wordt het bedrag van het overlevingspensioen 
eenvoudigweg berekend rekening houdend met het beginsel van de eenheid van loopbaan. Dit 
verschil in behandeling is weliswaar parallel met de beperkingen die worden opgelegd op de 
berekening van het rustpensioen. Als de pensioengerechtigde aanspraak kan maken op 
verschillende rustpensioenen binnen hetzelfde pensioenstelsel, wordt op het rustpensioen van 
ambtenaar een relatief en een absoluut maximumbedrag toegepast1656 terwijl de 
rustpensioenen van de werknemer en van de zelfstandige aan het beginsel van eenheid van 
loopbaan worden onderworpen1657. 

Een ander verschil inzake cumulatieregels betreft de cumulatie van overlevingspensioen(en) 
met rustpensioen(en). Het gecumuleerde bedrag van een overlevingspensioen van werknemer 
of zelfstandige met andere rustpensioenen mag 110 % van het overlevingspensioen voor een 
volledige loopbaan in het betrokken pensioenstelsel niet overschrijden, terwijl het 
overlevingspensioen van ambtenaar in een identiek geval niet hoger is dan 55 % van de 
maximumwedde van de weddenschaal verbonden aan de laatste graad van de overleden 
echtgenoot. Dit betekent uiteraard niet dat de gecumuleerde maximumbedragen hoger zijn in 
de pensioenregelingen van de werknemers en de zelfstandigen dan in die van het 
overheidspersoneel. Het referte-inkomen dat in aanmerking wordt genomen om het 
overlevingspensioen te berekenen, verschilt immers aanzienlijk naargelang van de 
beroepscategorie. Bovendien wordt het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan in 
het werknemers- en het zelfstandigenstelsel op een zeer ingewikkelde en ondoorgrondelijke 

                                                
1655 “Zo wordt op deze gebieden een harmonisatie tot stand gebracht tussen de verschillende 
pensioenregelingen”, verslag aan de Koning, KB nr. 30 30 maart 1982 tot wijziging van de wetgeving 
betreffende de pensioenen van de overheidssektor , BS 1 april 1982. 
1656 Werknemers: art. 39 wet 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, BS 9 
augustus 1978; zelfstandigen: art. 124, laatste lid wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1657 Art. 10bis KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967.  
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wijze berekend1658. Is het echt verantwoord om thans onbegrijpelijke formules en 
berekeningen te laten bestaan? Gaat gelijkheid(sgevoel) ook niet gepaard met transparantie? 

 

Afdeling 5 - Toegelaten arbeid 

1. Inleiding 

Net als het rustpensioen mag het overlevingspensioen slechts in beperkte mate met 
beroepsinkomsten worden gecumuleerd. De ratio legis van die beperking is verankerd in het 
doel van de toekenning van een overlevingspensioen. Dit moet immers vermijden dat de 
overlevende echtgenoot in materiële moeilijkheden belandt wegens het verlies van de 
beroepsinkomsten van de overleden echtgenoot1659. In de loop der jaren evolueerde de 
motivering van het overlevingspensioen die door VAN LANGENDONCK en PUT wordt 
omschreven als volgt: “Met het huwelijk gaat traditioneel de vermoedelijke wil gepaard, de 
overlevende partner ook in de toekomst op dezelfde wijze in het inkomen te laten delen als 
vóór het overlijden”1660. Om de overlevende echtgenoot een zeker levensstandaard te 
waarborgen en de hervatting of de voortzetting van een beroepsactiviteit niet te 
ontmoedigen1661, wordt de cumulatie van overlevingspensioen en inkomens uit arbeid in 
beperkte mate toegelaten. De cumulatiebeperking verschilt naargelang de 
overlevingspensioengerechtigde al dan niet de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft. 

 

2. Toegelaten arbeid in de overlevingspensioenstelsels van de werknemers, de 
zelfstandigen en het overheidspersoneel 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de jaarlijkse grensbedragen1662 die moeten worden 
gerespecteerd indien de overlevingspensioengerechtigde zijn overlevingspensioen wil 
cumuleren met inkomsten uit een beroepsactiviteit. 

 

                                                
1658 Hier denken wij onder andere aan het omgerekend bedrag en de omgekeerde loopbaanbreuk waarvan de 
oorsprong en de bestaansreden een raadsel blijven. 
1659 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl.St. 

Kamer 1922-1923, nr. 18, toelichting, 8; wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van 
ouderdom en vroegen dood der beambten, Parl.St. Kamer 1923-1924, nr. 435, toelichting, 7; ontwerp van wet 
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, Parl.St. Senaat 1958-1959, nr. 214, toelichting, 2 
en 6; projet de loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, Parl.St. Kamer 1843-1844, nr. 236, verslag 
van de heer MALOU, 4. 
1660 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 656-657, nr. 1893-1895. 
1661 J. VAN LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 
Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 659, nr. 1904. 
1662 Van toepassing op het jaar 2011. FOD Sociale Zekerheid, Sociale Zekerheid. Alles wat je altijd al wilde 

weten, Brussel, Januari 2011, 37. Zie ook http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/I/IH/IH_09_03.asp. 
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  Uitsluitend 

overlevingspensioen 
Overlevingspensioen 

en rustpensioen 
Uitsluitend 
overlevings-
pensioen of 
cumulatie 

overlevings- en 
rustpensioen 

Tewerkstelling  Vóór de 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

Vóór de 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

Vanaf de 
pensioengerechtig
de leeftijd 

Als werknemer 
(privé- of 
overheidssector) 
Brutobedragen/jaar 

Basisbedrag 
 

€ 17 280,00  € 7.421,57 € 21.436,50 

met ten 
minste 1 
kind ten laste 

€ 21 600,00 € 11.132,37 € 26.075,00 

Als zelfstandige of 
helper 
Netto bedragen/jaar 

Basisbedrag 
 

€ 13 824,00 € 5.937,26 € 17.149,19 

met ten 
minste 1 
kind ten laste 

€ 17 280,00 € 8.905,89 € 20.859,98 

Als werknemer en 
zelfstandige1663 
Netto bedragen/jaar 

Basisbedrag 
 

€ 13 824,00 € 5.937,26 € 17.149,19 

met ten 
minste 1 
kind ten laste 

€ 17 280,00 € 8.905,89 € 20.859,98 

 

Als het opgelegde grensbedrag wordt overschreden, wordt in alle pensioenstelsels dezelfde 
sanctie toegepast1664. Die sanctie is trouwens dezelfde als die welke voorzien is wanneer de 
gerechtigde op een rustpensioen de financiële grenzen inzake toegelaten beroepsactiviteit 
overschrijdt. 

Zoals eerder vermeld gaat het om de volgende sancties. 

Bij overschrijding van het grensbedrag met minder dan 15 %, wordt het rustpensioen van het 
betrokken jaar evenredig verminderd. 

In geval van overschrijding van het grensbedrag met 15 % of meer, wordt de uitbetaling van 
het rustpensioen gedurende het jaar in kwestie volledig geschorst. Die schorsing heeft tot 
gevolg dat de pensioengerechtigde gedurende die periode niet meer als gepensioneerde wordt 
beschouwd, maar wel als werknemer (of gelijkgestelde) of als zelfstandige. Hij is dus volledig 
onderworpen aan het sociaal stelsel waaronder hij zijn activiteit uitoefent en opent op die 

                                                
1663 De in aanmerking te nemen beroepinkomsten worden berekend als volgt: nettoberoepsinkomsten als 
zelfstandigen vermeerderd met 80 % van de brutoberoepsinkomsten van andere activiteiten. 
1664 Art. 64, § 4 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968; art. 107, § 4 KB 22 december 1967 houdende 
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen  der zelfstandigen, BS 10 januari 1968; art. 4, § 
7 en § 8 wet 5 april 1994 houdende regeling van cumulatie van pensioenen met de openbare sector met 
inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, BS 7 mei 
1994. 
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manier opnieuw pensioenrechten. Mits inachtneming van de wettelijke voorwaarden kan hij 
dus de duur van zijn gehele loopbaan verlengen. 

 

3. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is de cumulatieregeling van een overlevingspensioen met 
inkomsten uit een beroepsactiviteit dezelfde voor alle overlevingspensioengerechtigden, 
ongeacht het pensioenstelsel op basis waarvan de betrokkenen aanspraak maken op een 
overlevingspensioen. 

Hier dient echter te worden opgemerkt dat de minister van Pensioenen op 20 december 2011 
een versoepeling van de cumulatieregels inzake toegelaten arbeid en overlevingspensioen 
heeft aangekondigd. Hij heeft de modaliteiten van die nieuwe cumulatieregels niet onthuld, 
maar wel de doelstelling van die hervorming. De minister wenst de werkloosheidsvallen te 
bestrijden1665.  

 

Afdeling 6 - Tijdelijk en voortgezet overlevingspensioen 

 

1. Inleiding 

Naargelang van het pensioenstelsel kan de overlevende echtgenoot in sommige gevallen 
aanspraak maken op een tijdelijk en/of op een voortgezet overlevingspensioen. De 
doelstelling van het tijdelijk en het voortgezet overlevingspensioen bestaat erin een inkomen 
te geven aan de overlevende echtgenoot die geen ‘gewoon’ overlevingspensioen (meer) 
ontvangt. 

 

2. Het tijdelijk overlevingspensioen in de pensioenstelsels van de werknemers, de 
zelfstandigen en het overheidspersoneel 

In alle pensioenstelsels kan de langstlevende echtgenoot die de voorwaarden om een 
overlevingspensioen te verkrijgen niet vervult, aanspraak maken op een tijdelijk 
overlevingspensioen1666. Dit laatste wordt dan voor een periode van 12 maanden toegekend. 

 

                                                
1665 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 7. 
1666 Art. 21 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967; art. 8 KB nr. 72 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, 
BS 14 november 1967; art. 2, § 2 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
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3. Het voortgezet overlevingspensioen in de pensioenstelsels van de werknemers, de 
zelfstandigen en het overheidspersoneel 

In de pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen kan de langstlevende 
echtgenoot die een overlevingspensioen ontving1667 maar de voorwaarden om daar recht op te 
hebben niet meer vervult, bijvoorbeeld omdat hij geen kind meer ten laste heeft en nog geen 
45 jaar is, een voortgezet overlevingspensioen ontvangen1668. 

Het voortgezette overlevingspensioen wordt gedurende een bepaalde periode toegekend. De 
duur van die periode is afhankelijk van het aantal maanden gedurende welke de overlevende 
echtgenoot reeds een overlevingspensioen ontving1669. 
Indien de overlevende echtgenoot gedurende minder dan 10 maanden1670 een 
overlevingspensioen ontving, kan hij een voortgezet overlevingspensioen genieten gedurende 
een periode gelijk aan het verschil tussen 12 maanden en het aantal maanden waarin hem 
reeds een overlevingspensioen werd toegekend. 
Indien de overlevende echtgenoot gedurende minstens 10 maanden1671 een 
overlevingspensioen ontving, kan hij gedurende een bijkomende periode van 12 maanden een 
voortgezet overlevingspensioen verkrijgen. 

Daarnaast voorzien de wettelijke bepalingen dat de langstlevende echtgenoot die jonger is dan 
45 jaar en de afwijkende voorwaarden om aanspraak te maken op een overlevingspensioen 
niet meer vervult, het recht op een minimumoverlevingspensioen behoudt totdat hij de leeftijd 
van 45 jaar bereikt of opnieuw aan de voorwaarden inzake de toekenning van een 
overlevingspensioen voldoet1672. 

In het pensioenstelsel van de overheid bestaat er geen voortgezet overlevingspensioen. Dit 
betekent nochtans niet dat de langstlevende echtgenoot van een ambtenaar die jonger is dan 
45 jaar en de afwijkende voorwaarden voor de toekenning van een overlevingspensioen niet 
vervult, zonder vervangingsinkomen zal blijven. De pensioenregeling van de ambtenaren legt 
immers geen minimumleeftijd op om aanspraak te maken op een overlevingspensioen maar 
de grensleeftijd van 45 jaar heeft een invloed op het bedrag van het toegekende 
overlevingspensioen wanneer de langstlevende echtgenoot geen kind ten laste heeft, noch lijdt 
aan een blijvende ongeschiktheid van minstens 66 %. Met andere woorden, de echtgenoot van 

                                                
1667 Het moet gaan om een gewoon overlevingspensioen en niet om een tijdelijk overlevingspensioen. 
1668 Werknemers: art. 21, KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 27 oktober 1967; art. 54 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. Zelfstandigen: art. 8, KB nr. 
72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967; art. 10bis KB 22 
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen  der zelfstandigen, 
BS 10 januari 1968. 
1669 Art. 21 KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 
oktober 1967; art. 8 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 
1967. 
1670 De betrokken periode moet ononderbroken zijn. 
1671 De betrokken periode moet ononderbroken zijn. 
1672 Art. 54 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968; art. 10bis KB 22 december 1967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen  der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
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een overleden ambtenaar die jonger is dan 45 jaar en zijn recht op overlevingspensioen 
verliest omdat hij geen kind meer ten laste heeft en niet lijdt aan een blijvende ongeschiktheid 
van minstens 66 % zal aanspraak kunnen maken op een minimumoverlevingspensioen1673. 

 

4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Het tijdelijk overlevingspensioen is identiek in de pensioenstelsels van de werknemers, de 
zelfstandigen en het overheidspersoneel. Ongeacht de pensioenregeling kan de langstlevende 
echtgenoot die de afwijkende voorwaarden inzake toekenning van een overlevingspensioen 
niet vervult, gedurende 12 maanden aanspraak maken op een tijdelijk overlevingspensioen. 

Het voortgezet overlevingspensioen daarentegen bestaat enkel in de pensioenstelsels van de 
werknemers en de zelfstandigen en de toekenningsregels zijn identiek. Het pensioenstelsel 
van het overheidspersoneel bevat geen gelijkaardige bepaling. Dit vloeit voort uit het feit dat 
er geen minimumleeftijdsvereiste voor de toekenning van het overlevingspensioen in de 
pensioenregeling van het overheidspersoneel is opgenomen. De echtgenoot van een overleden 
ambtenaar die zich in een dergelijke situatie bevindt, kan aanspraak maken op het 
minimumoverlevingspensioen zoals bepaald door artikel 4, § 3 Harmoniseringswet van 15 
mei 19841674. 

De vraag is dus of dit verschil in behandeling tussen langstlevende echtgenoten jonger dan 45 
jaar naargelang het feit of de overleden echtgenoot werknemer, zelfstandige of ambtenaar 
was, geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. De overlevende echtgenoot van een 
werknemer of een zelfstandige, jonger dan 45 jaar en niet meer gerechtigd om een 
overlevingspensioen te ontvangen, kan immers aanspraak maken op een voortgezet 
overlevingspensioen, terwijl dit niet het geval is voor de overlevende echtgenoot van een 
ambtenaar, die jonger is dan 45 jaar en zich in dezelfde situatie bevindt. 

Het voortgezet overlevingspensioen is eigenlijk de opvolger van de aanpassingsvergoeding 
die in de eerste helft van de XXste eeuw onder bepaalde voorwaarden aan de weduwe van een 
werknemer werd toegekend1675. Die vergoeding had tot doel ervoor te zorgen dat de 
overlevende echtgenote niet zonder financiële middelen kwam te staan wegens het overlijden 
van haar echtgenoot, zonder dat ze evenwel ontmoedigd werd om een baan te vinden1676. Dat 
is althans de beweegreden die in de voorbereidende werken van de wet van 10 maart 1925 
betreffende de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden der bedienden1677 
vermeld wordt. Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 

                                                
1673 Art. 4, § 3 wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 
mei 1984. 
1674 Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1675 De aanpassingsvergoeding werd gedurende één jaar toegekend aan weduwen die geen aanspraak konden 
maken op een overlevingspensioen omdat ze niet aan alle voorwaarden voldeden en gedurende twee jaar aan 
jonge weduwen die hertrouwden. HET VOLKSBELANG, 16 juni 1956, 4. 
1676 Wetsontwerp op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der bedienden, 
Parl.St.. Kamer 1923-1924, nr. 435, toelichting, 7. 
1677 BS 1 april 1925. 
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1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers1678  beperkt zich ertoe te 
vermelden dat het voortgezet overlevingspensioen eigenlijk een overname is van een vroegere 
regel1679 en het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit nr. 72 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen1680 geeft helemaal geen verklaring. 

Als het voortgezet overlevingspensioen in feite een middel is om een evenwicht te vinden 
tussen solidariteit en activering, met andere woorden als het ervoor moet zorgen dat de 
langstlevende echtgenoot niet zonder inkomsten valt, maar er niettemin toe aangezet wordt 
om zelf een inkomen te verdienen, kan men zich afvragen hoe men het feit verantwoordt dat 
de echtgenoot van een overleden ambtenaar anders wordt behandeld. De bescherming van een 
minimuminkomen ten voordele van de overlevende echtgenoot van een ambtenaar wordt 
immers gewaarborgd door het minimumpensioen. In die zin kan worden gesteld dat de 
wetgever zijn doel om de langstlevende echtgenoot een minimaal inkomen te garanderen voor 
de drie beroepscategorieën bereikt heeft. Dat is echter niet het geval aangaande de 
aanmoediging om zelf voor een inkomen te zorgen, aangezien de langstlevende echtgenoot 
van een ambtenaar zo goed als onbeperkt in de tijd een minimumoverlevingspensioen kan 
ontvangen. In onze huidige maatschappij, waar het tweeverdienersgezin het model is 
geworden, kan men dit bezwaarlijk een redelijke verantwoording noemen voor het verschil in 
behandeling. 

  

                                                
1678 BS 27 oktober 1967. 
1679 “Evenals in de huidige wetgeving, bekomt de weduwe een aanpassingsvergoeding”, verslag aan de Koning, 
KB nr. 50 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967. 
1680 BS 14 november 1967. 
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Hoofdstuk 3 - Het wezenpensioen 

Afdeling 1 - Inleiding 

Meestal wordt het wezenpensioen onder het hoofdstuk ‘overlevingspensioenen’ besproken. 
We hebben ervoor gekozen om het wezenpensioen onder een apart hoofdstuk te behandelen 
omdat het, in tegenstelling tot de overlevingspensioenen, niet in alle pensioenregelingen 
bestaat. Het wezenpensioen is immers enkel te vinden in de pensioenregeling van het 
overheidspersoneel.  

