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1. EHRM 
 

1.1. Eigendomsrecht en pensioen: koppeling 
pensioen aan loon actieven 
 

Een rechter bij het Supreme Court in Georgië ging 

op pensioen in mei 2000. Krachtens de toen 

geldende wetgeving had ze recht op een levenslang 

pensioen aan een bedrag dat gelijk was aan haar 

laatste salaris en dat aanpasbaar was in de lijn met 

de veranderingen in de salarisschalen van de 

actieve rechters. Deze aanpassingsbepaling is 

echter meermaals gewijzigd. In de laatste versie 

stond dat rechters die pensioneerden omwille van 

het bereiken van de pensioenleeftijd of na 

verstrijken van hun ambtstermijn recht hebben op 

Staatscompensatie ten bedrage van GEL 1200. Deze 

nieuwe regeling werkte retroactief. De voormalige 

rechter is hiertegen in beroep gegaan en betwiste 

de wettigheid van de gewijzigde clausule. Ze eiste 

aanpassing van haar pensioen in de lijn van de 

salarisstijging van de actieve rechters en vroeg 

compensatie voor de achterstallen. Ze stelde dat de 

wijziging van de aanpassingsclausule na haar 

pensionering haar het recht ontnomen heeft om een 

pensioen te verkrijgen zoals berekend onder de, ten 

tijde van haar pensionering toepasselijke, 

aanpassingsclausule en dat dit in strijd is met artikel 

1, 1ste Aanvullend Protocol bij het EVRM. 

 

Het Europese Hof herhaalt de basisprincipes en stelt 

dat artikel 1, 1ste Aanvullend Protocol 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. De 

vermindering of beëindiging van een pensioen kan  

 

dus een inmenging met een bezit of eigendom 

uitmaken, die gerechtvaardigd moet worden. Elke 

inmenging door een overheid moet wettelijk zijn en 

moet een legitiem doel nastreven. Daarnaast moet 

de inmenging ook proportioneel zijn aan het doel 

dat nagestreefd wordt. 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 individuele en excessieve last moet 

dragen. Hoewel artikel 1 de keuzevrijheid van de 

Staat omtrent het type of het bedrag van 

uitkeringen niet kan beperken, is het belangrijk na 

te gaan of het recht van een persoon om 

uitkeringen te krijgen van het 

socialezekerheidsstelsel in kwestie niet is 

geschonden op een manier die afbreuk doet aan de 

essentie van de pensioenrechten van deze persoon. 

Een vermindering van het pensioenbedrag moet op 

een niet discriminatoire manier gebeuren. 

 

Het Hof overweegt dat er door de voortdurende 

wijzigingen van de aanpassingsclausule wel degelijk 

een inmenging geweest is van het ongestoord 

genot. Dit omdat de rechter niet in staat geweest is 

om een hoger pensioen te verkrijgen, ondanks de 

aanzienlijke salarisstijging van actieve rechters. Dit 

houdt een vermindering in van de oorspronkelijke 

omvang van het pensioenrecht. Er is met andere 

woorden een inmenging die gerechtvaardigd moet 

worden volgens de principes van artikel 1, namelijk 

wettigheid, algemeen belang en proportionaliteit. 

 

Het Hof overweegt dat de inmenging voldoet aan 

het wettigheidsvereiste. De basis voor de inmenging 

was immers een duidelijk en precies geformuleerde 

wijziging van de aanpassingsclausule in de wet. Met 

betrekking tot het legitieme doel en de 

proportionaliteit stelt het Hof dat nationale 

overheidsinstanties beter geplaatst zijn om te 

beslissen wat in het algemene belang is en Staten, 

wat betreft sociaal beleid, een ruime 

appreciatiemarge hebben. Het Hof aanvaard het 

handhaven van de houdbaarheid van het openbare 

budget, en bijgevolg het beperken van de 

staatsuitgaven, als legitiem doel. Het Hof is van 

mening dat de inmenging geen afbreuk gedaan 

heeft aan de essentie van de pensioenrechten van 

de rechter daar ze een som als compensatie 

verkregen heeft en haar pensioen nog steeds 

ongeveer gelijk is aan, en zelfs iets hoger dan, haar 

laatste salaris. Daarenboven was dit niet de enige 

wijziging, maar maakte dit deel uit van een bredere 

wettelijke hervorming van het pensioenstelsel. De 

rechter heeft bijgevolg geen individuele en 

excessieve last moeten dragen. Bijgevolg is het Hof 
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van oordeel dat er geen schending is van artikel 1, 

1ste Aanvullend Protocol bij het EVRM. 

 
EHRM 19 juni 2012, nr. 17767/08, Khoniakina vs. 
Georgia. 
 
1.2. Eigendomsrecht en pensioen: verjaring 
 

Het ‘Cour des Comptes’ had geoordeeld dat het 

beginpunt van de verjaring, die het retroactieve 

karakter van de opeising van pensioenrechten 

beperkt, de publicatie van zijn eigen arresten is. In 

deze arresten wordt een beslissing genomen over 

de pensioenaanvraag van de verzoekers. Dit 

betekent dat een verzoeker, als het lang duurt om 

een beslissing te nemen, niet voor alle 

rechtgevende jaren pensioen kan vorderen, omdat 

de vroegste jaren eventueel verjaard zijn. Met 

andere woorden, hoe langer het duurt om een 

beslissing te nemen, hoe minder de staat moet 

betalen. 

 

Het Hof herinnerde eraan dat zij in soortgelijke 

zaken tegen Griekenland (EHRM 6 november 2008, 

nr. 45769/06, Kokkinis vs. Grece en EHRM 4 

december 2008, nr. 48775/06, Reveliotis vs. Grece) 

een schending van artikel 1, 1ste Aanvullend Protocol 

heeft vastgesteld. In deze zaken heeft het Hof 

geoordeeld dat de primauteit van het recht vereist 

dat het begin- en eindpunt van verjaringstermijnen 

duidelijk gedefinieerd is en verbonden is aan 

concrete en objectieve feiten, zoals de indiening van 

een aanvraag of de instelling van een 

rechtsvordering. In de hierboven geciteerde zaken 

was de vaststelling van de datum vanaf wanneer de 

verzoekers de storting van hun pensioen konden 

verkrijgen, uitsluitend afhankelijk van de tijd die de 

overheid en de administratieve rechtscolleges 

genomen hadden om een beslissing te nemen. De 

toepassing van dergelijk criterium vond het Hof 

onzeker en aanleiding gevend tot tegenstrijdige en 

weinig rechtvaardige resultaten. Als verschillende 

administratieve overheden traag beslissen over een 

beroep met betrekking tot pensioenrechten, is het 

enkel de rechtzoekende die geschaad wordt door 

deze vertraging en niet de staat. De staat haalt hier 

profijt uit, aangezien deze een lagere som zal 

moeten uitbetalen omwille van de verjaring van de 

vroegste jaren. Bovendien bevindt een 

rechtzoekende in dergelijke situatie zich in een 

ongunstigere situatie in vergelijking tot andere 

gepensioneerden waarvan het beroep sneller 

onderzocht is. 

 

Het Hof stelt dat Griekenland geen enkel 

overtuigend feit of argument naar voren heeft 

gebracht, op grond waarvan tot een andere 

conclusie gekomen kan worden. Bijgevolg stelt het 

Hof een schending vast van artikel 1. De manier 

waarop het ‘Cour des Comptes’ de dies a quo van 

de verjaringstermijn heeft vastgesteld, heeft 

afbreuk gedaan aan het recht op het ongestoord 

genot van hun goederen en heeft het rechtvaardige 

evenwicht tussen het algemeen belang en het 

individuele eigendomsrecht verbroken. 

 
EHRM 26 juni 2012, nr. 20229/09 en 27307/09, 
Kostadimas e.o. vs. Grece. 
 
1.3. Overschrijding redelijke termijn 
 

De verzoekster had in september 1998 voor de 

eerste maal een aanvraag tot een 

invaliditeitspensioen ingediend bij de Pension and 

Disability Insurance Fund. Na verschillende 

verwijzingen naar andere rechtbanken, heeft het 

Fonds uiteindelijk haar recht op een 

invaliditeitspensioen erkend in november 2009. De 

verzoekster had in januari 2009 reeds compensatie 

geëist voor de lange administratieve procedures. 

 

Het Hof herhaalt dat de redelijkheid van de lengte 

van procedures beoordeeld moet worden in het licht 

van de omstandigheden van de zaak, rekening 

houdend met de complexiteit van de zaak, het 

gedrag van de verzoeker en de relevante 

autoriteiten en wat het belang in het geschil voor de 

verzoeker was. Het Hof neemt er kennis van dat de 

overheid erkend dat de lengte van de procedures 

buitensporig was en dat dit niet in 

overeenstemming is met het vereiste van “redelijke 

termijn”. Het Hof ziet geen reden om anders te 

oordelen aangezien het Hof reeds vaak besloten 

heeft tot een schending in soortgelijke zaken. 

Bijgevolg oordeelt het Hof dat er een schending is 

van artikel 6, §1 EVRM. 

 
EHRM 29 mei 2012, nr. 35630/04, 53442/07 and 
42580/09, Ograzden a.o. vs. The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia. 
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2. HOF VAN JUSTITIE 
 

2.1. Recht op uitbetaling niet opgenomen 
vakantiedagen na pensionering 
 

Georg Neidel is in 1970 beginnen te werken als 

brandweerman. Hij viel onder het 

ambtenarenstatuut. Sinds juni 2007 was hij om 

medische redenen arbeidsongeschikt. Op zijn 60ste, 

augustus 2009, is hij met pensioen gegaan. Sinds 

2007 had hij slechts 14 vakantiedagen opgenomen. 

Hij had nog aanspraak op 86 niet opgenomen 

vakantiedagen. Het verzoek van Neidel tot 

uitbetaling van een financiële vergoeding voor de 

niet opgenomen vakantiedagen werd afgewezen. 

Frankfurt oordeelde dat het Duitse ambtenarenrecht 

niet voorziet in de uitbetaling van niet opgenomen 

vakantie, artikel 7, lid 2 van richtlijn 2003/88 niet 

geldt voor ambtenaren en pensionering bovendien 

niet onder het begrip “beëindiging van het 

dienstverband” in de zin van deze bepaling valt. 

 

Artikel 7 bepaalt dat de lidstaten de nodige 

maatregelen moeten treffen opdat aan alle 

werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van 

loon van ten minste 4 weken wordt toegekend. 

Deze minimumperiode kan, volgens lid 2 van de 

bepaling, niet door een financiële vergoeding 

worden vervangen, behalve in geval van 

beëindiging van het dienstverband. 

 

Het Hof stelt dat de richtlijn wel degelijk van 

toepassing is op een ambtenaar zoals Neidel. De 

richtlijn is van toepassing op alle particuliere of 

openbare sectoren. De werkingssfeer moet ruim 

geïnterpreteerd worden en de uitzonderingen 

restrictief. Het Hof stelt daarenboven vast dat het 

begrip werknemer in de zin van artikel 45 VWEU 

een autonome betekenis heeft en niet restrictief 

mag worden uitgelegd. Werknemer is iedereen die 

reële en daadwerkelijke arbeid verricht, met 

uitsluiting van werkzaamheden van zo geringe 

omvang dat zij louter marginaal en bijkomstig zijn. 

 

Het Hof vervolgt door te stellen dat het recht van 

werknemers op jaarlijkse vakantie voor alle 

werknemers geldt, dus ook voor ambtenaren zoals 

Neidel. Het Hof heeft reeds in het arrest Schultz-

Hoff e.a. (20 januari 2009, C-350/06 en C-520/06) 

geoordeeld dat artikel 7 zich verzet tegen nationale 

bepalingen die aan het einde van de 

arbeidsverhouding geen financiële vergoeding voor 

niet opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van 

loon voorzien voor werknemers die tijdens de, 

gehele of gedeeltelijke, referentieperiode en/of 

overdrachtsperiode dan wel een deel ervan met 

ziekteverlof zijn geweest waardoor zij geen gebruik 

hebben kunnen maken van dit recht. 

 

Het Hof overweegt dat, in casu, de pensionering de 

dienstbetrekking beëindigt. Volgens het nationale 

recht verliest die persoon zijn hoedanigheid als 

ambtenaar verliest. Bijgevolg kan een ambtenaar bij 

zijn pensionering aanspraak maken op een 

financiële vergoeding voor de jaarlijkse vakantie 

met behoud van loon die hij niet heeft opgenomen 

wegens ziekte. De richtlijn verzet zich echter niet 

tegen nationale bepalingen die voorzien in 

vakantieaanspraken bovenop de minimumduur van 

4 weken, zonder hiervoor te voorzien in de 

mogelijkheid van financiële vergoeding als deze 

vakantiedagen niet opgenomen kunnen worden. 

