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1. HOF VAN JUSTITIE 
 

1.1. Verplichte pensioenleeftijd en 
leeftijdsdiscriminatie 
 
In Duitsland geldt, voor de ambtenaren in vaste 

dienst van het Land Hessen, een verplichte 
pensionering op de leeftijd van 65 jaar. In geval het 
belang van de dienst het vereist, bestaat de 
mogelijkheid om tot maximaal 68 jaar te blijven 

werken. Ten tijde van de invoering van deze 
bepaling werd aangenomen dat de 
arbeidsgeschiktheid vanaf die leeftijd onvoldoende 

werd. Deze regeling werd daarnaast ook genomen 
ter bevordering van de werkgelegenheid van jonge 
mensen en om aldus een passende 

leeftijdsstructuur te waarborgen.  

De verwijzende Duitse rechter haalt aan dat de 
regeling incoherent is. Dit is in het bijzonder het 
geval voor de mogelijkheid om de werknemer tot de 

leeftijd van 68 jaar verder te laten werken. Ook al 
bestaat er een onweerlegbaar vermoeden dat 
iemand vanaf 65 jaar ongeschikt is om te werken, 

worden vrijwillige vertrekken voor 65 jaar 
bemoeilijkt. Daarnaast voorzien bepaalde 
wetteksten reeds in een verhoging van de 

pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. 
 
Het Hof van Justitie overweegt dat de beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst van ambtenaren van 
het Land Hessen wanneer zij een volledig 
ouderdomspensioen kunnen ontvangen, namelijk 65 

jaar, een verschil in behandeling op grond van 
leeftijd vormt in de zin van artikel 6, lid 1, sub a van 
richtlijn 2000/78. Dergelijk verschil in behandeling 
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vormt geen discriminatie indien het in het kader van 
de nationale wetgeving objectief en redelijk wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel, met name 

legitieme doelstellingen van het beleid op het 
terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt of 
de beroepsopleiding, en de middelen voor het 

bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. 
 
Het Hof oordeelt dat de aangehaalde redenen als 

doelstellingen van algemeen belang beschouwd 
kunnen worden, namelijk als legitiem doel van 
sociaal beleid of werkgelegenheidsbeleid. Het feit 

dat een bepaling op regionaal niveau is vastgesteld, 
sluit niet uit dat deze een legitiem doel nastreeft. 
 

Met betrekking tot het bepalen van de geschikte 
maatregelen, beschikken de lidstaten over een 
ruime beoordelingsmarge. Het lijkt het Hof niet 
onredelijk dat een lidstaat meent dat een maatregel 

van verplichte pensionering de mogelijkheid biedt 
om de doelstelling, het invoeren van een 
evenwichtige leeftijdsstructuur, de bevordering van 

jonge ambtenaren en het voorkomen van geschillen 
die kunnen rijzen bij pensionering, te bereiken. De 
betrokkenen kunnen op die leeftijd immers 

beschikken over een volledig pensioen. 
Daarenboven bestaat er de mogelijkheid om nog 3 
jaar te blijven werken, indien zij daarom verzoeken 

en indien het belang van de dienst dit vereist. 
Tenslotte staat niets deze personen in de weg een 
andere beroepsactiviteit zonder leeftijdsgrens uit te 

oefenen.  
 
Het Hof stelt dat de regeling, gelet op het doel, niet 

incoherent is. Bijgevolg schendt de Duitse regeling 
de richtlijn niet. 
 
HvJ 21 juli 2011, C-159/10, Ruchs en Köhler vs. 
Land Hessen. 
 
1.2. Vrij verkeer van kapitaal: 
pensioenfondsen 
 

De Poolse pensioenfondsenwet beperkt 
buitenlandse investeringen tot 5% van de waarde 
van de activa. De lijst met toegestane buitenlandse 

beleggingen is korter dan de lijst met toegestane 
Poolse beleggingen. Er worden bijgevolg zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve beperkingen opgelegd 

aan beleggingen in het buitenland. Bovendien 

worden pensioenfondsen ontraden om te beleggen 
in rechten van deelneming uitgegeven door in 
andere lidstaten gevestigde instellingen voor 

collectieve belegging, door hun te verbieden een 
vergoeding te innen voor het beheer van dergelijke 
activa. 

 
Polen stelt dat artikel 56 EG, met betrekking tot het 
vrije kapitaalverkeer, niet van toepassing is 

aangezien de betrokken activiteit niet economisch 
van aard is en de wettelijke regeling betreffende 
pensioenfondsen niet onder de werkingssfeer van 

het Unierecht valt. Het Hof oordeelt dat 
bedrijfspensioenfondsen die volgens het 
kapitalisatiebeginsel werken, ondanks hun sociale 

doel en de verplichte aansluiting bij de tweede pijler 
van het pensioenstelsel, waarvan zij een onderdeel 
vormen, een economische activiteit uitoefenen. 
Noch het feit dat de beleggingsactiviteiten van de 

pensioenfondsen niet economisch van aard zouden 
zijn, noch het feit dat de fondsen waarmee zij 
worden gefinancierd publiek van aard zouden zijn, 

kan een beletsel vormen voor de toepassing van 
artikel 56 EG. 
 

Beperkingen van het vrije kapitaalverkeer kunnen, 
volgens het Hof, slechts gerechtvaardigd worden op 
voorwaarde dat de regeling wordt gerechtvaardigd 

door een van de in artikel 58 EG genoemde redenen 
of door dwingende redenen van algemeen belang in 
de zin van de rechtspraak van het Hof. 

 
De betrokken regeling bepaalt de concrete inhoud 
van de prudentiële regels, maar heeft niet tot doel 

om overtredingen van de wetten en voorschriften 
met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht 
op financiële instellingen tegen te gaan. Dit kan 
bijgevolg geen rechtvaardiging voor de beperking 

van het vrije kapitaalverkeer zijn. 
 
Het belang om de stabiliteit en de veiligheid van de 

door een pensioenfonds beheerde activa te 
verzekeren, is een dwingende reden van algemeen 
belang die beperkingen van het vrije kapitaalverkeer 

kan rechtvaardigen. Dergelijke beperkingen moeten 
echter geschikt zijn om het nagestreefde doel te 
bereiken en mogen niet verder gaan dan 

noodzakelijk. Polen toont echter niet voldoende aan 
dat het door deze bepalingen nagestreefde doel niet 
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zou kunnen worden bereikt zonder deze bepalingen 
of met maatregelen die het vrije kapitaalverkeer 
minder sterk inperken. Bijgevolg schendt de Poolse 

regeling het in artikel 56 EG neergelegde beginsel 
van vrij kapitaalverkeer. 
 
HvJ 21 december 2011, C-271/09, Europese 
Commissie vs. Republiek Polen. 
 
1.3. Tijdvakken van verzekering 
 
Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 15 
december 2011 gesteld dat lidstaten, die het 

voordeel van een sociale zekerheidsprestatie 
onderwerpen aan de vervulling van tijdvakken van 
verzekering, van arbeid of van anders dan in 

loondienst uitgeoefende werkzaamheden, het 
bevoegde orgaan van de lidstaat voor de 
toekenning van de sociale zekerheidsprestatie 
rekening moet houden met de volledig op het 

grondgebied van een andere lidstaat vervulde 
tijdvakken. 
 

In casu ging het om een werkneemster en 
onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie 
die, nadat zij op het grondgebied van een andere 

overeenkomstsluitende partij, namelijk Zwitserland, 
een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend, terugkeert 
naar haar lidstaat van herkomst waar zij, op basis 

van deze beroepsactiviteit, de door deze lidstaat 
ingestelde gezinsbijslag aanvraagt. 
 

De interpretatie waarin bij de samentellingsregel het 
bestaan van minstens twee vervulde tijdvakken van 
beroepsactiviteit in verschillende lidstaten vereist, 

kan volgens het Hof niet gevolgd worden. Dit zou er 
immers toe leiden dat lidstaten kunnen bepalen dat 
een tijdvak van beroepsactiviteit op zijn 
grondgebied moet zijn vervuld, wat voor de 

verkrijging van een recht op een sociale 
zekerheidsuitkering het gebruik van een enkel, op 
het grondgebied van een andere lidstaat vervuld 

tijdvak zou uitsluiten. 
 
Wanneer na de terugkeer van een werknemer naar 

zijn land van herkomst de samentellingsregel niet 
wordt toegepast, zou de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels tussen de Zwitserse 

Bondstaat en de lidstaten van de Unie in een niet 
onaanzienlijk aantal situaties worden uitgesloten, 

onder andere voor de verkrijging van 
pensioenuitkeringen. 
 
HvJ 15 december 2011, C-257/10, 
Försäkringskassan vs. Bergström. 
 

2. EHRM: SCHORSING PENSIOEN 
KAN SCHENDING VAN HET 

EIGENDOMSRECHT ZIJN 
 
Een aantal inwoners van Montenegro hadden tussen 
1989 en 2002 hun pensioen aangevraagd. Het 

‘Pension and Disability Insurance Fund’ stelde hun 
recht en het bedrag van hun pensioen vast tussen 
1990 en 2002. Deze beslissingen lieten de 
betrokkenen toe om het werk op part-time-basis te 

hervatten. De betrokkenen hebben dit dan ook 
gedaan. Het ‘Pension Fund’ is daarop overgegaan 
tot schorsing van hun pensioen zolang de 

betrokkenen hun professionele activiteiten niet 
stopzetten. De betrokkenen zijn hiertegen, zonder 
resultaat, in beroep gegaan. Het ‘Supreme Court’ 

stelde dat de pensioenrechten van de betrokkenen 
an sich niet werden ontnomen. Louter de betaling 
van het pensioen zou geschorst zijn op basis van de 

relevante nationale wetgeving. 
 
De betrokkenen stellen dat de schorsing van hun 

pensioen een schending inhoudt van artikel 1, 1ste 
Aanvullend Protocol bij het EVRM. Dit artikel 
waarborgt niet het recht om eigendom te verwerven, 
noch een recht op een pensioen van een bepaald 

bedrag. Als de staat wetgeving van kracht heeft die 
voorziet in de betaling van rechtswege van een 
sociale uitkering, al dan niet afhankelijk van de 

voorafgaandelijke betaling van bijdragen, dan moet 
die wetgeving geacht worden een eigendomsrecht 
te creëren. Het Hof aanvaardt dat de Staten een 

ruime appreciatiemarge hebben met betrekking tot 
sociale wetgeving. Dit kan, in het belang van sociale 
rechtvaardigheid en economisch welzijn, leiden tot 

het aanpassen, begrenzen of zelfs verminderen van 
het pensioenbedrag. Dergelijke regels moeten 
echter op een niet-discriminatoire wijze toegepast 

worden en moeten proportioneel zijn. Er moet een 
redelijk evenwicht gezocht worden tussen de eisen 
van het algemeen belang en de eisen van de 

bescherming van de fundamentele rechten van het 
individu. Dit evenwicht wordt niet gevonden als de 
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betrokken persoon een individuele en excessieve 
last moet dragen. 
 

In casu stelt het Hof dat het recht van de 
betrokkenen op het pensioen beschouwd kan 
worden als een bezit in de zin van artikel 1, 1ste 

Protocol en de schorsing hiervan een inmenging 
vormt. Het Hof overweegt dat er een onevenredige 
last gelegd werd op de betrokkenen. Ten tijde van 

de toekenning van het pensioen was het immers 
toegestaan om part-time te blijven werken. De 
schorsing was dan ook geen gevolg van een 

verandering in omstandigheden, maar van een 
wetswijziging. Daarenboven werd het pensioen niet 
enkel naar de toekomst toe geschorst, er werden 

ook reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd. Het 
Hof stelt dat het anders zou zijn als de betrokkenen 
een vermindering van het pensioenbedrag zouden 
moeten ondergaan, in plaats van een volledige 

schorsing, of wanneer er een overgangsperiode 
voorzien zou worden. Bijgevolg is er sprake van een 
schending van artikel 1, 1ste Protocol. 