 

Afdeling 2 - Het wezenpensioen in het pensioenstelsel van het 
overheidspersoneel  

In de pensioenregelingen van de werknemers1681 en de zelfstandigen hebben de overlevende 
wezen geen recht op een pensioen uit hoofde van de overleden ouder. Het wezenpensioen 
bestaat nog enkel in het pensioenstelsel van het overheidspersoneel1682. Het gaat eigenlijk om 
een speciale vorm van overlevingspensioen dat aan de kinderen van de overleden ambtenaar 
wordt uitgekeerd op voorwaarde dat ze de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben of zolang ze 
recht hebben op kinderbijslag1683. Er bestaan een aantal specifieke regels betreffende 
geadopteerde kinderen, cumulatie met andere uitkeringen, enz. die wij hier niet bespreken. 
Gezien onze onderzoeksvraag is het bestaan van een wezenpensioen in het pensioenstelsel 
van de ambtenaren en de afwezigheid ervan in de pensioenregelingen van de werknemers en 
de zelfstandigen veel belangrijker dan een gedetailleerde analyse van de wettelijke bepalingen 
met betrekking tot het wezenpensioen. 

Ook al is het wezenpensioen een vorm van overlevingspensioen dat aan overlevende kinderen 
toegekend wordt, toch kan elke wees niet zomaar aanspraak maken op een volledig 
overlevingspensioen uit hoofde van dezelfde overleden ouder. Het gaat eigenlijk om één 
overlevingspensioen voor alle wezen, dat berekend wordt in functie van het aantal 
overlevende kinderen. Zo is het bedrag van het wezenpensioen gelijk aan 6/10de van het 
overlevingspensioen als er één wees is, aan 8/10de als er twee wezen zijn, en aan het volledige 
overlevingspensioen bij drie of meer wezen1684. 

 

                                                
1681 Zoals gezien in deel III van dit proefschrift werden de wezenpensioenen bij besluitwet van 21 augustus 1946 
naar de kinderbijslagregeling overgedragen. Besluitwet 21 augustus 1946 houdende aanvulling en wijziging van 
zekere bepalingen den geordende teksten van de wet van 4 augustus 1930, houdende veralgemeening den 
kinderbijslag en voordele van de loontrekkende arbeiders, BS 1 september 1946. 
1682 Art. 9 tot en met 15bis wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, 
BS 22 mei 1984. 
1683 Art. 9 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
1684 Art. 12 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984. 
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Afdeling 3 – Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel  

Houdt het bestaan van een wezenpensioen in het pensioenstelsel van het overheidspersoneel 
een schending van het gelijkheidsbeginsel in ten aanzien van de afwezigheid van een dergelijk 
pensioen in de pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen? 

Oorspronkelijk bestond het recht op wezenpensioen zowel in het pensioenstelsel van de 
werknemers als in dat van de ambtenaren maar niet in het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen. Dit is voornamelijk te wijten aan de periode waarin de eerste verplichte 
pensioenverzekering voor zelfstandigen tot het leven werd geroepen. De desbetreffende wet 
werd immers in 1956 aangenomen1685, dit is tien jaar na de overdracht van de 
wezenpensioenen naar de kinderbijslagregeling1686. Het zou weinig coherent geweest zijn om, 
na de overheveling van de wezenpensioenen van loontrekkenden naar de 
kinderbijslagregeling, een wezenpensioen ten voordele van kinderen van overleden 
zelfstandigen in te voeren. 

Dat feitelijke gegeven maakt de vraag naar de reden van het behoud van een wezenpensioen 
in het pensioenstelsel van de ambtenaren, terwijl het niet (meer) het geval was in de andere 
pensioenstelsels, nog acuter. De voornaamste oorzaak ligt waarschijnlijk in het bedrag van de 
overlevingspensioenen die in de pensioenregeling van het overheidspersoneel werden 
toegekend. Zoals gesteld in deel III, werden de overlevingspensioenen van de publieke sector 
lang gekenmerkt door het feit dat ze aanzienlijk lager waren dan die van de privésector1687. 
Vanuit de bekommernis om te vermijden dat de langstlevenden (echtgenoot en kinderen) van 
een ambtenaar in financiële nood zouden komen bij gebrek aan voldoende levensmiddelen, 
kan men logischerwijze aannemen dat het wezenpensioen is blijven bestaan omdat het 
overlevingspensioen van de overlevende echtgenoot beduidend lager was dan in andere 
pensioenregelingen. Met andere woorden, het bestaan van het wezenpensioen van ambtenaar 
was tot 1984 verantwoord. 

Sindsdien kan naar onze mening de verdere toekenning van een wezenpensioen aan 
overlevende kinderen van ambtenaren niet meer verantwoord worden, gezien de evolutie van 
de wetgeving inzake sociale bescherming sedert de tweede helft van de XXste eeuw. We 
denken in het bijzonder aan de wil van de wetgever tot harmonisering van de verschillende 

                                                
1685 Wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956. Zoals gezien in deel 
III konden de zelfstandigen tot die datum slechts aanspraak maken op de algemene bepalingen inzake 
uitkeringen aan behoeftigen. 
1686 Besluitwet 21 augustus 1946 houdende aanvulling en wijziging van zekere bepalingen den geordende teksten 
van de wet van 4 augustus 1930, houdende veralgemeening den kinderbijslag en voordele van de loontrekkende 
arbeiders, BS 1 september 1946. Cf. Deel III, Hoofdstuk 4, Afdeling 2, 4. Het overlevingspensioen na het 
officeel ontstaan van de sociale zekerheid. 
1687 J. VAN LANGENDONCK, “Les pensions de survie et le problème des droits dérivés”, in Quand vient le temps 

de la retraite, 50 ans de sécurité sociale... et après?, Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles, 1995, vol. 7, 
83. Die situatie veranderde pas met de goedkeuring van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioenregelingen (BS 22 mei 1984) die onder andere tot doel had de 
overlevingspensioenen van de overheidssector gelijk te stellen met die van de andere beroepscategorieën (zie 
hierover ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 
1982-1983, nr. 557/1, toelichting; ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, nr. 855/18, verslag). 
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pensioenregelingen1688, de wettelijke verhoging van de overlevingspensioenen van 
ambtenaren om die met de overlevingspensioenen van de werknemers gelijk te stellen1689, de 
overheveling van de wezenpensioenen van loontrekkenden naar de kinderbijslagregeling1690 
en de gelijkstelling van de kinderbijslagregeling van de privésector en de publieke sector1691. 

Al die bepalingen hebben tot gevolg dat het verschil in behandeling tussen wezen al 
naargelang de overledene ambtenaar was, vandaag de dag niet meer verantwoord is ten 
opzichte van het door de wetgever beoogd doel. Anders gezegd, het wezenpensioen van de 
ambtenaar schendt het gelijkheidsbeginsel. 

                                                
1688 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 3 en 5. 
1689 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 17-19. Het commentaar bij artikel 4 luidt als volgt: “artikel 4 wijzigt op een 
fundamentele manier de berekening van het overlevingspensioen. Daarbij wordt eveneens uitgegaan van de in 
het werknemersstelsel van kracht zijnde wetgeving (...) Tenslotte wordt opgemerkt dat de nieuwe wetgeving 
geen verhogingen van het overlevingspensioen uit hoofde van het bestaan van kinderen meer voorziet, aangezien 
deze voordelen in het stelsel van de werknemerspensioenen niet toegekend worden”. 
1690 Besluitwet 21 augustus 1946 houdende aanvulling en wijziging van zekere bepalingen den geordende teksten 
van de wet van 4 augustus 1930, houdende veralgemeening den kinderbijslag en voordele van de loontrekkende 
arbeiders, BS 1 september 1946. 
1691 KB nr. 290 30 maart 1936 tot wijziging en aanvulling van de wet van 4 augustus 1930 houdende 
veralgemening van de kinderbijslag, BS 7 april 1936. 
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Hoofdstuk 4 - Het pensioen van de uit de echt gescheiden 
echtgenoot 

Afdeling 1 - Inleiding 

Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt in de meeste hand- en 
praktijkboeken besproken onder het hoofdstuk ‘rustpensioenen’. We hebben besloten om dit 
specifiek pensioen onder een apart hoofdstuk te behandelen omdat het, in tegenstelling tot de 
rustpensioenen, niet in alle pensioenregelingen bestaat en omdat het als van bijzondere aard 
kunnen worden beschouwd1692. Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot is 
immers een specificiteit van de pensioenregeling van de werknemers en van de zelfstandigen. 

 

Afdeling 2 - Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot in het 
pensioenstelsel van de werknemers en van de zelfstandigen 

In de pensioenregeling van de werknemers1693 en de zelfstandigen1694 heeft de uit de echt 
gescheiden echtgenoot recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan van zijn ex-
echtgenoot, voor zover hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het gaat uiteraard om de 
algemene voorwaarden met betrekking tot het rustpensioen, aangevuld met specifieke 
voorwaarden zoals niet opnieuw gehuwd zijn, zijn echtgenoot niet naar het leven te hebben 
gestaan, geen vervallenverklaring van ouderlijke macht. 

Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot werd in 19671695 ingevoerd. De 
evolutie van de maatschappij naar meer aanvaarding van de echtscheiding had immers tot 
gevolg dat uit de echt gescheiden vrouwen die hoofdzakelijk hun leven aan hun man en 
kinderen hadden gewijd en daardoor geen (of een te korte) beroepsloopbaan hadden 
opgebouwd om aanspraak te maken op een eigen rustpensioen, in financiële moeilijkheden 
terechtkwamen. Daarna werd die regeling versoepeld en vooral aangepast aan de evolutie van 

                                                
1692 De auteurs van het Groenboek Pensioenen zijn bijvoorbeeld van mening dat het zelfstandigenpensioen van 
de uit de echt gescheiden echtgenoot een prestatie van bijzondere aard is die geen rustpensioen is. NATIONALE 

PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds verslag, 10 februari 2010, 83, 
www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
1693 Art. 75 tot en met 79 KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- 
en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968. 
1694 Art. 30 KB nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 14 november 1967; art. 
92 tot en met 98bis KB 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen  der zelfstandigen, BS 10 januari 1968. 
1695 De bepalingen inzake het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot stonden al in de oorspronkelijke 
versie van het KB 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968 en van het KB 22 december 1967 houdende 
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968 maar niet 
in de pensioenwet arbeiders van 1955 (wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
arbeiders, BS 19 juni 1955), de pensioenwet bedienden van 1957 (wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor bedienden, BS 21 juli 1957) en de pensioenwet zelfstandigen van 1956 (wet van 30 
juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956). 
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de wetgeving inzake echtscheiding1696 en aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij 
denken bijvoorbeeld aan het feit dat steeds meer mensen meermaals in hun leven trouwen en 
uit de echt scheiden1697. 

 

Afdeling 3 - Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel 

Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot bestaat enkel in het pensioenstelsel 
van de werknemers en de zelfstandigen en niet in dat van de ambtenaren. Dit is een 
rechtstreeks gevolg van het feit dat het ambtenarenpensioen een individueel recht is dat nog 
vaak als ‘uitgestelde wedde’ wordt gekwalificeerd1698. Die uitleg wordt trouwens expliciet 
weergegeven in de voorbereidende werken1699 van de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen1700. 

Zoals meermaals aangetoond in dit proefschrift is de kwalificatie van het overheidspensioen 
als ‘uitgestelde wedde’ thans voorbijgestreefd1701. We komen daar dus niet meer op terug. 
Maar het ambtenarenpensioen is inderdaad wel degelijk een individueel recht dat bijgevolg 
niet aan derden kan worden overgedragen. De gelijkheidsvraag is dus niet zozeer of de 
afwezigheid van pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot in het overheidsstelsel een 
schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel, maar eerder of het bestaan ervan in de 
pensioenregelingen van de werknemers en de zelfstandigen bestaanbaar is met artikel 10 en 
11 van de Grondwet. 

                                                
1696 Zie bijvoorbeeld de nieuwe bepalingen ingevoerd bij KB 12 mei 1975 tot wijziging van het KB van 21 
december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers (BS 21 mei 1975) ten gevolge van de invoering van een nieuwe grond tot echtscheiding, 
www.rvponp.fgov.be, rubriek ‘wetgeving’, subrubriek ‘geschiedenis’. 
1697 X, Population et ménages. Mariages et divorces 2005, Direction générale Statistique et Information, SPF 
économie, Bruxelles, 2008, 9, www.economie.fgov.be ; Tabel Aantal echtscheidingen naar voorafgaande 

burgerlijke staat en leeftijd van de gescheidenen, per gewest, 2009, FOD economie, www.statbel.fgov.be, 
rubriek ‘statistieken en analyses’, subrubriek ‘echtscheidingen’. 
1698 Y. STEVENS, “Welzijn waarborgen bij een emeritus”, in Arbeid tussen wel-zijn en niet-zijn. Liber amicorum 

Prof. Dr. Othmar Vanachter, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, 678 en 692; VAN LANGENDONCK en PUT 

stellen duidelijk dat het overheidspensioen door de ambtenaren als een uitgestelde wedde wordt gezien. J. VAN 

LANGENDONCK, m.m.v. J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, Handboek 

Socialezekerheidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 753, nr. 2138-2139. Ontwerp van wet houdende 
maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 1983-1984, nr. 855/18, verslag, 6-8; 
wetsontwerp betreffende de pensioenen van de openbare sector, Parl.St. Kamer 2006-2007, 2877/1, toelichting, 
23-24. Antwoord van de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en 
Gelijke Kansen, Vr. en Antw. Senaat 2003-2004, 3/32, 18 januari 2005, 2272 (vraag nr. 3-1827 CH. 
BROTCORNE). 
1699 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/4, 61. 
1700 BS 22 mei 1984. 
1701 Voor kritische opmerkingen in verband met het begrip ‘uitgestelde wedde’ van het ambtenarenpensioen, zie 
Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, 2. Berekening van het pensioen, 2.3. De gezinstoestand, 2.3.3. Ambtenaren en 
afwezigheid van het criterium van de gezinstoestand. Over het contributief karakter van het overheidspensioen, 
zie Deel III, Hoofdstuk 4, Afdeling 3 - Gelijkheid en geschiedenis van de rust- en overlevingspensioenen alsook 
Deel IV, Hoofdstuk 3, Afdeling 2 - Het stelsel van de overheid en Afdeling 4 - Besluit. 
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Het doel van het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot bestaat erin om te 
vermijden dat de echtgenoot die tijdens het huwelijk niet voldoende eigen pensioenrechten 
heeft opgebouwd, na de pensioenleeftijd in financiële moeilijkheden zou terechtkomen 
wegens de echtscheiding1702. Dit is op zich hetzelfde doel als dat van het overlevingspensioen 
dat aan de ex-echtgenoot van een overleden ambtenaar wordt toegekend1703. Het 
Grondwettelijk Hof heeft het trouwens meermaals herhaald: “De toekenning van een 
overlevingspensioen aan de uit de echt gescheiden echtgenoot van een overleden ambtenaar 
heeft tot doel een bepaalde bestaanszekerheid te waarborgen voor de persoon die, doordat hij - 
minstens gedeeltelijk - financieel afhankelijk is geweest van zijn ex-echtgenoot en doordat hij 
vaak geen eigen inkomsten heeft gehad en niet de mogelijkheid heeft gehad een persoonlijk 
pensioen op te bouwen, ten gevolge van de echtscheiding in een precaire materiële situatie 
dreigt terecht te komen”1704. 

Maar er is wel een belangrijk verschil tussen beide situaties: het al dan niet overlijden van de 
ex-echtgenoot. Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt toegekend, 
ongeacht of de ex-echtgenoot, hetzij een werknemer, hetzij een zelfstandige, al dan niet 
overleden is, terwijl de ex-echtgenoot van een ambtenaar enkel aanspraak kan maken op een 
overlevingspensioen na het overlijden van zijn ex-echtgenoot. Dit is trouwens het 
basisprincipe van het overlevingspensioen. 

Het Grondwettelijk Hof heeft tot nu toe altijd beslist dat het verschil in behandeling tussen de 
ex-echtgenoot van een overleden ambtenaar en de ex-echtgenoot van een overleden 
werknemer of zelfstandige geen schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt1705. Het 
voornaamste argument van het Hof is het karakter van uitgestelde wedde van het 
ambtenarenpensioen1706. Bovendien kan de ex-echtgenoot die behoeftig zou zijn, steeds 
beroep doen op de maatschappelijke hulpverlening1707. 

Het Grondwettelijk Hof bouwt in zijn arresten van 2006 een eigenaardige redenering op. Op 
de opmerking van de ministerraad dat de categorieën die verschillend worden behandeld 
(enerzijds de ex-echtgenoot van een ambtenaar, anderzijds de ex-echtgenoot van een 
werknemer of een zelfstandige) eigenlijk niet vergelijkbaar zijn, antwoordde het Hof dat ze 
wel vergelijkbaar zijn, omdat men de situatie dient te bekijken vanuit de toestand van de ex-
echtgenoot die eventueel recht zou hebben op een overlevingspensioen of op een pensioen 
van gescheiden echtgenoot1708. Met andere woorden, het referentiekader van het Hof is de 
situatie van de ex-echtgenoot die in nood dreigt te komen. Nochtans, wanneer het Hof 

                                                
1702 De wetgever kent een pensioen toe aan de uit de echt gescheiden echtgenoot van een werknemer of 
zelfstandige “om een bepaalde bestaanszekerheid te waarborgen voor de personen die, doordat zij minstens ten 
dele financieel afhankelijk zijn geweest van hun echtgenoot, doordat zij vaak geen eigen inkomsten hebben en 
niet de mogelijkheid hebben gehad een persoonlijk pensioen op te bouwen, ten gevolge van hun echtscheiding in 
een precaire materiële situatie dreigen terecht te komen”, Arbitragehof 11 januari 2006, 4/2006, B.3.3. 
1703 In het pensioenstelsel van de werknemers en de zelfstandigen wordt geen overlevingspensioen toegekend aan 
de langstlevende ex-echtgenoot. 
1704 GwH 20 november 2008, 160/2008, B.3. 
1705 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006; 11 januari 2006, 4/2006. 
1706 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.7; 11 januari 2006, 4/2006, B.6. 
1707 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.9; 11 januari 2006, 4/2006, B.8. 
1708 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006, B.4.3; 11 januari 2006, 4/2006, B.3. 
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analyseert of het aangevochten verschil in behandeling al dan niet verantwoord is, verandert 
het stilzwijgend van referentiekader door niet meer vanuit de situatie van de ex-echtgenoot te 
redeneren maar vanuit de pensioenregelingen en hun kenmerken. Daarna gaat het nog een 
stap verder door een brede ‘systemische’ aanpak1709 te verkiezen en te verwijzen naar de 
financiële steun die de ex-echtgenoot eventueel bij de maatschappelijke hulpverlening kan 
verkrijgen. Met andere woorden, het Grondwettelijk hof gebruikt het hele juridische bestel om 
te concluderen dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt geschonden1710, terwijl het vertrekpunt 
van zijn redenering de situatie van de ex-echtgenoot was! 