 

Ten slotte stelt het Hof dat met betrekking tot een 

overdrachtsperiode, waarna het recht op jaarlijkse 

vakantie met behoud van loon kan vervallen, moet 

worden beoordeelde of die periode redelijkerwijs 

kan worden aangemerkt als een periode waarna de 

jaarlijkse vakantie met behoud van loon geen 

positief effect meer heeft voor de werknemer als 

tijd om uit te rusten. Deze overdrachtsperiode moet 

rekening houden met de specifieke omstandigheden 

waarin de werknemer, die gedurende meerdere 

opeenvolgende referentieperioden 

arbeidsongeschikt is, zich bevindt. Die periode moet, 

volgens het Hof, de werknemer waarborgen dat hij 

kan beschikken over rustperioden die gespreid 

kunnen worden en op langere termijn gepland 

kunnen worden en beschikbaar zijn. Die periode 

moet de duur van de referentieperiode waarvoor zij 

wordt toegekend wezenlijk overschrijden. In casu is 

de overdrachtsperiode korter dan de 

referentieperiode. Bijgevolg verzet artikel 7 zich 

tegen deze regeling. 

 
HvJ 3 mei 2012, C-337/10, Georg Neidel vs. Stadt 
Frankfurt am Main. 
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2.2. Dubbelbelastingsverdrag, 
belastingvermindering en weerslag op 
pensioenen 
 

Het is onverenigbaar met de regels van het vrije 

verkeer dat een werknemer die dat recht heeft 

uitgeoefend, in de lidstaat waarvan hij een 

onderdaan is minder gunstig wordt behandeld dan 

indien hij hier geen gebruik van had gemaakt. Het 

Hof heeft reeds geoordeeld dat het in de regel niet 

discriminerend is om een niet-ingezetene niet in 

aanmerking te laten komen voor bepaalde 

belastingvoordelen die aan de ingezetene worden 

verleend. Dit rekening houdend met de objectieve 

verschillen tussen de situatie van de ingezetenen en 

de niet-ingezetenen, zowel wat de inkomstenbron 

als wat de persoonlijke draagkracht of de 

persoonlijk en gezinssituatie betreft. Van een 

discriminatie kan er slechts sprake zijn als, ongeacht 

het feit dat de twee categorieën belastingplichtigen 

in verschillende lidstaten verblijven, wordt 

vastgesteld dat zij zich, gelet op het doel en de 

inhoud van de betrokken nationale bepalingen, zich 

in een vergelijkbare situatie bevinden. 

 

Ze bevinden zich een vergelijkbare situatie als een 

niet-ingezetene die geen inkomsten van betekenis 

verwerft in de woonstaat en het grootste deel van 

zijn belastbaar inkomen verwerft uit arbeid verricht 

in de werkstaat. De woonstaat kan hen dan immers 

niet de voordelen toekennen die voortvloeien uit de 

inaanmerkingneming van zijn persoonlijke en 

gezinssituatie. Bijgevolg moet hij fiscaal behandeld 

worden als een ingezetene van de werkstaat en 

kunnen genieten van dezelfde belastingvoordelen 

als de ingezetenen. Er kan sprake zijn van 

discriminatie als er volgens de belastingwetgeving 

van de woonstaat geen belastbaar inkomen is, en 

de persoonlijke en gezinssituatie in de woonstaat, 

noch in de werkstaat in aanmerking genomen wordt. 

 

De weigering van de werkstaat tot toekenning van 

een belastingvoordeel kan in deze omstandigheden 

een benadeling van de niet ingezetenen vormen op 

de enkele grond dat ze gebruik gemaakt hebben 

van het vrij verkeer van werknemers. In casu wordt 

dit verschil in behandeling niet gebaseerd op 

objectieve overwegingen die evenredig zijn aan de 

rechtmatige doelstellingen van het nationale recht. 

 
HvJ 10 mei 2012, C-39/10, Europese Commissie vs. 
Republiek Estland. 
 
2.3. Automatische beëindiging 
arbeidsovereenkomst wegens bereiken 
pensioenleeftijd 
 

In Zweden geldt de zogenaamde “67-jaar regel”. 

Deze bestaat erin dat elke werknemer het 

onvoorwaardelijke recht heeft om te werken tot en 

met de laatste dag van de maand van zijn 67ste 

verjaardag, op welke de arbeidsovereenkomst kan 

worden beëindigd zonder opzegging. De 

arbeidsovereenkomst van de man in kwestie werd 

automatisch beëindigd op grond van deze regel. Hij 

stelde dat deze regel een onrechtmatige 

leeftijdsdiscriminatie inhield. 

 

Artikel 6, lid 1, sub a van richtlijn 2000/78 bepaalt 

dat lidstaten kunnen bepalen dat verschillen in 

behandeling op grond van leeftijd geen discriminatie 

vormen als zij in het kader van de nationale 

wetgeving objectief en redelijk worden 

gerechtvaardigd door een legitiem doel. Dergelijke 

verschillen in behandeling kunnen onder meer het 

creëren van bijzondere arbeidsvoorwaarden en –

omstandigheden, met inbegrip van voorwaarden 

voor ontslag en beloning voor oudere werknemers, 

omvatten. 

 

Het Hof stelt dat een regel als de 67-jaar regel een 

verschil in behandeling op grond van leeftijd vormt 

in de zin van artikel 6. Bijgevolg moet onderzocht 

worden of dit gerechtvaardigd wordt door een 

legitiem doel en of de middelen voor de 

verwezenlijking daarvan passend en noodzakelijk 

zijn. 

 

Het Hof heeft (met verwijzing naar het arrest 

Rosenbladt van 12 oktober 2010, zie 1.2. 

Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens bereiken 

pensioenleeftijd, Nieuwsbrief Leergang 2012-2011, 

nr. 2, p. 2) geoordeeld dat de bevordering van de 

werkgelegenheid onbetwistbaar een legitiem doel 

van sociaal beleid of werkgelegenheidsbeleid van de 

lidstaten is. Bijgevolg zijn de doelstellingen van de 

Zweedse regering een objectieve en redelijke 

rechtvaardiging in de zin van artikel 6. 
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De lidstaten bezitten een ruime appreciatiemarge, 

niet alleen bij de keuze van een doelstelling van 

sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid, maar ook 

bij het bepalen van de maatregelen waarmee deze 

doelstelling kan worden verwezenlijkt. Om deze 

reden lijkt het niet onredelijk dat zij menen dat een 

maatregel zoals de 67-jaar regel passend kan zijn 

om de doelstellingen te bereiken. 

 

De man, die lange tijd deeltijds gewerkt heeft, stelt 

dat de bescheiden hoogte van zijn 

ouderdomspensioen onredelijk is. Door de 

voortzetting van zijn contract zou hij zijn pensioen 

aanzienlijk kunnen verhogen. Het Hof zegt hierover 

dat de 67-jaar regel niet automatisch een definitieve 

terugtrekking uit de arbeidsmarkt tot gevolg heeft. 

Daarenboven wordt er rekening gehouden met het 

feit dat de werknemer aanspraak kan maken op een 

ouderdomspensioen. Gelet op deze omstandigheden, 

oordeelt het Hof dat richtlijn 2000/78 zich niet 

verzet tegen een nationale regel op grond waarvan 

een werkgever de arbeidsovereenkomst van een 

werknemer kan beëindigen op de enkele grond dat 

deze laatste de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt en 

die geen rekening houdt met de hoogte van het 

ouderdomspensioen dat de belanghebbende 

uiteindelijk ontvangt, voor zover deze regel objectief 

en redelijk wordt gerechtvaardigd door een legitiem 

doel inzake werkgelegenheids- en 

arbeidsmarktbeleid en een passend en noodzakelijk 

middel voor de verwezenlijking daarvan vormt. 

 
HvJ 5 juli 2012, C-141/11, Torsten Hörnfeldt vs. 
Posten Meddelande AB. 
 
2.4. Inaanmerkingneming bij berekening 
bovengrens belasting van door de Unie 
betaalde inkomsten 
 

Artikel 13 van het Protocol betreffende de 

voorrechten en immuniteiten van de Europese 

Gemeenschappen bepaalt dat de door de 

Gemeenschappen betaalde salarissen, lonen en 

emolumenten vrijgesteld zijn van nationale 

belastingen. Een man en een vrouw ontvingen 

vergoedingen wegens definitieve beëindiging van de 

dienst of ouderdomspensioenen als voormalige 

ambtenaren van de Unie. 

 

In Frankrijk werd er, voor de berekening van de 

bovengrens van een belasting, rekening gehouden 

met deze inkomsten. Dit leidde ertoe dat deze 

inkomsten indirect belast werden. Door de 

inaanmerkingneming van de inkomsten voor de 

berekening kwam hun inkomen en bijgevolg ook het 

bedrag van de belasting hoger te liggen. 

 

De door de Unie aan haar ambtenaren betaalde 

bezoldigingen zijn onttrokken aan de nationale 

fiscale soevereiniteit. Het is de uitsluitende 

bevoegdheid van de Unie om het werkelijke bedrag 

van de salarissen vast te stellen. Niet alleen om de 

onafhankelijkheid van de administratieve organen 

ten opzichte van de nationale invloeden te 

versterken, maar ook om de gelijkheid van de 

salarissen van de ambtenaren van verschillende 

nationaliteit te waarborgen. Door deze verdeling van 

belastingbevoegdheden, wordt elke, rechtstreekse 

maar ook indirecte, heffing van belasting door de 

lidstaten over de door de Unie betaalde en niet aan 

de bevoegdheid van de lidstaten onderworpen 

inkomsten uitgesloten. Het Hof stelt vast dat de 

inaanmerkingneming van het bedrag van de door de 

Unie betaalde inkomsten bij de berekening van de 

bovengrens leidt tot een belasting die indirect drukt 

op de inkomsten die hun door de Unie worden 

betaald. 

 

Bijgevolg verzet artikel 13 zich tegen een nationale 

regeling die de inkomsten, waaronder ook 

pensioenen en vergoedingen wegens definitieve 

beëindiging van de dienst die de Unie aan haar 

ambtenaren en personeelsleden of aan haar 

voormalige ambtenaren en personeelsleden betaalt, 

in aanmerking neemt voor het bepalen van de 

bovengrens van een belasting. 

 
HvJ 5 juli 2012, C-558/10, Bourges-Maunoury & 
Heintz vs. Direction des services fiscaux d’Eure-et-
Loire. 
 

3. GRONDWETTELIJK HOF: 
INKOMENSGARANTIE VOOR 

OUDEREN 
 

Het Grondwettelijk Hof moest, naar aanleiding van 

een prejudiciële vraag, zich buigen over het verschil 

in behandeling tussen Belgen en vreemdelingen die 
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het voordeel van de IGO kunnen genieten enkel 

omdat zij tot één van de opgesomde categorieën 

behoren enerzijds, en personen van buitenlandse 

nationaliteit die niet behoren tot die categorieën en 

die het voordeel van de IGO enkel kunnen genieten 

op voorwaarde dat “een recht op een rust- of 

overlevingspensioen krachtens een Belgische 

regeling werd geopend”. 

 

Het Hof stelt dat, gelet op het niet-contributieve 

karakter van het stelsel van de IGO, de wetgever 

het voordeel ervan mocht afhankelijk stellen van 

een voldoende sterke band met België en die band 

mocht gronden op het bestaan van een 

beroepsloopbaan die een deelname veranderstelt 

aan de financiering van de gevraagde prestatie. Dit 

kan omdat het een sociale prestatie is die 

uitsluitend door belastinggeld wordt gefinancierd. 

Daarenboven geldt deze voorwaarde enkel voor een 

residuaire categorie van vreemdelingen. Het Hof 

gaat verder door te stellen dat deze vreemdelingen 

zich trouwens in een verschillende situatie bevinden 

dan de vreemdelingen beoogd in de andere 

categorieën. Deze worden op eenzelfde wijze 

behandeld, wat de IGO betreft, als Belgen, op grond 

van internationale verdragen. 

 

Een niet-contributieve sociale prestatie behoort tot 

het toepassingsgebied van artikel 1, 1ste Aanvullend 

Protocol bij het EVRM. Een verschil in behandeling 

tussen onderdanen en vreemdelingen is hier niet 

onbestaanbaar mee als het wordt verantwoord door 

“zeer sterke overwegingen”. Het Hof stelt dat er in 

casu dergelijke zeer sterke overwegingen bestaan. 

Daarnaast is deze voorwaarde niet onevenredig 

aangezien deze vreemdelingen, op voorwaarde van 

inschrijving in het bevolkingsregister, wel recht 

hebben op maatschappelijke dienstverlening die 

wordt toegekend teneinde eenieder in staat te 

stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 

menselijke waardigheid. Daarenboven vormen de 

bijzondere leeftijdsgebonden behoeften een 

element dat de OCMW’s in aanmerking moeten 

nemen wanneer hun om tegemoetkoming wordt 

verzocht, dit met name door het bedrag van de 

maatschappelijke dienstverlening aan te passen aan 

dat van de IGO. 

