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1. EHRM: EIGENDOMSRECHT EN 

PENSIOEN 
 

Twee partners, wonende in Kosovo, werd een 

invaliditeitspensioen toegekend in respectievelijk 

1995 en 1999, door het “Serbian Pensions and 

Disability Insurance Fund” (SPDIF). Zonder enige 

uitleg stopte de uitbetaling van hun pensioen echter, 

in juni 1999 en januari 2000. Slechts in maart 2005 

en mei 2004 nam het SPDIF de formele beslissing 

om hun pensioen retroactief te schorsen. Het 

bemerkte dat Kosovo sinds dan onder internationaal 

bestuur stond, waardoor de pensioenen niet meer 

uitbetaald konden worden, aangezien het 

pensioenstelsel een “pay-as-you-go”-systeem was. 

Sinds het internationaal bestuur konden geen 

bijdragen meer geïnd worden, en bijgevolg ook 

geen pensioenen meer betaald worden. 

 

Het Europese Hof herhaalt de basisprincipes en stelt 

dat artikel 1, 1ste Aanvullend Protocol bij het EVRM 

niet het recht om eigendom te verwerven waarborgt, 

noch een recht op een pensioen van een bepaald 

bedrag. Als de staat echter wetgeving van kracht 

heeft die voorziet in de betaling van rechtswege van 

een sociale uitkering, al dan niet afhankelijk van 

bijdragebetaling, 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 
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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 

betrokken persoon een persoon een individuele en 

excessieve last moet dragen. 

 

Het Hof stelt dat de pensioenrechten van de 

partners in casu een bezit vormen in de zin van 

artikel 1, 1ste Aanvullend Protocol. Verder, vormt de 

schorsing van de betaling door het SPDIF duidelijk 

een inmenging in het vredig genot van dit bezit. De 

schorsing is niet gebaseerd op een wettelijke 

bepaling, maar op Opinies van het Ministerie van 

Sociale Zaken en het Ministerie voor Arbeid, 

Werkgelegenheid en Sociaal beleid. Hierin staat dat 

het pensioensysteem in Servië een “pay-as-you-go”-

systeem is en dat de personen, die reeds voor het 

internationaal bestuur in Kosovo een pensioen 

toegekend hadden gekregen, niet konden 

verwachten dit te blijven ontvangen. Het Hof stelt 

dat in dergelijke omstandigheden, de inmenging 

niet in overeenstemming was met de relevante 

nationale wetgeving. Hierdoor moet niet meer 

onderzocht worden of er een redelijk evenwicht 

bestaat tussen het algemeen en het individueel 

belang. De schorsing van het pensioen vormt een 

schending van artikel 1, 1ste Aanvullend Protocol bij 

het EVRM. 

 
EHRM 17 April 2012, nr. 31925/08, Grudić vs. 
Serbia. 
 

2. HOF VAN JUSTITIE: 
DISCRIMINATIE DEELTIJDS 

WERKENDEN 
 

In clausule 2, punt 1 van de op 6 juni 1997 gesloten 

raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid wordt 

bepaald dat de raamovereenkomst van toepassing 

is op deeltijdwerkers die werken uit hoofde van een 

arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding, als 

omschreven bij wet, collectieve overeenkomsten of 

gebruiken in iedere lidstaat. Het Hof van Justitie 

bepaalt dat het aan de lidstaten toekomt om het 

begrip “werkers die werken uit hoofde van een 

arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding” te 

bepalen, evenals of rechters onder dit begrip vallen. 

Dit op voorwaarde dat dit er niet toe leidt dat deze 

categorie van personen willekeurig worden 

uitgesloten van de verleende bescherming.  

 

Een uitsluiting van deze bescherming kan enkel 

aanvaard worden als de verhouding die de rechter 

met de bevoegde overheid verbindt, naar de aard 

ervan wezenlijk anders is dan die welke werknemers 

aan hun werkgevers bindt. 

 

De raamovereenkomst moet in die zin worden 

uitgelegd dat zij zich ertegen verzet dat het 

nationale recht, met het oog op de toegang tot het 

ouderdomspensioenstelsel, onderscheid maakt 

tussen voltijdrechters en deeltijdrechters met een 

dagvergoeding, tenzij objectieve redenen een 

dergelijk verschil in behandeling rechtvaardigen. Dit 

moet door de verwijzende rechter beoordeeld 

worden. Het begrip “objectieve redenen” verlangt 

dat de betrokken ongelijke behandeling 

beantwoordt aan een werkelijke behoefte, dat de 

nagestreefde doelstelling daarmee kan worden 

verwezenlijkt en dat zij daartoe noodzakelijk is. 

 
HvJ 1 maart 2012, C-393/10, O’Brien vs. Ministry of 
Justice. 
 

3. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
3.1. Wettelijk pensioen en de verzekering in 
het buitenland met regularisatie 
studieperiodes 
 

Een man stelt dat de Rijksdienst voor Pensioenen 

een verkeerde pensioenberekening heeft gemaakt 

voor het jaar 1966 en ten onrechte de 

regularisatiebijdragen voor de studieperiodes niet 

terugbetaalt. 

 

Uit nazicht van de maandelijkse afrekeningsfiches 

van de man blijkt dat op sommige fiches ‘AOK’ 

vermeldt staat in plaats van ‘RMZ’ (Rijksdienst voor 

Maatschappelijke Zekerheid, nu Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid). Dit betekent dat er afhoudingen 

gedaan zijn voor de Duitse ziekteverzekering. De 

maanden waarvoor er ‘RMZ’ vermeld is, staan 

genoteerd op de individuele rekening en werden in 

aanmerking genomen voor het rustpensioen als 
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werknemer in België. De maanden waarvoor ‘AOK’ 

vermeld is, staan niet genoteerd op de individuele 

rekening. Deze diensten moeten gezocht worden in 

de tijdvakken van Duitse verzekering. De man heeft 

ook in de jaren 1967 en 1968 

verzekeringstijdvakken in Duitsland. De prestaties 

waarvoor geen afhouding RMZ werd verricht, 

kunnen dan ook geen rechten openen op een 

Belgisch rustpensioen. 

 

In 1971 werd een regularisatie-aanvraag voor 

studiejaren goedgekeurd. Eén van de 

geregulariseerde studiejaren werd uiteindelijk 

geschrapt om de eenheid van loopbaan te bewaren. 

De man stelt dat de bijdrage terugbetaald dient te 

worden omdat de regularisatie geen enkel voordeel 

heeft opgeleverd voor de berekening van zijn 

pensioen. De Rijksdienst voor Pensioenen stelt dat 

regularisatiebijdragen, in toepassing van de 

wettelijke en reglementaire bepalingen, niet worden 

terugbetaald. De rechtbank kan zich hierbij 

aansluiten. Artikel 7, §1 KB van 21 december 1967 

bepaalt dat, voor het jaar gelegen voor de 20ste 

verjaardag, de regularisatiebijdrage niet meer 

verschuldigd is voor wat betreft het gedeelte van 

het studiejaar waarvoor geen recht op pensioen 

wordt geopend in de regeling voor werknemers. Dit 

artikel stelt uitdrukkelijk dat er geen aanleiding 

bestaat tot terugbetaling van de gestorte bijdragen. 

 
Arbrb. Hasselt 15 februari 2012, onuitg. 
 
3.2. Eenzijdige wijziging aanvullend 
pensioenstelsel 
 

Voor het Arbeidshof te Brussel rees een geschil over 

de vraag in hoeverre de werkgever eenzijdig een 

wijziging kon aanbrengen in de groepsverzekering, 

in casu van een ‘te bereiken doel’-plan naar een 

‘vaste-bijdragen’-plan. 

 

De werknemer verwees naar artikel 3 van de wet 

Colla, dat stelt dat een wijziging slechts mogelijk is 

bij cao of bij wijziging van het arbeidsreglement, als 

de pensioentoezegging voor alle werknemers van de 

onderneming geldt. In de Ministeriële Omzendbrief 

van 2 augustus 1996 ter verduidelijking de Wet 

Colla, wordt duidelijk gemaakt dat de wijziging, 

bedoeld in artikel 3, geen afbreuk doet aan de 

bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet, 

waaronder artikel 25, noch aan artikel 1134 BW. 

Bovendien wordt het wijzigingsrecht van de 

werkgever in het groepsverzekeringsreglement 

uitdrukkelijk afhankelijk gemaakt van een 

goedkeuringsbeslissing van de Toezichtsoverheid 

der Levensverzekeringsondernemingen. 

 

Artikel 3 van de wet Colla is echter niet van 

toepassing aangezien er in casu arbeiders in dienst 

waren voor wie geen aanvullend pensioen voorzien 

was. Doordat de werkgever daarenboven niet 

bewijst dat ze over een goedkeuringsbeslissing 

beschikken, wordt de eenzijdige wijziging betwist. 

 

De Ministeriële Omzendbrief wijst op het feit dat de 

bestanddelen van het pensioenstelsel in de regel als 

loon kunnen worden gekwalificeerd, zodat ze 

beschouwd worden als essentiële 

arbeidsvoorwaarden. Dit is van belang in het licht 

van artikel 25 arbeidsovereenkomstenwet, dat het 

beding nietig verklaart waarbij de werkgever zich 

het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de 

overeenkomst eenzijdig te wijzigen. In de 

omzendbrief wordt dan ook de aanbeveling gegeven 

om bij wijziging het individueel akkoord van de 

betrokken werknemers te vragen. Dit is in casu niet 

gebeurd. 