In tegenstelling tot het Grondwettelijk Hof zijn wij de mening toegedaan dat dit verschil in 
behandeling het gelijkheidsbeginsel schendt. Vertrekkende van de situatie van de ex-
echtgenoot is er geen reden om in geval van echtscheiding de ene echtgenoot meer of minder 
te beschermen dan de andere. Zoals eerder gezegd, is de vraag voor ons of het bestaan van een 
pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot in het pensioenstelsel van de werknemers 
en de zelfstandigen thans redelijk verantwoord is. Onze maatschappij is op verscheidene 
vlakken sterk geëvolueerd: waar men vroeger voor het leven trouwde, nemen het aantal 
echtscheidingen toe; waar tot een paar jaar geleden de man de enige kostverdiener van het 
gezin was, is thans het tweeverdienersgezin de referentie geworden; waar de vrouwen 
ondervertegenwoordigd waren in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt, is dat nu niet 
meer het geval1711. Die maatschappelijke ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de contextuele 
beweegredenen die ten grondslag liggen aan het pensioen van de uit de echt gescheiden 
echtgenoot thans voorbijgestreefd zijn. Bij de interpretatie van de wet dient echter rekening te 
worden gehouden met de ratio legis van de tekst en met de context waarin en de vraag 
waarop de rechtsnorm dient te worden toegepast1712. De juridische hermeneutiek maakt per 
essentie een brug tussen het verleden en de toekomst, des te meer als het gaat om de toetsing 
van een rechtsnorm aan het gelijkheidsbeginsel. 

                                                
1709 De 'systemische interpretatie' steunt op het feit dat het recht in zijn geheel, als systeem, moet worden 
bekeken. Deze manier van werken laat aan de rechter de mogelijkheid toe om verder te kijken dan de 
wetsbepaling(en) die hij moet beoordelen teneinde de betwiste norme(n) te interpreteren. Volgens DIJON "Pour 

lever le doute, et ainsi dégager un sens S qui lui permette d'appliquer la norme N à la situation présentée par 

des plaideurs, le juge utilise les directives d'interprétation du premier degré qui lui montrent comment apporter 

la norme douteuse à un triple contexte: linguistique, systémique ou fonctionnel". X. DIJON, Méthodologie 

juridique. Interprétation de la norme, Bruxelles, Story-Scientia, 1990, 136, nr. 425. 
1710 Voor een kritische bespreking van die toetsingmethode van het Grondwettelijk Hof, zie V. FLOHIMONT, 
“Gelijkheid en discriminatie: wordt het recht op sociale zekerheid in vraag gesteld?”, TSR 2008, 73-88. 
1711 Die algemene stelling dient echter te worden genuanceerd: naargelang de beroepen en de onderwijssectoren 
zijn er nog belangrijke verschillen in de vertegenwoordiging van de vrouwen. 
1712 Zo stelt Dijon heel mooi: “(...) encore faut-il mesurer l’enjeu que représente le travail herméneutique 

engagé ici et maintenant sur une lettre écrite autrefois et ailleurs: si l’interprétation cherche sans cesse à 

combler l’irrécupérable distance tendue entre la norme générale et le fait particulier comme entre la volonté qui 

ramène au passé et l’intelligence qui ouvre sur l’avenir, n’est-ce pas le signe que les partenaires du travail 

herméneutique visent l’ouverture tout ensemble du présent sur la continuité de l’histoire, et de l’unique sur la 

généralité de la société?”. X. DIJON, Méthodologie juridique. Interprétation de la norme, Bruxelles, Story-
Scientia, 1990, 71, nr. 241. 
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Hoofdstuk 5 – Conclusies 

In de vorige hoofdstukken hebben we de verschillen tussen beroepscategorieën inzake 
pensioenregelingen onderzocht op basis van het toetsingsschema aan het gelijkheidsbeginsel 
dat we in deel II hebben besproken. Vertrekkende van de historische elementen besproken in 
deel III, werd in dat verband bijzondere aandacht besteed aan het teleologisch criterium en 
aan de bestaansredenen van de huidige wettelijke bepalingen. Die redenen werden 
hoofdzakelijk opgespoord in de voorbereidende en verklarende stukken1713 vermits die 
documenten de voornaamste bron zijn om de (officiële) doelstelling(en) van de wetgever te 
bepalen. 

Door middel van die teleologische aanpak hebben we verschillen in behandeling inzake 
pensioenstelsels onder de loep genomen om te bepalen of die verschillen in behandeling in de 
maatschappij van vandaag eventuele schendingen van het gelijkheidsbeginsel tot gevolg 
hebben. 

We hebben het vergelijkbaarheidscriterium niet meer onderzocht vermits we in deel IV 
hebben aangetoond dat de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de 
ambtenaren vergelijkbaar zijn en dit in tegenstelling tot de traditionele stelling van het 
Grondwettelijk Hof. Want hoewel het Grondwettelijk Hof zelf onlangs heeft verklaard dat de 
pensioenstelsels vergelijkbaar zijn wanneer het gaat om een gemeenschappelijke bepaling die 
verschillende gevolgen heeft1714, stelt het in zijn klassieke rechtspraak dat de pensioenstelsels 
van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren niet vergelijkbaar zijn omdat ze 
verschillend zijn in doel, financiering en toekenningsvoorwaarden. We delen dat standpunt 
niet en hebben bijgevolg in deel IV het volgende aangetoond: 

1° Het doel van de pensioenregelingen is hetzelfde voor alle beroepscategorieën. De 
toekenning van een pensioen heeft tot doel een vervangingsinkomen te verschaffen aan 
personen die na een wettelijk bepaalde leeftijd hun beroepsactiviteit hebben stopgezet. 
Het verdrag 102 betreffende de minimumnormen inzake sociale zekerheid1715 dat in 
1959 door België werd geratificeerd1716, bevat een aantal bepalingen inzake pensioen 
waarin geen verschil wordt gemaakt naargelang van de beroepscategorie. Hetzelfde kan 
worden gezegd van de aanbeveling van de Raad van Europa inzake sociale zekerheid. 
Die aanbeveling stelt dat de sociale zekerheid gericht moet zijn op het toekennen van 
een vervangingsinkomen aan de actieve bevolking, onder andere wanneer werkenden 
wegens pensionering hun beroepsactiviteit stopzetten1717. Op Belgisch vlak wordt het 
recht op sociale zekerheid door artikel 23 Gw. gewaarborgd en bepaalt het Handvest 
van de sociaal verzekerde dat de sociale zekerheid uit meerdere onderdelen bestaat, 
waaronder de stelsels van de werknemers, de zelfstandigen en het 

                                                
1713 Het gaat om voorbereidende werken van het parlement, verslagen aan de Koning, enz. 
1714 GwH 31 mei 2011, 93/2011, B.5. 
1715 Convention 102 concerning Minimum Standards of Social Security, 28 juni 1952, International Labour 
Organisation, in werking getreden op 27 april 1955. 
1716 België heeft het verdrag nr. 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie op 26 november 1959 geratificeerd. 
1717 Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1992, 92/442/EEG. 
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overheidspersoneel1718. Volgens de voorbereidende stukken wordt er geen verschil in 
doelstelling gemaakt naargelang van de beroepscategorie en beoogt het Handvest de 
armoede en de bestaansonzekerheid te bestrijden1719. 

2° De financiering van de pensioenregelingen steunt op dezelfde structuur. Ze worden 
met name gefinancierd door middel van sociale bijdragen en staatstussenkomsten. De 
evolutie van de financieringsbronnen in de drie stelsels toont aan dat het aandeel van de 
overheid in de pensioenen van de privésector (werknemers- en zelfstandigenstelsel) 
toeneemt, terwijl het vermindert in het pensioenstelsel van de ambtenaren. Sinds 1984 is 
er bovendien geen sprake meer van de kosteloosheid van de ambtenarenpensioenen1720. 
Conform zijn doel heeft de wetgever toen een contributief stelsel ingevoerd, waarin de 
ambtenarenbijdragen eerst worden aangewend om de overlevingspensioenen te betalen 
en daarna om de rustpensioenen gedeeltelijk te bekostigen. Het aandeel van de overheid 
in de financiering van de ambtenarenpensioenen is uiteraard belangrijker dan in de 
andere stelsels, maar men mag niet uit het oog verliezen dat de overheid ook de rol van 
werkgever vervult ten aanzien van het overheidspersoneel. Dit heeft tot gevolg dat de 
werkgeversbijdragen moeten worden afgetrokken van de financiële tussenkomst van de 
staat om het ‘zuivere’ overheidsaandeel in de financiering van de 
ambtenarenpensioenen te berekenen, opdat het kan worden vergeleken met de 
staatstussenkomst in de financiering van de stelsels van de werknemers- en de 
zelfstandigen. Vanuit die optiek zijn de financiële structuren van de drie stelsels 
gelijkaardig. Bovendien zou men ook kunnen stellen dat de financiering van de 
pensioenstelsels, net als de toekenningsvoorwaarden ervan, een modaliteit is dat 
eveneens aan de gelijkheidsvraag zou moeten worden onderworpen.  

3° De verschillen in toekenningsvoorwaarden zijn geen argument om te oordelen dat de 
pensioenstelsels niet vergelijkbaar zijn, vermits die voorwaarden net het voorwerp van 
de gelijkheidsvraag uitmaken. Schenden de verschillen in toekenningsvoorwaarden het 
gelijkheidsbeginsel of niet? 

Waar het de historische argumenten betreft, kunnen we vaststellen dat de wetgever sedert het 
ontstaan van België voortdurend naar meer gelijkheid tussen de beroepscategorieën onderling 
streefde1721. Om die reden hebben we geen verantwoording kunnen vinden voor de 
verschillen in behandeling op basis van historische elementen. Omdat het gelijkheidsbegrip 
een evolutief begrip is dat maatschappijgebonden is1722, hebben we de verschillen in 
behandeling tussen pensioenstelsels in het licht van de XXIste eeuw onderzocht. Met andere 
woorden, zijn die verschillen in behandeling in de maatschappij zoals ze nu is en in een 

                                                
1718 Art. 2 wet 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, BS 6 september 1995. 
1719 Wetsvoorstel tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde, Parl.St. Kamer 1991-1992, 353/1, 
2. 
1720 Althans wettelijk. In de praktijk was het systeem al vroeger contributief omdat de overschotten van de 
bijdragen betaald om de overlevingspensioenen te financieren, al langer werden gebruikt om de rustpensioenen 
te betalen. De wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenstelsels heeft die 
praktijk op een structurele wijze gewettigd, waar het parlement vroeger budgettaire ruiters moest goedkeuren. 
1721 Cf. Deel III, Hoofdstuk 6 – Conclusies. 
1722 Cf. Deel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 3 – Besluit. 
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zekere mate zoals ze aan het worden is, (nog) steeds verantwoord? We kunnen de conclusies 
van de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel samenvatten als volgt: 

BETREFFENDE DE RUSTPENSIOENEN: 

1° Pensioenleeftijd: de wettelijke pensioenleeftijd is dezelfde voor de werknemers, de 
zelfstandigen en de ambtenaren. De ambtenaren worden echter op 65 jaar ambtshalve 
op pensioen gesteld1723, terwijl de werknemers en de zelfstandigen wettelijk aan het 
werk kunnen blijven. Dit verschil in behandeling is eigenaardig, aangezien de 
pensioenleeftijd in principe dezelfde is voor alle beroepscategorieën en de wetgever de 
mensen langer aan het werk wenst te houden, ongeacht de beroepscategorie. De 
bepaling volgens welke de ambtenaren op 65 jaar ambtshalve op pensioen worden 
gesteld, is bijgevolg niet verantwoord ten opzichte van het door de wetgever beoogde 
doel. Het gelijkheidsbeginsel wordt dus geschonden. 

2° Berekening van het rustpensioen: de berekening van het rustpensioen leidt tot een 
aantal verschillen naargelang van de beroepscategorie die niet bestaanbaar zijn met het 
gelijkheidsbeginsel of die althans een aantal vragen oproepen. 

- Het referte-inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen wordt geplafonneerd. 
Maar waar de werknemers bijdragen op hun volledige loon betalen, betalen de 
zelfstandigen bijdragen die op basis van een geplafonneerd beroepsinkomen 
worden berekend. Dit verschil in behandeling is ruimer dan het strikte kader van de 
pensioenstelsels en strekt zich uit tot de organisatie van het sociaal statuut van de 
zelfstandigen. 

- De referteperiode: het referte-inkomen van de werknemers en de zelfstandigen 
wordt vastgesteld op basis van de gehele loopbaan, terwijl dat van de ambtenaren 
op de wedde van de laatste 5 jaar wordt berekend. De reden van dit verschil in 
behandeling is niet duidelijk. Uit voorafgaand historisch onderzoek blijkt dat de 
periode van 5 jaar die gekozen werd om de referentiewedde van de ambtenaren te 
bepalen, terug te voeren is op een erfenis uit het verleden, met name het 
pensioenbesluit van 18141724, en de bestrijding van vriendendiensten vanwege 
politici ten voordele van ambtenaren1725. Men kan zich dus afvragen of dergelijke 
referentiewedde thans nog verantwoord is of, andersom, of het referte-inkomen van 
de andere beroepscategorieën niet eveneens op het beroepsinkomen van de laatste 5 
jaar zou moeten worden berekend. Zoals gezien, heeft de wetgever immers 

                                                
1723 De minister van Pensioenen heeft op 20 december 2011 aangekondigd dat “werken na 65 jaar in de 
overheidssector [zal] worden toegestaan, mits het akkoord van de werkgever”, Beleidsnota van de minister van 
Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 6. 
1724 Het pensioenbesluit van 1814 bepaalde dat het ambtenarenpensioen op de wedde van de laatste 3 jaar 
berekend werd. Art. 9, § 1 arrêté du 14 septembre 1814 qui détermine les conditions auxquelles les demandes de 
pensions civiles seront accordées (Journ. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 2de reeks, 1814-1830, vol. 1, 263-
265. 
1725 “En réglant la pension d’après la moyenne du traitement des cinq dernières années, l’on rendra plus difficile 

et plus rare certaines combinaisons qui tendraient à élever abusivement le montant des pensions.” Ontwerp van 
algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl.St. Kamer 1843-1844, verslag, nr. 236, 12. 
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herhaaldelijk gezegd dat hij de werknemers en de ambtenaren op gelijke voet 
wenste te plaatsen en dat hij het statuut van de werknemers dichter bij dat van de 
ambtenaren wenste te brengen1726. Recentelijk evolueerde de opvatting over het 
pensioenstelsel van de zelfstandigen, onder druk van de middenstandsbeweging. 
Men ging streven naar een grotere harmonisering met het werknemersstelsel1727. 
Budgettaire bekommernissen hebben er opnieuw voor gezorgd dat, ondanks de 
wens van de wetgever om werknemers- en ambtenarenpensioenen op elkaar af te 
stemmen, het referte-inkomen van de werknemers en bijgevolg dat van de 
zelfstandigen op een langere periode wordt berekend dan de referentiewedde van de 
ambtenaren. Als gevolg van de pensioenhervorming van december 2011 wordt 
vanaf 1 januari 2012 het ambtenarenpensioen berekend op de wedde van de laatste 
10 jaar1728. Jammer genoeg heeft de wetgever zijn keuze niet verantwoord. 
Vandaag de dag staan alle pensioenstelsels voor financiële uitdagingen met 
betrekking tot hun leefbaarheid. Het lijkt dus weinig of zelfs helemaal niet 
verantwoord om het referte-inkomen anders te berekenen naargelang de 
pensioengerechtigde ambtenaar, werknemer of zelfstandige is. 

- De loopbaanduur: de theoretische loopbaanduur bedraagt 45 jaar voor de 
werknemers en de zelfstandigen en 60 jaar voor de ambtenaren. Dit verschil in 
behandeling wordt verklaard door het feit dat de invalshoek die aan de basis ligt 
van de berekening van de loopbaanduur, verschilt. De loopbaanduur van de 
werknemers en de zelfstandigen wordt bepaald op basis van de theoretisch mogelijk 
loopbaan. Dit is een loopbaan die op 20 jaar begint en op 65 jaar eindigt. De 
loopbaanduur van de ambtenaren die als basis dient om het pensioen te berekenen, 
berust daarentegen op wetteksten van de XVIIIde -  begin XIXde eeuw en stemt dus 
niet overeen met de werkelijkheid.  

- De loopbaan in geval van gemengde loopbanen: de bepaling van de loopbaan in 
geval van gemengde loopbaan berust op voorrangsregelingen tussen de 
verschillende pensioenstelsels. Wordt de eenheid overschreden, dan hebben de 
jaren als werknemer voorrang op de jaren als zelfstandige, en de jaren als 
ambtenaar hebben in principe voorrang op de andere. Die voorrangsregeling steunt 

                                                
1726 Zie bijvoorbeeld wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 
1954-1955, nr. 240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1 en 2. Om die 
reden heeft de wetgever ook bijvoorbeeld het percentage van het gezinspensioen voor werknemers op 75 % van 
het referteloon vastgelegd. Volgens zijn eigen woorden wou de wetgever dat het percentage zowel voor de 
werknemers als voor het overheidspersoneel even hoog ligt. Wetsontwerp betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 240/14, verslag namens de Commissie voor 
de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1. 
1727 De wens tot harmonisering tussen de pensioenstelsels van de zelfstandigen en van de werknemers kwam in 
1963 voor het eerst tot uiting en beoogde vooral “een harmonische regeling van de gemengde loopbanen toe te 
laten”, Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, Parl.St. Kamer 1962-1963, 
nr. 573/1, 3. Het is dus pas in 1984 (wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, BS 22 mei 1984) dat de wetgever meer gelijkschakeling tussen de pensioenen van de 
zelfstandigen en die van de andere beroepscategorieën tot doel had. 
1728 Art. 106 wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 30 december 2011) bepaalt echter dat die 
regel niet van toepassing is op de ambtenaren die op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben. 
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op een goede bedoeling van de wetgever: de wetgever wou immers het hoogst 
mogelijke pensioen aan de gerechtigde toekennen. Door verschillende factoren 
zoals de toename van het aantal gemengde loopbanen, de mobiliteit tussen stelsels, 
de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de evolutie van de pensioenwetgeving in 
de verschillende sectoren zijn die bepalingen thans niet meer verantwoord. De 
wetgever is zich daarvan bewust en keurde in 2003 een wet goed om de 
voorrangsregeling tussen de werknemers- en zelfstandigenstelsels af te schaffen 
zodat voortaan de meest voordelige jaren, ongeacht het stelsel, in aanmerking 
zouden komen voor de pensioenberekening. Die wet, die echter nog niet uitgevoerd 
is, toont aan dat de van kracht zijnde regeling in de huidige context niet meer 
verantwoord is ten aanzien van het door de wetgever beoogde doel. De minister van 
Pensioenen heeft in december 2011 aangekondigd dat het beginsel van de eenheid 
van loopbaan zal worden afgeschaft en dat een verhoogd pensioen zal worden 
toegekend aan gepensioneerden met een loopbaan van meer dan 45 jaar. Niettemin 
blijft de vraag of de gelijkheid tussen beroepscategorieën, voornamelijk in geval 
van gemengde loopbaan, al dan niet in aanmerking zal worden genomen. 