 

GwH 10 juni 2010, nr. 69/2010, Soc.Kron. 2012, 
nr.2, 78. 
 

4. HOF VAN CASSATIE 
 

4.1. Berekeningsbasis aanvullende 
vergoeding werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 

Op grond van artikel 5 van cao nr. 17, hebben de 

ontslagen oudere werknemers recht op een 

aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever. 

Deze aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft 

van het verschil tussen de netto-

referentiebezoldiging en de 

werkloosheidsuitkeringen. Deze netto-

referentiebezoldiging wordt berekend op basis van 

de maandelijkse brutobezoldiging door de 

werknemer verkregen tijdens een in onderling 

akkoord vastgelegde referentieperiode of, bij gebrek 

aan dergelijk akkoord, tijdens de maand die 

voorafgaat aan het ontslag. 

 

Het Hof van Cassatie stelt dat, als de werknemer 

verminderde arbeidsprestaties geleverd heeft en 

van een vergoeding geniet zonder dat zijn contract 

gewijzigd is in een deeltijds contract, de bruto 

maandelijkse bezoldiging verkregen door de 

werknemer tijdens de referentiemaand, deze is 

waar de werknemer recht op zou hebben krachtens 

zijn voltijds contract, voor volledige prestaties. 

 
Cass. 19 maart 2012, R.G. nr. S.10.0094.F, JTT 
2012, 209. 
 
4.2. Werkloosheid met bedrijfstoeslag en 
vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid 
 

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 23 april 

2012 gesteld dat de omstandigheid dat het 

slachtoffer van een onrechtmatige daad een 

brugpensioen geniet, niet belet dat het slachtoffer 

een economische waarde behoudt en verhindert 

derhalve niet dat hij schade lijdt ingevolge zijn 

arbeidsongeschiktheid. Als de brugpensionering het 

afsluiten van de beroepsloopbaan met zich 

teweegbrengt, beïnvloed dit evenwel de 

economische waarde van het slachtoffer en 

derhalve de schade die het slachtoffer lijdt 

ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid. De 

feitenrechter moet bijgevolg rekening houden met 

het brugpensioen bij de beoordeling van de schade, 
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ook al is de brugpensionering vreemd aan de 

onrechtmatige daad. Als dit niet gebeurd, is er 

sprake van een schending van artikelen 1382 en 

1383 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
Cass. 23 april 2012, C.11.0478.N/9. 
 
4.3. Verstoting en pensioen 
 

Het arbeidshof van Luik had geoordeeld dat een 

verstoting niet kan worden aangenomen en in elk 

geval niet met een echtscheiding kan worden 

gelijkgesteld. Vervolgens stelde het arbeidshof dat, 

aangezien niet kan worden aangenomen dat er 

tussen de man en zijn eerste echtgenote geen 

huwelijksband meer bestaat, aan de tweede 

echtgenote van de man geen pensioen als 

gescheiden echtgenote kan worden toegekend 

omdat haar huwelijk niet kan worden erkend. 

 

Het Hof van Cassatie stelt in een arrest van 14 

februari 2011 dat de Belgische internationale 

openbare orde zich in de regel niet verzet tegen de 

erkenning in België van de gevolgen van een 

huwelijk dat de echtgenoten in het buitenland 

geldig hebben aangegaan overeenkomstig hun 

nationale wet als één van hen, op het ogenblik van 

het huwelijk, in het buitenland reeds in dezelfde 

omstandigheden een nog niet ontbonden huwelijk 

had aangegaan met een persoon van wie de 

nationale wetgeving polygamie erkent. Het Hof 

verbreekt het arrest van het arbeidshof omdat het 

in de onmogelijkheid is de wettigheid te toetsen van 

de beslissing waarbij het weigert haar huwelijk te 

erkennen, aangezien het arrest verzuimt de 

nationaliteit van de eiseres te preciseren. Bijgevolg 

heeft het arbeidshof zijn beslissing niet regelmatig 

met redenen omkleed. 

 
Cass. 14 februari 2011, Soc.Kron. 2012, nr. 2, 87. 
 

5. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
5.1. Overlevingspensioen ingeval van 
polygamie – Overlijden één van de weduwen 
 

Artikel 24, §2 van het verdrag tussen België en 

Marokko van 24 juni 1968 bepaalt dat het 

weduwenpensioen eventueel, gelijkelijk en definitief, 

wordt verdeeld onder de gerechtigden in de 

voorwaarden die zijn bepaald in het persoonlijk 

statuut van de verzekerde. 

 

In casu verzoekt een vrouw om het bedrag van haar 

overlevingspensioen op te trekken naar aanleiding 

van het overlijden van de andere weduwe. 

Aangezien in artikel 24 staat dat het pensioen 

gelijkelijk en definitief wordt verdeeld, is de 

arbeidsrechtbank van oordeel dat het overlijden van 

één van de weduwen de administratieve beslissing 

niet wijzigt, zodat het toegekende recht van de 

andere weduwe niet gewijzigd wordt. 

 
Arbrb. Hasselt 28 juni 2012, onuitg. 
 
5.2. Cumul werkloosheid en “volledig” 
pensioen 
 

Een man vroeg in januari 2010 

werkloosheidsuitkeringen aan. Hij verklaarde echter 

te genieten van een Algerijns rustpensioen sinds 

november 2008. Omwille van het feit dat hij genoot 

van dit Algerijns rustpensioen, weigerde de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de toekenning 

van werkloosheidsuitkeringen. De man trok hierop 

naar de arbeidsrechtbank. 

 

De arbeidsrechtbank stelde dat, krachtens artikel 65 

van het KB van 25 november 1991, een werkloze 

die aanspraak kan maken op een volledig pensioen, 

niet kan genieten van uitkeringen. Als de werkloze 

slechts geniet van een onvolledig pensioen of een 

overlevingspensioen, dan kan dit gecumuleerd 

worden met werkloosheidsuitkeringen tot een 

bepaalde grens. Cumul is bovendien enkel mogelijk 

onder bepaalde voorwaarden. 

 

De arbeidsrechtbank stelt dat het enkele feit dat er 

rechten op een volledig rustpensioen kunnen 

uitgeoefend worden, volstaat om geen 

werkloosheidsuitkeringen te ontvangen. Het recht 

op een volledig pensioen veronderstelt dat de 

werknemer voldoet aan de leeftijds- en maximale 

loopbaanvereisten voorzien door het 

pensioensysteem. 

 

In casu, genoot de man van een volledig Algerijns 

pensioen. Hij voldeed aan de leeftijdsvoorwaarde en 

had het maximale aantal loopbaanjaren bereikt. Dat 

er voldaan is aan de bijkomende voorwaarden is 
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dan irrelevant. Van zodra iemand aanspraak kan 

maken op een volledig rustpensioen, kan hij geen 

aanspraak meer maken op werkloosheidsuitkeringen. 

 
Arbrb. Bergen 4 april 2012, R.G. nr. 10/2470/A, 
www.juridat.be. 
 
5.3. Brugpensioen als grensarbeider 
 

Grensarbeiders, die ten minste 60 (man) of 55 jaar 

(vrouw) zijn en die ontslagen zijn om redenen van 

economische herstructurering of die volledig 

werkloos zijn gesteld om een economische reden, 

wordt een vergoeding toegekend tot aanvulling van 

de werkloosheidsuitkeringen waarop zij in België 

recht hebben. (Artikel 215, §1, alinea 1 van de wet 

van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 

voorstellen 1979-1980) Om van deze vergoeding te 

kunnen genieten, moeten zij aantonen dat zij 

gedurende 1800 dagen hebben gewerkt. Alleen 

werkdagen en daarmee gelijkgestelde dagen 

worden in aanmerking genomen. Het recht op 

aanvullende vergoeding gaat in op het einde van de 

duur van de vooropzeg, voorzien door de 

desbetreffende wetgeving van het land van 

tewerkstelling. (artikel 2, 2bis en 5 KB van 19 

september 1980) 

 

Krachtens cao nr. 17 geldt de regeling van 

brugpensioen voor werknemers van 60 jaar en 

ouder die worden ontslagen. Als de 

arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt 

opgezegd met een opzeggingstermijn, moet de 

werknemer aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen op 

het ogenblik dat de opzeggingstermijn werkelijk een 

einde neemt. Het was de bedoeling om aan 

grensarbeiders een gelijkaardig voordeel toe te 

kennen als de werknemers in België die konden 

genieten van de brugpensioenregeling. 

 

Uit het voorgaande concludeert het arbeidshof dat 

het duidelijk is dat de brugpensioenregeling voor 

grensarbeiders maar kan gelden in zoverre voldaan 

is aan de andere voorwaarden om recht te hebben 

op de aanvullende vergoeding. Het recht op 

aanvullende vergoeding ontstaat ten voordele van 

de werknemer die 60 of 55 jaar oud is op het 

ogenblik dat hij de vergoeding aanvraagt. 

 

Een grensarbeider genoot vanaf 1 oktober 1994 

uitkeringen als volledig werkloze. Op 2 mei 2000, op 

zijn 65ste verjaardag, deed hij bij de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening een aanvraag om toegelaten te 

worden tot het brugpensioen als grensarbeider 

vanaf 28 september 1999. Het arbeidshof van 

Brussel oordeelde dat de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening terecht de aanvraag afwees 

aangezien de grensarbeider niet aan de 

leeftijdsvoorwaarde voldeed op het ogenblik de 

opzeggingstermijn afliep. 

 
Arbh. Brussel 1 maart 2012, JTT 2012, 184. 
 
5.4. Eenheid van loopbaan en 
overheidsaansprakelijkheid 
 

Als de eenheid van loopbaan overschreden wordt, 

worden de minst voordelige jaren geschrapt. Er 

wordt vanuit gegaan dat jaren als werknemer 

steeds voordeliger zijn dan jaren als zelfstandige. Bij 

wet van 11 mei 2003 werd het principe ingevoerd 

dat er naar de werkelijke situatie gekeken wordt. Bij 

gebrek aan uitvoeringsbesluiten, is dit principe nog 

niet in werking getreden. De eiser vordert 

herberekening op basis van het nieuwe principe en, 

voor zover de vordering tot herberekening 

ongegrond zou worden verklaard, de veroordeling 

van de Belgische Staat tot vergoeding van de 

schade veroorzaakt door het verzuim van de 

overheid om de datum van inwerkingtreding van het 

nieuwe principe te bepalen. 

 

De arbeidsrechtbank van Hasselt oordeelt dat het 

RSVZ het pensioen correct berekend heeft volgens 

de geldende wetgeving. Met betrekking tot de 

overheidsaansprakelijkheid stelt de 

arbeidsrechtbank dat, gezien de enorme 

administratieve en technische problemen die 

gerezen zijn ten aanzien van de uitvoering van de 

wet van 11 mei 2003, er door de overheid geen fout 

begaan is, noch aangetoond wordt door eisende 

partij. De technische en administratieve problemen 

zijn duidelijk uitgelegd in diverse parlementaire 

antwoorden en vragen. Om deze reden is de 

vordering ongegrond. 

 
Arbrb. Hasselt, 5 februari 2010, Soc.Kron. 2012, nr. 
2, 99. 
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5.5. Verstoting en pensioen 
 

Een Marokkaanse man is in 1957 gehuwd met een 

Marokkaanse vrouw. In 1967 verstoot hij haar. Uit 

de verstotingsakte blijkt niet dat de vrouw aanwezig 

of opgeroepen was. In hetzelfde jaar huwt de man 

met zijn tweede vrouw, ook van Marokkaanse 

nationaliteit. Sinds november 1989 ontvangt de man 

een rustpensioen aan gezinstarief. In oktober 2005 

vraagt de eerste echtgenote een pensioen als 

gescheiden vrouw aan. Als gevolg van deze 

aanvraag herziet de Rijksdienst voor Pensioenen het 

pensioen van de man en keert hem de helft van het 

gezinspensioen toe. De eerste echtgenote ontvangt 

eveneens de helft van het gezinspensioen. De 

Rijksdienst voor Pensioenen is immers van oordeel 

dat de eerste vrouw beschouwd moet worden als 

feitelijk gescheiden echtgenoot en niet als uit de 

echt gescheiden echtgenoot. 

 

Het arbeidshof stelt dat de bestaanbaarheid van de 

verstoting met de internationale openbare orde 

(IOO) in concreto moet beoordeeld worden en niet 

in abstracto. Er moet dus gekeken worden of er 

voldoende banden zijn met België opdat de 

erkenning tegenstrijdig kan zijn met de IOO. In 

casu had de verstoting nauwelijks banden met 

België. De 3 betrokkenen hebben Marokkaanse 

nationaliteit en hadden hun woonplaats in Marokko. 