 

Hieruit volgt dat door het ontbreken van enig bewijs 

omtrent de goedkeuringsbeslissing, de werknemer 

aanspraak maakt op een schadevergoeding voor de 

schade die hij geleden heeft door de niet correcte 

doorstorting van de persoonlijke en 

werkgeversbijdragen in de groepsverzekering. 

 
Arbh. Brussel 28 oktober 2011, A.R. nr. 
2008/AB/51556. 
 
3.3. Aanvullende pensioenstelsels na fusie 
van ondernemingen 
 

Na een fusie van ondernemingen bleven de 

werknemers aangesloten bij de hospitalisatie- en 

groepsverzekeringen van de onderneming waar ze 

werkten voor de fusie. De verzekeringen zaten 

vervat in cao’s. Er werd de werknemers niet de 

keuze geboden om zich aan te sluiten bij de 

verzekeringen die golden voor de werknemers van 

de overgenomen onderneming, noch bij deze die 

golden voor nieuw aangeworven werknemers. Op 
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langere termijn werd er harmonisatie beoogd, maar 

er werd niet onmiddellijk een nieuw geharmoniseerd 

plan voorzien. Een werkneemster stelde dat zij 

hierdoor gediscrimineerd werd. Zij bleef verplicht 

aangesloten bij de plannen die op haar van 

toepassing waren voor de fusie, welke ongunstiger 

zijn. 

 

Het Arbeidshof stelt dat de overnemer in beginsel 

niet verplicht is om de groeps- en 

hospitalisatieverzekering van de overdrager voort te 

zetten. Wanneer deze verzekeringen echter vervat 

zijn in cao’s, moet hij deze respecteren totdat deze 

ophouden uitwerking te hebben. De overnemer was 

bijgevolg wettelijk verplicht de oude regelingen te 

behouden. 

 

In casu werd er een onderscheid gemaakt tussen 

werknemers in functie van de onderneming waartoe 

de werknemers behoorden voor de functie. Dit 

onderscheid is niet gebaseerd op één van de in de 

Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 verboden 

criteria. Bijgevolg is deze wet niet van toepassing. 

Artikel 45 RSZ-wet is wel van toepassing. Maar 

aangezien de werknemers van de overnemer en 

deze van de overdrager beschouwd moeten worden 

als verschillende categorieën van werknemers, is er 

geen sprake van een schending. 

 

Artikelen 10 en 11 van de Grondwet, evenals artikel 

14 EVRM gelden, volgens het Arbeidshof, enkel in 

de relatie overheid-burgers, en niet in de 

horizontale relatie, tussen burgers onderling. Een 

schending van het gelijkheidsbeginsel kan wel een 

contractuele of buitencontractuele fout uitmaken op 

grond waarvan een vordering tot schadevergoeding 

ingesteld kan worden. De werkneemster bewijst 

echter geen contractuele of buitencontractuele fout 

in hoofde van de werkgever. 

 

Ten slotte heeft het Arbeidshof een eventuele 

schending van artikel 14 WAP onderzocht. Het 

Arbeidshof oordeelde dat de werknemers zich in een 

vergelijkbare situatie bevonden, maar dat het 

gemaakte onderscheid objectief is omdat de 

werknemers tot twee verschillende  ondernemingen 

behoorden voor de fusie. Daarnaast is het 

onderscheid ook redelijk verantwoord omdat het 

rechtstreeks voortvloeit uit de overdracht van 

onderneming en de naleving van de cao’s. Bijgevolg 

is er geen sprake van discriminatie. 

 

Het Arbeidshof besluit door te stellen dat, naast het 

feit dat er geen enkele wettelijke verplichting 

bestaat tot harmonisatie naar boven toe, het 

utopisch is te rekenen op een gelijkschakeling met 

de meest gunstige arbeidsvoorwaarden na fusie. 

 
Arbh. Luik 9 december 2011, A.R. nr. 2011/1827. 
 
3.4. Loonbasis voor de berekening van de 
premies van de groepsverzekering 
 

Een werkgever doet een pensioentoezegging aan 

zijn werknemer. In artikel 10 van de 

spelersovereenkomst worden de contractuele 

vergoedingen bepaald, zoals het vast loon, de 

variabele vergoedingen en diverse voordelen, zoals 

kledijkosten, verplaatsingsvergoedingen en 

verblijfskosten, de bedrijfswagen en de premies. 

Vervolgens wordt in de overeenkomst bepaald dat 

de werkgever gehouden is om patronale bijdragen 

te storten in een specifiek pensioenfonds, eigen aan 

de voetbalspeler, waarvan de omvang proportioneel 

is aan het bedrag van de vergoedingen, vaste, 

variabele en andere voordelen die aan de spelers 

toekomen. 

 

Het Hof oordeelt bijgevolg dat het duidelijk is dat 

met dit artikel 10 van de spelersovereenkomst 

rekening gehouden moet worden voor de bepaling 

van de omvang van de pensioentoezegging. In 

artikel 10, vierde lid van de spelersovereenkomst, 

wordt, in verband met de te betalen bijdrage, 

uitdrukkelijk verwezen naar het bedrag van de 

vergoedingen, vaste, variabele en andere voordelen 

die aan de spelers toekomen. Hieruit vloeit voort dat 

de bijdragen alleszins moeten berekend worden op 

de voordelen in natura. Gelet op de 

pensioentoezegging van de werkgever, diende de 

door hem afgesloten polissen aan deze bepaling te 

voldoen. In de mate dat dit niet het geval is, draagt 

de werkgever hiervoor de verantwoordelijkheid. 

 
Arbh. Brussel 4 november 2011, A.R. nr. 
2010/AB/191. 
 
3.5. Aanvullend pensioen en de werking in de 
tijd van de anti-discriminatiebepalingen 
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In het pensioenreglement wordt bepaald wie de 

begunstigden zijn. Er wordt uitdrukkelijk bepaald 

dat een huwelijk na pensionering geen enkele 

rechten doet ontstaan voor de overlevende partner. 

Bijgevolg wordt de weduwenrente geweigerd aan 

de weduwe van een werknemer, omdat het huwelijk 

plaatsvond na pensionering van de werknemer. De 

weduwe stelt, op basis van artikel 14 WAP en artikel 

9 Antidiscriminatiewet 10 mei 2007, dat deze regel 

een onrechtmatige discriminatie inhoudt en vordert 

de betaling van een weduwenrente. 

 

Artikel 14 WAP is op 14 november 2003 in werking 

getreden. Er is niet bepaald op welke manier dit 

artikel van toepassing is op reeds bestaande 

contracten. Bijgevolg moet er gekeken worden naar 

de gemeenrechtelijke regels met betrekking tot de 

toepasselijkheid van wetten. Op basis van het 

algemeen principe van de niet terugwerkende 

kracht van wetten, artikel 2 BW, is een nieuwe wet 

slechts toepasselijk op situaties ontstaan na zijn 

inwerkingtreding en op toekomstige effecten van 

situaties die zijn ontstaan tijdens de werking van de 

oude wet, voor zover er geen afbreuk gedaan wordt 

aan reeds verworven rechten. De ingeroepen 

bepalingen zijn slechts in werking getreden nadat 

de rechten van de weduwen definitief vastgesteld 

zijn. Bijgevolg zijn artikel 14 WAP en artikel 9 

Antidiscriminatiewet 10 mei 2007 niet van 

toepassing op haar situatie. De definitieve 

vaststelling gebeurt op het ogenblik van de 

beëindiging van het arbeidscontract. De dood van 

de man, na zijn pensionering, kan niet beschouwd 

worden als een toekomstig effect, aangezien hier 

reeds rekening mee gehouden is bij de eenmalige 

berekening, via de sterftetafels. 

 

De weduwe baseert haar vordering daarnaast ook 

op artikel 14 EVRM, in samenhang met artikel 1, 

1ste Aanvullend Protocol. Het Arbeidshof oordeelt 

dat er wordt niet aangetoond dat de op het geschil 

toepasselijke wetgeving toeliet te bevestigen dat 

artikel 14 een andere draagwijdte had dan een 

negatieve verplichting –zich onthouden van 

discriminatie- ten opzichte van Staten. Het Hof stelt 

verder dat, in casu, de uitsluiting voortvloeit uit de 

natuur van het plan zelf, van het type ‘te bereiken 

doel’, waarbij de overdraagbaarheid van de rente 

ten voordele van de overlevende echtgenoot enkel 

gefinancierd wordt voor de personen die gehuwd 

zijn op het ogenblik van hun pensionering. In deze 

omstandigheden, en te veronderstellen dat 

gehuwden voor en na pensionering zich in een 

vergelijkbare situatie bevinden, zou het gemaakte 

onderscheid objectief en redelijk verantwoord zijn 

door de aard van het pensioenplan en door de 

financieringstechniek, beperkt tot de situaties zoals 

ze bestaan op het ogenblik van pensionering. 

 

Arbh. Brussel 22 maart 2012, onuitg. 
 
3.6. Gelijkstelling periode van 
arbeidsongeschiktheid als zelfstandige in het 
wettelijk pensioen 
 

Het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen weigerde de gelijkstelling van een 

periode van arbeidsongeschiktheid met een periode 

van activiteit als zelfstandige omdat de eiser een 

zelfstandige activiteit uitoefende. Eén van de 

voorwaarden voor gelijkstelling, bestaat in het 

stopzetten van de zelfstandige beroepsactiviteit. 