- De gezinstoestand: om het pensioen te berekenen wordt in het pensioenstelsel van 
de werknemers en dat van de zelfstandigen rekening gehouden met de 
gezinstoestand. Het pensioenbedrag verschilt dus naargelang de 
pensioengerechtigde aanspraak kan maken op een gezinspensioen (75 % van het 
referte-inkomen) of op een alleenstaandenpensioen (60 % van het referte-inkomen). 
Dat is niet het geval in het overheidsstelsel waar het pensioenbedrag (75 % van de 
refertewedde) ongeacht de gezinstoestand wordt berekend. In de pensioenregeling 
van de overheid gaat om een echt individueel recht. Het bestaan van verschillende 
percentages in het werknemers- en in het zelfstandigenstelsel, met name een 
percentage voor het gezinspensioen en een ander voor het alleenstaandenpensioen, 
houdt naar onze mening een schending van het gelijkheidsbeginsel in. Sedert de 
invoering van de eerste verplichte pensioenverzekering1729 was de wetgever 
bekommerd om de situatie van de pensioengerechtigde en zijn vrouw. Bijgevolg 
hadden zowel de pensioengerechtigde als zijn echtgenote recht op een rustpensioen 
indien de pensioengerechtigde tijdens zijn loopbaan de nodige bijdragen had 
betaald1730. Die maatregel steunde op het feit dat de man meestal de enige 
kostverdiener van het gezin was en dat de vrouw voor de kinderen en het 
huishouden zorgde. Het maatschappelijke en familiale model dat gehanteerd werd 
toen de wetgever ervoor koos om in functie van de gezinstoestand verschillende 
bedragen aan pensioengerechtigden toe te kennen, is al lang niet meer het gangbaar 
model. Naar aanleiding van de pensioenhervormingen van 1955 (arbeiders) en 1957 
(bedienden) waardoor de toegepaste percentages op hun huidig niveau werden 

                                                
1729 Wet 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood der arbeiders, BS 
22-23 december 1924  
1730 Het bedrag van beide rustpensioenen was verschillend: 720 frank voor de pensioengerechtigde, 360 frank 
voor zijn echtgenote. Art. 12, 2° en 3° Wet 10 december 1924 op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
van ouderdom en vroegen dood der arbeiders, BS 22-23 december 1924. 
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gebracht, verklaarde de wetgever bovendien dat hij werknemers en ambtenaren op 
gelijke voet wilde plaatsen1731. Een amendement waardoor er net als voor de 
ambtenaren geen rekening meer zou worden gehouden met de gezinstoestand en het 
pensioen op 75 % van het referte-inkomen zou worden vastgelegd, werd verworpen 
omdat het aldus berekende pensioenbedrag “het financieringsplan [zou] 
verstoren”1732. Tegenwoordig dient te worden opgemerkt dat de evolutie van de 
maatschappij, van de gezinssamenstelling en van de structuur van de arbeidsmarkt 
alsook de veralgemening van het tweeverdienersmodel en de grote aanwezigheid 
van de vrouwen op de arbeidsmarkt tot gevolg hebben dat de handhaving van 
verschillende pensioenbedragen naargelang de gezinstoestand niet meer 
verantwoord is ten aanzien van het doel van de wetgever.  

3° Het vroegtijdige pensioen:  inzake vervroegd pensioen kan men alvast de twee 
voornaamste verschillen in behandeling tussen beroepscategorieën in vraag stellen. Het 
gaat enerzijds om de loopbaanvoorwaarde en anderzijds om de toepassing van een 
penalisatiecoëfficiënt per jaar vervroeging. Om aanspraak te kunnen maken op het 
vervroegd pensioen, moet de loopbaan van werknemers en zelfstandigen 35 jaar 
bedragen, terwijl het recht op vervroegd pensioen na 5 jaar aan ambtenaren wordt 
toegekend. Daarnaast wordt een penalisatiecoëfficiënt toegepast op het pensioenbedrag 
van de zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan, terwijl dat niet het geval is voor 
de werknemers en de ambtenaren die zich in dezelfde situatie bevinden. Ongeacht de 
beroepscategorie wenst de wetgever de actieve bevolking langer aan het werk te 
houden, zodat de werkelijke pensioenleeftijd met de wettelijke pensioenleeftijd zou 
overeenstemmen, wat de financiële leefbaarheid van de pensioenstelsels zou 
garanderen. Aangezien de uitdagingen en de doelstellingen van de wetgever dezelfde 
zijn voor alle pensioenstelsels, en rekening houdend met het feit dat de wettelijke 
pensioenleeftijd in principe voor iedereen dezelfde is zijn beide verschillen in 
behandeling niet verantwoord. De loopbaanvoorwaarde zou eigenlijk dezelfde moeten 
zijn voor alle betrokkenen en de penalisatiecoëfficiënt zou op het pensioen van al wie 
recht heeft op vervroegd pensioen moeten worden toegepast. De wetgever heeft volgens 
ons een kans gemist bij de pensioenhervorming van december 2011. Hij heeft immers 
de leeftijds- en de loopbaanvoorwaarde verstrengd voor de werknemers en de 
ambtenaren. Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de loopbaanvoorwaarde 40 jaar en vanaf 1 
januari 2016 bedraagt de minimumleeftijd 62 jaar voor beide categorieën maar de 
leeftijds- en loopbaanvoorwaarde die van toepassing is op de zelfstandigen blijft echter 
ongewijzigd zonder dat de wetgever zijn keuze op een of andere manier verantwoord! 
Het valt dus te betreuren dat de wetgever een bestaande discriminatie tussen 
werknemers en zelfstandigen enerzijds, zelfstandigen anderzijds gewoon ‘verplaatst’ 
heeft in plaats van ze af te schaffen. 

                                                
1731 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1. 
1732 Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, Parl.St. Kamer 1956-1957, nr. 
693/8, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 15; wetsontwerp betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-1955, nr. 240/14, verslag namens de 
Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 30. 
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4° De pensioenbonus en het leeftijdscomplement: onder bepaalde voorwaarden hebben 
werknemers en zelfstandigen die na de leeftijd van 62 jaar aan het werk blijven, recht 
op een pensioenbonus. De ambtenaren daarentegen kunnen aanspraak maken op een 
leeftijdscomplement als ze na de leeftijd van 60 jaar in dienst blijven. Door de invoering 
van een financieel lokkertje trachtte de wetgever te bewerkstelligen dat de werkelijke 
pensioenleeftijd de wettelijke pensioenleeftijd zo dicht mogelijk zou benaderen. Dat 
verschil in minimale leeftijd houdt een schending van het gelijkheidsbeginsel in omdat 
het niet verantwoord is ten opzichte van het door de wetgever beoogde doel. De 
minimumleeftijd waarop ambtenaren aanspraak kunnen maken op het 
leeftijdscomplement werd immers lager vastgelegd dan de gemiddelde werkelijke 
uitstapleeftijd van de ambtenaren1733. Dit is niet het geval voor de werknemers die 
gemiddeld tussen 58 en 60 jaar met pensioen gaan1734, terwijl de pensioenbonus hun pas 
vanaf 62 jaar wordt toegekend. Het feit dat het leeftijdscomplement en de 
pensioenbonus op een verschillende manier worden berekend is niet onverantwoord en 
brengt geen onevenredige gevolgen met zich mee. In beide gevallen wenst de wetgever 
immers meer voordelen te geven aan personen met een lager loon. Niettemin lijkt het 
ons aangeraden om pensioenbonus en leeftijdscomplement op dezelfde wijze te 
berekenen teneinde de doorzichtigheid en de harmonisering in de pensioenwetgeving te 
bevorderen. 

5° Het tantième: het tantième van de werknemers- en de zelfstandigenpensioenen is het 
45ste, terwijl dat van de ambtenaren het 60ste is. Het 45ste werd gekozen op basis van de 
in principe theoretische duur van de loopbaan van een werknemer of een zelfstandige. 
Dat is 45 jaar als men ervan uitgaat dat een persoon van 20 tot 65 jaar werkt. 
Daartegenover staat dat de ratio legis van het 60ste uitsluitend op een historisch 
argument berust, met name de overname van het tantième dat in 1814 van toepassing 
was1735. De beweegreden van de keuze van de wetgever in 1814 is niet te vinden en de 
wetgever heeft zich in 1844 beperkt tot het overnemen van die bepaling. De reden 
waarom de wetgever in 1814 daarvoor opteerde, is niet te achterhalen. In 1844 beperkte 
de wetgever er zich toe de bepaling gewoon over te nemen. Twee eeuwen later lijkt de 
tijd aangebroken om dat tantième aan te passen. Het is immers onmogelijk om uit te 
maken of dat tantième verantwoord is ten opzichte van het doel van de wetgever 
aangezien het oorspronkelijke doel van de wetgever niet gekend is. Een wettelijke 
bepaling zonder verantwoording laat sterk vermoeden dat het verschil in behandeling 

                                                
1733 Toen de wet in 2000 in het parlement besproken werd, bedroeg de gemiddelde uitstapleeftijd van de 
ambtenaren 61,15 jaar. NATIONALE PENSIOENCONFERENTIE, Een toekomst voor onze pensioenen. Tussentijds 

verslag, 10 februari 2010, 172, www.pensioenconferentie.be/pdf/NL/groen_boek.pdf. 
1734 Met dank aan de heer M. WEBER van de Hoge Raad voor Financiën die ons die informatie op 13 september 
2011 gaf. Nauwkeurigheidshalve dient te worden gezegd dat de heer WEBER de mening is toegedaan dat het heel 
moeilijk is om een precies gemiddelde uitstapleeftijd per beroepscategorie te berekenen. Voor meer informatie 
over de berekeningsmethode, zie STUDIECOMMISSIE VOOR DE VERGRIJZING, Hoge Raad van Financiën, 
Jaarverslag 2011, juni 2011, www.docufin.fgov.be, rubriek ‘Adviezen & verslagen Hoge Raad’. 
1735 Art. 9 arrêté du prince souverain (Guillaume d’Orange-Nassau) du 14 septembre 1814 qui détermine les 
conditions auxquelles les demandes de pensions civiles sont accordées (Jour. Offic., t. 3, n. XCI, 135), 
Pasinomie, deuxième série (1814-1830), vol. 1, 263-265. Dit besluit werd in België toepasselijk verklaard door 
een besluit van 31 juli 1815. 
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niet verantwoord is en bijgevolg het gelijkheidsbeginsel schendt. 

6° De regularisatie van de studieperioden: inzake bonificaties en gelijkstellingen van 
studieperioden zijn er een aantal verschillen in behandeling tussen werknemers, 
zelfstandigen en ambtenaren. 

- Regularisatieaanvraag: de bonificatie van studieperioden verloopt in het 
ambtenarenstelsel automatisch, terwijl werknemers en zelfstandigen een aanvraag 
moeten indienen. Gezien de samenstelling van de huidige loopbanen en de 
toename van de gemengde loopbanen roept dit verschil in behandeling vragen op. 
Op het eerste gezicht lijkt dit een schending van het gelijkheidsbeginsel in te 
houden. Niettemin is het (niet-)automatische karakter van de regularisatie van de 
studieperioden nauw verbonden met de loopbaan en vooral het tantième dat in 
aanmerking komt om het pensioen te berekenen. Zolang het pensioen van de 
ambtenaren in 60sten wordt berekend, lijkt het niet onredelijk om de studieperioden 
van de ambtenaren automatisch te bonificeren. De vraag is echter of dat tantième 
in het kader van een moderne pensioenopvatting dient te worden gehandhaafd! 

- Wettelijke termijn om een regularisatieaanvraag in te dienen: de termijn waarin 
een aanvraag tot regularisatie van de studieperiode kan worden ingediend, 
verschilt naargelang de betrokkene werknemer of zelfstandige is. De werknemer 
moet zijn aanvraag indienen binnen de 10 jaar volgend op het einde van zijn 
studie; de zelfstandige daarentegen kan zijn aanvraag indienen tot de leeftijd van 
65 jaar. Dat verschil in behandeling doet vragen rijzen en zorgt voor verwarring. 
De wetgever verantwoordt de afwijkende termijn die van toepassing is op de 
werknemers door het feit dat het fiscale voordeel dat uit de regularisatie wordt 
gehaald, buitensporig is1736. Nochtans kunnen de zelfstandigen net als de 
werknemers de regularisatiebijdragen van hun bruto-inkomsten aftrekken. 
Waarom beschouwt de wetgever het fiscale voordeel dat aan de zelfstandigen 
toegekend wordt, dan ook niet als buitensporig? De aftrek van sociale bijdragen 
berust immers op hetzelfde mechanisme, ongeacht de beroepscategorie van de 
belastingplichtige. Dit verschil in behandeling lijkt dus niet verantwoord en brengt 
bovendien onevenredige gevolgen met zich mee. Een zelfstandige die op het einde 
van zijn loopbaan vaststelt dat hij zijn studieperiode beter zou regulariseren om 
aanspraak te kunnen maken op een hoger rustpensioen kan dat probleemloos 
doen, terwijl dat onmogelijk is voor een werknemer die in dezelfde situatie zit. 
Zowel de werknemer als de zelfstandige kunnen nochtans beter op het einde van 
hun loopbaan oordelen of een regularisatie van hun studieperiode al dan niet de 
moeite is. Dat verschil in regularisatietermijn schendt bijgevolg het 
gelijkheidsbeginsel. 

- Doctoraatsthesis en eindverhandeling: na afloop van de studies kunnen 
                                                
1736 Vraag nr. 10220 van F.-X DE DONNEA aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over “het 
regulariseren van de studiejaren voor de berekening van het pensioen”, Parl.St. Kamer 2005-2006, 14 maart 
2006, COM 886, 1-3. 
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werknemers en zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden nog 2 jaar 
regulariseren. Wat de werknemer betreft, gaat het om de 2 jaar die besteed werden 
aan een doctoraatsthesis; wat  de zelfstandigen betreft, kunnen die 2 jaar 
daarentegen worden besteed hetzij aan een doctoraatsthesis, hetzij aan een 
eindverhandeling. Dat verschil in behandeling wordt door de wetgever in de 
voorbereidende werken niet verklaard en lijkt eerder een vergetelheid te zijn. Het 
is echter niet verantwoord: of men nu later aan de slag gaat als werknemer dan 
wel als zelfstandige, de studies blijven dezelfde. De maatregel volgens welke 
enkel de doctoraatsthesis in aanmerking komt om 2 bijkomende jaren in het 
pensioenstelsel van de werknemers te regulariseren, houdt derhalve een schending 
van het gelijkheidsbeginsel in. 

- Regularisatiebijdragen voor de werknemers en zelfstandigen versus kosteloosheid 
voor de ambtenaren: in 1984 schafte de wetgever de kosteloosheid van het 
ambtenarenpensioen af door een contributief stelsel in te voeren. Zo verklaarde de 
staatssecretaris voor Pensioenen in 1981 in het parlement het volgende: “Zonder 
daarom de bijdrage van de betrokkenen te verhogen, is het rustpensioen om 
dezelfde reden als het overlevingspensioen niet langer kosteloos, hetgeen vaak 
door de andere sociale groepen onderstreept werd”1737. Thans lijkt het dus niet 
meer verantwoord om de studiejaren van de ambtenaren kosteloos gelijk te 
stellen, terwijl werknemers en zelfstandigen sociale bijdragen moeten betalen. 
Hierop kan men tegenwerpen dat de kosteloze bonificatie van de studiejaren zou 
samenhangen met het tantième en de loopbaanberekening van de ambtenaren. Die 
overweging is waarschijnlijk correct, maar kan niet worden aangenomen omdat ze 
geen rekening houdt met de huidige maatschappelijke context en de evolutie van 
de arbeidsmarkt (toename van het aantal gemengde loopbanen, samenstelling van 
de loopbanen, enz.) en ook omdat het ambtenarentantième de dag van vandaag 
niet meer verantwoord is1738. Dat verschil in behandeling is bijgevolg 
onbestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel. 

7° Het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking en -vermindering, het thematisch 
verlof: zoals gezien zijn de regels inzake gelijkstelling van tijdskrediet, van 
loopbaanonderbreking en -vermindering en van thematisch verlof niet dezelfde in het 
pensioenstelsel van de werknemers en dat van de ambtenaren. Nochtans wou de 
wetgever iedereen gelijkstellen wat die vormen van vermindering of onderbreking van 
de arbeidsprestaties betreft. Door verschillen in behandeling inzake pensioenrechten in 
te voeren, bereikt de wetgever onmogelijk zijn doel. Daarnaast hebben de evolutie van 
de arbeidsmarkt, de samenstelling van de loopbanen en de toename van de gemengde 
loopbanen tot gevolg dat de verschillen in behandeling tussen werknemers en 
ambtenaren inzake gelijkstelling van tijdskrediet en dergelijke niet verantwoord zijn. 
Het gelijkheidsbeginsel wordt derhalve daardoor geschonden. 

                                                
1737 Ontwerp van wet houdende maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen, Parl.St. Senaat 1982-
1983, nr. 557/1, toelichting, 8. 
1738 Cf. Deel V, Hoofdstuk 2, Afdeling 3, 4. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel. 
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8° De andere gelijkstellingen zoals politiek verlof, dienstopdracht, opvoeding van 
kinderen, onvrijwillige werkloosheid, enz.: de regels met betrekking tot die 
gelijkstellingen verschillen aanzienlijk naargelang van de beroepscategorie. In de 
meeste gevallen zijn die verschillen in behandeling thans niet verantwoord. Het 
gelijkheidsbeginsel zou kunnen worden geëerbiedigd door meer harmonisering in de 
gelijkstellingsregelingen in te voeren. 