 
EHRM 13 december 2011, Lakicevic en anderen vs. 
Montenegro en Servië 
 

3. GRONDWETTELIJK HOF: 
OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR 

WETTELIJK SAMENWONENDE 

PARTNERS 
 

Volgens artikel 2, §1 van de wet van 15 mei 1984 
houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, wordt het overlevingspensioen 

slechts toegekend als, op de datum van het 
overlijden, de langstlevende echtgenoot ten minste 
één jaar met de overleden ambtenaar was gehuwd. 

Een vrouw, wiens man minder dan één jaar na het 
huwelijk overlijdt, stelt dat er op discriminerende 
wijze afbreuk gedaan wordt aan haar recht op een 

overlevingspensioen. Zij stelt dat echtgenoten die 
minder dan één jaar gehuwd zijn, maar daarvoor 
reeds een verklaring van wettelijke samenwoning 

hadden afgelegd, zich in een vergelijkbare situatie 
bevinden als echtgenoten die reeds meer dan één 
jaar gehuwd zijn. De verwijzende rechter stelt het 

Hof dan ook de vraag of het uitsluiten van 
echtgenoten, die zich in dergelijke situatie bevinden 

een schending inhoudt van artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. 
 

Deze feiten zijn gelijkaardig aan de feiten van een 
eerdere zaak voor het Grondwettelijk Hof, namelijk 
het arrest van 25 maart 2009 (zie nieuwsbrief nr. 5, 

2008-2009, p. 3). Het enige onderscheid bestaat 
erin dat de huidige zaak kadert in het 
ambtenarenstelsel en de vorige zaak in het 

werknemersstelsel. Het Hof herneemt dan ook de 
motivering van het arrest van 25 maart 2009 en 
stelt dat de vereiste huwelijksduur ingegeven was 

door de bezorgdheid van de wetgever om 
misbruiken, zoals een huwelijk in extremis, te 
vermijden. Het verschil in behandeling is, volgens 

het Hof, wel gebaseerd op een objectief gegeven, 
namelijk een verschillende juridische toestand. Het 
Hof besluit door te stellen dat in deze zaak, de 
echtgenoten zich in een situatie bevinden die het 

mogelijk maakt om het risico op misbruik als 
onbestaande te beschouwen. Als in deze situatie 
aan de echtgenoten het recht op een definitief 

overlevingspensioen ontzegd wordt, wordt er op 
discriminerende wijze afbreuk gedaan aan de 
rechten van de betrokkenen. Het feit dat in deze 

zaak de openbare schatkist de schuldenaar is, 
verandert niets aan de redenering. 
 
GwH 15 maart 2011, nr. 39/2011, JTT 2011, nr. 25, 
402. 
 

4. HOF VAN CASSATIE: 
PENSIOENOPBOUW VAN EEN 

BIJAMBT IN HET ONDERWIJS 
 

In de pensioenregeling van het personeel van het 
onderwijs worden, op grond van artikel 80 van de 
wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse 

bepalingen, in een bijambt verstrekte diensten in 
het vrij secundair onderwijs of het vrij hoger niet-
universitair onderwijs met volledig leerplan niet in 

aanmerking genomen.  
 
Volgens artikel 5, eerste lid, c) van het KB van 15 

april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het 
onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee 
gelijkgesteld personeel van het openbaar onderwijs, 

zoals van toepassing op de feiten, wordt onder 
bijambt het ambt in het openbaar onderwijs 
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verstaan dat door een personeelslid uitgeoefend 
wordt, die ingevolge een andere bezigheid bruto-
inkomsten heeft die hoger zijn dan de 

brutobezoldiging die het zou verkrijgen indien het 
zijn ambt in het onderwijs als hoofdambt uitoefende.  
 

Onder ‘andere bezigheid’ wordt een andere 
bezigheid verstaan dan een zelfstandig beroep of 
prestaties in het onderwijs met volledig leerplan of 

in het onderwijs voor sociale promotie of met 
beperkt onderwijs, waarvoor een bezoldiging ten 
laste van de Schatkist wordt verleend. 

 
De rechter in hoger beroep had geoordeeld dat de 
verweerder een ambt in het onderwijs in 

hoofdberoep heeft uitgeoefend, op grond dat het 
mandaat van schepen niet als andere bezigheid 
werd beschouwd. De rechter was dan ook van 
mening dat de in het onderwijs verstrekte diensten 

in aanmerking genomen moeten worden voor de 
pensioenberekening. Hiervoor baseerde de rechter 
zich op de interpretatie die aan artikel 5 van het KB 

van 15 april 1958 gegeven werd in ministeriële 
brieven en de latere aanpassing van de wet, 
waardoor de inkomsten uit de uitoefening van het 

ambt van burgemeester of schepen uitgesloten 
worden. 
 

Het Hof van Cassatie overweegt dat, ten tijde van 
de feiten, artikel 5 van het KB van 15 april 1985 de 
inkomsten uit de uitoefening van een mandaat van 

schepen niet uitsluit. Bijgevolg schendt het arrest, 
door te beslissen dat de verweerder in het 
onderwijs een ambt in hoofdberoep heeft 

uitgeoefend, op grond dat het mandaat van 
schepen niet als een andere bezigheid werd 
beschouwd, artikel 5, eerste lid, c) van het KB van 
15 april 1958. 

 
Cass. 14 maart 2011, C.09.0422.F. 
 

5. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
5.1. Belastbaarheid AOW in België 
 
Krachtens artikelen 23 en 34, §1, 1° WIB92 moeten 
de pensioenen, renten en als zodanig geldende 

toelagen rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 

hebben op een beroepswerkzaamheid om als 
beroepsinkomen belastbaar te kunnen zijn. 
 

Een Nederlander is, in casu, na zijn pensionering in 
België komen wonen. Hij wordt zowel belast op het 
aanvullend pensioen, als op het AOW-pensioen. Het 

Hof van Beroep te Antwerpen was van oordeel dat 
iedere onderdaan van Nederland recht heeft op dit 
AOW-pensioen ongeacht of hij al dan niet gewerkt 

heeft en leidt daaruit af dat er geen rechtstreeks 
noch onrechtstreeks verband is met de 
beroepsuitoefening zodat het pensioen niet 

belastbaar is op grond van artikel 34, §1, 1° WIB92. 
Het Hof van Cassatie heeft dit arrest vernietigd. 
 

Het Hof van Beroep te Gent overweegt dat zowel 
het Europese Hof van Justitie, als het Hof van 
Cassatie, het AOW-pensioen als een pensioen of als 
zodanig geldend voordeel, in de zin van de 

Belgische wetgeving, beschouwd. Het Hof stelt dan 
ook dat de interpretatie dat de AOW-uitkering op 
generlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks 

betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid, in 
tegenstelling tot de Belgische rust- en 
overlevingspensioenen, in strijd is met het 

gemeenschapsrecht. 
 
Het Hof stelt verder dat niet elke inwoner van 

Nederland recht heeft op een AOW-uitkering en ook 
de Nederlandse nationaliteit op zich geen recht 
opent op een AOW-uitkering. Bij algemene regel 

genieten hetzij ingezetenen, hetzij niet-ingezetenen 
die ter zake van in Nederland in dienstbetrekking 
verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn 

onderworpen een AOW-uitkering als ze de leeftijd 
van 65 jaar hebben bereikt. Ingezetenen zijn 
inwoners van Nederland, ongeacht hun nationaliteit. 
Bij besluit zijn personen die in Nederland wonen en 

gedurende een aaneengesloten periode van 
tenminste drie maanden uitsluitend buiten 
Nederland arbeid verrichten, uitgesloten van 

verzekering, tenzij die arbeid wordt verricht uit 
hoofde van een dienstbetrekking met een in 
Nederland wonende of gevestigde werkgever. 

Vervolgens overweegt het Hof dat de persoon in 
kwestie in Nederland heeft gewerkt, ook na zijn 
verhuis naar België en er dus een verband bestaat 

tussen het AOW-pensioen en de 
beroepswerkzaamheid. Bijgevolg moet het AOW-
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pensioen in België belast worden als 
beroepsinkomen in de zin van artikel 34, §1, 1° 
WIB92. 

 
Gent 29 november 2011, onuitg. 
 
5.2. Bewijs van de gelijkstelling militaire 
dienst en pensioenbonus zelfstandigen 
 
Militaire dienst kan, krachtens artikel 31 van het KB 

van 22 december 1967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, gelijkgesteld 

worden met een periode van werkelijke 
beroepsactiviteit als zelfstandige, op voorwaarde dat 
de belanghebbende de hoedanigheid van 

zelfstandige had op het ogenblik waarop hij in 
militaire dienst trad of als hij deze hoedanigheid 
verwierf binnen de 180 dagen volgend op het einde 
ervan. 

 
In casu stelde de eiser dat hij aansluitend aan zijn 
militaire dienst als zelfstandige voor zijn vader is 

gaan werken, echter zonder inschrijving en dus 
betaling van sociale bijdragen. Hij startte zijn 
zelfstandige activiteit meer dan 180 dagen na het 

einde van zijn legerdienst. De arbeidsrechtbank stelt 
dat niet ingegaan kan worden op het verzoek om 
met getuigen te bewijzen dat hij zijn zelfstandige 

activiteit aanvatte onmiddellijk na zijn legerdienst. 
Bewijs met getuigen is enkel toegestaan voor de 
jaren voor 1957, hierna kan een zelfstandige 

activiteit enkel bewezen worden door de betaling 
van pensioenbijdragen. Bijgevolg kan geen 
gelijkstelling toegekend worden. 

 
Verder vordert de eiser een pensioenbonus voor 
periodes van gelijkstelling wegens ziekte of 
invaliditeit. De rechtbank stelt dat de pensioenbonus 

enkel kan worden toegekend voor de kwartalen 
waarin een zelfstandige activiteit werd uitgeoefend, 
die gelegen zijn in de referteperiode en op 

voorwaarde dat de verschuldigde bijdragen betaald 
zijn in hoofdsom en toebehoren, en dat het bedrag 
minstens dit van de minimumbijdragen bereikt. 

Tijdens de periodes van gelijkstelling wegens ziekte 
of invaliditeit werden geen bijdragen betaald. 
Bijgevolg kunnen deze periodes ook niet in 

aanmerking genomen worden bij de toekenning van 
de pensioenbonus. 

 
Arbrb. Hasselt 21 december 2011, onuitg. 
 
5.3. Geen inhouding op pensioen voor ten 
onrechte genoten werkloosheidsuitkeringen 
 
Artikel 1410, §4 van het Gerechtelijk Wetboek 

bepaalt dat de ambtshalve terugvordering van 
onterecht genoten uitkeringen geschorst of beperkt 
wordt in het geval het inkomen lager ligt of, door de 

ambtshalve terugvordering, komt te liggen dan het 
bedrag van het bestaansminimum. 
 

Op grond van deze bepaling komt een vrouw op 
tegen de beslissing van de Rijksdienst voor 
Pensioenen om maandelijkse inhoudingen te doen 

op haar pensioen ten gevolge van een ambtshalve 
terugvordering van onterecht genoten 
werkloosheidsuitkeringen. Ze stelt dat haar inkomen 
hierdoor tot onder de leefloongrens daalt. 

 
De arbeidsrechtbank oordeelt dat uit de voorhanden 
zijnde gegevens blijkt dat dit het geval is en 

bijgevolg niet overgegaan mag worden tot 
maandelijkse inhoudingen van 10% op het pensioen. 
 
Arbrb. Hasselt 17 januari 2012, onuitg. 
 
5.4. ‘Op de valreep’ afgesloten 
groepsverzekering: geen aftrek 
 
Een Vennootschap onder firma (VOF) sloot op 1 
december 1998 een groepsverzekering af ten 

voordele van haar actieve vennoten. De VOF werd 
op 31 december 1999 ontbonden. De fiscale 
administratie weigert de aftrek van de premies die 

de VOF tijdens de jaren 1998, 1999 en 2000 in 
verband met de groepsverzekering betaalde. De 
fiscus betwist niet dat de aftrekvoorwaarden (art. 
52, 3°, b en 59 WIB92) zijn nageleefd, maar stelt 

dat niet voldaan is aan de algemene 
aftrekbaarheidsvoorwaarden van artikel 49 WIB92. 
Volgens de fiscus kan niet worden aangenomen dat 

de premies betaald zijn om belastbare inkomsten te 
verwerven of te behouden, gezien de 
invereffeningstelling kort na het afsluiten van de 

groepsverzekering. 
 