 

Er is geen sprake van het uitoefenen van een 

zelfstandige activiteit wanneer de betrokken 

activiteit te beschouwen is als een vorm van beheer 

van het eigen vermogen. Dit is het geval met een 

louter passief beheer van een 

verzekeringsportefeuille, zelfs als commissielonen 

worden verkregen. In casu beheerde eiser 

regelmatig nieuwe schadedossiers van zijn bestaand 

cliënteel. Dit is een vorm van actief beheer, niet 

beperkt tot het bijhouden van het dossier of het 

innen van eerder verworven premies. Bovendien 

heeft eiser belangrijke werkelijke beroepskosten 

aangegeven. Het feit dat hij niet meer aan 

prospectie doet en geen nieuwe klanten meer krijgt, 

wijst niet noodzakelijk op passief beheer. Het in 

mindering brengen van dergelijke omvangrijke 

beroepskosten, zelfs tegen fiscaal forfait, is 

onverenigbaar met een beweerde stopzetting van 

iedere actieve inmenging in het beheer van de 

verzekeringsportefeuille. Bijgevolg was de beslissing 

van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen om de gelijkstelling te weigeren, 

terecht. 

 
Arbrb. Ieper 13 december 2011, RW 2011-12, nr. 
37, 1222. 
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3.7. Toegelaten arbeid, schorsing wettelijk 
pensioen en eigendomsrecht 
 

Een man tekent beroep aan tegen de schoring van 

zijn pensioen, wegens overschrijding van de 

toegelaten grenzen met meer dan 15%, en de 

terugvordering van de teveel betaalde 

pensioenbedragen. Hij stelt dat een terugvordering 

niet mogelijk is omdat het recht op pensioen een 

eigendomsrecht is en er geen redenen van 

algemeen belang zijn waardoor een gepensioneerde 

zijn recht op pensioen, waarvoor hij heel zijn leven 

bijdragen heeft betaald, moet verliezen. Hij verwijst 

naar artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol bij het 

EVRM. 

 

Het Arbeidshof stelt dat het recht op een Belgisch 

pensioen geen eigendomsrecht is in de zin van 

artikel 1, 1e Aanv. Pr. EVRM aangezien er geen 

rechtstreeks verband bestaat tussen de betaalde 

bijdragen en het bedrag van het rustpensioen dat 

hem zal verschuldigd zijn. Het rustpensioen is 

immers niet de tegenprestatie van de bijdragen. Het 

Arbeidshof stelt dat het in bepaalde 

omstandigheden weliswaar kan gelijkgesteld worden 

met een eigendomsrecht, bijvoorbeeld wanneer 

bijzondere bijdragen werden gestort, maar dat hier 

in dit geval geen sprake van is. Zelfs indien 

aanvaard zou worden dat het recht op een pensioen 

een eigendomsrecht is, dient vastgesteld dat de 

staten het recht hebben om die wetten toe te 

passen die als noodzakelijk worden beschouwd om 

toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom 

in overeenstemming met het algemeen belang.  

 

Er bestaat een wettelijke grondslag en de Belgische 

staat, die over een ruime beoordelingsbevoegdheid 

beschikt, mag de betaling van een pensioen 

afhankelijk stellen van bepaalde voorwaarden, 

waaronder het schorsen van het pensioen indien 

meer verdiend wordt dan bepaalde grensbedragen. 

De man had bovendien een verklaring ondertekend 

waaruit blijkt dat hij zich aan deze beperkingen zou 

houden. Er wordt niet aangetoond dat het algemeen 

belang niet zou gediend zijn. Evenmin is het niet 

kennelijk onredelijk om de bedragen die 

gepensioneerden boven op hun pensioen mogen 

genieten, te beperken. 

 

De man stelt daarnaast dat de terugvordering een 

vorm is van strafvervolging. Het arbeidshof stelt dat 

de opgelegde schorsing een louter administratieve 

sanctie is. De schorsing is het gevolg van het niet 

langer voldoen aan de voorwaarden om een 

uitkering uitbetaald te krijgen. Zelfs als de schorsing 

gekwalificeerd zou dienen te worden als een straf, 

kan enkel vastgesteld worden dat de opgelegde 

sanctie niet buitenproportioneel is aangezien er 

rekening gehouden wordt met de grootte van de 

overschrijding. 

 

Ten slotte is de verjaringstermijn van drie jaar van 

toepassing, gelet op de door de eiser afgelegde 

verklaring. Krachtens artikel 21, §3 van de wet van 

13 juni 1966 is de verjaringstermijn immers drie jaar 

ten aanzien van sommen die ten onrechte werden 

uitbetaald “wegens het niet afleggen, door de 

schuldenaar, van een verklaring die is 

voorgeschreven door een wets- of verordenende 

bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane 

verbintenis”. 

 
Arbh. Antwerpen 5 maart 2012, onuitg. 
 
3.8. Onderwijsopdracht is geen 
wetenschappelijke werk voor de grenzen van 
toegelaten arbeid 
 

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit 

uitoefenen op voorwaarde dat er een voorafgaande 

verklaring is afgelegd en het beroepsinkomen 

binnen de toegelaten grenzen blijft. Als de activiteit 

bestaat uit het creëren van wetenschappelijke 

werken of kunst, die geen gevolgen hebben op de 

arbeidsmarkt, zijn er geen inkomensgrenzen (artikel 

64 KB 21 december 1967). 

 

Het maken van een syllabus voor studenten valt 

binnen de notie wetenschappelijk werk. De bron van 

de inkomsten bestaat echter niet in de verkoop van 

de syllabi, maar in het uitvoeren van de 

onderwijsopdracht. Deze opdracht kadert in een 

arbeidsovereenkomst die beroepsinkomsten 

genereert. Deze onderwijsopdracht is geen 

wetenschappelijk werk in de zin van artikel 64. Hier 

gelden bijgevolg wel de grenzen van toegelaten 

arbeid. 

 



 
 

- 8/19 - 

Leergang Pensioenrecht 2011-2012 

Arbh. Luik 15 november 2011, JTT 2012, 74. 
 
3.9. Gelijkstelling militaire periode in het 
werknemersstelsel 
 

De Rijksdienst voor Pensioenen weigert rekening te 

houden met de periode van militaire dienst voor de 

berekening van het vervroegd pensioen. Dit omdat 

de betrokkene aan het begin van de militaire dienst 

niet als werknemer tewerkgesteld was, noch de 

hoedanigheid van werknemer verkregen heeft 

binnen drie jaar na het einde hiervan (art. 34 KB 21 

december 1967). De betrokkene studeerde bij het 

begin van de militaire dienst en heeft zijn studies 

nadien voortgezet. 

 

Het openbaar ministerie stelt dat er een verschil in 

behandeling bestaat tussen een student die een 

studie van meer dan drie jaar volgt en een persoon 

die de hoedanigheid van werknemer verkrijgt 

binnen drie jaar na het einde van zijn militaire 

dienst. De eerste groep kan in het 

werknemersstelsel niet genieten van de gelijkstelling, 

terwijl de tweede groep hier wel van kan genieten. 

In casu is er, volgens het openbaar ministerie, geen 

enkel element dat het verschil in behandeling 

redelijk kan verantwoorden. 

 

Het Arbeidshof stelt dat het vereiste om de 

hoedanigheid van werknemer te verkrijgen binnen 3 

jaar na het einde van de militaire dienst, een 

objectief criterium is. Met betrekking tot de impact 

van de verplichte militaire dienst op de loopbaan, 

bevinden alle militairen zich in een vergelijkbare 

situatie. De periode kenmerkt zich door de 

afwezigheid van bijdragen. Het Arbeidshof volgt het 

openbaar ministerie in de redenering dat er in casu 

geen enkel element aangehaald wordt dat het 

verschil in behandeling redelijk kan verantwoorden. 

Bijgevolg is er sprake van een schending van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet en moet er 

rekening gehouden worden met de periode van 

militaire dienst bij de pensioenberekening. 

 
Arbh. Brussel 29 september 2011, JTT 2012, 71. 
 
3.10. Gelijkstelling periode inactiviteit bij 
statuut van nationale erkentelijkheid 
 

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 26 

februari 1947 het statuut regelende van de politieke 

gevangenen en hun rechthebbenden, en artikel 34, 

§1, E en §2, 3, kunnen perioden van inactiviteit, 

waarvoor de belanghebbende het voordeel van een 

statuut van nationale erkentelijkheid bekomen heeft, 

gelijkgesteld worden met arbeidsperioden. Dit 

veronderstelt echter dat de betrokkene op het 

ogenblik van gevangenneming de hoedanigheid van 

werknemer had of deze hoedanigheid binnen drie 

jaar na het einde van deze periode verkrijgt. 

 

Het Arbeidshof van Brussel stelt dat gelijkstelling 

van een periode van de politieke gevangenschap 

niet mogelijk is als de betrokkene noch de 

hoedanigheid van werknemer had ten tijde van de 

gevangenneming, noch deze hoedanigheid 

verworven heeft binnen drie jaar na de beëindiging 

hiervan. De betrokkene had tot 1942 gestudeerd en 

is dan weggevoerd naar Frankrijk, waar hij verplicht 

tewerk gesteld werd door de Duitse bezetter. Het is 

betwistbaar of deze periode beschouwd kan worden 

als tewerkstelling in het kader van een 

arbeidsovereenkomst. Na de beëindiging van de 

gevangenneming volgde hij een leercontract. 