9° De cumulatieregelingen van rustpensioenen onderling: de voornaamste ongelijkheid 
betreft de cumulatie van rustpensioenen in geval van gemengde loopbaan. De wetgever 
wou meer harmonisatie en meer gelijkheid tussen de gepensioneerden invoeren, maar 
door verschillende cumulatieregelingen te handhaven in functie van de samenstelling 
van de gemengde loopbaan mist hij zijn doel. Bovendien komen die verschillen in 
behandeling de transparantie en de eenvoud van het stelsel niet ten goede. Ten slotte 
zijn die verschillen in behandeling in het licht van de huidige context en de 
ontwikkeling van de arbeidsmarkt niet meer verantwoord. Het aantal gemengde 
loopbanen neemt voortdurend toe, de werkenden zijn steeds mobieler en minder 
gehecht aan een sociaal statuut dan vroeger. 

10° De cumulatieregeling van rustpensioen met vervangingsinkomen: de 
cumulatieregelingen van de verschillende pensioenstelsels zijn vrij gelijklopend. Het 
voornaamste verschil betreft de cumulatie van een rustpensioen met ziekte- en 
invaliditeits- of werkloosheidsuitkering. Die cumulatie is wel toegelaten in het 
overheidsstelsel, maar niet in het stelsel van de werknemers en dat van de zelfstandigen. 
Nochtans verschilt de situatie van een ambtenaar niet zoveel van die van een werknemer 
of een zelfstandige, aangezien het ambtenarenpensioen wel toegekend wordt maar de 
andere uitkeringen in functie daarvan verminderd worden. De praktische gevolgen van 
die situatie zijn bovendien beperkt, aangezien de cumulatiesituatie zich slechts kan 
voordoen totdat de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt. Het gelijkheidsbeginsel 
wordt door die bepalingen niet geschonden. 

11° De toegelaten arbeid: inzake toegelaten arbeid heeft de wetgever een volledige 
gelijkstelling verwezenlijkt, wat trouwens zijn doel was1739. De vraag is echter of die 
gelijkstelling gehandhaafd zal blijven na de aangekondigde hervorming inzake 
toegelaten arbeid. 

12° De loopbaanvoorwaarde voor het minimumpensioen: de loopbaanvoorwaarde om 
aanspraak te kunnen maken op een minimumpensioen verschilt naargelang de 
betrokkene ambtenaar dan wel werknemer of zelfstandige is. De ambtenaren hebben 
recht op een minimumpensioen na 20 jaar loopbaan, terwijl de werknemer en de 
zelfstandigen 2/3 van een volledige loopbaan dienen te bewijzen. Dat verschil in 
behandeling is ingegeven door budgettaire argumenten inzake de leefbaarheid van de 
pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen. Budgettaire en financiële 
beschouwingen volstaan echter niet om een dergelijk verschil in behandeling te 

                                                
1739 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2773/1, 152. 
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verantwoorden, en dit om twee redenen: enerzijds worden alle pensioenstelsels - dat van 
de ambtenaren inbegrepen - met financiële uitdagingen geconfronteerd, en anderzijds 
hebben zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Justitie van de Europese Unie 
meermaals herhaald dat budgettaire bekommernissen niet volstaan om verschillen in 
behandeling te verantwoorden. Bijgevolg schendt dat verschil in behandeling het 
gelijkheidsbeginsel. 

13° Het minimumrecht per loopbaanjaar: het minimumrecht per loopbaanjaar bestaat 
enkel in het werknemersstelsel en beoogde hoofdzakelijk twee doelstellingen. Enerzijds 
ging het om een begeleidende maatregel naar aanleiding van de gelijkschakeling van de 
pensioenleeftijd van mannen en vrouwen en anderzijds om een steunmaatregel die de 
gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de toename van de deeltijdse 
arbeid moest opvangen. Beide doelen zijn eigen aan het pensioenstelsel van de 
werknemers, vermits de pensioenleeftijd voor mannelijke en vrouwelijke ambtenaren al 
sinds twee eeuwen dezelfde is, en de zelfstandigen niet op dezelfde wijze aan de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt onderworpen zijn als de werknemers. Ze nemen 
immers zelf hun beslissingen en zijn vrij om hun arbeidstijd te bepalen. Dat verschil in 
behandeling houdt dus geen schending in van het gelijkheidsbeginsel. 

14° De automatische perequatie versus de niet-automatische welvaartaanpassing: het 
pensioen van de ambtenaren wordt automatisch geperequateerd, terwijl de aanpassing 
van de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen voor elke nieuwe 
welvaartaanpassing bij koninklijk besluit moet worden bekrachtigd. Nochtans is het 
doel van de wetgever hetzelfde voor alle gepensioneerden, met name de 
gepensioneerden te laten delen in de welvaartsstijging van de actieve bevolking om hun 
koopkracht en hun welzijn te vrijwaren, en worden alle pensioenstelsels geconfronteerd 
met gelijkaardige financiële uitdagingen. Er is dus geen redelijke verantwoording voor 
het feit dat er geen automatische aanpassing van de werknemers- en de 
zelfstandigenpensioenen aan de welvaart werd ingevoerd. Dat verschil in behandeling 
schendt bijgevolg het gelijkheidsbeginsel. 

BETREFFENDE DE OVERLEVINGSPENSIOENEN: 

15° De leeftijdsvoorwaarde: de langstlevende echtgenoot van een werknemer of een 
zelfstandige moet in principe 45 jaar oud zijn om aanspraak te kunnen maken op een 
rustpensioen, terwijl er geen leeftijdsvoorwaarde wordt opgelegd aan de overlevende 
echtgenoot van een ambtenaar. Alhoewel de overlevingspensioenen in 1984 op elkaar 
afgestemd werden, gaf de wetgever toen geen verklaring voor dat verschil in 
behandeling. Het is derhalve onmogelijk om het doel van de wetgever op te sporen. 
Bijgevolg is het verschil in behandeling niet verantwoord en schendt het het 
gelijkheidsbeginsel. 

16° De berekeningswijze: de berekeningswijze van het overlevingspensioen verschilt 
aanzienlijk naargelang van de beroepscategorie waartoe de overleden echtgenoot 
behoorde. Nochtans bleek de wetgever dezelfde bekommernis ten aanzien van alle 
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langstlevende echtgenoten te hebben, met name het behoud van een correcte materiële 
situatie. Bovendien zijn zowel de berekeningswijze als de begrenzingen van het 
overlevingspensioen ondoorzichtig. Uit de voorbereidende stukken blijkt duidelijk dat 
de wetgever de laatste 30 jaar streefde naar een gelijkaardige 
overlevingspensioenregeling in de drie besproken stelsels. Daarom zijn we van oordeel 
dat de verschillen in berekeningswijze van het overlevingspensioen tussen de 
pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en het overheidspersoneel niet 
verantwoord zijn en bijgevolg het gelijkheidsbeginsel schenden. 

17° De cumulatieregeling van de overlevingspensioenen: de cumulatieregelingen die van 
toepassing zijn op de overlevingspensioenen van de werknemers, de zelfstandigen en de 
ambtenaren zijn gelijklopend. Het grootste probleem is vooral de complexiteit en de 
ondoorzichtigheid van die regelingen. Ook al wordt het gelijkheidsbeginsel niet 
geschonden door die verschillende, doch gelijklopende regelingen, zou de wetgever 
beter een identieke regeling voor de drie beroepscategorieën invoeren. 

18° De toegelaten arbeid: aangezien de regels dezelfde zijn ongeacht het pensioenstelsel, is 
er geen schending van het gelijkheidsbeginsel. 

19° Het tijdelijk overlevingspensioen: het tijdelijk overlevingspensioen wordt voor 12 
maanden aan de langstlevende echtgenoot toegekend, ongeacht het pensioenstelsel van 
de overleden echtgenoot. De bepalingen zijn conform het gelijkheidsbeginsel. 

20° Het voortgezet overlevingspensioen en het minimaal overlevingspensioen: onder 
bepaalde voorwaarden kan de overlevende echtgenoot van een werknemer en een 
zelfstandige aanspraak maken op een voortgezet overlevingspensioen dat echter 
begrensd wordt in de tijd. De overlevende echtgenoot van een ambtenaar daarentegen 
kan een minimaal overlevingspensioen ontvangen dat onbeperkt in de tijd wordt 
toegekend. Volgens de wetgever beoogt het voortgezet overlevingspensioen een 
evenwicht tussen solidariteit en activering: het moet vermijden dat de overlevende 
echtgenoot zonder inkomsten valt, maar hem er tegelijkertijd toe aanzetten om zelf een 
inkomen te verdienen. Rekening houdend met de evolutie van de maatschappij en in het 
bijzonder van het openbaar ambt, en met de veralgemening van het model van het 
tweeverdienersgezin1740 lijkt het niet verantwoord om de overlevende echtgenoot van 
een ambtenaar niet aan dezelfde regels te onderwerpen. Het gelijkheidsbeginsel is 
hierdoor geschonden. 

BETREFFENDE HET WEZENPENSIOEN: 

21° Het wezenpensioen in de ambtenarenregeling: het wezenpensioen bestaat nog enkel 
in het pensioenstelsel van de ambtenaren. Gezien de evolutie van de 

                                                
1740 De tijd waarin de echtgenote van een ambtenaar om statusredenen thuis bleef (in tegenstelling tot de 
echtgenote van een arbeider die ook ging werken) en vooral een representatiefunctie vervulde in het kader van de 
loopbaan van haar echtgenoot is voorbij. Thans is het model van het tweeverdienersgezin, ongeacht de 
beroepscategorie, de referentie. Over het statuut van de ambtenaren, zie A. HENRY, Administration et 

fonctionnaires. Essai de doctrine administrative, Brussel, Maurice Lambertin ed., 1930, 214-215. 
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kinderbijslagregeling en in het bijzonder de gelijkstelling tussen beroepscategorieën 
inzake kinderbijslag, alsook de invoering van de wezenbijslag in die regeling, is het 
bestaan van een wezenpensioen in het pensioenstelsel van de ambtenaren thans niet 
meer verantwoord en schendt dat verschil in behandeling het gelijkheidsbeginsel. 

BETREFFENDE HET PENSIOEN VAN DE UIT DE ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOOT: 

22° Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot: het pensioen van de uit de 
echt gescheiden echtgenoot bestaat enkel in het werknemers- en in het 
zelfstandigenstelsel en niet in het pensioenstelsel van de ambtenaren. Gezien de evolutie 
van de maatschappij, de veralgemening van de tweeverdienersgezinnen, de grotere 
deelname van de vrouwen aan de arbeidsmarkt en de toename van de samengestelde 
gezinnen blijkt het bestaan van dergelijk pensioen in het stelsel van de werknemers en 
de zelfstandigen niet verantwoord. Het gelijkheidsbeginsel wordt bijgevolg geschonden. 

We kunnen dus vaststellen dat veel verschillen in behandeling naargelang de pensioenstelsels 
het gelijkheidsbeginsel schenden. Rest de vraag of de pensioenstelsels in hun geheel het 
gelijkheidsbeginsel schenden, vermits ze tot gevolg hebben dat de pensioengerechtigden 
verschillend worden behandeld naargelang hun beroepscategorie. Die vraag wordt in deel VI 
beantwoord. 
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DEEL VI – IS HET BESTAAN VAN VERSCHILLENDE 
PENSIOENREGELINGEN NAARGELANG VAN DE 
BEROEPSCATEGORIE BESTAANBAAR MET HET 
GELIJKHEIDSBEGINSEL? 
 
 
 
 
 

“Er waait een koude wind. Vertel, wat is er 

gaande? 

Vertel vooral het sprookje 

dat deze nieuwe eeuw vergeten wil, 

een groot verhaal van Solidariteit. 

 

Vertel mij van sociale zekerheid.” 

 
G. VAN ISTENDAEL

1741 

 
 

 
  

                                                
1741 G. VAN ISTENDAEL, Sociale zekerheid en andere gedichten, Amsterdan-Antwerpen, Atlas, 2010, 55, 
uittreksel uit “De dichter“. 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

Nu is het moment aangebroken om een antwoord te geven op de kernvraag van dit 
proefschrift: is het bestaan van verschillende pensioenregelingen naargelang van de 
beroepscategorie bestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel? Het gaat hier dus niet om 
verschillen in behandeling tussen pensioenstelsels onderling, maar wel om de toetsing van de 
pensioenstelsels in hun geheel aan het gelijkheidsbeginsel. 

Het verschil in pensioenstelsel wordt aan het gelijkheidsbeginsel getoetst aan de hand van het 
toetsingsmodel dat we in deel II hebben besproken. Dat model berust op vijf criteria die we 
door de volgende vragen kunnen verwoorden: 

- Zijn de pensioenstelsels vergelijkbaar? 

- Welk doel heeft de wetgever voor ogen als het gaat om het verschil tussen 
pensioenstelsels? 

- Berust het verschil tussen pensioenstelsels op een objectief onderscheidscriterium? 

- Is het verschil tussen pensioenstelsels verantwoord ten opzichte van het door de 
wetgever beoogde doel? 

- Is het verschil tussen pensioenstelsels evenredig met het door de wetgever beoogde 
doel? 

In principe wordt een verschil in behandeling niet noodzakelijk aan alle vijf criteria getoetst. 
Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat een maatregel die niet verantwoord is ten opzichte van 
het doel van de wetgever, niet meer moet worden getoetst aan het evenredigheidscriterium. 
Desalniettemin gaan we na of het verschil tussen pensioenstelsels de vijf criteria al dan niet 
eerbiedigt. 
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Hoofdstuk 2 - De vergelijkbaarheid van de pensioenstelsels 

In deel IV hebben we de vraag of de pensioenstelsels al dan niet vergelijkbaar zijn reeds 
beantwoord. Om op een coherente wijze het toetsingsschema met betrekking tot het 
gelijkheidsbeginsel op het verschil in pensioenstelsel toe te passen, herhalen we hierna onze 
voornaamste conclusies. We hebben aangetoond dat het doel van de pensioenstelsels van de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren thans hetzelfde is. Het gaat met name om de 
toekenning van een vervangingsinkomen aan gerechtigden die wegens het bereiken van een 
wettelijk vastgelegde leeftijd hun beroepsactiviteiten hebben stopgezet1742, opdat die personen 
voldoende koopkracht bewaren. 

Daarnaast hebben we ook aangetoond dat de financiële structuur van de pensioenstelsels, 
waarop het Grondwettelijk Hof onder meer steunt om de vergelijkbaarheid principieel te 
verwerpen, eveneens dezelfde is. Zowel het pensioenstelsel van de werknemers als dat van de 
zelfstandigen en de ambtenaren wordt gefinancierd door middel van sociale bijdragen en 
staatstussenkomst. Alle pensioenstelsels zijn sinds 1984 contributief1743. Als we het aandeel 
van de financieringsbronnen in de verschillende stelsels analyseren, zien we dat de 
respectieve aandelen van de bronnen naar elkaar toegroeien. Concreet betekent dit dat in het 
pensioenstelsel van de ambtenaren het bijdragenaandeel toeneemt en het staatsaandeel 
vermindert, terwijl in de pensioenstelsels van de werknemers en de zelfstandigen het 
bijdragenaandeel vermindert en het staatsaandeel belangrijker wordt. 

De geschiedenis van de wettelijke pensioenen die we in deel III vanuit de invalshoek van het 
gelijkheidsbeginsel hebben onderzocht, toont bovendien aan dat de wetgever in de loop der 
jaren naar een gelijkaardige bescherming en een gelijke behandeling van de verschillende 
beroepscategorieën streefde, net als dat het geval was in de andere sectoren van de sociale 
zekerheid. De evolutie naar meer gelijkheid verloopt echter trager in de pensioensector dan in 
de andere sectoren van de sociale zekerheid1744. Die traagheid is hoofdzakelijk te wijten aan 
twee redenen: enerzijds heeft gelijkheid een prijs, anderzijds werd ons 
socialebeschermingsstelsel om historische redenen rond drie beroepscategorieën ontwikkeld. 

De gelijkstelling van beroepscategorieën heeft een prijs, en die blijkt voor de staat hoger te 
liggen in de pensioensector dan in de andere socialezekerheidssectoren. Als de staat de kosten 
van de gelijkstelling volledig op zich neemt, zouden de openbare financiën in het gedrang 
kunnen komen. Indien de staat die kosten over de verscheidene actoren, namelijk werkgevers, 
werkenden en zichzelf, wil verdelen, zouden de staatsbestuurders - lees: de politici -, hier een 
politieke prijs voor moeten betalen. Dat is althans wat politici denken, daar ze zich ervan 
bewust zijn dat burgers graag meer socialezekerheidsprestaties krijgen, maar niet geneigd zijn 

                                                
1742 Onder voorbehoud van de mogelijkheid om een beroepsactiviteit te verrichten met behoud van het pensioen, 
dit is het systeem van toegelaten arbeid. 
1743 Het contributieve karakter van het ambtenarenpensioen werd in de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering van de pensioenstelsels opgenomen maar wegens de techniek van de budgettaire 
ruiters was de pensioenregeling van de ambtenaren al voor 1984 de facto contributief, ook al was het maar in 
beperkte mate. 
1744 Op de arbeidsongeschiktheid na die, zoals gezien, ook belangrijke verschillen in behandeling bevat. 
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om daarvoor meer te betalen. Bovendien weten ze dat ondernemingen en zelfstandigen aan de 
alarmbel van de competitiviteit zullen trekken. De voorbereidende werken en andere 
verslagen aan de Koning bewijzen dit ongetwijfeld. Er staat herhaaldelijk in vermeld dat de 
wetgever dezelfde voordelen wil toekennen aan de werknemers als aan de ambtenaren of dat 
hij de zelfstandigen dezelfde bescherming wil bieden als de werknemers; maar dat dit 
financieel niet haalbaar is omdat de sociale bijdragen op die manier op een te hoog niveau 
zouden komen en/of omdat de huidige situatie van de openbare financiën dit niet toelaat 
zonder het begrotingsevenwicht in het gedrang te brengen. Politiek gezien is het dus 
voortdurend zoeken naar een dubbel evenwicht: een evenwicht tussen meer gelijkheid en 
minder uitgaven enerzijds, en tussen tevredenheid van de bevolking en goed 
verkiezingsresultaat anderzijds. 