De Rechtbank van eerste aanlag te Gent volgt de 

redenering van de fiscus en stelt dat het feit dat aan 
de specifieke aftrekvoorwaarden is voldoen, niet 
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uitsluit dat de uitgaven alsnog niet aftrekbaar zijn 
omdat kennelijk niet voldaan is aan de 
basisvoorwaarden inzake de aftrek van 

beroepskosten. De rechtbank stelt vast dat de VOF 
bij het afsluiten van het groepsverzekeringscontract 
al op de hoogte was van de nakende ingrijpende 

reorganisatie. De beweegreden voor het afsluiten 
van de groepsverzekering kan in casu niet gelegen 
zijn in het feit dat de VOF streeft naar een zekere 

vorm van continuïteit in haar personeelsbestand. 
Bijgevolg hebben de betaalde premies niet het 
karakter van aftrekbare beroepskosten en heeft de 

fiscus terecht de aftrek van de premies verworpen. 
 
Rb. Gent 25 oktober 2011, zoals weergegeven in 
Fiscoloog 2011, afl. 1274, 13. 
 

6. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK: 
ABLÖSUNG EINER GESAMTZUSAGE 
DURCH BETRIEBSVEREINBARUNG 
 
Bei der Auslegung Allgemeiner 

Geschäftsbedingungen können Begleitumstände, die 
nur den konkreten Vertragspartnern bekannt sind 
oder die den konkreten Einzelfall kennzeichnen, 

grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Zur 
Auslegung heranzuziehen sind demgegenüber 
Begleitumstände dann, wenn sie nicht ausschließlich 

die konkrete Vertragsabschlusssituation betreffen, 
sondern den Abschluss einer jeden vergleichbaren 
vertraglichen Abrede begleiten. 
 

Eine Gesamtzusage über Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung kann durch eine 
inhaltsgleiche Betriebsvereinbarung dauerhaft 

abgelöst werden, wenn die Gesamtzusage 
betriebsvereinbarungsoffen ist oder der Arbeitgeber 
sich den Widerruf des Versorgungsversprechens 

vorbehalten hat. Ersetzen die Betriebsparteien die 
Gesamtzusage in diesem Fall durch eine 
inhaltsgleiche Betriebsvereinbarung, lebt die 

Gesamtzusage nach Beendigung der 
Betriebsvereinbarung nicht wieder auf. 
 

Die Betriebsvereinbarungsoffenheit muss nicht 
ausdrücklich in der Gesamtzusage formuliert sein, 
sondern kann sich auch aus den Gesamtumständen 

ergeben dass die Leistung auf mit dem Betriebsrat 
abgestimmten Richtlinien beruht. 

 
Der Ausschluss des Rechtsanspruchs in Satzungen 
und Versorgungsplänen von Unterstützungskassen 

ist als Widerrufsrecht auszulegen, das an sachliche 
Gründe gebunden ist. Da der Arbeitgeber, der die 
betriebliche Altersversorgung über eine 

Unterstützungskasse abwickelt, sein 
Versorgungsversprechen regelmäßig in dem Umfang 
begrenzen will, wie es Satzung und Richtlinien der 

Unterstützungskasse vorsehen, beinhaltet auch 
seine Versorgungszusage diesen Widerrufsvorbehalt. 
Die Widerrufsmöglichkeit aus sachlichem Grund ist 

integraler Bestandteil der zugesagten Versorgung. 
 
Die Möglichkeit eines Arbeitsgebers, durch 

Kündigung einer Betriebsvereinbarung über 
betriebliche Altersversorgung auf die 
Versorgungsanwartschaften der begünstigten 
Arbeitnehmer einzuwirken, gehen nicht weiter als 

die Möglichkeiten der Betriebspartner im Rahmen 
von Aufhebungs- oder Änderungsvereinbarungen. 
Bei einer ablösenden Betriebsvereinbarung sind 

Eingriffe in Anwartschaften nur in den sich aus den 
Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und des 
Vertrauensschutzes ergebenden Grenzen zulässig. 

Im Umfang der sich aus diesen Grundsätzen 
ergebenden Beschränkungen bleibt die 
Betriebsvereinbarung auch nach ihrer Kündigung als 

normativ unmittelbar und zwingend geltende 
kollektiv-rechtliche Grundlage erhalten. 
 

Der Senat hat es offengelassen, ob gekündigte 
Betriebsvereinbarungen über Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung nach §77 Abs. 6 

BetrVG nachwirken können; im Streitfall lagen 
bereits die Voraussetzungen für eine Nachwirkung 
nach §77 Abs. 6 BetrVG nicht vor. Nach den 
Angaben des Arbeitgebers standen nach der 

Kündigung der Betriebsvereinbarung keine Mittel 
mehr zur Verfügung, über deren Verteilung der 
Betriebsrat hätte mitbestimmen können. 

 
BAG-Urteil vom 15 Februar 2011, 3 AZR 35/09, 
BetriebsBerater 2011, nr. 49, 3068. 
 

7. BELGISCHE RECHTSLEER 
 
7.1. “Rust roest”: Hoe werknemers actief 
houden op latere leeftijd? 
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Op 23 december 2005 kwam de wet betreffende het 
generatiepact tot stand. Met deze wet wilde de 
wetgever de tewerkstellingsgraad van ouderen 

verhogen, hetzij door oudere werknemers langer 
aan het werk te houden, hetzij door niet-actieve 
ouderen (opnieuw) aan het werk te krijgen. Er was 

voorzien dat de sociale partners in de Nationale 
Arbeidsraad tegen 1 oktober 2011 een evaluatie 
zouden maken van de resultaten van de 

maatregelen die het generatiepact invoerde. De 
eerste oktober 2011 is echter gekomen en gegaan 
zonder dat er een evaluatie is gebeurd. De auteur 

geeft een overzicht van de belangrijkste 
wetgevende maatregelen die in België bestaan 
inzake het actief houden en heractiveren van 

oudere werknemers, met bijzondere aandacht voor 
de toegelaten arbeid ingeval van (halftijds) 
brugpensioen en pensioen. 
 
A. GIELEN, “ “Rust roest”: Hoe werknemers actief 
houden op latere leeftijd?”, Or. 2011, nr. 9, 260. 
 
7.2. De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de 
Belgische financiële sector 
 
Sinds het uitbreken van de wereldwijde kredietcrisis 
in september 2008, werd het financiële landschap 
grondig hertekend. Niet alleen de financiële sector 

zelf werd hevig dooreen geschud, maar tevens de 
ganse toezichtsarchitectuur werd aan fundamentele 
wijzigingen onderworpen. Zowel op Europees als op 

nationaal niveau werden hervormingen doorgevoerd. 
Naast wijzigingen aangaande het toezicht, werd ook 
de bestaande financiële regelgeving op diverse 

punten verscherpt en aangevuld met nieuwe 
voorschriften. De auteur licht de nieuwe 
toezichtsarchitectuur op Belgisch niveau nader toe. 

Sinds 1 april 2011 wordt het toezicht op de 
Belgische financiële sector niet langer uitgeoefend 
door één geïntegreerde toezichthouder, maar 

georganiseerd volgens het zogenaamde ‘Twin 
Peaks’-model. 
 
M. PIETERS, “De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de 
Belgische financiële sector”, Bank Fin. 2011, nr. 5, 
291. 
 
7.3. De FSMA en de bescherming van de 
financiële consument 
 
De auteur geeft een algemeen overzicht van de, 
naar aanleiding van de invoering van het ‘Twin 

Peaks’-toezichtsmodel, aan de FSMA toegewezen 
opdrachten, in het kader van een betere 
bescherming van de financiële consument. 

 
L. VAN CAUTER, “De FSMA en de bescherming van de 
financiële consument”, Bank Fin. 2011, nr. 5, 267. 
 
7.4. Pensions complémentaires d’entreprises: 
les plans de pension dans une perspective 
international 
 
À l’occasion d’un arrêt du 10 mars 2011, la Cour de 

justice de l’Union européenne a eu l’occasion de 
préciser la portée des plans de pensions 
internationaux, en présence de travailleurs, qui, au 

fil du temps, ont été employés successivement par 
un même employeur dans plusieurs Etats membres. 
 
P. DOYEN, “Pensions complémentaires d’entreprises: 
les plans de pension dans une perspective 
international”, For.Ass.  2011, nr. 118, 197. 
 
7.5. Réforme du contrôle du secteur financier 
(Twin Peaks) – Incidence en assurance 
 
La réforme du contrôle du secteur financier est 
entrée en vigueur le 1er avril 2011 avec 

l’instauration du fameux modèle bipolaire dit Twin 
Peaks. Cette réforme, qui est incontestablement la 
plus importante depuis l’instauration du contrôle en 

1935, a impliqué une redistribution des 
compétences entre la Banque nationale de Belgique 
d’une part, et la CBFA d’autre part. Cette dernière a 

d’ailleurs changé de nom pour devenir la FSMA, soit 
la Financial Services and Markets Authority. 
 
Le présent dossier thématique annuel du Bulletin 

des assurances vise à faire le point sur ces réformes, 
en mettant l’accent sur leurs incidences pour le  
secteur de l’assurance. 

 
X., “Réforme du contrôle du secteur financier (Twin 
Peaks) – Incidence en assurance”, T.Verz. 2011, 
dossier nr. 17, 1-271. 
 
7.6. Langer werken: impact op wettelijk en 
aanvullend pensioen 
 
De maatregelen uit het onlangs afgesloten 

regeerakkoord grijpen sterk in op de 
verloningspolitiek van werkgevers. Er zijn niet enkel 
bijvoorbeeld de zwaardere taxaties voor 

bedrijfswagens, de wijzigingen in de fiscaliteit van 
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stock-optieplannen, de herziening van het 
tijdskrediet, maar ook de lang aangekondigde 
hervorming van het eindeloopbaan- en 

pensioenbeleid.  
 
In afwachting van de officiële wetteksten schetst de 

auteur – onder voorbehoud – de grote lijnen van 
vijf in het oog springende pensioenmaatregelen. 
 
K. TERMOTE, “Langer werken: impact op wettelijk en 
aanvullend pensioen”, Balans 2011, nr. 664, 5. 
 
7.7. Pensioenartikel en interpretatiekwesties 
 
Een recent arrest van de Nederlandse Hoge Raad, 
HR 13 mei 2011, biedt een interessante gelegenheid 

om in te gaan op de interpretatieregels in de 
verdragen, meer bepaald met betrekking tot het 
begrip pensioen. Er heerst nog lang geen consensus. 
 
A. COOLS, “Pensioenartikel en interpretatiekwesties”, 
Intern.Fisc.Act. 2011, nr. 11, 1. 
 
7.8. De externalisatie van interne 
pensioenprovisies: geen goed idee! 
 
Einde 2011 hebben de regeringsonderhandelaars 
beslist dat het aanleggen van een interne 

pensioenvoorziening voor zelfstandige 
bedrijfsleiders niet langer mogelijk zal zijn. Voortaan 
moeten die pensioenvoorzieningen worden 

opgebouwd buiten het bedrijf bij een 
verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds. De 
auteur bespreekt deze maatregel kritisch en besluit 

door te zeggen dat het lijkt of deze maatregel 
eerder ingegeven is door verwachtingen van snel 
geldgewin, dan een blijk van lange termijnpolitiek. 