Nadien is hij zelfstandige geworden. Uit niets blijkt 

dat dit leercontract gelijk kan gesteld worden met 

een hoedanigheid van werknemer en dat voor de 

periode waarin het leercontract liep sociale 

bijdragen werden betaald. 

 
Arbh. Brussel 30 juni 2011, JTT 2012, 7. 
 
3.11. Informatieverplichting bij tak 23 
levensverzekeringen 
 

Een koppel sluit een gezamenlijke levensverzekering 

af. Het beleggingsbedrag werd betaald als 

éénmalige koopsom. Op het inschrijvingsformulier 

wordt vermeld dat de onderschrijvers de 

productbrochure en de technische bijlage hebben 

ontvangen en gelezen en bevestigen de kenmerken 

en de werking van het contract te begrijpen. Aan de 

overeenkomst werd eveneens een ‘verklaring van 

goed begrip’ gekoppeld, waarin onder meer 

verklaringen zijn opgenomen met betrekking tot het 

begrip en de aanvaarding van het beleggings- en 

financiële risico, evenals de vermelding dat zij 

begrijpen dat wanneer het fonds in niet-liquide 

activa is belegd, de afkoop geheel of gedeeltelijk 

kan worden uitgesteld. Bij twee daaropvolgende 
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stortingen van éénmalige koopsommen, worden 

gelijkaardige verklaringen ondertekend. 

 

Het koppel stelt dat zij in de waan werden gebracht 

dat zij te allen tijde de polis konden afkopen met 

een kapitaalsgarantie, dat hun een jaarlijks 

rendement in het vooruitzicht zou zijn gesteld en 

dat zij foutief geïnformeerd zijn, waardoor zij 

schade geleden hebben. 

 

De rechtbank van Koophandel stelt dat er geen 

betwisting bestaat over het feit dat het om een tak 

23-product gaat. Het belangrijkste verschil tussen 

een tak 21 en tak 23 product bestaat in het 

ontbreken van de waarborg van een gegarandeerd 

kapitaal en rendement. Het koppel bewijst niet dat 

er een fout begaan is door de makelaar, noch dat 

deze tekort zou zijn gekomen aan zijn 

informatieverplichting. De rechtbank van 

Koophandel oordeelt dat, aan de hand van de 

overeenkomsten en verklaringen, het voor elk 

normaal voorzichtig persoon duidelijk is dat het niet 

gaat om een risicoloze belegging, geen vast 

rendement wordt gegarandeerd en successen van 

het betreffende fonds in het verleden geen garantie 

bieden voor de toekomst. 

 
Kh. Turnhout 14 november 2011, TBH 2012, nr. 3, 
311. 
 
3.12. Levensverzekering en het bewijs inhoud 
brief aangetekende zending 
 

Op grond van artikel 13, §2 KB 14 november 2003 

is de verzekeringsonderneming verplicht de 

verzekeringsnemer schriftelijk te waarschuwen voor 

de gevolgen van niet-betaling van premies. 

Wanneer de theoretische afkoopwaarde niet 

volstaat om de dekking van de verzekerde 

prestaties bij overlijden te handhaven, heeft de 

vermindering van die prestaties uitwerking ten 

vroegste 30 dagen na de verzending van een 

aangetekende brief waarin aan de gevolgen van de 

niet-betaling wordt herinnerd. 

 

De verzekeringsonderneming bewijst dat een 

aangetekend schrijven verzonden is naar de 

verzekeringsnemer. Aangezien zij echter geen kopie 

bewaard hebben, kunnen zij niet bewijzen dat de 

inhoud hiervan overeenstemt met de standaardbrief 

die zij normalerwijze in dergelijke situaties verzendt. 

De loutere bewering dat de inhoud conform deze 

standaardbrief is, heeft geen bewijswaarde. 

 

Zelfs al zou de standaardbrief verzonden zijn, dan 

zou deze slechts de mogelijke gevolgen van niet-

betaling van de premie weergeven en een volgende 

brief aankondigen waarin de verzekeringsnemer 

concreet zou worden ingelicht. Er wordt niet 

gepreciseerd welke de concrete gevolgen zouden 

zijn voor het contract van de betrokkene. Bijgevolg 

voldoet deze brief, waarvan de verzending niet 

bewezen is, niet aan artikel 13, §2 KB van 14 

november 2003 en de algemene polisvoorwaarden. 

 

Een kopie van een latere brief toont niet aan dat de 

betrokkene in kennis was gesteld van de 

vernietiging van het contract, aangezien deze niet 

aangetekend verzonden was. Daarenboven bevat 

deze brief evenmin enige toelichting waarom niet-

betaling van de premie de ‘vernietiging’ van het 

contract teweeg moest brengen en wordt er aan de 

verzekeringsnemer geen termijn van 30 dagen 

gegund om de premies te betalen. Bijgevolg voldoet 

ook deze brief niet aan de voorwaarden van artikel 

13, §2 KB van 14 november 2003. 

 

Het Hof van Beroep oordeelt bijgevolg dat de 

verzekeringsonderneming de prestatie moet 

uitbetalen. 

 
Brussel 29 juni 2011, TBH 2012, nr. 3, 305. 
 
3.13. Levensverzekering, medische expertise 
en bevoegdheid rechter 
 

In een levensverzekeringspolis staat vermeldt dat, 

bij gebreke van overeenstemming van de 

geneesheren van beide partijen, een 

deskundigenverslag opgemaakt wordt door een 

derde geneesheer. Deze beslissing is bindend en 

onherroepelijk. 

 

Een bindende derdenbeslissing sluit echter de 

tussenkomst van de rechter, met betrekking tot het 

voorwerp van de bindende derdenbeslissing, niet uit. 

Dergelijke beslissing kan aangevochten worden, 

hetzij omdat de beslisser de concrete maatstaven 

die hem worden meegegeven niet heeft nageleefd 

en daardoor zijn bevoegdheid heeft overschreden, 
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hetzij omdat de beslissing kennelijk onredelijk of 

onjuist is of werd genomen in strijd met de goede 

trouw. De rechter kan dan nagaan of de beslissing 

volledig is, er sprake is van 

bevoegdheidsoverschrijding, schending van de 

onpartijdigheidsplicht, niet respecteren van het 

recht van verdediging, de gelijke behandeling of het 

hoorrecht van de partijen. 

 
Antwerpen 30 november 2011, RGAR 2012, 14825. 
 
3.14. Bewijs samenwoonst bij IGO 
 

Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 22 maart 

2001 tot instelling van een IGO, worden de 

aanvrager en elke andere persoon die gewoonlijk 

met hem op dezelfde plaats verblijft, geacht 

dezelfde hoofdverblijfplaats te delen. Het gewoonlijk 

verblijf blijkt hetzij uit de inschrijving in de 

bevolkingsregisters van de gemeente, hetzij uit 

ieder ambtelijk of administratief stuk dat op een 

werkelijk verblijf op eenzelfde adres duidt. Een reële 

toestand kan niet primeren op de administratieve. 

Dit zou tegenstrijdig zijn met het in de wet bepaalde. 

 

Als twee personen op hetzelfde adres ingeschreven 

zijn, worden zij geacht dezelfde hoofdverblijfplaats 

te delen. Het feit dat iemand het gelijkvloers van 

een appartement betrekt en de andere persoon de 

eerste verdieping, dat er twee volledige 

afzonderlijke huishoudens gevoerd worden of dat er 

twee deurbellen zijn aangebracht, doet niets af aan 

die conclusie. 

 
Arbrb. Gent 16 februari 2012, onuitg. 
 

4. BELGISCHE RECHTSLEER 
 

4.1. Aangifte-instructies DB2P voor VAPZ 
 

Op 24 januari 2012 heeft het beheercomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de nieuwe 

aangifte-instructies voor bepaalde gegevens van de 

tweede pijler voor zelfstandigen goedgekeurd. Tot 

nu toe waren er alleen instructies voor aangifte aan 

de DB2P over gegevens van de loontrekkenden. 

Nieuw is dat de pensioeninstellingen binnenkort in 

het bezit zijn van de aangifte-instructies die zij 

zullen moeten uitvoeren voor een deel van de 

regelingen voor zelfstandigen. De aangiftes 

overeenkomstig deze instructies met de gegevens 

van het jaar 2012 zullen ten laatste gedurende 2013 

moeten worden uitgevoerd. De instructies zouden 

beschikbaar moeten zijn op de website 

www.db2p.be. De auteurs bespreken wat de 

doelstellingen zijn van de DB2P voor zelfstandigen, 

welke gegevensblokken aangegeven moeten 

worden en wat mogelijke nieuwe doelstellingen 

kunnen zijn. 

 
D. BECKERS en P. DEMOL, “Aangifte-instructies voor 
VAPZ zijn er, De Verz. 2012, nr. 2, 46. 
 
4.2. Van conventioneel brugpensioen naar 
werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 

Op 1 januari 2012 werd het halftijds brugpensioen 

geschrapt en is het conventioneel brugpensioen het 

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 

geworden. Deze verandering in de terminologie 

gaat gepaard met strengere voorwaarden op het 

vlak van leeftijd en beroepsverleden voor gewone 

SWT vanaf 58 jaar en voor zware beroepen. Ook 

voor SWT vanaf 60 jaar wordt de 

loopbaanvoorwaarde strenger (cao nr. 60). 