De sociale zekerheid was oorspronkelijk gericht op de arbeidersklasse. Daarnaast konden de 
ambtenaren aanspraak maken op verschillende sociale voordelen. Beide socialebe-
schermingsstelsels ontwikkelden zich aanvankelijk los van elkaar. Het is pas in het begin van 
de XXste eeuw dat men de voordelen van de verschillende categorieën met elkaar begon te 
vergelijken en dat arbeiders en bedienden langzamerhand op dezelfde wijze, of althans op 
gelijkaardige manier, werden behandeld. Op dat moment waren er dus twee 
beroepscategorieën die de aandacht van de wetgever kregen: de werknemers (arbeiders en 
bedienden) en de ambtenaren1745. De zelfstandigen werden als een aparte categorie 
beschouwd die, ondanks pogingen van de wetgever om ze een zekere sociale bescherming te 
bieden, zo gehecht waren aan hun vrijheid en autonomie dat ze tegen elke inmenging van de 
overheid opzagen. Het is pas na de tweede wereldoorlog dat de sociale zekerheid werkelijk 
voor alle werkenden (werknemers, ambtenaren en zelfstandigen) veralgemeend werd. Het 
verslag aan de Regent van de Besluitwet van 28 december 19441746 vermeldt trouwens dat “de 
sociale zekerheid aan allen gewaarborgd [moet] zijn, aan de zelfstandige arbeiders, 
ambachtslieden, handelaars of personen die een vrij beroep uitoefenen, zowel als aan de 
loonarbeiders"1747. De actieve bevolking was dus op dat ogenblik al lang ingedeeld in drie 
categorieën en de verdere ontwikkeling van de sociale zekerheid bleef erop steunen. 

Paradoxaal genoeg kunnen we de volgende dualiteit vaststellen: aan de ene kant verklaarde de 
wetgever herhaaldelijk dat hij alle werkenden een gelijke sociale bescherming wou geven, 
maar aan de andere kant was het blijkbaar onmogelijk om het bestaan van de drie 
beroepscategorieën in vraag te stellen. 

Ten slotte, zoals aangetoond in deel II, dient te worden opgemerkt dat de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof inzake vergelijkbaarheid van de pensioenstelsels de laatste jaren 
evolueert. Ondanks zijn principiële stelling ‘de pensioenstelsels zijn niet vergelijkbaar’, laat 

                                                
1745 De beweegredenen van de wetgever waren wellicht heel verschillend. De interesse van de wetgever voor de 
werknemers was vooral ingegeven door de woelige sociale gebeurtenissen van de XIXde eeuw. Sommige politici 
waren echt bekommerd om de leef- en arbeidsomstandigheden van de werknemers; anderen wilden vooral de 
woelige situatie onder controle houden en toezicht uitoefenen op de werknemersbewegingen. 
1746 Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 30 december 
1944. 
1747 Wetsontwerp van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, Parl.St. Kamer 1962-1963, nr. 527/1, 4. 
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het Grondwettelijk Hof sommige uitzonderingen toe door een ander referentiekader dan dat 
van de pensioenstelsels uit te kiezen. Zo wordt bijvoorbeeld het pensioen van de uit de echt 
gescheiden echtgenote van een overleden werknemer vergeleken met het overlevingspensioen 
van de gescheiden echtgenote van een overleden ambtenaar1748, omdat het Hof de situatie van 
de ex-echtgenote als referentiekader verkiest. Een belangrijke uitspraak die die evolutie 
bevestigt, is ongetwijfeld de beslissing van 31 mei 2011 waarin het Hof voor de eerste keer 
uitdrukkelijk verklaart dat de pensioenstelsels met elkaar vergelijkbaar zijn als de betwiste 
norm een gemeenschappelijke bepaling van alle stelsels is1749. We gaan echter een stap verder 
dan het Grondwettelijk Hof door te stellen dat de pensioenstelsels wél vergelijkbaar zijn. 

 

                                                
1748 Arbitragehof 10 mei 2006, 73/2006; 11 januari 2006, 4/2006 
1749 “(...) uit het oogpunt van de inachtneming van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, een 
vergelijking tussen die pensioenstelsels kan worden gemaakt wanneer eenzelfde maatregel, die voor die stelsels 
gemeenschappelijk is, duidelijk verschillende gevolgen heeft in het ene en het andere stelsel”, GwH 31 mei 
2011, 93/2011, B.5. 
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Hoofdstuk 3 - Het teleologisch criterium: het doel van de wetgever 
betreffende het verschil in pensioenstelsel 

Voor de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel dient te worden gezocht naar het doel dat de 
wetgever beoogt door de invoering (of het behoud) van een verschil in behandeling. In casu 
gaat het derhalve om de volgende vraag: welk doel beoogde de wetgever met de invoering 
van verschillende pensioenstelsels naargelang van de beroepscategorie? 

Op basis van de analyse van de wetgevende documenten (voorbereidende werken, verslagen 
aan de Koning, oude wetteksten, enz.) is het antwoord hierop vrij duidelijk: de wetgever had 
geen specifieke doelstelling. Het bestaan van drie pensioenstelsels is vooral te wijten aan de 
historische ontwikkeling van de Belgische sociale zekerheid. 

Het pensioenstelsel van de ambtenaren steunde op de pensioenregeling die dateert van vóór 
het ontstaan van België. De voorbereidende stukken tonen onmiskenbaar aan dat meerdere 
bepalingen en basisprincipes van de huidige pensioenregeling van de ambtenaren 
overgenomen werden van het pensioenbesluit van 18141750, al dan niet met aanpassingen. Zo 
werd bijvoorbeeld de referentiewedde aangepast (de referentiewedde wordt berekend op basis 
van de wedde van de laatste vijf jaar en niet op basis van de wedde van de laatste drie jaar), 
terwijl het tantième (het 60ste) zonder discussie behouden bleef, ook al wist niemand waarom 
het in 1814 werd gekozen. De kwestie van een eventuele financiële tussenkomst van de 
pensioengerechtigde ambtenaren kwam zelfs niet aan bod. Destijds was het blijkbaar voor 
iedereen vanzelfsprekend dat de volledige kost van de ambtenarenpensioenen ten laste van de 
staat kwam. In de loop der jaren werden bepalingen toegevoegd of gewijzigd, maar zonder 
aan de basisprincipes van het systeem te tornen, ondanks de evolutie van de maatschappij en 
vooral de evolutie van het openbaar ambt. Bijgevolg spreekt men onder andere nog steeds van 
uitgestelde wedde en van kosteloosheid van de ambtenarenpensioenen, ondanks het feit dat 
het contributieve karakter van de overheidspensioenen in de wet van 15 mei 1984 houdende 
maatregelen tot harmonisering van de pensioenregelingen werd opgenomen. Dat laatste is 
hoogstwaarschijnlijk de enige merkwaardige evolutie in de basisprincipes van het 
ambtenarenpensioen, maar die lijkt nog niet tot eenieder doorgedrongen te zijn. Daarenboven 
hebben we in deel IV aangetoond dat die oorspronkelijke basisprincipes de dag van vandaag 
voorbijgestreefd zijn. 

Uit privé-initiatieven die aanvankelijk voor de arbeiders waren bestemd, ontwikkelde zich het 
pensioenstelsel van de werknemers. Toen de pensioenverzekering veralgemeend en 
vervolgens verplicht werd, nam de wetgever de bestaande structuur over en organiseerde hij 
het pensioenstelsel van de werknemers daarrond. Die pensioenregeling steunde derhalve op 
een verzekeringsmechanisme en was gefinancierd door sociale bijdragen, later aangevuld met 
overheidsgeld. Om historische reden verschilde de structuur van het pensioenstelsel van de 

                                                
1750 Arrêté du prince souverain (Guillaume d’Orange-Nassau) du 14 septembre 1814 qui détermine les conditions 
auxquelles les demandes de pensions civiles sont accordées (Jour. Offic., t. 3, n. XCI, 135), Pasinomie, 
deuxième série (1814-1830), vol. 1, 263-265. Dit besluit werd toepasselijk verklaard door een besluit van 31 juli 
1815. 
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werknemers dus aanzienlijk van die van de ambtenaren. Naar aanleiding van de verdere 
uitbouw van de werknemersregeling herhaalde de wetgever meermaals dat hij de werknemers 
een gelijkaardige bescherming wou bieden als de ambtenaren. Men denke bijvoorbeeld aan de 
berekening van het gezinspensioen dat 75 % bedraagt van het referteloon. Dat bedrag werd 
gekozen omdat het ambtenarenpensioen 75 % van de refertewedde bedroeg. De wetgever 
heeft weliswaar die gelijkstelling niet volledig doorgevoerd, niet om inhoudelijke maar wél 
om budgettaire redenen. Het hoofdargument was dat een volledige gelijkstelling het budget 
van het werknemersstelsel in het gedrang zou brengen. 

Het pensioenstelsel van de zelfstandigen ontstond later dan de andere pensioenstelsels en 
nadat de wetgever al gepoogd had om de (armere) zelfstandigen aan een verplichte 
pensioenregeling te onderwerpen. Tot ongeveer halverwege de XXste eeuw gaf de 
zelfstandigenbeweging de voorrang aan de vrijheid en de autonomie van de zelfstandigen ten 
koste van de sociale bescherming. Het eerste echte pensioenstelsel voor zelfstandigen toont 
dat duidelijk aan doordat de zelfstandige tussen drie mogelijkheden kon kiezen om zijn oude 
dag te beschermen. Het pensioenstelsel van de zelfstandigen werd vervolgens opgebouwd 
rond twee elementen: enerzijds weerspiegelde de structuur ervan de organisatie van het 
werknemersstelsel (betaling van sociale bijdragen, tussenkomst van de overheid, 
verzekeringsmechanisme); anderzijds waren de toegekende prestaties minimaal omdat ze 
vooral op de armere zelfstandigen gericht waren. De anderen hadden immers geen nood aan 
enige overheidsregulering, noch staatstussenkomst. Men koos dus bewust voor een aparte 
pensioenregeling om de wil van de zelfstandigen te respecteren. De eis voor een gelijkaardige 
bescherming van de zelfstandigen is vrij recent en is de laatste jaren fors toegenomen, onder 
andere omdat de verhouding actieven-gepensioneerden in het zelfstandigenstelsel thans zeer 
ongunstig ligt. 
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Hoofdstuk 4 - De objectiviteit van het verschil in pensioenstelsel 

Berust het verschil tussen pensioenstelsels op een objectief criterium? Objectiviteit is in se 
subjectief want ze is aan een subject gerelateerd. Daarom hebben we evenveel argumenten die 
bewijzen dat het verschil in behandeling op een objectief criterium berust, als argumenten die 
aantonen dat het subjectief is. We hebben in deel II gezien dat een schending van het 
objectiviteitscriterium hoofdzakelijk om twee redenen niet veel voorkomt. Ten eerste, om de 
net hiervoor gestelde reden: er zijn meestal evenveel argumenten om te bewijzen dat het 
verschil in behandeling al dan niet op een objectief criterium berust; vervolgens, omdat een 
schending van het objectiviteitscriterium de rechtszekerheid en het vertrouwen in het recht in 
het gedrang zouden brengen. Is de wetgever of de rechter nog betrouwbaar als men vaststelt 
dat objectiviteit een relatief begrip is dat al dan niet geschonden wordt naargelang de 
gehanteerde interpretatiemethode? 

Inzake pensioenstelsels zou men het volgende kunnen stellen. Oorspronkelijk, bij het ontstaan 
van de pensioenstelsels, berustte het verschil in behandeling tussen werknemers, zelfstandigen 
en ambtenaren op een objectief criterium. De leefomstandigheden en de plaats in de 
maatschappij van de drie categorieën waren immers verschillend. De werknemers behoorden 
tot het volk, de laagste klasse van de bevolking; de zelfstandigen maakten deel uit van de 
burgerij, dit waren vooral handelaars en beoefenaars van vrije beroepen die in de 
maatschappij hogerop wilden komen; de ambtenaren kwamen meestal uit de adel, personen 
van hoge stand die een nobeler doel, het algemeen belang, dienden. Bijgevolg was de 
pensioenverzekering in de eerste plaats bestemd voor de werknemers, terwijl de ambtenaren 
een rustpensioen ontvingen dat beschouwd werd als dankbetuiging voor aan de staat bewezen 
diensten. Hun situatie was dus inderdaad verschillend. Voor de zelfstandigen werd, zoals 
gezegd, een pensioenstelsel opgericht dat een evenwicht tussen bescherming van de minder 
gegoeden en vrijheidsdrang beoogde. Op een zekere manier gingen de beroepscategorieën de 
plaats innemen van de standen. 

Anno 2012 bestaan de beroepscategorieën nog steeds. Dit zijn als het ware de ‘moderne 
standen’. De bevolking wordt niet meer ingedeeld in volk, burgerij en adel, maar in 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De hele sociale organisatie van de maatschappij 
steunt daarop. Maar berust dit verschil in behandeling de dag van vandaag op een relevant 
objectief criterium? We menen van niet. In deel III hebben we gezien dat het verschil tussen 
werknemers en zelfstandigen of tussen werknemers en ambtenaren thans voorbijgestreefd is. 
Eenzelfde functie kan als werknemer of als zelfstandige worden uitgeoefend. De 
arbeidsrelatiewet van 20061751 is trouwens de bevestiging van een vaak voorkomende 
praktijk. Men zou kunnen stellen dat in tegenstelling tot de andere beroepscategorieën een 
zelfstandige geen werkgever heeft, wat concreet betekent dat hij niet onder gezag werkt. 
Formeel is dergelijke stelling correct, maar ze wordt regelmatig door de praktijk 
tegengesproken. Men denke bijvoorbeeld aan zelfstandigen die in grote architecten- of 
advocatenkantoren werken of die als manager in privéfirma’s worden tewerkgesteld. Ze 

                                                
1751 Programmawet (I) 27 december 2006, titel XIII ‘Aard van de arbeidsrelatie’, art. 328-343, BS 28 december 
2006. De uitvoeringsbesluiten van die wet zijn nog niet goedgekeurd. 
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worden de facto onderworpen aan de werknemersregels inzake jaarlijks verlof, afwezigheden, 
forfaitair loon, premies en bonussen, enz. Vertrekkend van het klassieke criterium om 
werknemers en zelfstandigen van elkaar te onderscheiden, namelijk de gezagsverhouding, 
stelt men in de praktijk echter vast dat “de opdrachtgever of cliënt [van een zelfstandige 
eveneens] het recht [heeft] instructies te geven en controle uit te oefenen”1752. Men zou 
bijgevolg kunnen besluiten dat zowel de werknemer als de zelfstandige onder het gezag van 
een derde hun werk uitoefenen. 

Wat het verschil tussen overheidspersoneelsleden en werknemers betreft, kan men het 
volgende vaststellen. De overheid werft zowel vast als contractueel personeel aan en het 
aantal contractuelen stijgt voortdurend. Beide categorieën personeelsleden voeren hetzelfde 
werk uit. De overheid wordt als een valabele werkgever beschouwd, zoals eender welke 
privéfirma en ze probeert om op de arbeidsmarkt even aantrekkelijk te zijn als de andere 
privéwerkgever. 

Ten slotte, is de periode waarin men gedurende zijn hele leven onder eenzelfde sociaal statuut 
werkte (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) voorbij. Het aantal gemengde loopbanen neemt 
regelmatig toe en veel mensen zijn tegelijkertijd aan twee statuten onderworpen, omdat ze een 
hoofdberoep en een bijberoep uitoefenen (men denke bijvoorbeeld aan de werknemer die een 
activiteit als zelfstandige in bijberoep uitoefent). Bijgevolg berust de indeling van de 
bevolking in werknemers, zelfstandigen en ambtenaren niet meer op een relevant objectief 
criterium in het kader van een moderne pensioenopvatting. 

Die twee stellingen tonen aan dat het resultaat van de toetsing aan het objectiviteitscriterium 
verschillend kan zijn naargelang de gekozen interpretatiemiddelen. Zoals gezien is dit de 
essentie van het hedendaags pragmatisch interpretatiemodel dat FRYDMAN naar voor 
bracht1753. Dat model houdt in dat de wet aan de hand van een waaier van argumenten en 
middelen kan worden geïnterpreteerd: historische, economische, financiële, louter juridische, 
politieke, contextuele, maatschappelijke, enz. elementen kunnen een bepaalde interpretatie 
van de wet staven. Zo kunnen de betekenis en de draagwijdte van een tekst worden afgeleid 
uit de wil van de wetgever, uit de situatie waarop de norm wordt toegepast, uit een afweging 
van de verschillende belangen, uit de samenhang van de rechtsorde, uit de algemene 
rechtsbeginselen... Volgens FRYDMAN gaat het tegelijkertijd om concurrerende en 
aanvullende methoden, die gewoonlijk als legitiem worden beschouwd en aanvaard1754. De 
jurist die de tekst interpreteert, dient bijgevolg een keuze te maken tussen al die 
interpretatiemogelijkheden. 

Aangaande de toetsing aan het onderscheidscriterium heeft het hedendaags pragmatisch 
interpretatiemodel tot gevolg dat het objectiviteitscriterium niet wordt geschonden als het 
verschil in pensioenstelsel enkel door historische elementen wordt onderzocht en dat het wél 

                                                
1752 J. VAN LANGENDONCK, “Het Belgisch model van sociale zekerheid”, BTSZ 2008, 61. 
1753 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 665-671. 
1754 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 666. 
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wordt geschonden als het verschil in pensioenstelsel volgens politieke en maatschappelijke 
beschouwingen wordt nagegaan1755. 

 

                                                
1755 Men zou hier een parallel kunnen trekken met het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden. 
Toen het werd ingevoerd, berustte dat verschil in behandeling op een objectief criterium, daar arbeiders en 
bedienden niet in dezelfde situatie waren. Thans is dit niet meer het geval. Het gebeurt trouwens regelmatig dat 
hetzelfde werk zowel door arbeiders als door bedienden wordt uitgevoerd, naargelang het bedrijf dat die 
werknemers tewerkstelt. Vanuit dat oogpunt berust het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden 
vandaag de dag niet op een objectief criterium. Met andere woorden, naargelang dit verschil in behandeling aan 
de hand van historische factoren of van politieke en maatschappelijke beschouwingen wordt geïnterpreteerd, 
komt men tot een ander resultaat. Hier dient echter te worden vermeld dat het Grondwettelijk Hof in zijn jongste 
arrest geoordeeld heeft dat het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden het gelijkheidsbeginsel 
schendt omdat dat verschil niet verantwoord is. Het Hof steunde zijn redenering niet op een gebrek aan 
objectiviteit, hoogstwaarschijnlijk om de hiervoor vermelde redenen van rechtszekerheid en vertrouwen in het 
recht. GwH 7 juli 2011, 125/2011. 
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Hoofdstuk 5 - De pertinentie van het verschil in pensioenstelsel ten 
opzichte van het door de wetgever beoogde doel 

Omdat de wetgever geen specifiek doel voor ogen had wat het verschil in pensioenstelsel 
betreft, gaan we na of dat verschil verantwoord is ten opzichte van het doel van het pensioen. 