Toen de man in België werkte, speelde zijn 

huwelijks leven zich af in Marokko, waar zijn vrouw 

verbleef en hun kinderen geboren werden. Bijgevolg 

kan bezwaarlijk aangenomen worden dat de 

Belgische IOO geschaad is door de verstoting. 

 

Er moet niet meer onderzocht worden of de rechten 

van verdediging gerespecteerd zijn, als de 

echtgenote vrij en op ondubbelzinnige wijze de 

verstoting erkend heeft, zelfs als dit na de 

homologatie van de verstoting gebeurd. Dit is in 

casu het geval door de aanvraag van een pensioen 

als uit de echt gescheiden echtgenoot. 

 

Het arbeidshof schrapt de beslissing van de 

Rijksdienst voor Pensioenen om het pensioen van 

de man te herzien en hem voortaan de helft van het 

gezinspensioen uit te betalen.  

 

Arbh. Brussel 12 januari 2011, Soc.Kron. 2012, nr. 2, 
89. 
 

6. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK 
 

6.1. Wet Verevening Pensioenrechten: 
medewerking aan conversie afdwingbaar? 
 

In Nederland geldt, ingeval van scheiding of 

verbreking van geregistreerd partnerschap sinds 

1995, de wet verevening pensioenrechten bij 

scheiding (WVPS). Deze wet heeft van 

pensioenverevening de hoofdregel gemaakt. 

Pensioenverevening betekent dat allebei de partners 

recht hebben op de helft van het opgebouwde 

pensioen tijdens de periode van huwelijk of 

geregistreerd partnerschap. De partners kunnen 

hiervan afwijken door conversie overeen te komen. 

In geval van conversie wordt het deel van het 

pensioen dat na verdeling voor de ex-partner is die 

het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, omgezet in 

een eigen ouderdomspensioen. Dit zal dan worden 

uitgekeerd vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. 

De WVPS bevat geen bepaling op grond waarop één 

van de partners in rechte medewerking aan 

conversie door de andere partner kan afdwingen.  

 

Het Gerechtshof van Leeuwarden heeft geoordeeld 

dat de rechtsverhouding tussen echtgenoten na 

echtscheiding niet alleen beheerst wordt door de 

wet, maar ook door de eisen van redelijkheid en 

billijkheid. Hieruit kunnen rechtsplichten 

voortvloeien die aan een rechter kunnen voorgelegd 

worden. Het Gerechtshof stelt, met andere woorden, 

dat het mogelijk is dat één van de partners verplicht 

kan worden mee te werken met conversie als dit 

vereist wordt door de eisen van redelijkheid en 

billijkheid. 

 

In casu zou de man, omwille van het 

leeftijdsverschil van 8 jaar, bij verevening van de 

pensioenrechten pas aanspraak kunnen maken op 

zijn aandeel in het door de vrouw opgebouwde 

pensioen als de vrouw 65 jaar wordt. Op dat 

moment zal de man 73 jaar zijn. De vrouw zou 

echter al vanaf de 65ste verjaardag van de man 

recht hebben op haar aandeel in het door hem 

opgebouwde pensioen. Zij zal dan 56 jaar zijn. De 

man beweerde dat hij bij verevening tot zijn 73ste 
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van een onevenredig laag inkomen moeten 

rondkomen. Daarenboven zou hij, aangezien hij de 

pensioengerechtigde leeftijd in 2010 heeft bereikt, 

niet meer in staat zijn om dat ‘pensioengat’ aan te 

vullen. Bijgevolg eiste hij dat de vrouw verplicht 

werd mee te werken aan conversie. Het Gerechtshof 

was echter van mening dat de man niet voldoende 

aanneembaar maakte dat het inkomen waarover hij 

tot zijn 73ste zou beschikken onredelijk laag zou zijn. 

Daarnaast heeft het Gerechtshof rekening gehouden 

met het feit dat de vrouw financieel bijdraagt in de 

kosten van studie en levensonderhoud van de 2 

kinderen en dat, in het geval van vooroverlijden van 

de man, bij conversie het aandeel van de man in 

het pensioen van de vrouw niet terugkeert bij de 

vrouw, terwijl dat wel het geval zal zijn bij 

verevening. 

 
Gerechtshof Leeuwarden 19 april 2012, nr. 
200.092.345/01 
 
6.2. Altersdiskriminierung – Länge tariflicher 
Kündigungsfristen 
 

Eine tarifvertragliche Regelung, die hinsichtlich der 

Berechnung der Kündigungsfrist an die Vorschrift 

des §622 II 2 BGB anknüpft, ist unwirksam. 

 
BAG, Urteil vom 29.9.2011 – 2AZR 177/10 – BeckRS 
2012, 67606, NJW-Spezial 2012, nr. 13, 402. 
 

7. BELGISCHE RECHTSLEER 
 

7.1. Level playing field 
 

Met de verplichte externalisatie van de interne 

pensioenprovisies wenst de regering ‘level playing 

field’ te bereiken. Hiermee wordt bedoeld dat alle 

pensioentoezeggingen in de tweede pensioenpijler 

aan dezelfde regels inzake prudentieel toezicht, 

sociaalrechtelijke bescherming en fiscaliteit worden 

onderworpen. Het achterliggende idee is iedereen 

eenzelfde sociale bescherming bieden. De auteur 

wijst er echter op dat, door zelfstandige 

bedrijfsleiders aan dezelfde regels van externalisatie 

te onderwerpen, er een mogelijke discriminatie 

optreedt op het vlak van vrijstellingen inzake 

successierechten van uitkeringen uit een 

groepsverzekering. 

 

C. HENDRICKX, “Level playing field”, TFR 2012, nr. 
421, 423. 
 
7.2. Hof van Cassatie bevestigt zijn 
berekeningswijze van de 8-jaarstermijn 
 

Krachtens artikel 321, 9° WIB 1992 zijn de 

inkomsten begrepen in de kapitalen en 

afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten 

volledig vrijgesteld in 2 gevallen. Dit onder andere 

wanneer het contract gesloten is voor meer dan 8 

jaar en de kapitalen of afkoopwaarden effectief 

worden betaald meer dan 8 jaar na het sluiten van 

het contract. Er is heel wat rechtspraak geweest 

over de berekeningswijze van die termijn. Het Hof 

van Cassatie heeft in een arrest van 19 januari 2012 

zijn berekeningswijze, zoals verwoord in het arrest 

van 20 mei 2010, bevestigd. Het Hof stelt dat een 

levensverzekeringscontract met een duurtijd van 

dag X van jaar Y tot dag X van jaar Y+8 een 

duurtijd heeft van meer dan 8 jaar en dus in 

aanmerking komt voor de vrijstelling voorzien in 

artikel 21, 9° WIB 1992. De auteur stelt dat, nu het 

standpunt van het Hof van Cassatie duidelijk en 

vaststaand is, de vraag “wat is meer dan 8 jaar?” 

definitief beantwoord is. 

 
C. HENDRICKX, “Hof van Cassatie bevestigt zijn 
berekeningswijze van de 8-jaarstermijn zoals 
vermeld in artikel 21, 9°, b) WIB1992”, TFR 2012, 
nr. 421, 447. 
 
7.3. Les pensions complémentaires et le droit 
patrimonial: un mariage compliqué 
 

Depuis l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 26 mai 1999 

envisageant le sort d’une assurance individuelle en 

cas de divorce, la question s’est posée de savoir ce 

qu’il advenait d’un plan de pension (collectif) mis en 

place par un employeur au bénéfice de ses 

travailleurs lorsque des conjoints mariés sous le 

régime de la communauté de biens divorcent. 

L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juillet 2011 

semble confirmer l’application des principes 

contenus dans l’arrêt du 26 mai 1999 aux 

assurances de groupe. L’auteur rappelle les 

principes en vigueur en la matière et retrace les 

dernières évolutions tout en les confrontant aux 

principes prévalant en matière de pensions 

complémentaires qui, selon lui, ne sont pas toujours 

suffisamment pris en considération. 
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P.-F. COPPENS, “Quelques rappels utiles en matière 
de fiscalité des pensions complémentaires”, Revue 
Belge de la Comptabilité  2011, nr. 3, 5. 
 
7.4. De aanduiding van de “wettelijke 
erfgenamen” als de begunstigden van een 
levensverzekering 
 

De auteur schetst de situatie met betrekking tot de 

aanduiding van de wettelijke begunstigden van een 

levensverzekering voor de invoeging van het nieuwe 

artikel 110/1 van de Landverzekeringswet en geeft 

aan wat de concrete gevolgen zijn van dit wettelijk 

ingrijpen. 

 
K. BOONE, “De aanduiding van de “wettelijke 
erfgenamen” als de begunstigden van een 
levensverzekering: concrete gevolgen van de wet 
van 13 januari 2012 tot invoeging van artikel 110/1 
in de Landverzekeringswet”, Not.Fisc.M. 2012, nr. 5, 
142. 
 
7.5. Pensioenhervorming werknemers: 
overgangsbepaling gepreciseerd  
 

De auteur bespreekt de recentelijk gepubliceerde 

overgangsbepalingen voor het recht op vervroegd 

pensioen. In het uitvoeringsbesluit van 26 april 

2012 wordt gepreciseerd op welke manier 

werknemers moeten bewijzen dat ze aan de 

vereiste voorwaarden voldoen om de 

overgangsregeling te kunnen genieten. Daarnaast 

vermeld de auteur ook welke overgangsbepalingen 

aangekondigd zijn, maar vooralsnog niet 

doorgevoerd zijn. 

 
K. TERMOTE, “Pensioenhervorming werknemers: 
overgangsbepaling gepreciseerd”, Balans 2012, nr. 
673, 5. 
 
7.6. Ontwerp van circulaire bij nieuw 
Belgisch-Amerikaans DBV 
 

Op 23 maart 2012 heeft de belastingadministratie 

een ontwerp van circulaire gepubliceerd, waarin zij 

haar voorstel van onderrichtingen uiteenzet voor de 

toepassing van het Belgisch-Amerikaans 

Dubbelbelastingsverdrag. De auteurs bespreken 

zowel het ontwerp van circulaire als het nieuwe DBV, 

welke ook belangrijke bepalingen bevatten voor 

pensioenfondsen. 

 

A. SMEETS en S. CLAES, “Ontwerp van circulaire bij 
nieuw Belgisch-Amerikaans DBV”, Fisc.Int. 2012, 
341, 7. 
 
7.7. Overlevingspensioen voor wettelijk 
samenwonende partners 
 

In een arrest van 15 maart 2011 heeft het 

Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de 

grondwettelijkheid van het uitsluiten van wettelijk 

samenwonenden van het definitief 

overlevingspensioen. In dit arrest herhaalt het Hof 

wat het reeds overwogen had in een arrest van 25 

maart 2009. De auteurs stellen zich de vraag 

waarom er twee maal eenzelfde vraag gesteld moet 

worden aan het Grondwettelijk Hof en in hoeverre 

het nog maatschappelijk verantwoord is om het 

huwelijk het monopolie in de pensioensector te 

geven. 

 
E. VAN GENECHTEN en Y. STEVENS, 
“Overlevingspensioen voor wettelijk samenwonende 
partners”, Soc.Kron.  2012, nr. 2, 83. 
 
7.8. L’impact de la polygamie et de la 
répudiation sur les droits sociaux 
 

La possibilité pour le travailleur d’origine 

maghrébine de conclure une union polygamique 

et/ou de répudier son épouse a conduit le 

législateur à devoir adapter les textes et le 

magistrat à en examiner les effets dans l’ordre 

juridique belge. Les conventions conclues avec les 

pays du Maghreb contiennent une disposition 

spéciale relative à la pension de survie. La 

particularité de ces dispositions est d’avoir prévu le 

partage de la pension de survie dans l’hypothèse où 

l’assuré avait plusieurs épouses. Toutefois, ces 

articles restent muets sur la nationalité des épouses 

concernées, ce qui a conduit la jurisprudence à 

interpréter ces dispositions et à les écarter dans 

certaines circonstances. La première partie de cette 

chronique de jurisprudence se penchera sur l’impact 

de la polygamie sur les droits sociaux. La seconde 

difficulté à laquelle sont confrontées les juridictions 

du travail est le traitement à réserver aux 

répudiations. 

 
C. HENRICOT, “L’impact de la polygamie et de la 
répudiation sur les droits sociaux. Aperçu de la 
jurisprudence des juridictions du travail.”, Soc.Kron. 
2012, nr. 2, 61. 
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7.9. La GRAPA aux personnes de nationalité 
étrangère 
 

Le tribunal du travail de Bruxelles a interrogé la 

Cour constitutionnelle à propos de la différence de 

traitement existant, en matière de garantie de 

revenus aux personnes âgées, entre un étranger 

résidant régulièrement en Belgique et un belge. La 

Cour a conclu à l’absence de discriminations. Selon 

l’auteur, il n’est pas certain que cet arrêt doive 

emporter l’adhésion. L’auteur considère que l’arrêt 

ne semble pas prendre toute la mesure de 

l’exigence de considérations très fortes qui se 

dégage de la jurisprudence de la Cour européenne 

de droits de l’homme. De ce point de vue, il est en 

retrait par rapport à l’arrêt de la Cour de cassation 

du 8 décembre 2008. 