Bovendien worden de gelijkstellingen van de 

periodes van SWT voor het pensioen minder gunstig 

en kan de werkloosheidsuitkering van een 

werknemer in SWT worden geactiveerd bij 

werkhervatting. In dit artikel maakt de auteur een 

stand van zaken op. 

 
M. DAUPHIN, “Van conventioneel brugpensioen naar 
werkloosheid met bedrijfstoeslag”, Soc.Wegw. 2012, 
nr. 6, 2. 
 
4.3. Quelques rappels utiles en matière de 
fiscalité des pensions complémentaires 
 

L’auteur discute quelques principes essentiels sur le 

régime de déduction des cotisations de pension 

extra-légale et de taxation des prestations allouées 

à l’échéance. 

 
P.-F. COPPENS, “Quelques rappels utiles en matière 
de fiscalité des pensions complémentaires”, Revue 
Belge de la Comptabilité  2011, nr. 3, 5. 
 
4.4. Cassatie hakt knoop door over looptijd 
acht jaar 
 

Een levensverzekeringscontract dat loopt van een 

bepaalde datum in jaar X tot dezelfde datum in jaar 
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X+8, heeft een looptijd van meer dan acht jaar en 

beantwoordt dus aan de vrijstellingsvoorwaarde van 

artikel 21, 9°, b van het WIB92. Het Hof van 

Cassatie maakt daarmee een einde aan een al jaren 

aanslepende discussie in de rechtspraak over 

‘Liberty Invest’-contracten (Cass. 19 januari 2012, 

1203/0008). 

 
K. JANSSENS, “Cassatie hakt knoop door over looptijd 
acht jaar”, Fisc.Act. 2012, nr. 7, 6. 
 
4.5. AOW-uitkering belastbaar  
 

In een langverwacht arrest van 29 november 2011 

oordeelt het Hof van Beroep te Gent dat een 

Nederlandse AOW-uitkering in hoofde van de in 

België wonende genieter een belastbaar pensioen is 

in de zin van artikelen 23 en 34, §1, 1° van het 

WIB92 omdat er in het concrete dossier een 

verband is met de beroepswerkzaamheid. Daarmee 

wordt de verrassende uitspraak van het Hof van 

Beroep van Antwerpen van 27 november 2007 

teruggedraaid. Maar of met dit nieuwe arrest alle 

discussies van tafel zijn, is een andere vraag (Gent 

29 november 2011, 1104/0919). 

 
C. HENDRICKX, “Gent ziet verband met beroep, AOW-
uitkering is toch belastbaar”, Fisc.Act. 2012, nr. 7, 7. 
 
4.6. Les contractuels du secteur public sont-
ils des affiliés comme les autres, au sens de la 
L.P.C.? 
 

Bien qu’un contractuel soit un affilié, au sens de la 

L.P.C., il ne semble pas être un affilié comme un 

autre en ce qui concerne la protection des réserves 

et prestations qu’il s’est constituées dans le cadre 

du plan de pension que son employeur public a 

instauré en sa faveur. Des dispositions spécifiques 

au secteur public remettent en cause cette 

protection des réserves et prestations acquis, à 

savoir la loi Wijninckx et la nouvelle loi sur 

l’O.N.S.S.A.P.I. 

 
F. DELOGNE, “Les contractuels du secteur public sont-
ils des affiliés comme les autres, au sens de la 
L.P.C.?”, For.Ass. 2012, 122, 37. 
 
4.7. Régime successoral assurances-vie et 
arrêt du 16 décembre 2010 de la Cour 
constitutionnelle 
 

Dans un premier arrêt du 26 mai 1999, relatif au 

statut d’une assurance vie individuelle dans le 

régime matrimonial de la communauté légale, le 

Cour constitutionnelle avait reconfiguré, dans son 

arrêt du 26 juin 2008, les règles applicable au 

régime successoral des assurances vie. Depuis lors, 

deux nouveaux arrêts sont venus consolider voire 

parachever cette œuvre, l’un, prononcé le 16 

décembre 2012 à propos à nouveau, du régime 

successoral des assurances vie, et l’autre, prononcé 

le 27 juillet 2011 à propos du statut des assurances 

de groupe dans le régime matrimonial légal. 

L’auteur discute l’arrêt du 16 décembre 2012 de la 

Cour constitutionnelle et donne une synthèse du 

régime successoral actuel des assurances vie. 

 
J.-L. RENCHON, “Le régime successoral des 
assurances sur la vie à la lumière complémentaire 
de l’arrêt du 16 décembre 2010 de la Cour 
constitutionnelle”, JT  2012, nr. 6468, 145. 
 
4.8. Les prestations d’assurance groupe en 
régime de communauté: une épargne 
commune 
 

Le statut, propre ou commun, des prestations 

d’assurance groupe dans les régimes matrimoniaux 

en communauté fait l’objet, depuis de nombreuses 

années, d’une controverse assez vive. La Cour 

constitutionnelle vient, à l’avis des auteur, d’y 

apporter une réponse dans l’arrêt du 27 juillet 2011. 

Les auteurs discutent cette arrêt, les controverses, 

la solution constitutionnelle et enfin les 

conséquences. 

 
Y.-H. LELEU en L. ROUSSEAU, “ Les prestations 
d’assurance groupe en régime de communauté: une 
épargne commune. Réflexions sur l’arrêt Cour const., 
nr. 136/2011 du 27 juillet 2011”, JT 2012, nr. 6468, 
152. 
 
4.9. Cachez cette pension (complémentaire) 
que je ne saurais voir 
 

L’auteur discute l’arrêt de la Cour constitutionnelle  

du 27 juillet 2011. Ce dernier a du reste 

l’inconvénient de traiter l’assurance groupe en 

dehors du contexte général des pensions 

complémentaires. Ceci pourrait avoir pour 

conséquence des discriminations entre affiliés selon 

que leur pension est constituée par assurance 

groupe ou autrement. Ce souci n’avait pas été 
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perdu de vue par la Commission des assurances 

dans son avis nr. C/2003/3 van 31 mai 2005. 

 

L’auteur est aussi frappés par le fait que le 

développement de la théorie de la valeur 

patrimoniale pour tirer d’affaire le conjoint divorcé 

de l’affilié, ait perdu de vue ses répercussions en 

cas de décès du conjoint, notamment du point de 

vue fiscal. 

 
C. DEVOET, “Cachez cette pension (complémentaire) 
que je ne saurais voir”, RDC 2012, nr. 3, 278. 
 
Van dezelfde auteur: 
C. DEVOET, “Assurance groupe, épargne commune? 
Avec quelles conséquences fiscales?”, Act.Fisc. 2012, 
nr. 13, 1. 
 
4.10. Schuldsaldoverzekering en het arrest 
166/2011 van het Grondwettelijk Hof 
 

L’auteur discute l’arrêt du Cour constitutionnelle du 

10 novembre 2011. La Cour a rejeté le recours en 

annulation partielle de la loi du 21 janvier 2010 

modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre en ce qui concerne les 

assurances du solde restant dû pour les personnes 

présentant un risque de santé accru, introduit par 

l’association belge des assureurs Assuralia. Cette loi 

vise à faciliter l’accès de ces personnes aux 

assurances garantissant le remboursement d’un 

crédit hypothécaire contracté pour la transformation 

ou l’acquisition de leur habitation propre et unique, 

tout en habilitant le pouvoir exécutif à étendre les 

mesures qu’elle contient à d’autres contrats 

d’assurance qui garantissent le capital d’un crédit. 

 
J.-M. BINON, “L’arrêt du Cour constitutionnelle nr. 
166/2011 du 10 novembre 2011”, RDC 2012, nr. 1, 
104. 
 
4.11. Transformation du contrat d’assurance-
vie : attribution ou mise en paiement de 
revenus ? 
 

L’Administration a confirmé dans une récente 

circulaire que l’opération de transformation d’un 

contrat d’assurance-vie visé par l’article 19, §1er, al. 

1er, 3° du CIR auprès d’un même assureur et sans 

modification de la tête assurée, en un autre contrat 

d’assurance-vie, met un terme au contrat original et 

constitue, le cas échéant, un fait générateur de 

précompte mobilier, ceci exception faite de 

l’application de l’article 364quater du CIR92 

(Circulaire nr. Ci.RH.231 (AGFisc Nr. 9/2012) du 24 

février 2012). 

 
S. ORBAN en B. MARISCAL, “Transformation du contrat 
d’assurance-vie: attribution ou mise en paiement de 
revenus?”, Act.Fisc. 2012, nr. 15, 1. 
 
4.12. Devoir de conseil de l’intermédiaire 
d’assurances – branche 23 
 

Dans une note sous l’arrêt du tribunal de première 

instance d’Oudenaarde du 18 octobre 2010, l’auteur 

réfère à un cas semblable, notamment l’arrêt de la 

Cour d’appel de Bruxelles du 31 mars 2011 (Bull.Ass. 

2011, 918) et la note de P. MOREAU. Il rappelle que 

Moreau insiste sur le fait que les assurés doivent 

être hautement attentifs au risque qu’ils sont 

susceptibles de devoir assumer en cas de 

rendement négatif du fonds d’investissement lié à 

une assurance vie. 

 
J.-P. FOLLET, “Observations”, T.Verz. 2012, nr. 1, 
142. 
 