 
L. VANHEESWIJCK, “De externalisatie van interne 
pensioenprovisies: geen goed idee!”, TFR 2012, nr. 
413, 3. 
 
7.9. Exit premieverschillen man/vrouw: voor 
weke contracten? 
 
Met ingang van 21 december 2012 moeten alle 

verzekeringspremies en –uitkeringen sekseneutraal 
zijn. Dat volgt uit het zogenaamde arrest Test-
Aankoop van het Hof van Justitie. De Europese 
Commissie verduidelijkt in een zopas gepubliceerde 

mededeling hoe deze uitspraak in de praktijk moet 

worden toegepast. (zie eveneens het persbericht in 
nr. 10 van deze nieuwsbrief) 
 
K. TERMOTE, “Exit premieverschillen man/vrouw: voor 
welke contracten?”, Balans 2012, nr. 666, 5. 
 
7.10. La Cour constitutionnelle, l’assurance 
groupe et les régimes matrimoniaux 
 
L’auteur s’interroge en premier lieu sur le statut 
matrimonial de l’assurance de groupe et, plus 

généralement, des pensions complémentaires au 
regard de la réforme des régimes matrimoniaux par 
la loi du 14 juillet 1976. Dans un second temps, 

l’auteur exposera la doctrine et la jurisprudence à 
laquelle la Cour s’est ralliée dans l’arrêt du 27 juillet 
2011 et essaiera d’en déterminer la portée. Enfin il 

examinera les solutions alternatives déjà proposées 
et formulerons quelques suggestions pour une 
réforme législative, si tant est qu’elle soit nécessaire. 

 
CL. DEVOET, “La Cour constitutionnelle, l’assurance 
groupe et les régimes matrimoniaux”, De Verz. 2011, 
nr. 377, 384. 
 
7.11. Statuut van het 
groepsverzekeringskapitaal in een 
gemeenschapsstelsel: de knoop doorgehakt 
 
De auteur bespreekt het arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 27 juli 2011 (zie ook 
nieuwsbrief 2, 2011-2012, p. 2) inzake het statuut 
van het groepsverzekeringskapitaal in een 

gemeenschapsstelsel. Zij bespreekt eveneens de 
gevolgen hiervan voor de praktijk. 
 
U. CERULUS, “Het statuut van het 
groepsverzekeringskapitaal in een 
gemeenschapsstelsel: het Grondwettelijk Hof hakt 
de knoop door”, T.Fam. 2012, nr. 1, 22. 
 
7.12. Assurances “revenu garanti”, 
“invalidité”, “incapacité de travail”… what’s 
the name? 
 
Quel que soit le statut social du travailleur, salarié 
ou indépendant, la survenance d’une incapacité de 

travail a une incidence potentielle sur les revenus ou 
la situation économique de l’intéressé. Sous cet 
angle, les assurances dont l’objet est de parer aux 
conséquences financières de cette incapacité, 

peuvent être considérées comme indispensables. 
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Pour autant, il subsiste encore et toujours un certain 
flou quant à l’exposition au risque, quant au fait 
d’être déjà couvert par un biais ou un autre contre 

ce risque ou, encore, quant aux notions visées. 
 
Pour leur part, des réformes législatives ont cherché 

de manière générale à clarifier et à encadrer les 
assurances maladies, par le biais de la “loi 
Verwilghen” du 20 juillet 2007 et de la loi correctrice 

du 19 juin 2009, dite “loi Reynders”, mais avaient 
en réalité surtout à l’esprit la couverture soins de 
santé. 

 
Il importe, enfin, de relever que plusieurs prises de 
positions récentes de l’Administration fiscale en 

termes de déductibilité des primes patronales ont 
donné à la matière de l’incapacité de travail une 
actualité qui requiert une attention toute particulière. 
 
J.-C. ANDRE-DUMONT, “Assurances “revenu garanti”, 
“invalidité”, “incapacité de travail”… what’s the 
name ?”, C&FP 2012, nr. 1, 2. 
 
7.13. Solidariteitsbijdrage: wanneer 
vermindering sanctie? 
 
Bij KB van 25 oktober 2011 zijn de voorwaarden 
vastgelegd waaronder de RSZ een vermindering tot 

50% en soms zelfs een volledige vrijstelling kan 
verlenen van de forfaitaire administratieve sanctie 
die verschuldigd is, wanneer in het kader van de 

sociale solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens, de 
nodige aangifteverplichtingen niet of niet correct 
worden nageleefd. De auteur bespreekt deze 

voorwaarden en besluit door te stellen dat deze 
maatregelen geen verrassing inhouden aangezien zij 
naadloos aansluiten bij de voorwaarden waaronder 

de RSZ dezelfde bevoegdheid heeft om de 
verschuldigde vaste vergoedingen te verminderen. 
 
JVD, “Solidariteitsbijdrage: wanneer vermindering 
sanctie?”, Fiscoloog 2011, nr. 1274, 8. 
 
7.14. Het statuut van de groepsverzekering 
en het huwelijksvermogensstelsel 
 
De auteur bespreekt kort het arrest van het 
Grondwettelijk Hof van 27 juli 2011 (zie eveneens 
nr. 2.1., nieuwsbrief 2011-2012, nr. 1). Met dit 

arrest volgt het Grondwettelijk Hof de lijn die het 
reeds had uitgezet met het arrest van 26 mei 1999, 

met betrekking tot individuele levensverzekeringen. 
De auteur hoopt dat een soortgelijke uniformiteit 
ook tot stand komt in de toekomstige rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof op het vlak van artikel 
124 van de Wet op de 
Landverzekeringsovereenkomst. 

 
J. DU MONGH, “Noot onder GwH 27 juli 2011”, T.Not. 
2011, nr. 11, 595. 
 
7.15. Les assurances-vie multi-supports 
 
Par sa décision nr. 2010.348 du 7 juin 2011, le SDA 

a doté les assurances-vie multi-supports d’un 
régime fiscal transparent et cohérent. Cette décision 
pallie avec intelligence les insuffisances de la 

législation fiscale existante, tout en respectant 
l’esprit de celle-ci. 
 
CL. DEVOET, “Les assurances-vie multi-support”, 
Act.Fisc. 2012, nr. 6, 5. 
 

8. NIEUWE LIFE&BENEFITS 
 
In Life&Benefits nr. 2012/2 lezen we: 

- Aanvullend pensioen: De impact van de 
nieuwe pensioenmaatregelen (door P. 
ROELS) 

- Nieuwe roerende fiscaliteit: 
Beleggingsverzekeringen winnen, 
renteproducten scoren ook (door L. 

VEREYCKEN) 
 
In Life&Benefits nr. 2012/1 lezen we: 

- Regeerakkoord: Fiscale maatregelen inzake 

tweede en derde pijler zijn voor later (door 
P. VAN EESBEECK) 

- Aanvullend pensioen: Taalgebruik: een 

simpele vraag met een complex antwoord 
(door P. ROELS) 

- Tweede pijler: Opzegvergoeding en 

pensioenplan (door C. MERLA) 
 
In Life&Benefits nr. 2011/10 lezen we: 

- Aanvullend pensioen: Onderscheid tussen 
arbeiders en bedienden moet weg tegen 
2013 (door P. ROELS) 

- Boekhouding: Herziening IAS 19 – 
rapportering van pensioenplannen (door S. 
MOLDERS EN P. MARIEN) 
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- Arbeidsongeschiktheidstoezegging: 
Verzekering moet tot doel hebben 
inkomstenverlies te vergoeden (door P. VAN 

EESBEECK) 
 

In Life&Benefits nr.2011/9 lezen we: 

- Tweedepijlerpensioen bedrijfsleiders: Zorg 
ervoor dat uw pensioenplan rechtsgeldig tot 
stand komt (door J. RASKIN) 

- Aanvullend pensioen: Aanvullend pensioen 
voor contractuelen bij de overheid (door P. 

ROELS) 

- Pensioen en huwgemeenschap: Veel fiscale 
vragen bij scheiding of overlijden (door L. 
VEREYCKEN) 

 

9. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 
9.1. Frankrijk : L’assurance-vie : quelle 
évolution? 
 
L’évolution récente la plus remarquable affectant les 

contrats d’assurance-vie, et en particulier les 
contrats d’assurance de capitalisation, est, sans 
doute possible, ces derniers mois ou ces dernières 

années, une perte de rentabilité du placement, en 
raison du déclin du rendement des fonds en euros 
et des incertitudes sur la valeur et l’évolution de 

certaines unités de compte. Cette perte de 
rentabilité du contrat se double d’un déclin, certes 
partiel, de l’attractivité fiscale et sociale de ce 

placement. 
 
M. LEROY, "L’assurance-vie : quelle évolution?", Droit 
& Patrimoine 2011, nr. 208, 32. 
 
9.2. Nederland: Het voorontwerp van de Wet 
versterking bestuur pensioenfondsen 
 

Het voorontwerp van wet bevat voor 
pensioenfondsen drie bestuursmodellen waaruit 
gekozen kan worden. Het gaat respectievelijk om 
het paritaire bestuursmodel, het externe 

bestuursmodel en het gemengde bestuursmodel. De 
auteur gaat nader in op de verschillende modellen 
en staat stil bij het toezicht in de verschillende 

modellen, hoe aan de (mede)zeggenschap van de 
belanghebbenden bij het pensioenfonds vorm wordt 
gegeven en in welke mate de beoogde stroomlijning 

lijkt te worden gerealiseerd. 

 
A.F. VERDAM, „Het voorontwerp van de Wet 
versterking bestuur pensioenfondsen“, WPNR 2011, 
nr. 6908, 967. 
 
9.3. Duitsland: Nach dem „Test Achats“-Urteil 
des EuGH: Verpflichtung zu „Unisex“ auch in 
der bAV? 
 

Das „Unisex-Urteil“ des Europätischen Gerichtshof 
sorgt unverändert für Diskussionen. Es erklärt 
künftige Versicherungsverträge, die zu 
unterschiedlichen Prämien und Leistungen für 

Frauen und Männer führen, für rechtswidrig. Ob das 
und wenn ja in welcher Weise auch für die 
betriebliche Altersversorgung gilt, ist bislang nicht 

endgültig geklärt und soll nachfolgend untersucht 
werden. 
 
M. ULBRICH, “Nach dem „Test Achats“-Urteil des 
EuGH: Verpflichtung zu „Unisex“ auch in der bAV?”, 
Der Betrieb 2011, nr. 49, 2775. 
  
9.4. Duitsland: Teuerungsanpassung der 
Betriebsrenten 2012 
 
Erwartungsgemäß lag die jährliche Teuerungsrate in 
2011 kontinuierlich signifikant über den 

Vorjahreswerten und übertraf seit dem Frühjahr mit 
Werten bis über 2,5% teilweise deutlich die 
langfristige Zielmarke der EZB von 2,0%. Dabei 

führte sicherlich das Wirtschaftswachstum von 3,0% 
wie in 2010 insbesondere zu einem Anstieg der 
Energiepreise von erneut über 10%. Ebenso wirkten 

Preissteigerungen im Bereich der Nahrungsmittel 
(+2,8%) insgesamt zu einem Anstieg der 
Teuerungsrate, während sind der Preisanstieg für 

Dienstleistungen (+1,3%) moderat zeigte und die 
Entwicklung im Bereich der langlebigen 
Gebrauchsgüter mit -0,1% die Teuerungsrate 
abschwächte. 

 
Auch wenn sich das Wirtschaftswachstum in 
Deutschland 2012 abschwächen sollte, muss dies 

nicht zwingend zu einem Rückgang der 
Inflationsrate führen. Eine entscheidende Rolle wird 
hierbei wohl die in wesentlichen Funktionen auch 

personell in neuer Besetzung antretende EZB 
einnehmen. Mit Spannung abzuwarten bleibt 
insbesondere, ob die Bekämpfung der „Euro-

Schuldenkrise“ mit der in der Vergangenheit 
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wesentlichen Zielsetzung der Preisstabilität im 
Euroraum in Einklang zu bringen ist. 
 
O. PETERSEN, M. BECHTOLDT und S. BIRKEL, 
“Teuerungsanpassung der Betriebsrenten 2012”, 
Der Betrieb 2012, nr. 4, 230. 
 
9.5. Nederland: Huwelijkse voorwaarden, 
pensioenverevening en alimentatie 
 
De auteur bespreekt de grondslagen van 
pensioenverevening in het algemeen en de 

afstanddoening hiervan in het bijzonder. Er wordt 
eveneens aandacht besteedt aan de grondslag voor 
alimentatie. Vervolgens gaat hij in op de vraag wat 

de motieven van de wetgever zijn geweest tot het 
invoeren van de Wet verevening pensioenrechten 
bij echtscheiding, waarom pensioenrechten niet 

(meer) in de huwelijksgemeenschap vallen. 
Tenslotte besteedt de auteur aandacht aan de 
afstanddoening van pensioenverevening bij 

huwelijkse voorwaarden en richt hij de blik op de 
toekomst. 
 