 
J.-F. NEVEN, “ La GRAPA aux personnes de 
nationalité étrangère: un arrêt qui manque de 
“considérations très fortes””, Soc.Kron. 2012, nr. 2, 
75. 
 
7.10. Wat verandert er op het vlak van 
pensioenen anno 2013? 
 

Zowel voor zelfstandigen als voor werknemers 

wordt de minimumleeftijd voor het vervroegd 

pensioen en de loopbaanvoorwaarde opgetrokken 

vanaf 1 januari 2013. De minimumleeftijd voor het 

vervroegd pensioen zal geleidelijk op 62 jaar en de 

loopbaanvoorwaarde op 40 jaar gebracht worden, 

met een uitzondering voor lange loopbanen. De 

auteur geeft een overzicht van de vernieuwde 

pensioenregeling en de overgangsmaatregelen. 

 
M. BRUYNINCKX, “Wat verandert er op het vlak van 
pensioenen anno 2013 ?”, Soc.Wegw. 2012, nr. 11, 
2. 
 
7.11. Decava: de laatste episode van een 
vervolgverhaal - Nieuwe bijdragen vanaf 1 
april 2012 
 

Vanaf 1 april 2012 gelden nieuwe 

bijdragenpercentages voor Decava. Hoewel de 

programmawet sprak van een verhoging van 10%, 

hebben de sociale partners uiteindelijk een akkoord 

gesloten over een verhoging van 6%. Het KB is 

evenwel nog niet verschenen maar de bijdragen 

worden nu al wel retroactief toegepast. De auteur 

geeft een overzicht. 

 
M. BEELEN, “ Decava: de laatste episode van een 
vervolgverhaal - Nieuwe bijdragen vanaf 1 april 
2012”, Soc.Wegw. 2012, nr. 11, 6. 
 
7.12. IAS 19 Employee Benefits: une analyse 
de la révision de juin 2011 
 

Cet article a été préparé à la lumière de la norme 

comptable internationale IAS 19 Employee Benefits 

révisée en juin 2011 et des informations disponibles 

au 1er février 2012. L’objectif poursuivi n’est pas de 

donner une présentation détaillée des principes de 

comptabilisation introduits par IAS 19. Il présuppose 

une certaine familiarité du lecteur à l’égard de cette 

norme.  

 
R. RENARD en J-P. AOUST, “IAS 19 Employee Benefits: 
une analyse de la révision de juin 2011”, C&FP 2012, 
nr. 5, 2. 
 
7.13. 80%-regel pensioenen: loongrens 2011 
 

De jaarlijkse circulaire is gepubliceerd met de 

grensbedragen voor de aftrek van de 

werkgeversbijdragen voor een groepsverzekering of 

pensioenfonds, de zogenaamde 80%-regel. (Circ. 

AAFisc 18/2012, Ci.RH.243/616.804, 8 mei 2012) 

 
Korte berichten, “80%-regel pensioenen: loongrens 
2011”, Fisc.Act. 2012, nr. 22, 9. 
 
7.14. Pensioendatabank: Voortaan met fiscale 
stok achter de deur 
 

Het in plenaire Kamerzitting goedgekeurde ontwerp 

van nieuwe Programmawet verbreedt de fiscale 

dimensie van de ‘Sigedis-pensioendatabank’ in 

aanzienlijke mate. Het niet verschaffen van de 

nodige gegevens aan de databank zal fiscaal 

worden gesanctioneerd. (Parl.St. Kamer 2011-2012, 

nr. 2198/019). 

 
P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Pensioendatabank: 
Voortaan met fiscale stok achter de deur”, Fisc. 
2012, nr. 1301, 1. 
 
7.15. Vervroegd pensioen: wetsontwerp 
veralgemeent ‘trekkingsrecht’ 
 

De voorwaarden voor vervroegd pensioen worden 

vanaf volgend jaar strenger. Zowel de 

minimumleeftijd als het vereiste aantal 

loopbaanjaren worden geleidelijk aan opgetrokken. 
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Voor sommige werknemers zijn er 

overgangsmaatregelen voorzien. Andere door de 

regering reeds aangekondigde 

overgangsmaatregelen zijn nog altijd niet definitief 

geregeld. Op 15 juni 2012 is een wetsontwerp 

ingediend dat onder meer twee aangekondigde 

overgangsmaatregelen vastlegt. Het gaat om het 

veralgemeend trekkingsrecht en de uitbreiding 

hiervan naar de toekomst. 

 
K. Termote, “Vervroegd pensioen: wetsontwerp 
veralgemeent ‘trekkingsrecht’”, Balans 2012, nr. 676, 
6. 
 
7.16. Aanwijzing begunstigde en andere 
evoluties: levensverzekeringen en familiaal 
vermogensrecht 
 

Door de wet van 13 januari 2012, verschenen in het 

Belgisch Staatsblad van 24 februari 2012, werd in 

de verzekeringswet van 25 juni 1992 een artikel 

110/1 ingevoerd wat de aanwijzing betreft van een 

begunstigde in een 

levensverzekeringsovereenkomst. Het is de 

bedoeling dat met dit nieuw wetsartikel een einde 

komt aan de onaangename gevolgen die in de 

praktijk vaak voorkomen te vermijden. Er wordt 

thans, na het respecteren van een 

overgangsregeling, een vermoeden ingelast dat 

wanneerin een verzekeringsovereenkomst als 

begunstigden “de wettelijke erfgenamen” zijn 

aangeduid, daarmee “de nalatenschap” van de 

verzekeringsnemer wordt bedoeld. 

 
N. Torfs, “De invoering van artikel 110/1 in de wet 
van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing 
betreft van een begunstigde in een 
levensverzekeringsovereenkomst en andere 
evoluties in verband met levensverzekeringen en 
familiaal vermogensrecht”, TBBR 2012, nr. 6, 232. 
 
7.17. Nieuwe Programmawet: overzicht 
fiscale bepalingen 
 

De Programmawet van 22 juni 2012 werd 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 

2012. Op fiscaal gebied springt zij vooral in het oog 

door de belangrijke wijzigingen die zij aanbrengt 

aan het taxatiestelsel van de extralegale pensioenen. 

Het wetsontwerp kwam in de voorbije periode in het 

tijdschrift fragmentarisch aan bod. Vandaar dat de 

fiscale bepalingen door de auteur op systematische 

wijze hernomen worden, met in voorkomend geval 

verwijzing naar de vindplaats van bijkomende 

informatie. 

 
JVD, “Nieuwe Programmawet: overzicht fiscale 
bepalingen”, Fiscoloog 2012, nr. 1303, 1. 
 

8. NIEUWE LIFE&BENEFITS 
 

In Life&Benefits nr. 2012/4 lezen we: 

- Roerende voorheffing – 

Multibranchebeleggingsverzekeringen: ruling 

brengt verheldering (door P. VAN EESBEECK) 

- Tweedepijlerpensioenen – Achterstallige 

pensioenbijdragen recupereren bij 

faillissement (door P. ROELS) 

- Rendementsgarantie – Minimaal WAP-

rendement in buurt van OLO-rendement 

(door L. VEREYCKEN) 

 

In Life&Benefits nr. 2012/5 lezen we: 

- Regeerakkoord – Vastgoedfinanciering via 

tweede pijler krijgt extra wind in de zeilen 

(door P. VAN EESBEECK) 

- Wettelijk pensioen – Vervroegd met pensioen 

gaan (door P. ROELS) 

- Vereffening levensverzekeraar – FSMA 

publiceert standpunt inzake vereffening Apra 

Leven (door L. VEREYCKEN) 

 

In Life&Benefits nr. 2012/6 lezen we: 

- Nieuwe programmawet – Di Rupo-

pensioenmaatregelen krijgen vaste vorm 

(door L. VEREYCKEN) 

- Aanvullende pensioenen – Is de 

aangeslotenen een ‘consument’ van 

financiële diensten? (door J. VAN GYSEGEM en 

B. SPEYBROUCK) 

- Tweedepijlerpensioenen – Is een voorschot 

voor vastgoedfinanciering interessant? (door 

P. VAN EESBEECK) 

 

9. BUITENLANDSE RECHTSLEER 
 

9.1. Egalité de traitement et sort social des 
cotisations de prévoyance 
 

L’auteur parle du sort social des contributions 

alimentant des garanties collectives de prévoyance. 
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Ils sont socialement (et fiscalement) neutres si les 

garanties ont le caractère collectif et obligatoire. 

L’auteur discute la règle de neutralité sous plafond, 

sa justification juridique et ses faiblesses. Ensuite, 

l’auteur examine la sécurité juridique relative de 

l’arsenal réglementaire. 

 
J. BARTHELEMY, “Egalité de traitement et sort social 
des cotisations de prévoyance. A propos de l’article 
17 de la LFSS du 20 décembre 2010 et du décret y 
afférent du 9 janvier 2012”, Droit Social  2012, nr. 5, 
510. 
 
9.2. Die Alten kommen – Rentner-
beschäftigung auf dem Vormarsch 
 

Die Notwendigkeit der Beschäftigung von Rentner 

steigt – und das nicht nur in der Fußballbundesliga: 

Die Unternehmen beklagen den größer werdenden 

Fachkräftemangel in Deutschland. Die 

demographische Entwicklung hat sich von der 

„Pyramide“ zur „Urne“ verändert, da die 

Bevölkerung immer älter wird und weniger Kinder 

geboren werden. Dieser Beitrag gibt einen Überblick 

über die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der 

Beschäftigung von Rentern. 

 
Circ. AGIRC-ARRCO nr. 2012-09, 20 mars 2012, La 
Semaine Juridique 2012, nr. 14-15, 12. 
 
9.3. Conséquences individuelles des 
modifications collectives des régimes de 
retraite DB 
 

Les dix dernières années ont vu une notable et 

profonde évolution de l’environnement médiatique 

et juridique des régimes de retraite à prestations 

définies. Contrairement à une idée reçue et comme 

le souligne sans ambiguïté un rapport rendu au 

Parlement en octobre 2010, ces systèmes sont très 

répandus puisqu’ils concernent plus de dix mille 

entreprises et des centaines de milliers de 

bénéficiaires pour des rentes mensuelles moyennes 

versées de l’ordre de 323€. Le corpus juridique 

existant en la matière est pauvre: il s’agit presque 

exclusivement d’un droit prétorien, construit 

progressivement et en fonction des affaires soumise 

à l’analyse des juges. L’auteur essaie d’établir une 

synthèse cohérente des règles de droit applicables à 

partir des rares décisions de justice et d’en analyser 

certaines conséquences. 

 

D. Rigaud, “De certaines conséquences individuelles 
des modifications collectives des régimes de retraite 
à prestations définies”, Droit Social 2012, nr. 6, 615. 
 
9.4. Onevenwichtige pensioenwetgeving: 
synchroniseren en herijken van begin en eind 
 

Het derde deel van de vernieuwing van het 

huwelijksvermogensrecht is op 1 januari 2012 in 

werking getreden. Een van de belangrijkste 

wijzigingen is de vervroeging van het tijdstip 

waarop de gemeenschap wordt ontbonden. Deze 

vervroeging roept de vraag op of de wijziging ook 

gevolgen heeft of zou moeten hebben voor de 

periode waarover ex lege bij scheiding ouderdoms- 

of partnerpensioen moet worden verevend of 

gedeeld? De auteurs plaatsen de beantwoording 

van deze vraag in een breder kader. Ze merken 

eerst op dat in Nederland ene breed pakket aan 

pensioen- en oudedagsvoorzieningen bestaan. Zij 

besteden echter in het artikel uitsluitend aandacht 

aan het tweedepijlerpensioen. Ze gaan ook in op 

het feit dat de Pensioenwet en de Wet verevening 

pensioenrechten bij scheiding niet op elkaar zijn 

afgestemd en de gevolgen daarvan voor de periode 

waarop de verevening of deling betrekking heeft. 

 
F.M.H. HOENS en E.W.J.M. SCHOLS, “ Onevenwichtige 
pensioenwetgeving: synchroniseren en herijken van 
begin en eind”, WPNR 2012, nr. 6936, 477. 
 