5. NIEUWE LIFE&BENEFITS 
 

In Life&Benefits nr.2012/3 lezen we: 

- Tweede pijler – Discriminatie: Verplichte 

harmonisatie naar boven toe bij fusie? (door 

B. HEYLEN en A. VAN DAMME) 

- Begunstigingsclausule: ‘Wettelijke 

erfgenamen’ voortaan gelijkgesteld met 

‘nalatenschap’ (door P. VAN EESBEECK) 

- 4% - bijkomende heffing: Centraal 

aanspreekpunt bij fiscus, maar ‘afgescheiden’ 

(door L. VEREYCKEN) 

 

6. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 

6.1. Rachat d’un contrat d’assurance-vie et 
acceptation antérieur au 18 décembre 2007 
 

La question récurrente de l’exercice par le 

souscripteur de son droit de rachat après 

l’acceptation de la clause bénéficiaire laissait 

subsister certaines interrogations pour les contrats 

ayant fait l’objet d’une acceptation avant l’entrée en 

vigueur de la loi du 17 décembre 2007. La 

jurisprudence récente permet de faire la lumière sur 

celles-ci. 
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M. LEROY, "Rachat d’un contrat d’assurance-vie et 
acceptation antérieure au 18 décembre 2007", 
Gazette du Palais 2012, nr. 39 à 40, 5. 

 
6.2. Revalorisation du point de retraite 
AGIRC-ARRCO 
 

La valeur du point de retraite complémentaire et le 

salaire de référence des régimes AGIRC-ARRCO ont 

été revalorisés avec effet au 1er avril 2012 : 

- La valeur du point est donc portée pour 

l’AGIRC à 0,4330€ et pour l’ARRCO à 

1,2414 ; 

- Le salaire de référence est fixé, pour 

l’AGIRC à 5,2509€ et pour l’ARRCO à 

15,0528€. 

Par ailleurs, le montant de la cotisation GMP est fixé 

65,64€ par mois et le salaire ‘charnière’ annuel au-

dessous duquel les cotisations GMP sont susceptible 

d’être appelées s’établit à 40 251,98€ pour 2012. 

 

Le montant de la cotisation mensuelle forfaitaire est 

fixé à 65,64€ au titre de 2012 et le montant du 

salaire annuel en deçà duquel la garantie minimale 

de points est susceptible d’être appelée est porté à 

40 251€ pour 2012. 

 
Circ. AGIRC-ARRCO nr. 2012-09, 20 mars 2012, La 
Semaine Juridique 2012, nr. 14-15, 12. 
 
6.3. Steuerliche Förderung der betrieblichen 
Altersversorgung 
 

In Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden 

der Länder wird das BMF-Schreiben vom 11.11.2004 

unter Rdn. 3 um folgenden Satz ergänzt: Führt die 

Aufteilung nach dem beitragsproportionalen 

Verfahren zu offensichtlich unzutreffenden 

Ergebnissen, hat die Versorgungseinrichtung auf 

Verlangen des Leistungsempfängers die Aufteilung 

nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 

durchzuführen.“. Die Ergänzung des BMF-

Schreibens ist von den betrieblichen 

Versorgungseinrichtungen für Mitteilungen 

anzuwenden, die erstmals nach dem 31.12.2012 

ausgestellt werden. 

 
BMF-Schreiben vom 14.3.2012 – IV C 3 – S2257-
b/11/10003 (2012/0232233), Der Betrieb 2012, 
nr.13, 714. 
 

6.4. Verzugszinsen bei fehlerhafter 
Betriebsrentenanpassung 
 

Auch nach dem Urteil des BAG vom 28.6.2011 sind 

Betriebsrentnern bei unverbindlichen 

Anpassungsentscheidungen, insbesondere bei Wahl 

eines falschen Prüfungszeitraums, Verzugszinsen 

grundsätzlich auch für Zeiträume vor Rechtskraft 

des jeweiligen Urteils zuzusprechen. §315 Abs. 3 

BGB ist in diesen Fällen nicht anwendbar, da kein 

Ermessensspielraum besteht. Etwas anderes gilt nur, 

wenn das Gericht ausnahmsweise eine eigene 

Ermessensausübung vornimmt und somit eine 

gestaltende Entscheidung trifft. Darüber hinaus 

können Verzugszinsen bei falschen 

Anpassungsentscheidungen auch als Teil einer 

Ermessensentscheidung und als Schadensersatz 

zugesprochen werden. 

 
N. EBERLE, “Verzugszinsen bei fehlerhafter 
Betriebsrentenanpassung”, Der Betrieb 2012, nr. 7, 
404. 
 
 

7. GELEZEN IN HET BELGISCH 

STAATSBLAD 
 

7.1. Pensioenen van het overheidspersoneel 
 

De Wet van 28 december 2011 houdende diverse 

bepalingen inzake justitie heeft de pensioenleeftijd 

en de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd 

pensioen in de overheidssector verhoogd. Deze 

regels zijn van toepassing op de hele 

overheidssector, inclusief de functies met 

voordeligere tantièmes. De wet van 28 december 

2011 voorzag echter dat de wijze waarop de 

pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarde zal 

verhoogd worden bepaald moet worden bij KB voor 

1 maart 2012. (zie nr. 10.7., nieuwsbrief leergang 

pensioenrecht nr. 3, 2011-2012, p. 17) 

 

De Programmawet bepaalt dat de Koning voor 1 

mei 2012 de wijze van verhoging van de 

pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarde voor deze 

functies moet bepalen. 

 
Art. 180-181 Programmawet (I) van 29 maart 2012, 
BS 6 april 2012. 
 



 
 

- 14/19 - 

Leergang Pensioenrecht 2011-2012 

7.2. Opheffing halftijds brugpensioen 
 

Het halftijds brugpensioen werd opgeheven door 

het KB van 28 december 2011 tot opheffing van het 

KB van 30 juli 1994 betreffende het halftijds 

brugpensioen en de wet van 28 december 2011 

houdende diverse bepalingen. Zowel in de wettelijke 

regeling, als in de regeling bij KB, werd bepaald dat 

de bepalingen van toepassing blijven op 

werknemers die reeds voor deze datum genoten 

van deze bepalingen en voor de werknemers die 

respectievelijk voor 20 november 2011 of 28 

november 2011 met hun werkgever een akkoord 

gesloten hebben om hun arbeidsprestaties te 

halveren voor zover het halftijds brugpensioen 

ingaat respectievelijk voor 1 juli 2012 of 1 april 2012. 

 

De Programmawet heeft deze discrepantie nu 

opgelost door de wettelijke regeling inzake halftijds 

brugpensioen nog van toepassing te verklaren op 

werknemers die reeds voor 1 januari 2012 in het 

systeem waren gestapt en voor werknemers die 

voor 28 november 2011 met hun werkgever een 

akkoord hebben gesloten om hun arbeidsprestaties 

te halveren, volgens het systeem van halftijds 

brugpensioen, voor zover het halftijds brugpensioen 

start voor 1 april 2012. 

 
Art. 119-121 Programmawet (I) van 29 maart 2012, 
BS 6 april 2012. 
 
7.3. Conventioneel brugpensioen 
 

De Programmawet heeft in de wet van 27 december 

2006 houdende diverse bepalingen (I) de 

terminologie “conventioneel brugpensioen” 

vervangen door “werkloosheid met bedrijfstoeslag”. 

 

Het percentage bijzondere werkgeversbijdrage 

verschuldigd voor elke maand waarin een 

aanvullende vergoeding bij bepaalde sociale 

zekerheidsuitkeringen wordt uitbetaald, kan variëren 

naargelang de leeftijd van de gerechtigde. De 

programmawet wijzigt deze percentages. 

 

De percentages voor de bijzondere 

werkgeversbijdrage op het conventioneel 

brugpensioen worden gewijzigd. Voor werklozen 

met bedrijfstoeslag van wie de opzegging of 

verbreking van de arbeidsovereenkomst betekend 

werd na 28 november 2011 en van wie de 

werkloosheid met bedrijfstoeslag ingaat vanaf 1 

april 2012, zijn de percentages beduidend hoger. 

Voor de werklozen met bedrijfstoeslag die waren 

tewerkgesteld bij de sociale werkplaatsen waarvan 

de bedrijfstoeslag wordt toegekend voor de eerste 

keer vanaf 1 april 2012 ten gevolgen van een 

opzegging of een verbreking van de 

arbeidsovereenkomst, betekend na 28 november 

2011, liggen de percentages zeer laag.  

 
Art. 122-142 van Programmawet (I) van 29 maart 
2012, BS 6 april 2012. 
 
7.4. VRT-pensioenen 
 

Met betrekking tot de in aanmerking te nemen 

perioden en wedden worden er wijzigingen 

doorgevoerd in de pensioenen toegekend aan de 

vastbenoemde personeelsleden van de VRT. De 

perioden van al dan niet voltijdse afwezigheid, die 

voldoen aan de voorwaarden voor in 

aanmerkingneming voor pensioenberekening, 

worden slechts in aanmerking genomen tot beloop 

van een bepaald percentage van het totaal van de 

werkelijk gepresteerde diensten. Er wordt gebruik 

gemaakt van hetzelfde percentage als dat geldt 

voor hetzelfde type van afwezigheden, onder 

dezelfde omstandigheden, als voor de berekening 

van de statutaire pensioenen van de 

personeelsleden van de federale overheid. Deze 

regel is niet van toepassing voor perioden van verlof 

of dienstvrijstelling voorafgaand aan pensionering, 

waarin uiterlijk ingestapt is op 1 juli 2011. 