T.F.H. REIJNEN, “Huwelijkse voorwaarden, 
pensioenverevening en alimentatie”, WPNR 2012, nr. 
6916, 90. 
 
9.6. Nederland: Verplichte pensioenleeftijd en 
leeftijdsdiscriminatie 
 
De auteur bespreekt het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 juli 2011. (zie eveneens nr. 1.1. in 

deze nieuwsbrief) De auteur concludeert door aan 
te geven hoe moeilijk in de praktijk de toepassing 
van het verbod van discriminatie naar leeftijd is. De 
betwiste regeling houdt in dat een ambtenaar in 

beginsel gepensioneerd wordt bij het bereiken van 
de leeftijd van 65 jaar. In een uitzonderingsgeval, 
als het belang van de betrokken dienst het vereist, 

mag een ambtenaar die dat graag wil langer blijven, 
maar niet langer dan tot zijn 68ste verjaardag. De 
auteur stelt dat dit in de praktijk er zal op 

neerkomen dat voor een bij zijn superieuren en 
collega’s populaire ambtenaar een uitzondering 
wordt gemaakt. 

 
M.R. MOK, “Noot onder HvJ 21 juli 2011, nr. 
C159/10”, NJ 2011, nr. 522. 
 
9.7. Frankrijk : La pension de réversion face 
aux vicissitudes de la vie 
 

La pension de réversion et une prestation de droit 
dérivé qui constitue l’unique moyen de subsistance 
de très nombreuses personnes de sorte que la 

moindre réforme en ce domaine affecte 
profondément le niveau de vie des pensionnés, 
souvent à la frange de la pauvreté. Le thème a 

suscité une jurisprudence nationale et européenne 
pittoresque. Au bout du chemin, le paysage 
juridique qui surgit devant l’observateur est 

luxuriant et insolite. Toutes les vicissitudes de la vie 
conjugale sont ici réunies. Le droit de la protection 
sociale est, en effet, le droit de la vie (y compris la 

mort) dans toutes ses dimensions (vie personnelle, 
familiale, sociale, professionnelle…). Mais il est aussi 
le droit, c’est-à-dire une école de l’imagination qui 

tord et défie la réalité à coups de fictions juridiques. 
La réversion, au profit du conjoint survivant, illustre 
à merveille ce double phénomène. 
 

L’auteur discute l’effet sur la pension de réversion 
de l’absence ou l’homicide du conjoint, le 
transsexualisme, l’homosexualité et le concubinage, 

polygamie ou le mariage traditionnel. 
 
P. MORVAN, “La pension de réversion face aux 
vicissitudes de la vie”, Droit Social 2011, nr. 12, 
numéro spécial, 1289. 
 

10. GELEZEN IN HET BELGISCH 
STAATSBLAD 
 
10.1. Pensioenbonus verlengd met één jaar 
 
De pensioenbonus gold enkel voor pensioenen die 

daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste 
ingingen op 1 januari 2007 en uiterlijk voor 1 
december 2012. De maatregel is verlengd met 1 

jaar en is bijgevolg van toepassing op pensioenen 
die voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 
januari 2007 en uiterlijk op 1 december 2013. 
 

De wet legt eveneens een informatieverplichting 
over de pensioenbonus op. De pensioeninstelling 
(Rijksdienst voor Pensioenen of Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) moet 
op de pensioenraming het bestaan, de voorwaarden 
voor toekenning en het dagbedrag of 

kwartaalbedrag van de pensioenbonus vermelden. 
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De Koning heeft de bevoegdheid gekregen om deze 
wijzigingen opnieuw te wijzigen, aan te vullen of 
ongedaan te maken bij Koninklijk Besluit na overleg 

in de Ministerraad. 
 
Wet van 13 november 2011 tot verlenging van de 
pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen, 
BS 23 november 2011. 
 
10.2. Perequatie pensioenen personeelsleden 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
 

Bij decreet van 18 november 2011 is de wijze van 
perequatie van de overlevingspensioenen en de 
pensioenen van de vastbenoemde en tot de stage 

toegelaten personeelsleden van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening vastgelegd. De 
perequatie zal op eenzelfde wijze verlopen als het 

geval is voor de pensioenen van de openbare sector. 
Deze bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 
januari 2007.  

 
KB van 18 november 2011 tot wijziging van het 
decreet van 17 december 1997 betreffende de 
rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde 
en tot de stage toegelaten personeelsleden van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, en 
betreffende de overlevingspensioenen, toegekend 
aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden, 
BS 16 december 2011. 
 
10.3. Het Resolutiefonds 
 
De wet van 28 december 2011 richt, bij de 

Deposito- en Consignatiekas, het Resolutiefonds op. 
De taak van dit fonds bestaat in het verzekeren van 
maatregelen die de impact moeten verminderen van 

het in gebreke blijven van een kredietinstelling op 
het financieel systeem en het economisch en sociaal 
welzijn van België. De kredietinstellingen naar 

Belgisch recht moeten het fonds financieren door 
jaarlijkse bijdragen. Deze bijdragen zijn gelijk aan 
0,035% van het bedrag, op 31 december van het 

vorige jaar, van het totaal van het passief, 
verminderd met het bedrag van de deposito’s, die in 
aanmerking komen voor terugbetaling door het 

Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en 
levensverzekeringen, en met het bedrag van het 
reglementair eigen vermogen. Het fonds stort deze 
jaarlijkse bijdragen in de Schatkist. 

 

De wet wijzigt eveneens het percentage van de 
bijdragen verschuldigd aan het Bijzonder 
Beschermingsfonds. De bijdrage bedraagt 0,10% 

van het bedrag, op 31 december van het vorige jaar, 
van de deposito’s die in aanmerking komen voor 
terugbetaling. Voor het jaar 2012 en 2013 zijn 

andere bijdragepercentages voorzien, respectievelijk 
0,245% en 0,15%. Voor kredietinstellingen wordt 
de bijdrage berekend volgens een andere formule. 

 
Deze bepalingen traden op 1 januari 2012 in 
werking. 

 
Wet van 28 december 2011 tot invoering van een 
bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot 
uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 
houdende maatregelen ter bevordering van de 
financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling 
van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en 
andere verrichtingen in het kader van de financiële 
stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de 
deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal 
van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot 
wijziging van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten, BS 30 december 2011. 
 
10.4. Opheffing halftijds brugpensioen 
 

Met ingang van 1 januari 2012, wordt het KB van 30 
juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen 
opgeheven. Er kunnen bijgevolg geen nieuwe 

personen intreden in het systeem. De bepalingen, 
zoals ze van kracht waren voor 1 januari 2012, 
blijven wel van toepassing op de werknemers die 

reeds voor 1 januari 2012 in het systeem waren 
gestapt. Het systeem staat ook nog open voor de 
werknemers die voor 28 november 2011 met hun 

werkgever een akkoord gesloten hebben om hun 
arbeidsprestaties te halveren, volgens het systeem 
van halftijds brugpensioen, voor zover het halftijds 

brugpensioen start voor 1 april 2012. 
 
De wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, zorgt voor de opheffing van het artikel 

dat voorziet in het halftijds brugpensioen in de wet 
van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. 
Het artikel blijft echter wel van toepassing op de 

werknemers die voor deze datum reeds genoten 
van deze bepalingen en voor de werknemers die 
voor 20 november 2011 een akkoord gesloten 
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hebben met hun werkgever om hun 
arbeidsprestaties te halveren voor zover het halftijds 
brugpensioen ingaat voor 1 juli 2012. 

 
In het KB van 27 januari 1997 houdende 
maatregelen met betrekking tot het halftijds 

brugpensioen wordt de toegang tot het halftijds 
brugpensioen beperkt tot situatie waarin het 
brugpensioen ingaat voor 1 januari 2012 of de 

werknemer voor 20 november 2011 een akkoord 
heeft gesloten met zijn werkgever om zijn 
arbeidsprestaties te halveren en voor zover het 

halftijds brugpensioen ingaat voor 1 april 2012. 
 
KB 28 december 2011 tot opheffing van het 
koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het 
halftijds brugpensioen, BS 30 december 2011. 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, BS 30 december 2011. 
 
10.5. Werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 

Het conventioneel brugpensioen wordt drastisch 
hervormd. Vooreerst wijzigt de naam. Er wordt niet 
langer gesproken over brugpensioen, maar over 

werkloosheid met bedrijfstoeslag. Er wordt 
eveneens bepaald dat de aanvullende vergoeding, 
ongeacht zijn benaming in wetten, besluiten, 

collectieve of individuele overeenkomsten of in enig 
ander document, voortaan bedrijfstoeslag noemt. 
 
Daarnaast wordt de loopbaanvereiste en leeftijd 

stelselmatig opgetrokken. Hierbij wordt er steeds 
een onderscheid gemaakt tussen cao’s of collectieve 
akkoorden die gesloten en neergelegd worden na 

31/12/2011 en cao’s en collectieve akkoorden die 
werden gesloten en neergelegd voor 1/1/2012, dan 
wel werden gesloten na 1/1/2012, maar die een 

ononderbroken verlenging van een cao of collectief 
akkoord zijn die gesloten en neergelegd werden 
voor 1/1/2012. 

 
Als algemene regel moest de werknemer de leeftijd 
van 60 jaar bereikt hebben en een loopbaan van 30 

jaar kunnen aantonen om te kunnen instappen in 
het systeem van brugpensioen. Via cao’s zijn hier 
echter talrijke uitzonderingen op gemaakt. Vanaf 1 
januari 2012 moet, voor cao’s en collectieve 

akkoorden gesloten en neergelegd na 31/12/2011, 

de werknemer 60 jaar zijn met een loopbaan van 40 
jaar.  
 

Voor cao’s en collectieve akkoorden gesloten voor 
1/12/2012 of gesloten na 1/1/2012, maar die een 
ononderbroken verlenging vormen, gelden volgende 

overgangsmaatregelen: 

- Voor werknemers: 
Datum Leeftijd Loopbaan 

Vanaf 1/1/2012 60 jaar 35 jaar 
Vanaf 1/1/2015 60 jaar 40 jaar 

 
- Voor werkneemsters: 
Datum Leeftijd Loopbaan 

Vanaf 1/1/2012 60 jaar 28 jaar 
Vanaf 1/1/2015 60 jaar 31 jaar 
Vanaf 1/1/2016 60 jaar 32 jaar 
Vanaf 1/1/2017 60 jaar 33 jaar 
Vanaf 1/1/2018 60 jaar 34 jaar 
Vanaf 1/1/2019 60 jaar 35 jaar 
Vanaf 1/1/2020 60 jaar 36 jaar 
Vanaf 1/1/2021 60 jaar 37 jaar 
Vanaf 1/1/2022 60 jaar 38 jaar 
Vanaf 1/1/2023 60 jaar 39 jaar 
Vanaf 1/1/2024 60 jaar 40 jaar 
 

Er zijn echter ook uitzonderingsregelingen. De 
eerste uitzondering bestaat erin dat een werknemer 
op de leeftijd van 56 jaar kan instappen in het 

stelsel als hij een loopbaan van 33 jaar kan 
bewijzen, waarvan minstens 20 jaar is gepresteerd 
in een ploegenstelsel met nachtarbeid of wanneer 

de werknemer tewerkgesteld is in de bouwsector en 
een attest van ongeschiktheid kan voorleggen. Aan 
dit stelsel worden geen wijzigingen aangebracht. 