10. GELEZEN IN HET BELGISCH 

STAATSBLAD 
 

10.1. Bijzonder Beschermingsfonds voor 
deposito’s en levensverzekeringen 
 

De financiering van de tegemoetkomingen van het 

Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en 

levensverzekeringen is licht gewijzigd. Elke 

kredietinstelling of beursvennootschap die op 1 

januari van het jaar beschikt over een vergunning 

en elke verzekeringsonderneming die op 1 januari 

van het jaar erkend is in de hoedanigheid van 

verzekeraar van levensverzekeringen met 

gewaarborgd rendement behorend tot tak 21 stort 

jaarlijks een bijdrage. Deze bijdrage werd aan het 

Fonds betaald met 1 april als valutadatum. Dit KB 

bepaalt dat de bijdrage aan het Fonds betaald 

wordt met 1 juli als valutadatum. Dit KB heeft 

uitwerking met ingang van 1 januari 2012. 



 
 

- 17/29 - 
Leergang Pensioenrecht 2011-2012 

 
KB van 27 juni 2012 tot wijziging van het KB van 16 
maart 2009 betreffende de bescherming van 
deposito’s en levensverzekeringen door het 
Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en 
levensverzekeringen, BS 29 juni 2012. 
 
10.2. Risicoafhankelijke bijdrage Bijzonder 
Beschermingsfonds 
 

De 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 en de levensverzekeringen, en tot 

wijziging van de wet van 2 augustus 2002 

betreffende het toezicht op de financiële sector en 

de financiële diensten) voert op 1 januari 2012 een 

risicoafhankelijke bijdrage in die verschuldigd is aan 

het Bijzonder Beschermingsfonds door de in België 

gevestigde kredietinstellingen. Deze wet bevat een 

aantal indicatoren en gewichten voor de berekening 

van deze risicoafhankelijke bijdragen. Deze wet 

heeft aan de Koning de bevoegdheid gegeven om 

de intervallen vast te leggen die de scores bepalen 

die aan elke risico-indicator moet worden toegekend 

op basis van zijn waarde. Aangezien deze 

intervallen onontbeerlijk zijn om de laatstgenoemde 

bijdrage te kunnen berekenen, moeten ze op 1 

januari 2012 door de Koning worden vastgesteld. 

 

Bij dit KB worden de intervallen bepaald die de 

score bepalen die aan elke risico-indicator moet 

worden toegekend op basis van zijn waarde. 

 
KB van 22 april 2012 tot uitvoering van artikel 8, § 1, 
eerste lid, 1° bis, 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 7 mei 2012. 
 
10.3. Toelage SIGeDIS 
 

Om haar in staat te stellen haar werkzaamheden 

voort te zetten betreffende de toepassing van de 

uitvoeringsmaatregelen genomen krachtens artikel 8 

van de generatiepactwet, krijgt SIGeDIS een 

toelage toegekend van 2.489.00 euro. SIGeDIS 

moet, als verantwoording voor de aanwending van 

deze toelage, de meest recente jaarrekeningen 

zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België 

en het verslag van de Commissaris bij de 

rekeningen aan de FOD Sociale Zekerheid bezorgen. 

Deze laatste zal zorgen voor de nodige controle op 

de aanwending van de toelage. Het niet gebruikte 

en/of niet in haar meerjarenplan verantwoorde deel 

van de toelage moet door SIGeDIS teruggestort 

worden aan de Schatkist. 

 
KB van 17 mei 2012 houdende toekenning van een 
toelage aan de VZW “SIGeDIS” voor het jaar 2012, 
BS 14 juni 2012. 
 
10.4. Ministeriële omzendbrief: 
Pensioenhervorming en impact op 
beroepsbrandweerlieden 
 

Aangezien alle overgangsmaatregelen met 

betrekking tot het vervroegd pensioen nog niet 

genomen zijn, is het niet zeker of de 

personeelsleden die op verlof voorafgaand aan het 

pensioen vertrekken, op 60 jaar recht zullen hebben 

op het vervroegd pensioen, rekening houdend met 

de nieuwe voorwaarden. Omwille van deze 

onzekerheid, in toepassing van het 

voorzichtigheidbeginsel en met het oog op het 

vrijwaren van de gemeentelijke financiën, verzoekt 

de minister om alle aanvragen voor verlof 

voorafgaand aan de pensionering van 

beroepsbrandweerlieden, waarvan niet zeker is dat 

de betrokkene recht op vervroegd pensioen zal 

hebben op de leeftijd van 60 jaar, met onmiddellijke 

ingang op te schorten. Voor alle aanvragen 

ingediend vanaf 28 november 2011, moet nagegaan 

worden of de betrokkene voldoende 

pensioenaanspraakverlenende loopbaanjaren 

gepresteerd heeft. De Pensioendienst voor de 

Overheidssector kan hierover uitsluitsel geven op 

verzoek van de betrokkene. 
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Omzendbrief van 15 mei 2012 over de impact van 
de pensioenhervorming op de lopende stelsels van 
verlof voorafgaand aan het pensioen voor de 
beroepsbrandweerlieden, BS 21 juni 2012. 
 
10.5. Behoud pensioenrechten personeel 
hogescholen bij integratie in universiteit 
 

Deze wet bepaalt dat de pensioenregeling van het 

personeel van het onderwijs ook van toepassing is 

op vastbenoemde personeelsleden van een 

hogeschool die bij of krachtens decreet met behoud 

van hun rechtspositieregeling, met inbegrip van alle 

toekomstige wijzigingen, vanuit een hogeschool zijn 

overgedragen naar een universiteit en in zoverre ze 

niet zijn overgenomen met toepassing van de 

rechtspositieregeling van de universiteit. 

 

Zolang deze personeelsleden hun 

rechtspositieregeling van de hogeschool behouden, 

worden de diensten die bij een universiteit verricht 

worden geacht te zijn verricht in de 

weddetoelageregeling. 

 

Voor personeelsleden van hogescholen, die de 

weddetoelage ontvangen ten laste van een 

Gemeenschap of van andere publiekrechtelijke 

personen, wordt de toepassing van de 

socialezekerheidsregeling van de werknemers 

beperkt tot de regeling voor verplichte verzekering 

tegen ziekte en invaliditeit, de regeling voor rust- en 

overlevingspensioenen voor werknemers en de 

regeling betreffende de arbeidsvoorziening en de 

werkloosheid. Als deze personeelsleden aanspraak 

kunnen maken op een pensioen ten laste van de 

Schatkist, wordt de socialezekerheidsregeling 

beperkt tot de regeling voor verplichte verzekering 

tegen ziekte en invaliditeit, sector van de 

geneeskundige verzorging. Voor vastbenoemde of 

daarmee gelijkgestelde personeelsleden die bij of 

krachtens decreet met behoud van hun 

rechtspositieregeling, met inbegrip van alle 

toekomstige wijzigingen, vanuit een hogeschool zijn 

overgedragen naar een universiteit, wordt de 

socialezekerheidsregeling beperkt tot de regeling 

voor verplichte verzekering tegen ziekte en 

invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging. 

Dit geldt niet voor personeelsleden die door een 

universiteit overgenomen zijn met toepassing van 

de rechtspositieregeling van de universiteit. 

 
Wet van 22 april 2012 tot behoud van 
pensioenrechten van personeelsleden van 
hogescholen bij hun integratie in universiteiten (1), 
BS 25 mei 2012. 
 
10.6. Bijzondere werkgeversbijdrage 
werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 

In het KB van 29 maart 2010 (tot uitvoering van het 

hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 

december 2006 houdende diverse bepalingen (1), 

betreffende sociale- zekerheidsbijdragen en 

inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op 

aanvullende vergoedingen bij sommige 

socialezekerheidsuitkeringen en op 

invaliditeitsuitkeringen) wordt de benaming 

brugpensioen steeds vervangen door werkloosheid 

met bedrijfstoeslag. Deze bepalingen hebben 

uitwerking vanaf 1 januari 2012. 

 

Er is een bijzondere werkgeversbijdrage 

verschuldigd voor elke maand waarin een 

aanvullende vergoeding in het kader van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt uitbetaald. 

Deze bijdrage wordt uitgedrukt als een percentage 

van het brutomaandbedrag van de aanvullende 

vergoeding. Dit percentage varieert in functie van 

de leeftijd van de werkloze met bedrijfstoeslag. 

Deze percentages worden gewijzigd. 

 

Als de werkgever erkend is als onderneming in 

herstructurering en de werkloosheid met 

bedrijfstoeslag aanvangt tijdens de periode van 

deze erkenning, gelden andere percentages. Ook 

deze percentages werden gewijzigd. 

 

Als de aankondiging van het collectief ontslag of de 

erkenning van de werkgever als onderneming in 

herstructurering dateert van na 31 maart 2012 en 

de werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvangt 

tijdens de periode van deze erkenning, dan zijn 

volgende percentages van toepassing: 

- Tijdens de periode van erkenning: 

- 75 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die bij de aanvang van de werkloosheid 

met bedrijfstoeslag de leeftijd van 52 jaar 

niet heeft bereikt; 
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- 60 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die bij de aanvang van de werkloosheid 

met bedrijfstoeslag minstens 52 jaar is en 

de leeftijd van 55 jaar niet heeft bereikt; 

- 40 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die bij de aanvang van de werkloosheid 

met bedrijfstoeslag minstens 55 jaar is en 

de leeftijd van 58 jaar niet heeft bereikt; 

- 40 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die bij de aanvang van de werkloosheid 

met bedrijfstoeslag minstens 58 jaar is en 

de leeftijd van 60 jaar niet heeft bereikt; 

- 20 % voor de andere werklozen met 

bedrijfstoeslag. 

- Na de periode van erkenning: 

- 100 % voor de werkloze met 

bedrijfstoeslag die op het einde van de 

periode van erkenning als onderneming in 

herstructurering de leeftijd van 52 jaar niet 

heeft bereikt; 

- 95 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die op het einde van de periode van 

erkenning als onderneming in 

herstructurering minstens 52 jaar is en de 

leeftijd van 55 jaar niet heeft bereikt; 

- 50 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die op het einde van de periode van 

erkenning als onderneming in 

herstructurering minstens 55 jaar is en de 

leeftijd van 58 jaar niet heeft bereikt; 

- 50 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die op het einde van de periode van 

erkenning als onderneming in 

herstructurering minstens 58 jaar is en de 

leeftijd van 60 jaar niet heeft bereikt; 

- 25 % voor de andere werklozen met 

bedrijfstoeslag. 

 

Er zijn eveneens nieuwe percentages ingevoerd 

voor ondernemingen die erkend zijn als 

onderneming in moeilijkheden en waarbij het stelsel 

van werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvangt 

tijdens de periode van deze erkenning. Volgende 

percentages zijn dan van toepassing: 

- Tijdens de periode van erkenning: 

- 17,5 % voor de werkloze met 

bedrijfstoeslag die bij de aanvang van de 

werkloosheid met bedrijfstoeslag de leeftijd 

van 52 jaar niet heeft bereikt; 

- 13,5 % voor de werkloze met 

bedrijfstoeslag die bij de aanvang van de 

werkloosheid met bedrijfstoeslag minstens 

52 jaar is en de leeftijd van 55 jaar niet 

heeft bereikt; 

- 10 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die bij de aanvang van de werkloosheid 

met bedrijfstoeslag minstens 55 jaar is en 

de leeftijd van 58 jaar niet heeft bereikt; 

- 6,5 % voor de werkloze met 

bedrijfstoeslag die bij de aanvang van de 

werkloosheid met bedrijfstoeslag minstens 

58 jaar is en de leeftijd van 60 jaar niet 

heeft bereikt; 

- 3,5 % voor de andere werklozen met 

bedrijfstoeslag. 

- Na de periode van erkenning: 

- 53,00 % voor de werkloze met 

bedrijfstoeslag die op het einde van de 

periode van erkenning als onderneming in 

herstructurering de leeftijd van 52 jaar niet 

heeft bereikt; 

- 42,40 % voor de werkloze met 

bedrijfstoeslag die op het einde van de 

periode van erkenning als onderneming in 

herstructurering minstens 52 jaar is en de 

leeftijd van 55 jaar niet heeft bereikt; 

- 31,80 % voor de werkloze met 

bedrijfstoeslag die op het einde van de 

periode van erkenning als onderneming in 

herstructurering minstens 55 jaar is en de 

leeftijd van 58 jaar niet heeft bereikt; 

- 21,20 % voor de werkloze met 

bedrijfstoeslag die op het einde van de 

periode van erkenning als onderneming in 

herstructurering minstens 58 jaar is en de 

leeftijd van 60 jaar niet heeft bereikt; 

- 10,60 % voor de andere werklozen met 

bedrijfstoeslag. 

Deze percentages zijn niet van toepassing als de 

erkenning als onderneming in moeilijkheden dateert 

van voor 15 oktober 2009. 