 

Voor de berekening van de pensioenen wordt geen 

rekening gehouden met de diensttijd en de 

gelijkgestelde perioden waarvan het in aanmerking 

nemen nadelig zou zijn voor de betrokken persoon. 

 

Met ingang van 1 januari 2009 wordt op de rust- en 

overlevingspensioenen de perequatie toegepast 

overeenkomstig de bepalingen betreffende de 

pensioenen van de overheidssector. Het toegekende 

perequatiepercentage is daarbij gelijk aan datgene 

wat geldt voor de perequatiekorf van de Vlaamse 

ministeries. 

 

Voor alle rustpensioenen die ingaan vanaf 1 januari 

2007 wordt er een complement toegekend wegens 
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leeftijd overeenkomstig de bepalingen en onder de 

voorwaarden die gelden voor de rustpensioenen 

toegekend aan de personeelsleden van de federale 

overheidsdiensten. 

 

De bepalingen met betrekking tot de overdracht van 

het pensioenbedrag, voorzien in het decreet van 13 

juli 1994, hebben uitwerking voor alle aanvragen tot 

overdracht die werden ontvangen tot 31 december 

2001. De afhandeling van alle aanvragen tot 

overdracht ontvangen vanaf 1 januari 2002, worden 

behandeld overeenkomstig de bepalingen en onder 

de voorwaarden die gelden voor de rust- en 

overlevingspensioenen toegekend aan de 

personeelsleden van de federale overheidsdiensten 

en hun rechtverkrijgenden. 

 

Voortaan kan er, naast de afstand van de 

uitbetaling van de totaliteit van dit pensioen, ook 

afstand gedaan worden van het statutair 

pensioenrecht voor een door hem duidelijk 

omschreven dienst- of gelijkgestelde perioden. Deze 

afstand, die definitief is, moet met een 

aangetekende brief worden meegedeeld aan de 

gedelegeerde bestuurder van de VRT voor de 

ingangsdatum van het pensioen. 

 
Decreet van 16 maart 2012 houdende de wijziging 
van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de 
rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde 
personeelsleden van de VRT en betreffende de 
overlevingspensioenen toegekend aan de 
rechtverkrijgenden van die personeelsleden, BS 4 
april 2012. 
 
7.5. Aanwijzing begunstigde in een 
levensverzekeringsovereenkomst 
 

In de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst wordt een artikel 

110/1 ingevoegd. Dit artikel regelt de aanwijzing 

van de wettelijke erfgenamen als begunstigden. Als 

de wettelijke erfgenamen als begunstigden worden 

aangewezen, zonder bij name te zijn vermeld, is de 

verzekeringsprestatie, onder voorbehoud van 

tegenbewijs of andersluidend beding, verschuldigd 

aan de nalatenschap van de verzekeringsnemer. 

 

Deze bepaling is van toepassing op de 

levensverzekeringen die afgesloten worden vanaf de 

inwerkingtreding van de wet. Gedurende een 

termijn van 2 jaar vanaf de inwerkingtreding van de 

wet kunnen verzekeringsnemers, met betrekking tot 

de lopende levensverzekeringsovereenkomsten 

afgesloten voor de inwerkingtreding van deze wet, 

op initiatief van de verzekeraar door middel van een 

bijvoegsel bij de polis, getekend door de 

verzekeringsnemer en de verzekeraar, uitdrukkelijk 

verklaren dat hij afziet van bovenstaande bepaling. 

Als dergelijke verklaring niet wordt afgelegd, zijn de 

lopende levensverzekeringsovereenkomsten 

afgesloten voor de inwerkingtreding van deze wet, 

bij het verstrijken van die termijn, onderworpen aan 

de bepalingen van deze wet. 

 
Wet van 13 januari 2012 tot invoeging van artikel 
110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing 
betreft van een begunstigde in een 
levensverzekeringsovereenkomst, BS 24 februari 
2012. 
 

8. RVP DIENSTNOTA 
 

De Rijksdienst voor Pensioenen vaardigde volgende 

dienstnota uit: dienstnota 2012/07: Vakantiegeld 

2012 en berekening van de bedrijfsvoorheffing. 

 

9. CIRCULAIRE FSMA 
 

Op 24 januari 2012 heeft de FSMA een circulaire 

uitgevaardigd die de modaliteiten voor het 

overmaken van de rapportering over het boekjaar 

2011 van de instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening bepaalt. 

 
Circulaire FSMA 2012_03 van 24 januari 2012 aan 
de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen: 
Mededeling van de jaarrekening, statistieken en 
erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2011. 
 

10. COMMISSIE VOOR 

AANVULLENDE PENSIOENEN 
 

De Memorie van Toelichting van het wetsontwerp 

van de wet op de aanvullende pensioenen stelde 

uitdrukkelijk een democratisering van de 

aanvullende pensioenen te beogen. In het streven 

naar deze democratisering dient de mogelijkheid 

van samenwerking onder sectoren gestimuleerd te 

worden. Samenwerking onder sectoren levert 

immers schaalvoordelen op. Dit kan op verschillende 
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manieren. De Commissie voor Aanvullende 

Pensioenen bespreekt de mogelijkheden en vraagt 

de Nationale Arbeidsraad om zich over het 

vraagstuk te buigen. 

 
Advies CAP nr. 35, 17 februari 2012, Multisectorale 
oplossingen voor sectorale aanvullende pensioenen. 
 

11. OMBUDSDIENST PENSIOENEN: 
JAARVERSLAG 2011  
 

In het jaarverslag pleit de ombudsman voor 

identieke regels betreffende toegelaten arbeid in de 

drie pensioenstelsels en uiteraard voor eenzelfde 

toepassing van de regels door de pensioendiensten. 

Ook de controle van de toegelaten arbeid kan 

efficiënter. Nu wordt dit door elke pensioendienst 

afzonderlijk gecontroleerd. Hier pleit de ombudsman 

voor controle door de pensioendienst van het stelsel 

waarin de gepensioneerde zijn activiteit uitoefent. 

 

Voorts pleit de ombudsman voor een uniforme 

vragenlijst die door al de pensioendiensten 

gehanteerd wordt en waarop de bij de 

pensioendiensten gekende gegevens vooraf 

ingevuld staan. Daarnaast zou er ook meer 

vooruitziendheid bij de pensioendiensten moeten 

zijn, bij situaties van gemengde loopbanen. Ten 

slotte wijst hij op de situatie waarbij een weduwe 

een kleiner pensioen geniet vanaf zij haar 

rustpensioen krijgt voor eigen tewerkstelling, dan 

wanneer zij enkel haar overlevingspensioen zou 

genieten. Hier is een aanpassing van de regelgeving 

op zijn plaats om dergelijke onredelijke situaties te 

vermijden. 

 

Het jaarverslag is beschikbaar via 
www.ombudsmanpensioenen.be. 
 

12. EUROPESE COMMISSIE: 
WITBOEK PENSIOENEN 
 

Veel pensioenstelsels in de Europese Unie moeten 

worden aangepast om ervoor te zorgen dat zij 

adequate pensioenen op duurzame basis kunnen 

verstrekken. Dit werd benadrukt in de AGS van de 

Commissie voor 2011 en omgezet in 

landenspecifieke aanbevelingen over pensioenen, 

die aan de meeste lidstaten zijn gericht. De 

noodzaak van omvattende pensioenhervormingen, 

onderbouwd door arbeidsmarktmaatregelen die 

mannen en vrouwen in staat stellen langer te 

werken, is opnieuw onderstreept in de AGS van de 

Commissie voor 2012. Ter ondersteuning van deze 

aanbevelingen presenteert dit witboek een strategie 

voor adequate, duurzame en veilige pensioenen in 

de komende decennia. Er kan geen twijfel over 

bestaan dat de uitdagingen, met name die in 

verband met de demografische veranderingen en de 

duurzaamheid van de overheidsfinanciën, zeer groot 

zijn, maar er bestaan ook goede middelen om deze 

aan te pakken. 

 

De huidige staatsschuldcrisis maakt het duidelijk 

hoe belangrijk het voor de Europese Unie in haar 

geheel is dat elke lidstaat de huidige uitdagingen in 

zijn pensioenstelsels met succes aanpakt. De 

pensioenhervormingen moeten daarom in de 

context van de Europa 2020-strategie verder op de 

voet worden gevolgd. We hebben een meer 

Europese aanpak nodig van de uitdagingen voor de 

pensioenstelsels, in lijn met de successieve 

conclusies van de Europese Raad die hebben 

opgeroepen tot een nauwere economische 

beleidscoördinatie. Het is nu tijd om te handelen en 

de in dit witboek gepresenteerde acties op 

beslissende wijze ten uitvoer te leggen. De lidstaten, 

de Europese instellingen en alle belanghebbenden, 

met name de sociale partners, moeten tezamen en 

in het kader van hun respectieve rol reageren op de 

uitdagingen die door de vergrijzing van de bevolking 

worden gesteld. De pensioenstelsels moeten 

bijdragen aan de groei in Europa door de 

bevordering van actief ouder worden, waarbij zij 

een adequaat en duurzaam instrument voor de 

handhaving van de levensstandaard van de oudere 

Europeanen blijven en nemen een centrale plaats in 

het Europese sociale model in. 