 
Werknemers die 58 jaar zijn en een loopbaan van 
37 jaar kunnen bewijzen (werkneemster een 

loopbaan van 33 jaar), kunnen eveneens instappen 
in het systeem. Voor cao’s en collectieve akkoorden 
gesloten en neergelegd na 31/12/2011, moet de 
werknemer, vanaf 1/1/2012, 60 jaar zijn met een 

loopbaan van 40 jaar. Voor werkneemsters gelden 
volgende overgangsmaatregelen: 

Datum Leeftijd Loopbaan 

Vanaf 1/1/2012 60 jaar 35 jaar 
Vanaf 1/1/2014 60 jaar 38 jaar 
Vanaf 1/1/2015 60 jaar 40 jaar 
 
Voor cao’s en collectieve akkoorden gesloten voor 

1/12/2012 of gesloten na 1/1/2012, maar die een 
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ononderbroken verlenging vormen, gelden volgende 
overgangsmaatregelen: 

- Voor werknemers: 

Datum Leeftijd Loopbaan 

Vanaf 1/1/2012 60 jaar 38 jaar 
Vanaf 1/1/2015 60 jaar 40 jaar 
 

- Voor werkneemsters: 

Datum Leeftijd Loopbaan 

Vanaf 1/1/2012 60 jaar 35 jaar 
Vanaf 1/1/2014 60 jaar 38 jaar 
Vanaf 1/1/2016 60 jaar 39 jaar 
Vanaf 1/1/2017 60 jaar 40 jaar 
 
Een derde uitzondering bestaat voor werknemers 
met een zwaar beroep (wisselende ploegen, 
onderbroken diensten en ploegen met nachtarbeid). 

Zij kunnen op 58 jaar en na een loopbaan van 35 
jaar toetreden tot het systeem. Van de 35 jaar 
loopbaan moeten ofwel minstens 5 jaar van de 

laatste 10 jaar in een zwaar beroep gepresteerd 
worden, ofwel minstens 7 jaar van de laatste 15 
jaar. Voor cao’s en collectieve akkoorden gesloten 

en neergelegd na 31/12/2011 geldt vanaf 1/1/2012 
dat de werknemer 60 jaar moet zijn met een 
loopbaan van 40 jaar. Voor werkneemsters geldt 

volgende overgangsmaatregel: 
 

Datum Leeftijd Loopbaan 

Vanaf 1/1/2012 60 jaar 35 jaar 
Vanaf 1/1/2014 60 jaar 37 jaar 
Vanaf 1/1/2015 60 jaar 40 jaar 
 
Voor cao’s en collectieve akkoorden gesloten voor 
1/12/2012 of gesloten na 1/1/2012, maar die een 

ononderbroken verlenging vormen, moet een 
werknemer, vanaf 1/1/2015 60 jaar zijn, met een 
loopbaan van 40 jaar. Voor werkneemsters geldt 

volgende overgangsmaatregel: 
 

Datum Leeftijd Loopbaan 

Vanaf 1/1/2015 60 jaar 38 jaar 
Vanaf 1/1/2016 60 jaar 39 jaar 
Vanaf 1/1/2017 60 jaar 40 jaar 
 
De minister van Werk kan, tenslotte, in de 
erkenning als onderneming in moeilijkheden of 

onderneming in herstructurering, de 
minimumleeftijd verlagen, zonder dat deze lager 

kan zijn dan 50 jaar. Ook deze minimumleeftijd 
wordt geleidelijk aan opgetrokken. 
- Voor ondernemingen in moeilijkheden, die 

erkend worden na 31/12/2011, is de 
minimumleeftijd in 2012 vastgelegd op 52 jaar. 
Deze leeftijd wordt elk jaar verhoogd met 6 

maanden, om in 2018 vastgelegd te worden 
op 55 jaar. 

- Voor ondernemingen in herstructurering met 

erkenning na 31/12/2012 wordt de 
minimumleeftijd op 55 jaar vastgelegd. Bij 
erkenning vanaf 1/1/2013 gelden dezelfde 

minimumleeftijden als voor ondernemingen in 
moeilijkheden als gelijktijdig aan volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

o Het collectief ontslag moet betrekking 
hebben op minstens 20% van de 
werknemers van de werkgever. 

o Het collectief ontslag moet betrekking 

hebben op, ofwel alle werknemers van 
een technische bedrijfseenheid, ofwel 
op alle werknemers van een volledig 

arbeidssegment. 
o De technische bedrijfseenheid of het 

volledig arbeidssegment moet minstens 

2 jaar bestaan. 
Wat verstaan moet worden onder “volledig 
arbeidssegment” en “minstens 2 jaar bestaan”, 

moet vastgelegd worden bij KB, na voorlegging in 
de ministerraad en advies van de Nationale 
Arbeidsraad. 

 
KB 28 december 2011 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van 
het conventioneel brugpensioen in het kader van 
het generatiepact, met het oog op het verhogen van 
de werkgelegenheidsgraad van de oudere 
werknemers, BS 30 december 2011. 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, BS 30 december 2011. 
 
10.6. Pensioenen magistraten 
 
Magistraten die op rust gesteld worden, op 70 jaar 

voor magistraten van het Hof van Cassatie, op 67 
jaar voor magistraten van de andere rechtscolleges 
of wanneer zij wegens een ernstige en blijvende 

gebrekkigheid niet langer in staat zijn hun ambt 
naar behoren te vervullen, en 30 jaren dienst 
hebben, waarvan minstens 15 jaar in de 

magistratuur, hebben aanspraak op een 
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emeritaatspensioen. Wanneer de magistraat minder 
dan 30 jaren dienst heeft, wordt het pensioen pro 
rata verminderd. Voor magistraten die wegens 
gebrekkigheid op pensioen gesteld worden, geldt 
voor de eerste 5 jaren dienst een tantième van 
1/30ste en voor alle volgende dienstjaren een 

tantième van 1/35ste. Magistraten die de leeftijd van 
55 jaar hebben bereikt op 1 januari 2012, behouden 
het voordeel van de berekeningswijze die op hen 

van toepassing was op de datum van 31 december 
2011. 
 

Magistraten die op 1 januari 2012 de leeftijd van 55 
jaar niet bereikt hebben, kunnen niet meer genieten 
van bovenstaande regeling. Voor diensten 

gepresteerd vanaf 1 januari 2012 wordt het 
tantième vervangen door 1/48ste. Voor de diensten 
in de magistratuur gepresteerd tot 31 december 
2011 behouden zij het voordeel van het tantième 

1/30ste. Als zij minstens 15 jaren in de magistratuur 
hebben, behouden zij eveneens het tantième 1/30ste 
voor de diensten buiten de magistratuur 

gepresteerd. Ook voor magistraten die op rust 
gesteld worden omdat zij wegens een ernstige en 
blijvende gebrekkigheid niet langer in staat zijn hun 

ambt naar behoren te vervullen, worden de 
tantièmes, van 1/30ste en 1/35ste, vervangen door 
het tantième 1/48ste voor de diensten gepresteerd 

vanaf 1 januari 2012. 
 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, BS 28 december 2011. 
 
10.7. Pensioenen van de overheidssector 
 

In de overheidssector worden 4 grote hervormingen 
doorgevoerd. Ten eerste wordt de minimumleeftijd 
en de loopbaanvoorwaarde om van een vervroegd 
rustpensioen te genieten verhoogd. Ten tweede kan 

er, vanaf 1 januari 2012, geen voordeliger tantième 
meer toegekend worden dan 1/48ste. Ten derde 
worden het aantal periodes van vrijwillige 

loopbaanonderbreking na 1 januari 2012 tot 1 jaar 
beperkt in de pensioenberekening. Ten slotte wordt 
de refertewedde van de laatste 5 dienstjaren in de 

pensioenberekening vervangen door een 
gemiddelde wedde van de laatste 10 dienstjaren. 
 

Verhoging pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarde 
voor vervroegd pensioen 

 
De nieuwe bepalingen betreffende de 
pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarde voor 

vervroegd pensioen treden in werking op 1 januari 
2013 en zijn uitsluitend van toepassing op de 
pensioenen die ingaan vanaf die datum. In 2012 

geldt dus nog steeds de regel dat ambtenaren 
vervroegd op pensioen kunnen de eerste maand na 
hun 60ste verjaardag, als zij een loopbaan van 

minstens 5 jaar hebben. Zowel de leeftijd als de 
loopbaanvoorwaarde worden stelselmatig 
opgetrokken, respectievelijk met 6 maanden en 1 

jaar per jaar, om te landen bij een leeftijd van 62 
jaar en een loopbaan van 40 jaar. Voor ambtenaren 
met een lange loopbaan worden er uitzonderingen 

voorzien.  
 

Jaar Min.-
leeftijd 

Loopbaan-
vw. 

Uitz. lange 
loopbanen 

2012 60 jaar 5 jaar  
2013 60 jaar, 

6 maand 
38 jaar 60j  en loopbaan 40j 

2014 61 jaar 39 jaar 60j en loopbaan 40j 
2015 61 jaar, 

6 maand 
40 jaar 60j en loopbaan 41j 

Vanaf 
2016 

62 jaar 40 jaar 60j en loopbaan 42j 
61j en loopbaan 41j 

 
Van zodra een persoon de voorwaarden vervult om 
een vervroegd pensioen te bekomen, behoudt deze 

de voorwaarden, ongeacht de latere werkelijke 
ingangsdatum van het pensioen. 
 

Deze regels zijn van toepassing op de hele 
overheidssector, maar doen geen afbreuk aan de 
huidige pensioenvoorwaarden voor het rijdend 

personeel van de NMBS, de geïntegreerde politie of 
de militairen.  
 
De ambtenaren die zich op 28 november in een 

statuut van een verlof of afwezigheid voorafgaande 
aan de oppensioenstelling of in een vergelijkbare 
situatie bevinden, evenals de ambtenaren die voor 

28 november 2011 een dergelijke aanvraag hebben 
ingediend, worden op pensioen gesteld op de eerste 
dag van de maand die volgt op de 60ste verjaardag.  

 
Deze regeling is van toepassing op alle functies, dus 
ook op de functies met voordeligere tantièmes. 

Echter, de wijze waarop de pensioenleeftijd en de 
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loopbaanvoorwaarde zal worden verhoogd voor 
deze functies, moet bepaald worden bij KB voor 1 
maart 2012. In afwachting van dit besluit worden 

alle aanvragen met voordeligere tantièmes 
geschorst. 
 

Voor ambtenaren van wie de diensten werden 
beëindigd ten gevolge van de zwaarste tuchtstraf of 
op militairen die verplicht werden het leger te 

verlaten, zijn deze regels niet van toepassing. 
 
Wanneer een ambtenaar op vervroegd pensioen is 

gegaan en nadien opnieuw diensten verricht die 
aanspraak verlenen op een pensioen, kunnen enkel 
de vanaf de nieuwe indiensttreding verrichte 

diensten in aanmerking komen voor de toekenning 
van een rustpensioen. 
 
Deze wet geeft verschillende machtigingen aan de 

Koning. Zo kan de Koning, na overleg in de 
ministerraad, via KB ten eerste de leeftijden en 
bedragen met betrekking tot het 

pensioencomplement wijzigen, ten tweede de 
wettelijke bepalingen inzake overheidspensioenen 
aanvullen, opheffen en wijzigen om ze aan te 

passen aan de geleidelijke verhoging van de leeftijd 
en de duur van de loopbaan en ten derde de 
leeftijden van opruststelling in geval van definitieve 

arbeidsongeschiktheid of afwezigheid van meer dan 
365 dagen door verlof en/of disponibiliteit wijzigen. 
 

Aanpassing van de toepasselijke tantièmes 
 
Voor een aantal categorieën ambtenaren bestaan er 

voordeligere tantièmes.  De voordeligste tantièmes 
worden, voor diensten gepresteerd na 31 december 
2011, opgetrokken tot het tantième 1/48ste. 
Personen die de leeftijd van 55 jaar hadden bereikt 

op 1 januari 2012, behouden het voordeel van de 
berekeningswijze die op hen van toepassing was op 
31 december 2011. 

 
Door het voordeligste tantième te brengen op 
1/48ste, zal een ambtenaar minstens een loopbaan 

van 36 jaar moeten hebben om zijn 
maximumpensioen te bereiken. Voor 
gemeentemandatarissen geldt een afwijkende 

berekeningsformule. Op basis van de huidige 
formule bereiken zij hun maximumpensioen na een 

loopbaan van 20 jaar. De formule werd nu zo 
gewijzigd, dat ook zij een loopbaan van 36 jaar 
nodig hebben om hun maximumpensioen te 

bereiken. 
 