 

Indien de onderneming na 31 maart 2012 erkend is 

als onderneming in moeilijkheden, gelden tijdens de 

periode van erkenning dezelfde percentages. Na 

deze periode liggen de percentages gevoelig hoger, 

namelijk: 
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- 100 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag 

die op het einde van de periode van erkenning 

als onderneming in herstructurering de leeftijd 

van 52 jaar niet heeft bereikt; 

- 95 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag die 

op het einde van de periode van erkenning als 

onderneming in herstructurering minstens 52 

jaar is en de leeftijd van 55 jaar niet heeft 

bereikt; 

- 50 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag die 

op het einde van de periode van erkenning als 

onderneming in herstructurering minstens 55 

jaar is en de leeftijd van 58 jaar niet heeft 

bereikt; 

- 50 % voor de werkloze met bedrijfstoeslag die 

op het einde van de periode van erkenning als 

onderneming in herstructurering minstens 58 

jaar is en de leeftijd van 60 jaar niet heeft 

bereikt; 

- 25 % voor de andere werklozen met 

bedrijfstoeslag. 

 

Er zijn minimumbijdragen voorzien. Wanneer de 

bijzondere werkgeversbijdragen deze drempels niet 

bereiken, is toch dit bedrag verschuldigd. Ook hier 

wordt een onderscheid gemaakt naargelang de 

leeftijd. Deze minimumbijdragen zijn lichtjes 

opgetrokken. 

 

Als werkgevers zich onttrokken hebben aan hun 

verplichting om de bijdrage te betalen, moeten zij 

een forfaitaire bijdrage betalen, bovenop de 

procentuele bijdrage. Dit maandelijkse forfaitaire 

bedrag is opgetrokken. 

 

Deze bepalingen treden in werking vanaf 1 april 

2012. 

 
KB van 19 juni 2012 tot uitvoering van de wet van 
27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) 
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 
maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van 
Titel XI van de wet van 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen (1), betreffende 
socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen 
verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende 
vergoedingen bij sommige 
socialezekerheidsuitkeringen en op 
invaliditeitsuitkeringen, BS 22 juni 2012. 
 

10.7. Overgangsmaatregelen vervroegd 
pensioen werknemers en bijzondere stelsels 
 

Werknemers wiens opzeggingstermijn is ingegaan 

voor 1 januari 2012 en eindigt of had moeten 

eindigen na 31 december 2012, kunnen vervroegd 

met pensioen op de leeftijds- en 

loopbaanvoorwaarden zoals ze golden voor de 

wijziging. Zij moeten dan, ter ondersteuning van 

hun aanvraag, een kopie van de kennisgeving van 

de opzegging die het begin en de duur van de 

opzeggingstermijn vermeldt, leveren aan de 

Rijksdienst voor Pensioenen. 

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook 

werknemers die voor 28 november 2011, buiten het 

kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag, met 

hun werkgever een schriftelijke overeenkomst van 

vervroegde uittreding gesloten hebben die ten 

vroegste eindigt op de leeftijd van 60 jaar, nog 

vervroegd op pensioen onder de voorwaarden zoals 

ze golden voor de wijziging. Deze overeenkomst 

moet afgesloten worden in het kader van een 

arbeidsreglement, een cao, een pensioenreglement, 

wettelijke of reglementaire bepalingen of als 

dusdanig geldende bepalingen. Daarenboven moet 

de werknemer voldoen aan de voorwaarden van het 

arbeidsreglement, de cao, het pensioenreglement, 

de wettelijke of reglementaire bepalingen of de als 

dusdanig geldende bepalingen. Zij moeten, ter 

ondersteuning van hun aanvraag, naast een kopie 

van de schriftelijke individuele overeenkomst van 

vervroegde uittreding, de kopie van het 

arbeidsreglement, de cao, het pensioenreglement, 

de wettelijke of reglementaire bepalingen of de als 

dusdanig geldende bepalingen leveren aan de 

Rijksdienst voor Pensioenen. 

 

Deze bepalingen zijn van toepassing op pensioenen 

die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten 

vroegste op 1 januari 2013 ingaan. 

 

Voor mijnwerkers zijn er een aantal 

overgangsmaatregelen genomen. Mijnwerkers die 

de leeftijd van 55 niet bereikt hebben op 31 

december 2011, maar die op deze datum bewijzen 

dat ze ten minste twintig jaar gewoonlijk en 

hoofdzakelijk als mijnwerker tewerkgesteld zijn 

geweest, kunnen toch op 55 jaar met pensioen als 
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het een rustpensioen betreft wegens tewerkstelling 

als ondergronds mijnwerker. Zij bereikt eveneens de 

pensioenleeftijd als ze doen blijken van een 

gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als 

mijnwerker in de ondergrond of steengroeven met 

ondergrondse winning gedurende ten minste 25 

jaren. De bepalingen met betrekking tot de 

gehanteerde loopbaanbreuk (1/30) en het 

supplement blijven op deze werknemers van 

toepassing. Ook de bepalingen met betrekking tot 

de verwarmingstoelage en gelijkgestelde periodes 

blijven van toepassing op deze werknemers voor 

zover het gaat om tijdvakken van tewerkstelling 

gelegen voor 1 januari 2012. 

 

Zeevarenden zijn een volgende bijzondere categorie 

waarvoor er overgangsmaatregelen getroffen zijn. 

Zeevarenden die de leeftijd van 55 jaar niet hebben 

bereikt op 31 december 2011 maar die, op deze 

datum, ten minste 2520 dagen dienst ter zee onder 

de Belgische of Luxemburgse vlag bewijzen en die 

hiervoor bij de Pool der zeelieden ingeschreven zijn, 

vallen nog steeds onder de voordelige regeling voor 

de berekening van de volledigheid van hun 

pensioen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van 

de breuk 1/14de. Om te bepalen of deze 

werknemers voldoen aan de loopbaanvoorwaarde, 

wordt er, aan de krachtens dit artikel in aanmerking 

genomen jaren, een maximum aantal van drie 

bijkomende fictieve kalenderjaren toegevoegd. 80 

vaartdagen geven recht op één bijkomend jaar, 160 

vaartdagen geven recht op 2 bijkomende jaren en 

240 vaartdagen geven recht op 3 bijkomende jaren. 

 

Deze bepalingen hebben uitwerking met ingang van 

1 januari 2012. 

 
KB van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het 
pensioen van de werknemers, van de wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 
30 april 2012. 
 
10.8. Bijzondere socialezekerheidsbijdrage 
voor aanvullende pensioenen 
 

De Programmawet (I) van 22 juni 2012 voert een 

nieuwe socialezekerheidsbijdrage in. Als de som van 

de stortingen van bijdragen en/of premies van de 

werkgevers voor de opbouw van een aanvullend 

pensioen een drempelbedrag van 30.000 euro 

overschrijdt, is er een bijzondere bijdrage van 1,5% 

verschuldigd. Dit bedrag wordt geïndexeerd. Iedere 

werkgever moet voor elk bijdragejaar nagaan of het 

bedrag aan bijdragen en/of premies die hij in de 

loop van het jaar stort, het drempelbedrag 

overschrijdt. Zo ja, dan is de werkgever de 

bijzondere bijdrage verschuldigd in het vierde 

kwartaal. 

 

Voor niet-individualiseerbare bijdragen geldt een 

andere berekening. 

 

SIGeDIS krijgt hieromtrent een opdracht. Zij 

moeten aan de inningsinstelling vanaf 2013 het 

bedrag meedelen dat door de pensioeninstellingen 

aan bijdragen of premies is ontvangen voor een 

bepaalde werkgever, uitgesplitst per 

pensioentoezegging. 

 

Deze bijzondere bijdrage is gelijkgesteld met een 

socialezekerheidsbijdrage, onder meer wat betreft 

de toepassing van burgerlijke sancties en 

strafbepalingen en de verjaring inzake 

rechtsvorderingen. 

 

De Koning kan nadere modaliteiten van de inning en 

de invordering van deze bijdrage bepalen. 

 

Bovenstaande regel heeft uitwerking met ingang 

van 1 januari 2012, maar treedt buiten werking 

wanneer artikel 26 van de programmawet in 

werking treedt. Deze bepaling voert een nieuwe 

berekening van het drempelbedrag in. Onder de 

nieuwe bepaling zal de bijzondere bijdrage van 

1,5% verschuldigd zijn van zodra, op 1 januari van 

het betrokken jaar, de som van het wettelijk en 

aanvullend pensioen de pensioendoelstelling 

overschrijdt. In de programmawet worden een 

aantal begrippen verduidelijkt. Zo zal, voor de 

toepassing van deze bepaling, onder wettelijk 

pensioen 50% van het brutoloonplafond van een 

bepaald jaar, vermenigvuldigd met de 

loopbaanbreuk van toepassing, verstaan worden. 

De pensioendoelstelling bekomt men door het 

‘basisbedrag’ te vermenigvuldigen met de 

loopbaanbreuk. Dit basisbedrag is het bedrag 

bedoeld in artikel 39, tweede lid van de wet van 5 

augustus 1978 houdende economische en 

budgettaire hervormingen. Deze bepaling bepaalt 
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het absolute plafond in de pensioenregeling voor 

ambtenaren. Dit bedraagt 46.882,74 euro. De 

loopbaanbreuk bekomt men door de reeds 

gepresteerde loopbaanjaren te delen door 45. De 

bevoegde pensioendiensten moeten op 1 januari 

van elk jaar de referentiebedragen voor de bepaling 

van het basisbedrag en het maximaal wettelijke 

pensioen vaststellen. Deze nieuwe bepaling treedt 

in werking op 1 januari 2016. 

 

Met betrekking tot zelfstandigen wordt er eenzelfde 

regeling ingevoerd, mits kleine verschillen. In eerste 

instantie zal een rechtspersoon die ten gunste van 

zelfstandigen in het bijdragejaar bijdragen of 

premies stort voor de opbouw van een aanvullend 

pensioen, als de som hiervan de drempel van 

30.000 euro  overschrijdt, een bijzondere bijdrage 

verschuldigd zijn. Bij zelfstandigen is echter 

gepreciseerd dat dit percentage (1,5%) van 

toepassing is op het gedeelte van het bedrag aan 

bijdragen of premies waarmee de drempel wordt 

overschreden. Een VAPZ wordt uitgesloten van de 

berekeningsbasis om het excedent te bepalen en de 

bijdrage te berekenen. Op het gedeelte van de 

bijdrage dat niet tijdig betaald werd, wordt een 

verhoging van 1% per maand vertraging toegepast. 

De pensioeninstelling of verzekeringsmaatschappij is 

gehouden om de nodige inlichtingen, informatie of 

documenten kosteloos aan het RSVZ over te maken 

als deze premies of bijdragen ontvangt die 

aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van de 

bijzondere bijdrage. De invordering van de 

bijzondere bijdrage, evenals de terugvordering van 

een ten onrechte betaalde bijdrage, verjaart na 5 

jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat 

volgt op het jaar waarvoor ze verschuldigd is. Deze 

verjaring wordt gestuit op de in de wet bepaalde 

wijzen. Deze bijzondere bijdrage is, wat de 

inkomstenbelastingen aangaat, van dezelfde aard 

als de bijdragen die verschuldigd zijn ter uitvoering 

van de sociale wetgeving. 

 

Net zoals bij werknemers, zal de berekening van de 

overschrijding in de toekomst veranderen. De 

berekening zal uitgaan van een pensioendoelstelling. 

Bij overschrijding van deze pensioendoelstelling, is 

de bijzondere bijdrage verschuldigd. Het RSVZ is 

belast met de controle van de verplichtingen 

omtrent de bijzondere bijdrage. Het RSVZ kan 

hiervoor, onder andere, gebruik maken van de 

gegevens overgemaakt door SIGeDIS. Deze nieuwe 

bepaling treedt eveneens in werking op 1 januari 

2016. 

 
Artikel 24-34 van de Programmawet (I) van 22 juni 
2012, BS 28 juni 2012. 
 
10.9. Fiscaliteit inzake aanvullende 
pensioenen en levensverzekeringen 
 

Betreffende de inkomstenbelasting: 

 

Opdat een werkgever de werkgeverspremies voor 

de opbouw van een aanvullend pensioen kan 

aftrekken als een beroepskost, moet er voldaan zijn 

aan een aantal voorwaarden. De Programmawet 

voegt hier nog een voorwaarde aan toe. De 

werkgever moet namelijk ook alle inlichtingen 

verstrekt hebben die gevraagd worden volgens het 

KB van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 

van de Programmawet (I) van 27 december 2006. 

Het gaat onder meer over identificatiegegevens van 

de werkgever en de pensioeninstelling, de 

identificatie en basiskenmerken van de 

pensioenregeling en de loopbaangegevens van de 

aangeslotene. Deze bepaling is van toepassing 

vanaf 1 januari 2013. 

 

Diezelfde verstrekking van informatie wordt als 

voorwaarde ingeschreven in artikel 60 WIB1992, 

wat de voorwaarden omschrijft waaronder 

pensioenen, renten of als zodanig geldende 

toelagen als beroepskosten kunnen worden 

aangemerkt. Deze nieuwe voorwaarde is van 

toepassing op pensioenen, renten of als zodanig 

geldende toelagen die betaald of toegekend worden 

vanaf 1 januari 2013. 