In deel IV hebben we gesteld dat het doel van het pensioen thans erin bestaat om een 
vervangingsinkomen toe te kennen aan gerechtigden die wegens het bereiken van een 
wettelijk vastgelegde leeftijd hun beroepsactiviteiten hebben stopgezet, opdat die personen 
voldoende koopkracht bewaren. Die doelstelling is dezelfde voor alle beroepscategorieën. Is 
het bijgevolg verantwoord om werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op verschillende 
wijze te behandelen? Het hoofdargument dat wordt aangevoerd om dergelijk verschil in 
behandeling te verantwoorden, is het financiële argument. We hebben het hier niet over de 
verworven rechten, omdat de wetgever altijd overgangsmaatregelen kan nemen zodat de 
stelsels in de toekomst worden hervormd met behoud van de verworven rechten uit het 
verleden. We hebben gezien in deel II dat financiële beschouwingen op zich niet volstaan om 
te “verantwoorden dat personen die zich in identieke situaties bevinden, verschillend worden 
behandeld”1756, maar ook dat de constitutionele rechter dikwijls betwiste maatregelen 
verantwoordt aan de hand van begrotingsdoelstellingen1757. Nochtans stellen het Hof van 
Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens “dat de 
praktische gevolgen van een rechterlijke uitspraak weliswaar zorgvuldig moeten worden 
afgewogen, doch dat dit er niet toe mag leiden dat de objectiviteit van het recht geweld wordt 
aangedaan (...)”1758.  

Als we het financiële en budgettaire argument buiten beschouwing laten, lijkt het verschil in 
behandeling niet pertinent. Aan de ene kant zijn er drie beroepscategorieën die zich allemaal 
in dezelfde situatie bevinden (de werkenden); aan de andere kant zijn er drie verschillende 
pensioenstelsels die een gemeenschappelijk doel hebben. Om dat identieke doel te bereiken is 
het bijgevolg niet verantwoord om personen die zich in dezelfde situatie bevinden, aan 
verschillende pensioenregelingen te onderwerpen. 

 

                                                
1756 GwH 24 februari 2009, 32/2009, B.13.3. In dezelfde zin oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het budgettaire 
argument niet voldoende is om het betwiste verschil in behandeling te verantwoorden: GwH 15 januari 2009, 
3/2009, B.3; Arbitragehof 30 januari 2007, 25/2007, B.12. 
1757 Zie bijvoorbeeld GwH 31 mei 2011, 93/201; 15 januari 2009,  3/2009, B.3; Arbitragehof 30 januari 2007, 
25/2007, B.9. Dezelfde stelling vindt men ook terug in de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, zie onder andere HvJ C-172/02, Bourgard, 2004. 
1758 HvJ 43/75, Gabrielle Defrenne v. Belgische luchtvaartmaatschappij NV SABENA, Jur. 1976, 455, punt 71 ; 
EHRM 13 juni 1979, Marckx t. België, § 58. Dit standpunt wordt trouwens bijgetreden door het Grondwettelijk 
Hof. Zie GwH 7 juli 2011, 125/2011, B.5.4; Arbitragehof 4 juli 1991, 18/91, B.10. 



 

414 



 

415 

Hoofdstuk 6 - De evenredigheid van het verschil in pensioenstelsel 
ten opzichte van het door de wetgever beoogde doel 

Om hetzelfde doel te bereiken worden werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op een 
verschillende manier behandeld waardoor ze geen recht hebben op dezelfde prestaties, noch 
aan dezelfde voorwaarden worden onderworpen. In deel II hebben we gezien dat het 
evenredigheidscriterium inhoudt dat de aangewende middelen redelijkerwijze evenredig 
moeten zijn met het beoogde doel of, anders gezegd, dat het objectief onderscheid 
noodzakelijk en proportioneel moet zijn met de doelstelling waarnaar de regelgever streeft. 

Als men kan aannemen dat het verschil in behandeling tussen werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren noodzakelijk was toen de eerste pensioenstelsels opgericht werden, kan men 
thans onmogelijk stellen dat dergelijk verschil nog steeds nodig is. Zoals eerder gezegd zijn 
de categorieën in de loop der jaren veranderd. Het werk van de enen onderscheidt zich (zo 
goed als) niet meer van het werk van de anderen. Eenzelfde baan kan zowel door een 
werknemer als een zelfstandige worden uitgeoefend; een contractueel personeelslid van de 
overheid vervult dezelfde functie als een vastbenoemd ambtenaar, enz. De ‘keuze’ van een 
sociaal statuut is trouwens geen keuze in de echte betekenis van het woord, maar wordt eerder 
ingegeven door opportuniteitsargumenten, hetzij in hoofde van de werkende, hetzij in hoofde 
van de werkgever/klant. 

Bovendien is het verschil in behandeling niet proportioneel met het doel dat de wetgever 
beoogt. Dat doel is hetzelfde voor alle werkenden. Het is derhalve onevenredig om ze aan 
verschillende pensioenstelsels te onderwerpen daar de gevolgen van die onderwerping 
aanzienlijk verschillen naargelang het stelsel waaronder de pensioengerechtigde ressorteert. 

Vaak wordt gesteld dat het verschil in pensioenstelsel tussen werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren wel evenredig is aangezien ze niet dezelfde bijdragen betalen. Inderdaad!1759 
Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren betalen verschillende sociale bijdragen. Maar is 
dergelijke redenering niet tautologisch? In de maatschappij hoort men vaak dat het logisch is 
dat zelfstandigen niet dezelfde pensioenrechten hebben als de andere categorieën omdat ze 
veel minder bijdragen betalen, of dat het logisch is dat ambtenaren een voordelig pensioen 
ontvangen, vermits ze tijdens hun loopbaan minder dan werknemers verdienen. Met andere 
woorden, het verschil in pensioenstelsel zou proportioneel zijn met wat tijdens de loopbaan 
gebeurt. Dergelijke redenering is ongetwijfeld aantrekkelijk dankzij de eenvoud ervan, maar 
inhoudelijk is ze tautologisch. De pensioenregeling wordt dan immers verantwoord door haar 
eigen structuur, terwijl het doel van elk pensioenstelsel het aanknopingspunt zou moeten zijn 
om te oordelen of het evenredigheidscriterium geschonden is. Met dergelijke redenering komt 
men in het immobilisme terecht. 

De niet-tautologische redenering kan eigenlijk anders moeten klinken: als het doel van de 
verschillende pensioenstelsels hetzelfde is, is het niet evenredig dat de pensioenstelsels 

                                                
1759 Voor zover men tenminste geen rekening houdt met de talrijke verminderingen van werkgeversbijdragen die 
van toepassing zijn in de privésector. 
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verschillend zijn want dat verschil brengt onevenredige gevolgen met zich mee. Indien die 
onevenredige gevolgen het resultaat zijn van verschillen in de organisatie van die stelsels, dan 
moet de organisatie van die pensioenstelsels worden aangepast zodat de gevolgen ervan niet 
meer onevenredig zijn. Men kan moeilijk de uitkomst veranderen als de determinerende 
factoren niet worden aangepast! 
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Hoofdstuk 7 - Besluit 

Het feit dat de pensioenstelsels verschillen naargelang van de beroepscategorie schendt het 
gelijkheidsbeginsel. Die schending kan zowel aan de hand van het objectiviteitscriterium als 
door middel van het pertinentie- of het evenredigheidscriterium worden vastgesteld. 

Het lijkt erop dat de pensioenstelsels niet meer in overeenstemming zijn met de huidige 
maatschappelijke context, noch met de wil van de wetgever en vooral niet met het doel dat de 
pensioenstelsels nastreven. Men verschuilt zich achter opvattingen van twee eeuwen geleden 
en budgettaire argumenten om dat verschil in behandeling in stand te houden. 

De fundamentele vraag daarachter is of het recht dient te worden geïnterpreteerd in functie 
van de beweegredenen toen de rechtsnorm werd aangenomen of in functie van de huidige 
stand van zaken? Tussen beide uiterste interpretatiemethoden dient uiteraard geen definitieve 
keuze te worden gemaakt. De juridische interpretatie is uit aard het zoeken naar een 
evenwicht tussen de belangen die op het spel staan1760. Daarenboven is het recht een evolutief 
begrip dat op een bepaald moment een bestaande situatie reguleert en/of dat een onbestaande 
situatie poogt te scheppen en de manier waarop individuen zich gedragen in een bepaalde 
richting te sturen. FRYDMAN stelt heel terecht: “L’interprétation n’a pas seulement une valeur 

scientifique, mais également une portée politique”1761. De keuze van een 
interpretatiemethode, of althans van interpretatiemiddelen, “geeft een duidelijke aanwijzing 
van de vergelijken en de keuzes van de maatschappij tussen verleden en toekomst, zichzelf en 
anderen, waarden en concurrerende interesten die gelijktijdig bestaan en naar erkenning 
vragen”1762. 

Zo bekeken hebben we ook in dit proefschrift een keuze gemaakt. Het is immers niet alleen de 
interpretatiemethode die de jurist moet uitkiezen, maar ook de invalshoek van waaruit en de 
manier waarop hij het gelijkheidsbegrip benadert1763. Omdat de studie van de geschiedenis 
inzake gelijkheid en sociale zekerheid aantoont dat gelijkheid van een collectieve en 
categoriale opvatting naar een geïndividualiseerde benadering evolueerde, hebben we er 
bewust voor gekozen om de bestaanbaarheid van het verschil in pensioenstelsel met het 
gelijkheidsbeginsel te onderzoeken, vertrekkende van de uitkeringsgerechtigde als 
uitgangspunt. Het is op zich geen keuze die ingegeven wordt door persoonlijke sociale en/of 
politieke overtuigingen, maar wel door de vaststelling dat het gelijkheidsbegrip van de XXIste 
eeuw vooral gericht is op het individu en zijn rechten (of de afwezigheid van zijn rechten) en 
niet meer op de groep of de collectiviteit. 

 

                                                
1760 Cf. Deel II. 
1761 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 23. 
1762 B. FRYDMAN, Le sens des lois, Bruxelles, Bruylant, 2007, 23. 
1763 Cf. Deel II, Hoofdstuk 2, Afdeling 3 - Besluit. 
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CONCLUSIES 

De kernvraag van dit proefschrift luidde: “houdt het feit dat de pensioenstelsels verschillend 
zijn naargelang van de beroepscategorieën, een schending van het gelijkheidsbeginsel in?”. 
Het antwoord hierop is positief. Met andere woorden, het verschil in pensioenstelsel 
naargelang van de beroepscategorie schendt het gelijkheidsbeginsel. 

Om dat antwoord te formuleren, hebben we een aantal stappen gevoerd. 

We hebben eerst aandacht besteed aan het gelijkheidsbeginsel. Wat houdt gelijkheid in? Hoe 
wordt een rechtsnorm aan het gelijkheidsbeginsel getoetst? Is die toetsing verschillend 
naargelang de rechtstakken of de sector van de sociale zekerheid? Daar zijn we tot de 
conclusie gekomen dat gelijkheid een evolutief begrip is dat sterk samenhangt met de 
maatschappelijke context. De gelijkheid van de XVIIIde eeuw heeft niet dezelfde betekenis als 
de gelijkheid van de XXIste eeuw. Het toetsingsmodel dat toegepast wordt om een betwiste 
bepaling aan het gelijkheidsbeginsel te toetsen, blijft in alle gevallen hetzelfde. Het berust op 
vijf criteria: vergelijkbaarheidscriterium, teleologisch criterium, objectiviteitscriterium, 
pertinentiecriterium en evenredigheidscriterium. Dat model wordt zowel door het 
Grondwettelijk Hof als door het Hof van Justitie van de Europese Unie gehanteerd. Tussen 
beide hoven zijn er uiteraard een aantal nuances in de toepassing van het model maar die zijn 
niet van aard om het toetsingsschema te veranderen. Inzake beroepscategorieën werd 
eveneens opgemerkt dat beide rechtscolleges de analoge-interpretatiemethode gebruiken, dat 
wil zeggen dat ze de redenering die van toepassing is op een bepaalde beroepscategorie ook 
op een andere beroepscategorie kunnen toepassen als het nagestreefde doel 
gemeenschappelijk is of als de relevante bepalingen op gelijkaardige wijze worden 
geformuleerd. Wat de rechtspraak betreft, dient te worden vastgesteld dat het Grondwettelijk 
Hof min of meer geneigd is schendingen van het gelijkheidsbeginsel vast te stellen naargelang 
de rechtstak of de socialezekerheidssector. Dergelijke houding van het Hof kan worden 
verklaard door het feit dat het Hof vrij veel belang hecht aan de financiële en 
maatschappelijke gevolgen van zijn uitspraak. De vraag is wel of dergelijke beschouwingen 
een grotere gelijkheid nog lang in de weg kunnen staan. Ten slotte hebben we ook 
geconcludeerd dat wat betreft de pensioenstelsels betreft, het vergelijkbaarheidscriterium en 
het teleologisch criterium vooral belangrijk waren. 

Bijgevolg hebben we in deel III de evolutie van de gelijkheid in de sociale zekerheid 
opgespoord aan de hand van het teleologisch criterium. Het ging er dus vooral om het doel 
van de wetgever inzake gelijkheid tussen beroepscategorieën in de sociale zekerheid te 
onderzoeken. Met andere woorden, wou de wetgever meer gelijkheid tussen 
beroepscategorieën invoeren of, integendeel, wenste hij de werkenden een totaal verschillende 
sociale bescherming te bieden omdat hij specifieke doelstellingen nastreefde. Daarvoor 
hebben we de geschiedenis van de sociale bijstand, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, 
de kinderbijslag, de werkloosheid, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de wettelijke 
pensioenen door de gelijkheidsbril bestudeerd. De voornaamste conclusie was dat de 
wetgever in de loop der jaren meer gelijkheid tussen beroepscategorieën wou invoeren in de 
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verschillende takken van de sociale zekerheid, hetzij uit eigen beweging, hetzij wegens 
invloed van buitenaf. Dat doel werd grotendeels bereikt voor alle sectoren, behalve wat de 
arbeidsongeschiktheid en de wettelijke pensioenen betreft. Inzake pensioenen zijn we een stap 
verder gegaan door de beweegredenen die aan de grondslag lagen van wettelijke bepalingen 
op te sporen. Met andere woorden, het ging erom te onderzoeken waarom en op welke basis 
de wetgever wettelijke bepalingen had goedgekeurd. Het resultaat van dat onderzoek houdt in 
dat men sommige bepalingen niet kan uitleggen omdat ze bijvoorbeeld van vroegere 
regelingen werden overgenomen maar ook dat andere maatregelen het resultaat waren van een 
‘compromis’ tussen het doel van de wetgever en de beschikbare financiële middelen. 
Aangaande het doel van de wetgever inzake wettelijke pensioenen, dient te worden opgemerkt 
dat de wetgever sedert het ontstaan van België tot de dag van vandaag naar meer gelijkheid 
tussen beroepscategorieën streeft en vooral tussen de individuen onderling, ook al heeft hij 
doel niet of maar zeer gedeeltelijk bereikt. 

Omdat het Grondwettelijk Hof in zijn vaste rechtspraak stelt dat de pensioenstelsels in 
principe niet vergelijkbaar zijn omdat doel, financiering en toekenningsvoorwaarden 
verschillen, hebben we in deel IV de vraag beantwoord of de pensioenstelsels van de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren al dan niet vergelijkbaar zijn.  Het onderzoek 
van het vergelijkbaarheidscriterium in een apart deel werd verantwoord door het feit dat het 
antwoord op de vergelijkbaarheidsvraag zowel voor de toetsing van de verschillen in 
behandeling (deel V) als voor de toetsing van het verschil in pensioenstelsel (deel VI) 
noodzakelijk was. Het antwoord op de gestelde vraag is positief: de pensioenstelsels van de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaar kunnen onderling worden vergeleken. Het doel 
van de verschillende pensioenregelingen is immers hetzelfde en de financiering is zodanig 
geëvolueerd dat ze meer gelijkaardig dan verschillend is. De toekenningsvoorwaarden spelen 
bij de vergelijkbaarheidstoets geen rol vermits die voorwaarden net het voorwerp van de 
gelijkheidsvraag uitmaken en ze bijgevolg aan het gelijkheidsbeginsel dienen te worden 
getoetst. 

In deel V hebben we derhalve de huidige verschillen tussen de pensioenstelsels van de 
werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren aan het gelijkheidsbeginsel getoetst. Die 
toetsing werd uitgevoerd aan de hand van het toetsingsschema dat we in deel II hebben 
besproken. Daarna hebben we dus de verschillen in behandeling tussen pensioenstelsels aan 
de andere criteria getoetst met bijzondere aandacht voor het teleologisch criterium. Dat 
criterium is immers de hoeksteen van de gelijkheidstoets, aangezien de pertinentie evenals de 
evenredigheid van een maatregel in functie van het doel van de wetgever worden beoordeeld. 
Daarvoor hebben we dus de bevindingen van deel III gebruikt, maar ook de technische 
analyse van de bestaansredenen (of soms de afwezigheid ervan) van de verschillende 
wettelijke bepalingen inzake pensioenen. Het resultaat van de toetsing van de verschillen in 
behandeling tussen pensioenstelsels aan het gelijkheidsbeginsel is dat die verschillen vaak het 
gelijkheidsbeginsel schenden en dat ze thans hetzij niet meer verantwoord, hetzij onevenredig 
zijn. 
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Maar het is niet omdat verschillen in behandeling tussen pensioenstelsels niet bestaanbaar zijn 
met het gelijkheidsbeginsel dat het verschil in pensioenstelsel, als geheel bekeken en niet 
meer als de optelsom van meerdere bepalingen, eveneens het gelijkheidsbeginsel schendt. Om 
die reden hebben we in deel VI het verschil in pensioenstelsel aan het gelijkheidsbeginsel 
getoetst. De pensioenstelsels zijn wel vergelijkbaar en beogen nu hetzelfde doel; deze beide 
aspecten werden al in deel IV aangetoond. Wat het objectiviteitscriterium betreft, kan men 
concluderen dat het onderscheidscriterium tussen de stelsels niet objectief zowel als objectief 
is. De conclusie hangt van de gekozen interpretatiemiddelen af. Het resultaat van de toetsing 
aan het pertinentie- en aan het evenredigheidscriterium laten daarentegen geen twijfel bestaan. 
Het verschil tussen pensioenstelsels is in de huidige maatschappij en rekening houdend met 
het doel van de wetgever verantwoord, noch evenredig. Bijgevolg schendt het verschil in 
pensioenstelsel het gelijkheidsbeginsel. 