Beperking van de toelaatbaarheid van periodes van 

afwezigheid, verlof en loopbaanonderbreking 
 
Periodes van loopbaanonderbreking en andere 

bepaalde periodes van afwezigheid worden voor de 
berekening van het overheidspensioen slechts 
opgenomen tot een percentage van de werkelijk 

gepresteerde diensten. Een periode van 
loopbaanonderbreking kan hetzij gratis, hetzij door 
het vrijwillig storten van persoonlijke bijdragen voor 

de perioden waarvoor er geen vrijstelling is, in 
aanmerking komen. Deze periodes van 
loopbaanonderbreking mogen echter nooit de duur 
van de effectieve loopbaanprestaties overschrijden 

en zijn in alle gevallen beperkt tot maximum 60 
kalendermaanden en zijn, in voorkomend geval, 
eventueel zelfs bijkomend beperkt tot een 

percentage van de werkelijk gepresteerde diensten. 
 
De wet heeft hier nu ook beperkingen aan opgelegd. 

Een eerste uitzondering bestaat erin dat perioden 
van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking 
na 31 december 2011 slechts ten belope van 12 

maanden in aanmerking genomen wordt voor het 
recht en de berekening van het pensioen. Deze 
beperking geldt niet voor periodes van 

loopbaanonderbreking gelegen na 31/12/2011, 
maar die reeds aangevraagd zijn voor 28 november 
2011. 

 
De tweede uitzondering bestaat erin dat voor 
ambtenaren van 55 jaar of ouder die, na 31 
december 2011, halftijdse loopbaanonderbreking of 

voor 1/5de tijd opnemen, de beperking tot 60 
kalendermaanden verhoogd wordt met 
respectievelijk 24 of 60 maanden. 

 
De derde uitzondering betreft personen die na 31 
december 2011 vrijwillig in het kader van 

loopbaanonderbreking hun prestaties verminderen 
tot 4/5de. Deze periodes van afwezigheid of verlof 
worden gelijkgesteld met effectieve diensten 

wanneer zij zich situeren na 31 december 2011, 
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zonder dat zij in het geheel vijf jaar mogen 
overschrijden. 
 

Loopbaanonderbreking in het kader van palliatief 
verlof, ouderschapsverlof of verlof voor het bijstaan 
of verzorgen van een zwaar ziek gezins- of familielid 

tot de tweede graad, worden niet beoogd door deze 
wijzigingen. 
 

Tenslotte zijn ook hier machtigingen voorzien voor 
de Koning. Zo kan de Koning, na overleg in de 
Ministerraad, bij KB elke wijziging aanbrengen aan 

de bepalingen van KB nr. 422 die hij nodig of 
bruikbaar acht om hen in overeenstemming te 
brengen met de nieuwe regeling met betrekking tot 

de toelaatbaarheid van periodes van afwezigheid, 
verlof en loopbaanonderbreking of om specifieke 
situaties te regelen die niet beoogd zijn door deze 
regeling. 

 
Berekening van het pensioen op de tien laatste 
loopbaanjaren 

 
Waar het overheidspensioen thans berekend wordt 
volgens de refertewedde van de laatste vijf 

dienstjaren, worden de overheidspensioenen met 
ingang van 1 januari 2012 berekend op basis van 
een referentiewedde die gelijk is aan de gemiddelde 

wedde van de laatste tien loopbaanjaren of van de 
volledige loopbaan als die minder dan tien jaar 
bedraagt. Deze bepaling is niet van toepassing op 

personen die op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 
jaar heeft bereikt. Noch is het van toepassing op de 
berekening van het gewaarborgde minimumbedrag. 

Dit wordt nog steeds berekend op basis van de 
gemiddelde wedde van de laatste vijf dienstjaren, 
begrensd door een boven- en ondergrens. 
 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, BS 28 december 2011. 
 
10.8. Vervroegd pensioen 
 
Ook de regeling om vervroegd op pensioen te 
kunnen gaan, wordt gewijzigd. Waar een 

werknemer van 60 jaar met een loopbaan van 35 
jaar vervroegd op pensioen kan gaan, wordt dit 
geleidelijk aan opgetrokken tot 62 jaar met een 

loopbaan van 40 jaar voor pensioenen die 

daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaan ten 
vroegste op 1 januari 2016. 
 

Algemene regel 
Ingangsdatum 

pensioen 
Leeftijd Loopbaan 

Ten vroegste op 
1/1/2013 en uiterlijk op 

1/12/2013 

 
60 jaar en 
7 maanden 

 

 
38 jaar 

Ten vroegste op 
1/1/2014 en uiterlijk op 

1/12/2014 

 
61 jaar 

 

 
39 jaar 

Ten vroegste op 
1/1/2015 en uiterlijk op 

1/12/2015 

 
61 jaar en 
7 maanden 

 

 
40 jaar 

Ten vroegste op 
1/1/2016 

 
62 jaar 

 

 
40 jaar 

 

Op de regeling bestaan ook een aantal 
uitzonderingen voor lange loopbanen. Ook de 
voorwaarden hiervoor worden opgetrokken. Vanaf 

1/1/2016 kan een werknemer van 60 jaar met een 
loopbaan van 42 jaar of een werknemer van 61 jaar 
met een loopbaan van 41 jaar vervroegd op 

pensioen. 
 

Uitzonderingen 
Ingangsdatum 

pensioen 
Leeftijd Loopbaan 

Ten vroegste op 
1/1/2013 en uiterlijk op 

1/12/2014 

 
60 jaar 

 

 
40 jaar 

 
Ten vroegste op 

1/1/2015 en uiterlijk op 
1/12/2015 

 
60 jaar 

 

 
41 jaar 

 
 

60 jaar 
 

 
42 jaar 

 

 
 

Ten vroegste op 
1/1/2016  

61 jaar 
 

 
41 jaar 

 
 
Er zullen overgangsmaatregelen voorzien worden 
door de Koning, na overleg in de Ministerraad, voor 

de werknemers waarvan de opzeggingstermijn is 
ingegaan voor 1 januari 2012 en eindigt na 31 
december 2011 en voor de werknemers die voor 28 
november 2011 met hun werkgever in onderling 

overleg een overeenkomst van vervroegde 
uittreding op de leeftijd van 60 jaar gesloten 
hebben voor zover deze werknemers op dat 
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ogenblik minstens een loopbaan van 35 jaren 
bewijzen. 
 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, BS 28 december 2011. 
 
10.9. Stelsel van de mijnwerkers en 
zeevarenden 
 
Het bijzondere pensioenstelsel voor de onder- en 
bovengrondse mijnwerkers en de zeevarenden 

wordt opgeheven. De lagere pensioenleeftijden 
blijven nog wel van toepassing op de werknemers 
die op 31 december 2011 de leeftijd van 55 jaar 

bereikt hebben. De regels met betrekking tot de 
berekening van het pensioen blijven nog van 
toepassing op de werknemers die op 31 december 

2011 de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben voor de 
berekening van de volledigheid van hun pensioen 
en op de werknemers die op 31 december 2011 de 

leeftijd van 55 jaar niet hebben bereikt, uitsluitend 
voor de berekening van het pensioen met 
betrekking tot de periodes voorafgaand aan 1 
januari 2012. 

 
Voor de werknemers die op 31 december 2011 de 
leeftijd van 55 jaar niet hebben bereikt, en die dus 

niet meer kunnen genieten van de verlaagde 
pensioenleeftijden, zal de Koning, na overleg in de 
Ministerraad, overgangsmaatregelen voorzien. 

 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, BS 28 december 2011. 
 
10.10. Pensioenen van de 
beroepsjournalisten en de luchtvaart 
 
De bijzondere pensioenstelsels van de journalisten 

en de luchtvaart worden opgeheven. Beide stelsels 
blijven echter van toepassing op de werknemers die 
op 31 december 2011 de leeftijd van 55 jaar 

hebben bereikt, voor de berekening van de 
volledigheid van hun pensioen en op de 
werknemers die op 31 december 2011 de leeftijd 
van 55 jaar niet hebben bereikt, uitsluitend voor de 

berekening van het pensioen met betrekking tot de 
periodes voorafgaand aan 1 januari 2012. 
 

Voor de werknemers van de luchtvaart die de 
leeftijd van 55 jaar niet bereikt hebben op 31 
december 2011 kan de Koning, na overleg in de 

Ministerraad, overgangsmaatregelen voorzien. In de 
wet staat bepaald dat de Koning dat zal doen voor 
de beroepsjournalisten die op 31 december 2011 de 

leeftijd van 55 jaar nog niet hebben bereikt. 
 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, BS 28 december 2011. 
 
10.11. Gelijkgestelde periodes 
 

De Koning heeft de machtiging gekregen om, na 
overleg in de Ministerraad, de nadere toekennings- 
en berekeningsregels te bepalen voor de met 

arbeidsperiodes gelijkgestelde tijdvakken die 
gelegen zijn vanaf 1 januari 2012 en betrekking 
hebben op: 

- De periodes van werkloosheid van de derde 
periode; 

- De periodes van brugpensioen toegekend voor 
de leeftijd van 60 jaar, met uitzondering van 

de brugpensioenen in geval van 
ondernemingen in moeilijkheden of 
ondernemingen in herstructurering; 

- De periodes van tijdskrediet op het einde van 
de loopbaan opgenomen voor de leeftijd van 
60 jaar; 

- De periodes van tijdskrediet op het einde van 
de loopbaan opgenomen na de leeftijd van 60 
jaar, met uitzondering van twee jaar halftijds 

tijdskrediet en 5 jaar 1/5de tijdskrediet; 
- De periodes van gehele of gedeeltelijke 

vrijwillige loopbaanonderbreking en tijdskrediet, 

buiten het gemotiveerde tijdskrediet en de 
thematische verloven. 

 

De Koning moet, na overleg in de Ministerraad, 
vastleggen wat er verstaan moet worden onder 
“werkloosheid van de derde periode”, “gemotiveerd 
tijdskrediet”, “thematische verloven” en “halftijds of 

1/5de tijdskrediet voorbehouden aan werknemers 
van 50 jaar of ouder”. 
 

Deze bepaling is niet van toepassing op personen 
die zich op 28 november 2011 in een periode 
bevinden van brugpensioen, gehele of gedeeltelijke 

vrijwillige loopbaanonderbreking en tijdskrediet en 
halftijds of 1/5de tijdskrediet voorbehouden aan 
werknemers van 50 jaar of ouder, noch op 

personen die hiertoe een aanvraag hebben 
ingediend voor 28 november 2011. 
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Deze bepaling is van toepassing op pensioenen die 
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste 

op 1 januari 2013 ingaan. 
 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, BS 28 december 2011. 
 
10.12. Machtigingen Koning 
 

De machtigingen die in het kader van de 
pensioenhervorming aan de Koning gegeven zijn, 
kunnen de van kracht zijnde wettelijke bepalingen 

opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen. Deze 
opdracht verstrijkt op 30 april 2012. Alle volgens 
deze opdracht genomen besluiten moeten voor 31 

juli 2012 worden bekrachtigd door de wet. Bij 
ontstentenis van bekrachtiging worden de besluiten 
geacht nooit uitwerking te hebben gehad. De 
bekrachtigde besluiten kunnen dan enkel bij wet 

gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven 
worden. 
 
Wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen inzake justitie, BS 28 december 2011. 
 
10.13. Sectorpensioenen. 
 
KB van 18 november 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, 
gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten 
voor gezins- en bejaardenhulp van de 
Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het 
percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 
voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 
"Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering 
tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de 
datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen 
voor het jaar 2011, BS 5 januari 2012. 
 
KB van 18 november 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, 
gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten 
voor gezins- en bejaardenhulp van de 
Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het 
percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 
voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 
"Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering 
tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de 
datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen 
voor het jaar 2011, BS 5 januari 2012. 
 
KB van 4 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten 

in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- 
en gezondheidssector, tot wijziging van de 
statuten en de benaming van het fonds voor 
bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot 
aanvullende financiering tweede pensioenpijler", BS 
8 december 2011. 
 
KB van 4 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in 
het Paritair Subcomité voor de vezelcement, 
betreffende de bijdrage in het kader van de 
pensioenplannen, BS 6 december 2011. 
 
KB van 4 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten 
in het Paritair Comité voor de ondernemingen van 
technische land- en tuinbouwwerken, tot 
invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan 
voor de arbeiders tewerkgesteld in de 
ondernemingen van de technische land- en 
tuinbouwwerken, BS 1 december 2011. 
 