 
Europese Commissie, Witboek: Een agenda voor 
adequate, veilige en duurzame pensioenen, 16 
februari 2012, COM(2012) 55. Beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341
&langId=nl.
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VERJARINGSTERMIJN BIJ TERUGVORDERING VAN TEVEEL BETAALDE 

PENSIOENBEDRAGEN 
 

Een echtpaar geniet sedert meerdere jaren een gezinspensioen in de regeling voor werknemers. In september 

2006 bekomt de echtgenote een overheidspensioen waardoor het gezinspensioen niet meer betaalbaar is. De 

toekenning van dit pensioen in een ander stelsel wordt niet aan de RVP gemeld. In oktober 2010 licht de RVP hen 

erover in dat dit pensioen van het bedrag van het gezinspensioen moet afgetrokken worden en vordert een som 

van meer dan 11.000 euro terug met toepassing van een verjaringstermijn van drie jaar, daar niet voldaan werd 

aan de verplichting om het pensioen in de openbare sector te melden. Door artikel 21 § 3 van de wet van 13 juni 

1966 wordt de verjaringstermijn van 6 maanden (=algemene verjaringstermijn voor de terugvordering van ten 

onrechte uitbetaalde pensioenprestaties) op 3 jaar gebracht wanneer de onverschuldigde sommen zijn verkregen 

door bedrieglijke handelingen, valse of welbewust onvolledige verklaringen.  

 

Op de pensioenbeslissing vinden we de verplichting terug om een verklaring af te leggen van het genot door de 

echtgenote van een pensioen in een ander stelsel in toepassing van artikel 21quater van het KB van 21 december 

1967. Doch op de beslissing vinden we eveneens de tekst: “indien uw echtgenote een persoonlijk pensioen heeft 

aangevraagd of in de toekomst zal aanvragen, zal worden nagegaan of uw pensioen tot het bedrag alleenstaande 

(60 % van de geherwaardeerde lonen) moet worden herleid. Hierbij zal uitgegaan worden van de meest 

voordelige toestand voor uw gezin”. Het is niet duidelijk welk pensioen bedoeld wordt (werknemersregeling of 

een andere Belgische of buitenlandse regeling?). De gepensioneerde gaat er bijgevolg vanuit dat zijn pensioen 

ambtshalve zal herzien worden indien zijn echtgenote een ander pensioen aanvraagt. In de praktijk heeft de RVP 

via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) toegang tot het pensioenkadaster waarin de 

betalingsgegevens van alle wettelijke pensioenen zijn opgenomen.  Artikel 11 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van de KSZ, bepaalt dat, voor zover de sociale gegevens in het netwerk 

beschikbaar zijn, de instellingen van sociale zekerheid (zoals de RVP) verplicht zijn deze uitsluitend via de KSZ op 

te vragen.  Ook punt 12 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid stelt dat elke overheidsdienst 

maximaal gebruik maakt van de gegevens die al bij andere overheidsdiensten beschikbaar zijn. Is de toepassing 

van een verjaringstermijn van drie jaar, zoals toegepast door de RVP omwille van het ontbreken van een 

verklaring van de gepensioneerde, nog wel verantwoord terwijl de bepalingen inzake de KSZ de RVP ertoe 

verplichten om de sociale gegevens die beschikbaar zijn in het netwerk op te vragen via de KSZ? 

 

Er bestaat weliswaar rechtspraak die stelt dat de driejarige verjaringstermijn moet toegepast worden wanneer 

een gepensioneerde ten onrechte een pensioen heeft ontvangen ingevolge het genot van een pensioen in een 

ander stelsel dat hij had moeten melden aan de pensioendienst. Dit vermits de RVP de betrokken gepensioneerde 

erover inlichtte dat hij elke wijziging met inbegrip van de toekenning van een pensioen in een ander stelsel moet 

verklaren. De verantwoordelijkheid ligt bij de gepensioneerde. Men mag er immers niet met zekerheid vanuit 

gaan dat de RVP automatisch ingelicht wordt over alle mogelijke wijzigingen. Dit neemt niet weg dat volgens de 

Ombudsman een onderzoek geval per geval noodzakelijk is om na te gaan of de RVP in het pensioenkadaster al 

dan niet beschikte over de gegevens waarvan men de gepensioneerde verwijt deze niet te hebben meegedeeld. 

Zeker wanneer dit in combinatie is met de vermelding op de beslissing dat in het geval de echtgenoot een 

pensioen bekomt, de rechten zullen herzien worden. De Ombudsman Pensioenen heeft in dit dossier bekomen 

dat de verjaringstermijn teruggebracht werd tot zes maanden. Hij argumenteerde dat de RVP reeds sedert 

december 2006 via de KSZ over de gegevens beschikte van het pensioen van de echtgenote, maar deze niet 

heeft gebruikt. Dit betekent dat de terugvordering beperkt werd tot de bedragen die teveel ontvangen werden in 

de periode van zes maanden voorafgaand aan de beslissing (in casu twee maanden). De terugvordering wordt 

beperkt tot 591 euro. 

 

Zie T. VAN DER STEEN en P. UYTTERSPROT, “Verjaring: pensioenen” in A. VANREGENMORTEL, R. JANVIER en V. VERVLIET (eds.), Actuele 
problemen van het socialezekerheidsrecht, Brugge, Die Keure 2011, 426-474. 
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De pensioenleeftijd leeftijd actuarieel corrigeren volgens Europa?! 

 

Het heeft heel wat tijd in beslag 

genomen maar eindelijk is het er: het Witboek 

pensioenen van de Europese Commissie (zie nr. 

12). De voorganger - het Groenboek van de 

Europese Commissie - dateerde reeds van juli 

2010. Het groenboek moest het interne debat 

over pensioenen binnen de Europese Unie 

voeden en gold als onderhandelingsbasis binnen 

de Europese Commissie voor het vastleggen van 

de agenda. Aan de hand van 14 vragen werd 

hiervoor het “brede publiek” geconsulteerd en 

bevraagd.  

Het Witboek is nu het antwoord van de 

Europese Commissie en bevat zo de Europese 

agenda voor de komende jaren. Het Witboek is 

met andere woorden een vorm van 

handelingskader van de Europese Commissie en 

wordt over het algemeen gezien als een 

belangrijk document voor het ontwikkelen van 

concrete acties.  

Het is duidelijk dat het Witboek 

pensioenen veel meer gestuurd is door het 

Directoraat Generaal Werkgelegenheid, sociale 

zaken en inclusie, dan het Groenboek. In het 

Groenboek waren er tal van vragen rechtstreeks 

verbonden met de bevoegdheid van het 

Directoraat Generaal Interne markt en diensten 

(MARKT). Hiervan is veel minder te merken in het 

Witboek. 

Zoals voor elk land zijn er ook voor 

België in het Witboek enkele aanbevelingen. Voor 

België staat de verhoging van de effectieve 

pensioenleeftijd expliciet vermeld. De 

voorgestelde Europese remedie voor België: de 

koppeling van de wettelijke pensioenleeftijd aan 

de levensverwachting. 

De Commissie pleit met andere woorden 

voor een Deens of Zweeds model waarbij de 

pensioenleeftijd deels verbonden wordt aan de 

levensverwachting. 

Dit idee lijkt verleidelijk omwille van zijn 

eenvoud. Als men in een sociaal 

verzekeringssysteem later op pensioen wil gaan, 

dan werkt men langer waardoor er langer sociale 

bijdragen worden betaald. Hierdoor moet men 

een hoger pensioen krijgen en dat niet alleen 

omdat men meer bijdragen heeft betaald, maar 

ook omdat de overlijdensdatum dichterbij is 

gekomen. Dit is de zogenaamde actuariële 

correctie. Men heeft als het ware minder tijd om 

het pensioen op te doen. Maar doordat men 

meer heeft bijgedragen krijgt men ook iets meer. 

Iemand die in dit systeem vervroegd wil stoppen, 

mag dit zeker doen, maar die zal het dan wel 

tweemaal voelen. Ten eerste heeft hij volgens 

het (sociaal) verzekeringsprincipe minder 

bijdragen betaald en ten tweede is zijn inactieve 

periode tot aan het overlijden langer. Hij moet 

dus minder krijgen per maand. Of anders 

gesteld: hij krijgt evenveel maar hij moet er in 

relatieve termen langer mee leven.  

Is dit een goed idee? Veel hangt af van 

de ingevulde parameters. Het koppelen van de 

pensioenleeftijd aan de levensverwachting is 

namelijk allesbehalve neutraal. Er zijn namelijk 

heel wat determinanten. Er is niet alleen geslacht 

maar ook beroep (zelfstandige versus ambtenaar 

of kaderlid versus bandarbeider), woonomgeving 

(stad versus platteland), opleiding, beroep 

partner, kinderlast, lichaamslengte in combinatie 

met lichaamsgewicht, gemiddeld jaarinkomen en 

dergelijke meer. 

Het moge duidelijk zijn: voor een 

professor aan een universiteit geeft een 

actuariële correctie van de pensioenleeftijd een 

heel ander plaatje dan voor een bouwvakker van 

dezelfde leeftijd. De invoering van een actuariële 

correctie moet dan ook billijk verlopen. Zo niet, 

dreigen er ongelijke inkomensstromen te 

ontstaan die op langere termijn het sociaal 

weefsel kunnen aantasten. YS 