Betekent dit besluit dat men tabula rasa moet maken en een gemeenschappelijk 
pensioenstelsel moeten oprichten? In een fictieve wereld zou dit kunnen, maar zowel om 
juridische redenen (onder andere eerbiediging van verworven rechten, standstill-verplichting) 
als om economische en politieke redenen (onder meer evenwicht van de staatsbegroting, 
sociale vrede, competitiviteit van de ondernemingen), lijkt dit onmogelijk. Het feit dat we 
geen tabula rasa kunnen maken, betekent echter niet dat immobilisme het besluit van dit 
proefschrift moet zijn. Het is immers mogelijk om nu al een aantal onverantwoorde 
ongelijkheden weg te werken zodat de verschillende pensioenstelsels geleidelijk worden 
geharmoniseerd en vervolgens samengebracht.   

Bij de schending van het gelijkheidsbeginsel dienen wel een paar kanttekeningen te worden 
geplaatst. Meer gelijkheid betekent niet enkel en alleen meer gelijkheid inzake prestaties. Het 
betekent ook meer gelijkheid in de verdeling van de lasten. Dat laatste houdt niet per se in dat 
iedereen hetzelfde moet betalen. Het betekent ook niet dat het pensioen evenveel voor 
iedereen moet bedragen. Het gelijkheidsbeginsel sluit verschillen in behandeling niet uit. 
MONTESQUIEU stelde: “Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement lorsqu’on 

perd l’esprit d’égalité, mais encore quand on prend l’esprit d’égalité extrême”1764. Zelfs 
binnen de gelijkheid blijft de solidariteit dus mogelijk, zij het niet ten koste van de 
rechtvaardigheid. Met andere woorden, iedereen dient op een rechtvaardige wijze zijn 
bijdrage aan het stelsel te leveren en de overheid moet ervoor zorgen dat de inning van die 
financiële bijdragen (zowel sociale als fiscale) doeltreffend en evenredig is. Het is 
maatschappelijk moeilijk aanvaardbaar dat een beroepscategorie dezelfde rechten als de 
anderen opeist, terwijl ze niet bereid zou zijn daarvoor de nodige bijdragen te betalen en 
mechanismen gebruikt om belastingen en sociale bijdragen te ontwijken1765. BRUCKNER vat 
die huidige tendens om steeds meer rechten op te eisen en steeds minder ervoor te willen doen 
samen als volgt: “Dans l’Etat-providence, la providence a dévoré et dévalorisé la majesté de 

                                                
1764 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, 243. 
1765 Heel concreet denken we hier aan sommige zelfstandigen en aan zelfstandigenorganisaties die gelijke 
pensioenrechten opeisen maar weigeren om daar meer bijdragen voor te betalen, terwijl ze al bevoorrecht zijn 
door bijdragen op een geplafonneerd inkomen te betalen, wat niet het geval is voor de andere 
beroepscategorieën. Daarenboven worden bestaande fiscale mechanismen gebruikt om beroepsinkomens te 
verlagen met als gevolg dat het bedrag van de betaalde bijdragen nog vermindert. 
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l’Etat: celui-ci n’est plus qu’une instance donatrice et redistributive à qui l’on arrache pied à 

pied d’innombrables concessions”1766. Daarenboven ontstaat er een onrechtvaardige situatie 
als de staat de nodige middelen niet gebruikt om fraudes en ontwijkingsmechanismen te 
bestrijden, ongeacht de beroepscategorie1767. “L’égalité que l’on voit tue plus que celle qu’on 

ressent” stelde DE TOCQUEVILLE
1768. Een gelijk pensioenstelsel voor alle werkenden kan door 

de maatschappij pas aanvaard worden als de consequenties van die gelijkheid tot de andere 
rechtstakken worden doorgetrokken, in het bijzonder tot het fiscaal recht. 

Een andere kanttekening is dat de hiervoor aangetoonde schending van het 
gelijkheidsbeginsel niet mag worden gebruikt om een gelijkstelling naar beneden door te 
voeren. We zijn de mening toegedaan dat de wettelijke pensioenen ouderen in staat moeten 
stellen om niet alleen een menswaardig leven te leiden, maar ook om te delen in de algemene 
welvaart. Het heeft geen zin om de wettelijke pensioenen tot een voor iedereen gelijk 
minimumbedrag te herleiden en tegelijkertijd overheidsgeld uit te geven aan financiële 
voordelen voor de andere pensioenpijlers. Dergelijke praktijk heeft immers tot gevolg dat de 
wetgever nieuwe discriminaties tussen gepensioneerden zou invoeren, daar alle werkenden 
niet dezelfde toegang hebben tot de andere pensioenpijlers. Met andere woorden, de 
gelijkstelling tussen pensioenstelsels moet groter worden zodat elke gepensioneerde een 
comfortabel leven kan leiden. 

INGBER verklaarde dat gelijkheden met elkaar in conflict kunnen zijn en dat men in dergelijk 
geval een standpunt dient in te nemen en de gelijkheid uit te kiezen die men als de 
belangrijkste beschouwd. Zo verwijst de gelijkheid naar waarden maar ook naar filosofische, 
politieke, religieuze en ethieke overtuigingen verwezen1769. Inzake pensioenen gaat het 
eigenlijk om de plaats die wij in de samenleving (willen) geven aan ouderen en aan personen 
die tijdens hun loopbaan tot de productiviteit en de welvaart van België hebben bijgedragen.  

Gelijkheid is niet alleen een juridisch maar ook een politiek begrip. Gelijkheid wordt niet 
enkel gedefinieerd in functie van de maatschappelijke context maar ook in functie van de 
politieke wil van de wetgever. Het recht staat buiten de politiek maar is tegelijkertijd politiek. 
Gelijkheid balanceert op het koord dat beide (recht en politiek) met elkaar verbindt; ook 
daarom moet de politieke wil bestaan om de gelijkheid te bevorderen. We hebben aangetoond 
dat de wil om meer gelijkheid in de pensioenstelsels in te voeren bestond, maar dat hij 
blijkbaar niet sterk genoeg was om de kloof te overbruggen. Nochtans was hij wel sterk 
genoeg om een gelijkaardige bescherming tussen beroepscategorieën in de andere 

                                                
1766 P. BRUCKNER, La Tentation de l’innocence, Paris, Grasset & Fasquelle, 1995, 108. 
1767 Fraudes en ontwijkingsmechanismen worden niet alleen door zelfstandigen gebruikt maar ook door 
bedrijven en andere belastingplichtigen. Het grootste probleem betreft vooral de fiscale rechtvaardigheid en de 
correcte en eenvormige toepassing van het fiscaal recht. 
1768 A. DE TOCQUEVILLE, L'ancien régime et la révolution, Gallimard, Paris, 1952, 47-48, gebaseerd op de Franse 
uitgave van 1859, 166. 
1769 L. INGBER, “L’égalité en droit ou le droit à l’égalité”, JTT 1979, 318. 
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socialezekerheidssectoren in te voeren. De tijd is nu aangebroken om een dergelijke 
hervorming eveneens in de pensioensector door te voeren1770. 

                                                
1770 Ten teken van een zekere evolutie op dat gebied, stelde de regering in het regeerakkoord van juli 2003 dat de 
statuten van de arbeiders, de bedienden en de zelfstandigen naar elkaar moesten toegroeien, zowel inzake 
arbeidsrecht als inzake sociale zekerheid, Regeringsverklaring en regeerakkoord, Zuurstof voor het land. Een 

creatief en solidair België, juli 2003, 39-40, http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/regeerakkoord_ 
10_juli_2003.pdf; in september 2011 verklaarden TOBBACK en QUINTENS in hun intentieverklaring naar 
aanleiding van de voorzittersverkiezing van de sp.a dat ze een aantal “soms provocerende ideeën ter discussie” 
voorleggen waaronder “een pleidooi om voor de nieuwe generatie werknemers af te stappen van de huidige 
verschillende stelsels van de sociale zekerheid, en een stelsel op te zetten dat geen onderscheid meer maakt 
tussen iemand die werkt voor de staat, voor een privébedrijf of voor zichzelf”. B. TOBBACK en J. QUINTENS, 
Intentieverklaring voorzittersverkiezing sp.a, september 2011, 5-6. 
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NABESCHOUWINGEN 

 

Een pensioenstelsel dat evenveel rechten en plichten toekent aan gepensioneerden die zich in 
dezelfde situatie bevinden, ongeacht hun beroepscategorie, is wellicht een objectief. Maar 
vooraleer één pensioenstelsel voor alle gepensioneerden in te voeren, zou men de bestaande 
stelsels voor de toekomst (dit is voor de pensioenen die nog niet ingegaan zijn) mits een 
duidelijke verantwoording kunnen gelijkstellen als volgt: 

1° Om de financiering te verzekeren, is het noodzakelijk om 

- de sociale bijdragen op een niet-geplafonneerd inkomen te berekenen; 

- het bijdragepercentage voor alle werkenden gelijk te stellen; 

- voor meer rechtvaardigheid in de toepassing van het fiscaal recht te zorgen (men 
denke onder andere aan de aftrekbare beroepskosten of aan een betere kennis van de 
evolutie van het vermogen van de belastingplichtigen). 

2° De ambtshalve oppensioenstelling op 65 jaar die in het pensioenstelsel van de overheid 
bestaat, wordt afgeschaft. Op die manier kunnen ambtenaren, net als werknemers en 
zelfstandigen, na de leeftijd van 65 jaar aan het werk blijven.  

3° Het wezenpensioen, dat enkel in het ambtenarenstelsel bestaat, wordt afgeschaft. Om 
tegemoet te komen aan de behoeften van de wezen, bestaat de kinderbijslagregeling; 

4° Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot, dat enkel in de pensioenregeling 
van de werknemers en van de zelfstandigen bestaat, wordt afgeschaft; 

5° De gelijkgestelde perioden en de regels in verband met de gelijkstellingen worden 
geharmoniseerd. Dit houdt onder andere de volgende hervormingen in: 

- de gelijkstelling voor studieperioden wordt in alle stelsels volgens dezelfde regels 
toegepast. De gelijkstelling kan enkel op aanvraag en ten laatste binnen 10 jaar na het 
einde van de studieperiode. Bovendien komen dezelfde studieperioden in aanmerking 
voor gelijkstelling en wordt een gelijke bijdrage betaald, ongeacht het pensioenstelsel; 

- de regels inzake gelijkstelling van perioden van tijdskrediet of loopbaanonderbreking 
zijn dezelfde in de pensioenregelingen van de werknemers en de ambtenaren. De 
beperkingen die worden opgelegd inzake de duur van de periode die kan worden 
gelijkgesteld, worden geharmoniseerd zodat de betrokkenen bij de aanvang van de 
periode van tijdskrediet of loopbaanonderbreking op de hoogte worden gesteld van de 
invloed van dat verlof op de berekening van hun pensioen; 
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- de gelijkstelling wegens politiek verlof die enkel van toepassing is in het 
ambtenarenstelsel wordt afgeschaft, daar de uitoefening van een politiek mandaat een 
persoonlijke keuze is; 

- de gelijkstelling wegens opvoeding van de kinderen die enkel in het werknemersstelsel 
bestaat, wordt afgeschaft. In veel gevallen kan de betrokkene ouderschapsverlof 
nemen. 

6° De regels inzake vroegtijdig pensioen worden in alle stelsels geharmoniseerd. Met 
andere woorden, de minimumloopbaanvoorwaarde voor het vroegtijdig pensioen 
bedraagt evenveel jaren voor iedereen en de penalisatiecoëfficiënt wordt eveneens op 
iedereen toegepast. Bijkomend dienen werkgevers en werknemers maatregelen te 
nemen om de werksfeer te verbeteren, om voldoende flexibiliteit in de combinatie 
privé- en beroepsleven te voorzien1771… zodat de werknemers langer blijven werken. 

7° De pensioenbonus en het leeftijdscomplement worden volgens dezelfde regels en vanaf 
dezelfde leeftijd toegekend. Er wordt dus gesproken van een pensioenbonus, ongeacht 
de beroepscategorie. 

8° Het minimumpensioen wordt afgeschaft. De gepensioneerden die geen recht hebben op 
een pensioen omdat ze niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden, krijgen een 
minimuminkomen in het kader van de (eventueel aangepaste) wet tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen. 

9° Alle pensioenen worden automatisch aangepast aan de welvaartsstijging, net als thans 
het geval is voor de lonen en wedden. 

10° Het tantième wordt geleidelijk geharmoniseerd. Met andere woorden, de tantièmes die 
van toepassing zijn in het ambtenarenstelsel worden vervangen door 45sten, zoals in de 
pensioenregeling voor werknemers en zelfstandigen. 

11° In de pensioenregelingen van de werknemers en de zelfstandigen wordt het verschil 
tussen gezins- en alleenstaandenpensioen afgeschaft. Zoals in het ambtenarenstelsel 
wordt er maar een berekeningspercentage toegepast, met name het percentage dat als 
basis dient voor de berekening van het overheidspensioen (75 %). 

12° De referteperiode die in aanmerking komt om het referte-inkomen te bepalen, dient 
even lang te zijn in alle stelsels. 

13° De voorrangsregelingen die worden toegepast bij de bepaling van de loopbaan in geval 
van gemengde loopbaan worden afgeschaft. Het beginsel van de eenheid van loopbaan 
wordt op een gelijkaardige manier op alle gemengde loopbanen toegepast, ongeacht de 
samenstelling van de gemengde loopbaan. De minst gunstige jaren worden uit de 
berekening geweerd, ongeacht het pensioenstelsel waartoe die jaren behoren. Concreet 

                                                
1771 We denken in het bijzonder aan de personen tussen 50 en 65 jaar die noodgedwongen stoppen met werken 
om voor een familielid te zorgen omdat ze de combinatie tussen beide activiteiten niet kunnen organiseren. 
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betekent dit dat de wet van 11 mei 2003 tot wijziging van diverse bepalingen 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het 
oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan1772, wordt 
uitgevoerd en toegepast en dat er niet langer automatisch voorrang wordt verleend aan 
de jaren die ten dienste van de overheid werd gepresteerd. Die jaren worden 
onderworpen aan dezelfde regeling. 

14° De regels die van toepassing zijn op het overlevingspensioen worden in een eerste fase 
gelijkgesteld. Concreet betekent dit dat het overlevingspensioen van de ambtenaren 
volledig wordt afgestemd op het overlevingspensioen van de werknemers en de 
zelfstandigen. In een tweede fase wordt het overlevingspensioen afgeschaft. Het gaat 
immers om afgeleide rechten die thans weinig verantwoord zijn. Bovendien maakt de 
evolutie van de maatschappij en van de gezinsstructuur de toekenning van dergelijk 
afgeleid recht steeds ingewikkelder. Ten slotte kan men een minimuminkomen 
toekennen aan de langstlevende echtgenoot die behoeftig is door zich op andere 
prestaties te beroepen dan het pensioen. 

15° Vervolgens kan men alle pensioengerechtigden aan dezelfde pensioenregeling 
onderwerpen. 

 

Het spreekt voor zich dat de hervorming van de pensioenstelsels niet los kan worden gezien 
van de begrotingsmiddelen, de evolutie van de arbeidsmarkt, het welzijn van de ouderen … 
en vooral van de solidariteitsgraad die men nodig acht in de samenleving. Op die basis lijkt 
het hier moeilijk om de pensioenhervorming die nu aan de gang is, niet te vermelden. De 
pensioenhervorming die in december 2011 werd opgestart, roept heel veel vragen op. Niet 
zozeer over de inhoud van de maatregelen die op 28 december 2011 in het parlement werden 
aangenomen, als wel over de manier waarop die hervorming wordt doorgevoerd en vooral 
over de verantwoording die aan de nieuwe bepalingen (niet) wordt gegeven. 

Het is de eerste keer sinds lange tijd dat er geen sprake is van solidariteit, noch van 
menswaardig leven. Die begrippen, fundamenten van de maatschappij en van de sociale 
bescherming, lijken te zijn verdwenen van het Belgische sociopolitieke landschap. Er wordt 
voornamelijk verwezen naar Europa en het buitenland om de versterking van een aantal regels 
inzake pensioenen te verantwoorden, maar nergens wordt gevrijwaard dat gepensioneerden 
nog in staat zullen zijn om een menswaardig leven te leiden, conform artikel 23 Gw. De 
minister van Pensioenen verklaart dat hij “de ambitie heeft om iedereen, wat zijn of haar 
situatie ook is, in een aanvaardbare levensstandaard te voorzien”1773 en verwijst naar het 
sociaal model van Europa … De vraag is echter of een ‘aanvaardbare levensstandaard’ naar 
Europees model de betrokkenen toelaat om een menswaardig leven te leiden naar Belgische 
standaard. 

                                                
1772 BS 24 juni 2003. 
1773 Beleidsnota van de minister van Pensioenen, 20 december 2011, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 1964/3, 3. 
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De eerste reeks hervormingsbepalingen die in december 2011 werden aangenomen, bevatten 
geen duidelijke toelichting, laat staan verantwoording. Waarom worden minimumleeftijd en 
loopbaanvoorwaarde om aanspraak te kunnen maken op vervroegd pensioen niet aangepast in 
het zelfstandigenstelsel, terwijl dat wel het geval is voor de pensioenregelingen van de 
werknemers en van het overheidspersoneel? Waarom wordt de gelijkstelling die tussen 
werknemers en zelfstandigen daarover bestond, niet behouden? Waarom werd de laatste 10 
jaar gekozen als referentieperiode om de referentiewedde van de ambtenaren te berekenen? 
Waarom geen 7, of 9, of 15, of…? Waarom werden de gelijkstellingen inzake 
loopbaanonderbreking en tijdskrediet op die manier verminderd? Waarom heeft de wetgever 
geen gelijkaardige regeling voor werknemers en ambtenaren ingevoerd, terwijl het aantal 
gemengde loopbanen toeneemt? Waarom… ? In de officiële documenten blijven die vragen 
onbeantwoord. Budgettaire redenen worden wel naar voor geschoven, maar er worden geen 
cijfers vermeld. Ten slotte wordt er ook niet verklaard waarom het pensioenstelsel van de 
zelfstandigen buiten schot blijft. 

Dit gebrek aan uitleg en verantwoording is betreurenswaardig. Gelukkig is de 
pensioenhervorming pas begonnen. Men kan dus hopen dat de wetgever zich zal herpakken 
en dat hij zijn beleidskeuzes duidelijk zal verantwoorden, zodat hij niet de indruk schept dat 
sommigen worden bevoorrecht en anderen benadeeld. Gelijkheid wordt door de Belgische 
Grondwet immers aan elke burger gegarandeerd. 
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