KB van 4 oktober 2011 waarbij algemeen 
verbindend worden verklaard: a) de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten 
in het Paritair Comité voor de ondernemingen van 
technische land- en tuinbouwwerken, tot 
oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 132"; b) 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 
september 2008, gesloten in het Paritair Comité 
voor de ondernemingen van technische land- en 
tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot 
oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 132", BS 
24 november 2011. 
 

11. PERSBERICHT EUROPESE 
COMMISSIE 
 
De Europese Commissie heeft richtsnoeren 

goedgekeurd aan de hand waarvan de 
verzekeringssector uniforme tarieven voor mannen 
en vrouwen kan invoeren. Als mannen en vrouwen 

verschillende premies moeten betalen, is dat 
immers discriminatie op grond van geslacht, 
oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

In zijn uitspraak in de zaak Test-Aankoop van 1 
maart 2011 gaf het Hof van Justitie de verzekeraars 
tot 21 december 2012 de tijd om dezelfde 
verzekeringspremies en –uitkeringen te gaan 

hanteren voor mannelijke en vrouwelijke klanten. 
De nieuwe richtsnoeren van de Commissie werden 
opgesteld na overleg met nationale overheden, 

verzekeraars en consumenten en geven praktische 
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aanbevelingen bij de gevolgen van de uitspraak. Ze 
moeten ten goede komen aan zowel consumenten 
als verzekeringsmaatschappijen. 

 
Persbericht 22 december 2011, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=IP/11/1581&format=HTML&aged=0&languag
e=NL&guiLanguage=en. 
 

12. RVP DIENSTNOTA 
 
De Rijksdienst voor Pensioenen vaardigde  
dienstnota nr. 2012/6 uit: Koppeling van de 

pensioenen aan het algemeen indexcijfer der 
consumptieprijzen. Aanpassing op 1 februari 2012. 
 

13. COMMISSIE VOOR 
AANVULLENDE PENSIOENEN 
 
De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft 
op 4 oktober 2011 een advies uitgebracht omtrent 

een Reglement met betrekking tot de vaststelling 
van de sterftetafels voor de omzetting van kapitaal 
in rente. 

 
CAP, “Reglement met betrekking tot de vaststelling 
van de sterftetafels voor de omzetting van kapitaal 
in rente”, advies nr.34, 4 oktober 2011, 6p, 
beschikbaar op www.fsma.be. 
 

14. COMMISSIE VOOR HET VRIJ 
AANVULLEND PENSIOEN VOOR 
ZELFSTANDIGEN 
 
Op vraag van de FSMA heeft de Commissie voor het 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen een 
advies uitgebracht over het ontwerp van reglement 
met betrekking tot de vaststelling van de 

sterftetafels voor de omzetting van een kapitaal in 
een rente. 
 
CVAPZ, “Ontwerp van reglement van de PSMA met 
betrekking tot de vaststelling van de sterftetafels 
voor de omzetting van kapitaal in rente”, advies nr. 
9, 6 juni 2011, 4p, beschikbaar op www.fsma.be. 
 

15. LITOUWEN 
 
On June 9, the Lithuanian parliament passed a law 

that gradually increases the normal retirement age 
from age 62.5 to 65 for men and from age 60 to 65 

for women by 2026. Under the law, the retirement 
age will increase by 2 months a year for men and 
by 4 months a year for women starting in January 

2012. 
 
Lithuania faces significant demographic challenges 

in the coming decades. Its population will decline 
and the population is aging rapidly, with the old-age 
dependency ratio projected to fall from the current 

1:4 to 1:2 by 2060. 
 
Lithuania's pension system consists of a first-pillar, 

public pay-as-you-go (PAYG) social insurance 
program, and a second-pillar comprised of individual 
accounts. Participation in the second pillar is 

voluntary; however, once the decision to contribute 
to an individual account has been made, it cannot 
be reversed. Employers contribute 23.3 percent of 
payroll and employees contribute 3 percent of 

earnings. For workers who contribute to individual 
accounts, 2 percent of this combined 
employer/employee contribution rate is diverted to 

individual accounts with the rest going to the PAYG 
program. 
 
Bron: SSA, International Update, July 2011. 
 

16. CHILI 
 
The last phase of incorporating 60 percent of the 

poorest individuals aged 65 or older into the first-
pillar solidarity pension system (SPS) began July 1. 
The first phase was implemented in July 2008, with 

40 percent of the target population covered. The 
government estimates that the number of 
beneficiaries will increase from more than 900,000 

in May 2010 to more than 1.1 million over the next 
year. 
 

The SPS provides both a means-tested 
noncontributory pension and a means-tested, top-
up benefit. In 2010 the government introduced a 

new way to measure poverty, which includes 
modifying the definition of family and per capita 
family income and using different sources to verify 

income. 
 
To qualify for the basic solidarity old-age pension, 
an individual must: 
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- be aged 65 or older; 
- not be eligible for any other pension; 
- have lived in Chile for at least 20 years, 
including 4 of the 5 years immediately prior 
to applying for a benefit; and 

- be a member of a family that is rated among 
the 60 percent poorest in the country. 

 

The top-up means-tested benefit is paid to those 
individuals who have contributed to an individual 
account and whose self-financed monthly benefit is 

below the basic old-age or disability pension; the 
other requirements are the same as those for the 
basic solidarity pension. 

 
Bron: SSA, International Update, July 2011. 
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ARBEIDSONGESCHIKTHEID VERGOED WEGENS GEMEEN RECHT OPENT 

PENSIOENRECHTEN 
 

 

Een werknemer, slachtoffer van een ongeval, die schade geleden heeft welke door de 

wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsvergoedingen gedekt wordt en die tegelijk in 

aanmerking komt om vergoed te worden op basis van het gemeen recht heeft de keuze om 

zich te wenden tot ofwel zijn ziekenfonds ofwel de dader of diens verzekeraar (artikel 136 § 

2 wet op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen). 

 

Artikel 34 § 2, 2 van het K.B. van 21 december 1967 bepaalt dat de periode, tijdens dewelke 

een werknemer de door de wet op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voorziene 

vergoedingen geniet, wordt gelijkgesteld met een periode van activiteit als werknemer en 

pensioenrechten opent. 

 

Een letterlijke lezing (zie Cass. 28 januari 1976, 3e kamer, RW 1976-77, 711-716) van artikel 

34 zou betekenen dat de periode gedurende dewelke het ziekenfonds een ZIV-uitkering aan 

de werknemer betaalt gelijkgesteld wordt met een periode als beroepsactiviteit en 

pensioenrechten opent. Een periode gedurende dewelke de werknemer een vergoeding 

ontvangt van de dader van het ongeval of diens verzekeraar opent daarentegen geen 

pensioenrechten tenzij de werknemer overeenkomstig artikel 6 § 2 en 4, tweede lid van het 

K.B. van 21 december 1967 binnen de twee jaar de regularisatiebijdragen betaalt. 

 

Een ongelijke behandeling tussen personen die een schadevergoeding ontvangen hebben op 

basis van het gemeen recht en zij die een schadevergoeding ontvangen hebben van hun 

mutualiteit in het kader van de wet op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen zou niet alleen 

onbillijk zijn maar ook ingaan tegen de keuzemogelijkheid voorzien in artikel 136 § 2 van de 

wet op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Volgens de Ombudsman Pensioenen dient de 

ratio legis van artikel 34 te primeren op de letterlijke bewoordingen. 

 

Na onderhandeling tussen de Ombudsman Pensioenen en de RVP, heeft de RVP beslist de 

periodes van arbeidsongeschiktheid tijdens dewelke de betrokkene geen uitkering door de 

wet op de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen genoten heeft omdat deze periode volgens het 

gemeen recht vergoed werd, maar die wel voldeed aan de voorwaarden om een dergelijke 

vergoeding te genieten (met name 66 % arbeidsongeschikt) voortaan gelijk te stellen met 

een periode van beroepsactiviteit. 
 

Zie Jaarverslag Ombudsdienst Pensioenen 2009, p. 44-46. 
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Het belang van deftige overgangsbepalingen 
 

Vraag het maar aan de Montenegrijnen en 

Serviërs. Ze zullen het bevestigen: deftige 

overgangsbepalingen zijn belangrijk in 

pensioenbeleid. Zowel Montenegro als Servië 

werden immers onlangs veroordeeld door het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) 

(zie arrest onder hoofding 2). Ze hadden deze 

veroordeling kunnen vermijden als ze deftige 

overgangsbepalingen hadden gemaakt. 

Kort samengevat: de wetgeving inzake het 

halftijds pensioen werd in beide landen gewijzigd. 

De uitbetalingen van al de lopende halftijdse 

pensioenen werden daardoor van de ene op de 

andere dag integraal stopgezet. Niet geheel 

verwonderlijk stelt het EHRM dat er een overtreding 

is van het eigendomsrecht zoals vastgelegd in 

artikel van 1 van het aanvullend protocol van het 

EVRM. 

In het bewuste arrest stelt het EHRM 

onomwonden dat men de veroordeling had kunnen 

vermijden als met men met overgangsmaatregelen 

had gewerkt (randnummer 72). Nu is de regeling 

volgens het EHRM disproprotioneel. 

Overgangsmaatregelen hadden het leed kunnen 

verzachten voor de burgers. 

Het EHRM geeft hiermee de nationale 

wetgever een spreekwoordelijke veeg uit de pan: 

als je je werk fatsoenlijk had gedaan, dan was je nu 

niet veroordeeld.  

Zulk een rechtstreeks advies aan de 

wetgever zijn we niet gewoon in de Belgische 

rechtspraak. Het EHRM doet het echter geregeld. 

Vandaar dat een toenemend aantal critici in de 

rechtsleer spreekt van een gouvernement des juges 
in Straatsburg. Het EHRM moet zich uiteindelijk 

niets aantrekken van een zogenaamde 

internationale scheiding der machten omdat er 

gewoon geen degelijke uitvoerende of wetgevende 

macht tegenover het EHRM staat. 

In de concrete huidige Belgische situatie 

worden een aantal pensioenregels gewijzigd. Veel 

van deze maatregelen kennen wel degelijk 

overgangsmaatregelen. Dat zal het EHRM onze 

wetgever niet kunnen verwijten. 

Overgangsmaatregelen moeten voor het 

EHRM ook steeds proportioneel. En is dat het 

geval?  

Veel van de overgangsmaatregelen hebben 

tegelijk betrekking op de leeftijd als op de loopbaan. 

Nemen we bijvoorbeeld het optrekken van de 

leeftijd voor het vervroegd pensioen voor 

werknemers van 60 naar 62 jaar. In de 

overgangsmaatregelen lopen de loopbaanvereisten 

sneller op dan de leeftijden. Zo stijgt de 

loopbaanvoorwaarde van het vervroegd pensioen 

voor de werknemers van 35 naar 40 jaar (5 jaar) 

over een periode van drie jaar (2013-2016) en de 

minimale leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar naar 62 

jaar (2 jaar). Het zal niemand verbazen dat je in 

drie jaar tijd wel degelijk twee jaar ouder kan 

worden. Maar het is niet zo eenvoudig om op drie 

jaar tijd vijf loopbaanjaren te presteren. Is dit 

disproportioneel in het licht van de rechtspraak van 

het EHRM?  

Een ander voorbeeld is de afschaffing van 

een aantal bijzondere pensioenregimes zoals 

bijvoorbeeld dat van de journalisten. De regels van 

de bijzondere regimes worden aangepast aan de 

regels van het algemeen regime. Is dit 

disproportioneel in het licht van de rechtspraak van 

het EHRM? 

Het is natuurlijk altijd moeilijk in te 

schatten wat het EHRM zal doen. Toch meen ik te 

zeggen dat er tweemaal negatief moet worden 

geantwoord op de disproportionaliteitsvraag. Net 

doordat er voldoende overgangsmaatregelen zijn. 

De proportionaliteitstoets van het EHRM is immers 

breed. Het EHRM (h)erkent ook steeds het recht 

van een land om zelf een sociaal economisch beleid 

te voeren waarbij bijvoorbeeld het verminderen van 

een pensioen niet steeds automatisch verboden is.  

YS 