 

De programmawet wijzigt de aanslagvoeten voor de 

uitkering van het kapitaal van een aanvullend 

pensioen, voor kapitalen betaald of uitgekeerd 

vanaf 1 juli 2013. Er geldt een aanslagvoet van 20% 

als de kapitalen bij leven worden uitgekeerd op de 

leeftijd van 60 jaar of naar aanleiding van de 

pensionering vóór het bereiken van de leeftijd van 

61 jaar. Er geldt een aanslagvoet van 18% als de 

kapitalen bij leven worden uitgekeerd op de leeftijd 

van 61 jaar. De reeds bestaande aanslagvoet van 

16,5 % wordt van toepassing bij uitbetaling naar 
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aanleiding van de pensionering of bij leven vanaf de 

leeftijd van 62 jaar. Dit met uitzondering van 

pensionering voor het bereiken van de leeftijd van 

61 jaar, dan geldt de aanslagvoet van 20%. De 

aanslagvoet van 10%, ten slotte, blijft van 

toepassing op de kapitalen die bij leven ten 

vroegste bij het bereiken van de wettelijke 

pensioenleeftijd worden uitgekeerd aan de 

begunstigde die minstens tot aan die leeftijd 

effectief actief is gebleven. 

 
Artikel 66-68 van de Programmawet (I) van 22 juni 
2012, BS 28 juni 2012. 
 
Ontmoediging interne provisies: 

 

Er wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd op de 

voorzieningen die gevormd zijn ter uitvoering van 

aanvullende individuele pensioentoezeggingen ten 

voordele van de werknemers en bedrijfsleiders. Het 

betreft een aanslag van 1,75% op het totaal bedrag 

van de voorzieningen die op het einde van het 

laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 

2012 bestaan. Deze aanslag wordt niet aangemerkt 

als een beroepskost. 

 

De belastingplichtige kan er, behalve in een aantal 

gevallen, voor kiezen de aanslag te spreiden over 

de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015. Voor elk van 

de 3 aanslagjaren wordt de aanslagvoet dan 

vastgelegd op 0,60% 

 

De programmawet voert daarnaast 2 nieuwe 

vrijstelling in voor de jaarlijkse taks op de 

verzekeringsverrichtingen. Het gaat om de premies 

en bijdragen, betaald vanaf 1 januari 2012, wat de 

overdrachten van voorzieningen betreft en de 

premies en bijdragen, betaald vanaf 1 juli 2012, wat 

de overdrachten van kapitalen en afkoopwaarden 

van levensverzekeringen betreft. 

 
Artikel 62-68 van de Programmawet (I) van 22 juni 
2012, BS 28 juni 2012. 
 
Taks op lange termijnsparen: 

 

Er wordt een éénmalige taks van 6,5% geheven op 

de theoretische afkoopwaarde van de individueel 

gesloten levensverzekeringscontracten of de 

spaartegoeden geplaatst op een collectieve of 

individuele spaarrekening, samengesteld door de 

premies, bijdragen of stortingen betaald vóór 1 

januari 1993 en waarvan de verzekeringnemer of de 

houder een vrijstelling, vermindering, aftrek of 

belastingvermindering heeft verkregen. 

 

Deze taks wordt berekend op, respectievelijk,  het 

bedrag van de theoretische afkoopwaarde 

samengesteld door premies, bijdragen of stortingen 

betaald vóór 1 januari 1993, of op het spaartegoed 

geplaatst op dergelijke rekeningen vóór 1 januari 

1993, beide vastgesteld op 1 januari 2012. 

 

Verzekeringscontracten die uitsluitend voorzien in 

voordelen bij overlijden en levensverzekeringen, in 

zoverre ze ertoe strekken de aflossing of de 

wedersamenstelling van een hypothecaire lening te 

waarborgen, zijn vrijgesteld van de taks. 

 

De taks mag ingehouden worden op de 

afkoopwaarden of spaartegoeden. 

 

In de programmawet worden eveneens sancties 

voorzien bij laattijdige betaling of indiening van de 

opgave en in geval van onnauwkeurigheden of 

weglating in de opgave of in de stukken. 

 

De taks op het lange termijnsparen (andere dan de 

hierboven besproken eenmalige) wordt in 2 trappen 

gewijzigd. In een eerste wijziging wordt het 

toepassingsgebied van de taks van 16,5% en 10% 

gewijzigd. 

 

Zo zal op de theoretische afkoopwaarde, 

pensioenen, renten, kapitalen of afkoopwaarden 

van de levensverzekeringscontracten gevormd door 

middel van premies of bijdragen betaald vóór 1 

januari 1993 de taks van 16,5% worden toegepast 

als hiervoor een vrijstelling, vermindering, aftrek of 

belastingvermindering werd verkregen. Ook voor de 

taks van 10% wordt er voor de theoretische 

afkoopwaarde, pensioenen, renten, kapitalen of 

afkoopwaarden van de 

levensverzekeringscontracten gevormd door middel 

van premies of bijdragen betaald vóór 1 januari 

1993, een bijkomende voorwaarde ingeschreven, 

namelijk dat er een belastingvermindering werd 

verkregen. De taks van 10% wordt eveneens van 

toepassing verklaard op een nieuwe categorie, 
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namelijk  de theoretische afkoopwaarde, 

pensioenen, renten, kapitalen of afkoopwaarden 

van de levensverzekeringscontracten, samengesteld 

door middel van premies of bijdragen waarvoor een 

vrijstelling, vermindering, aftrek of 

belastingvermindering werd verleend. 

 

In een tweede stap zal de taks van 16,5% 

opgeheven worden en de taks van 10% van 

toepassing zijn op de theoretische afkoopwaarde, 

pensioenen, renten, kapitalen of afkoopwaarden 

van de levensverzekeringscontracten en op het 

spaartegoed op een spaarrekening. Deze bepaling 

zal pas in werking treden op een door de Koning 

bepaalde datum, vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad. 

 

Als kapitalen of afkoopwaarden van individueel 

gesloten levensverzekeringscontracten waarvoor 

een vrijstelling, vermindering, aftrek of 

belastingvermindering werd verleend, worden 

betaald of toegekend zonder dat de taks op het 

lange termijnsparen wordt gevestigd, wordt de 

eenmalige taks toegevoegd aan dat kapitaal of die 

afkoopwaarde om de belastbare grondslag in de 

inkomstenbelasting te bepalen. Deze eenmalige taks 

wordt dan beschouwd als een ingehouden 

bedrijfsvoorheffing en in mindering gebracht van de 

bedrijfsvoorheffing die nog moet worden 

ingehouden. 

 

Een volgende bepaling, die in werking treedt op een 

door de Koning na overleg in de ministerraad 

bepaalde datum, stelt dat bovenstaande regel ook 

van toepassing is op kapitalen of afkoopwaarden 

van individueel gesloten 

levensverzekeringscontracten en spaartegoeden 

waarvoor een vrijstelling, vermindering, aftrek of 

belastingvermindering werd verleend, als deze 

worden betaald of toegekend na de vestiging van 

de eenmalige taks, maar voor de vestiging van de 

taks op het lange termijnsparen. 

 

De bepaling over de fiscaal neutrale overdracht van 

aanvullende pensioenkapitalen, gevormd door 

interne provisies, is gewijzigd. Deze bepaling wordt 

van toepassing op aanvullende pensioenkapitalen 

die door middel van voorzieningen zijn gevormd 

door de werkgever en die bestaan op het einde van 

het laatste boekjaar met afsluitdatum voor 1 januari 

2012. Deze kunnen nog steeds, onder dezelfde 

voorwaarden fiscaal neutraal worden overgedragen. 

Dit is echter niet van toepassing, naast de reeds 

bestaande uitzondering bij overdracht buiten de 

EER, bij overdracht van een kapitaal dat is gevormd 

ter uitvoering van een individuele 

pensioentoezegging die vanaf 1 januari 2004 is 

gedaan aan een werknemer. Deze nieuwe bepaling 

is van toepassing op kapitalen en afkoopwaarden 

overgedragen vanaf 1 januari 2012. 

 

Onder bepaalde voorwaarden is de vrijstelling van 

inkomstenbelasting van toepassing op de 

overdracht van kapitalen en afkoopwaarden door de 

verzekeringsmaatschappij, voorzorginstelling of 

instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, om ze te 

bestemmen voor de uitvoering van een 

pensioentoezegging, uitsluitend in het voordeel van 

de werknemer of bedrijfsleider op wiens hoofd het 

contract werd gesloten. Het gaat dan om kapitalen 

of afkoopwaarden die gevormd worden door middel 

van premies van levensverzekeringsovereenkomsten 

die in het voordeel van een werkgever zijn gesloten 

met het oog op de financiering van een IPT die 

gedaan is aan een werknemer of bedrijfsleider op 

wiens hoofd de levensverzekeringsovereenkomst 

werd gesloten. De toewijzing van de hoedanigheid 

van begunstigde van het levensverzekeringscontract, 

uitsluitend in het voordeel van de verzekerde, wordt 

gelijkgesteld met een overdracht. Hier geldt 

eveneens de uitsluiting voor de overdracht buiten 

de EER. Deze bepaling is van toepassing op 

kapitalen en afkoopwaarden overgedragen vanaf 1 

juli 2012. 

 
Artikel 69-84 van de Programmawet (I) van 22 juni 
2012, BS 28 juni 2012. 
 
10.10. Koloniale Sociale Zekerheid 
 

De programmawet bepaalt dat de bepalingen met 

betrekking tot de indexering van de uitkeringen ook 

van toepassing zijn op de gerechtigden die 

onderdanen zijn van de Verenigde Staten van 

Amerika. De bedragen van de renten, toelagen en 

verhogingen worden gekoppeld aan de spilindex die 

van toepassing is op de datum van de 

pensioeningang. De bedragen worden verhoogd 

overeenkomstig het aantal indexeringen dat van 
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toepassing was sedert de ingangsdatum van het 

pensioen. Deze regeling is enkel van toepassing op 

gerechtigden die in leven zijn op 1 januari 2012. 

Voorheen was deze bepaling enkel van toepassing 

op gerechtigden met Belgische nationaliteit en op 

onderhorigen van landen waarmee een 

desbetreffende wederkerigheidsovereenkomst 

gesloten is. Dit heeft uitwerking met ingang van 1 

januari 2012. 

 
Artikel 105-107 van de Programmawet (I) van 22 
juni 2012, BS 28 juni 2012. 
 
10.11. Inkomensgarantie voor Ouderen 
 

De programmawet past de categorieën die recht 

hebben op IGO aan. Langdurig ingezetenen, zowel 

in ons land als in een ander land van de Europese 

Unie, zijn gerechtigd op IGO, van zodra  een recht 

op een rust- of overlevingspensioen krachtens een 

Belgische regeling wordt geopend. Andere personen 

van buitenlandse nationaliteit zijn gerechtigd op IGO 

op voorwaarde dat een recht op een rust- of 

overlevingspensioen krachtens een Belgische 

regeling werd geopend op basis van een bewezen 

minimale loopbaan als werknemer, zelfstandige of 

ambtenaar in België van minstens 312 voltijdse 

dagequivalenten. 

 

Deze aanpassingen zijn van toepassing op de IGO’s 

die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten 

vroegste op 1 juli 2012 ingaan. 

 
Artikel 108-110 van de Programmawet (I) van 22 
juni 2012, BS 28 juni 2012. 
 
10.12. Fonds voor de pensioenen van de 
geïntegreerde politie 
 

Als overheidsdiensten, die inzake pensioenen 

aangesloten zijn bij de Rijksdienst voor sociale 

zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten (RSZPPO), ten gevolge van een 

overdracht van alle of van bepaalde activiteiten, of 

ten gevolge van een herstructurering of afschaffing, 

personeel overhevelen naar één of meer privé- of 

openbare werkgevers die niet kunnen deelnemen 

aan het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de 

lokale overheden of detacheren bij dergelijke 

werkgevers, zijn deze laatste ertoe gehouden bij te 

dragen in de last van de rustpensioenen van de 

personeelsleden van het plaatselijk bestuur die 

gepensioneerd werden vóór de overdracht van 

activiteiten, de herstructurering of de afschaffing. 

 

De programmawet bepaald nu dat de opbrengst van 

de bijdragen voor de personeelsleden van de 

federale politie alsook van de algemene inspectie 

van de federale politie en de lokale politie, gestort 

moet worden aan de Pensioendienst voor de 

Overheidssector en bestemd is voor het Fonds voor 

de pensioenen van de federale politie. Deze 

stortingen worden uitgevoerd op het ogenblik dat 

de wedde aan betrokken personeelsleden worden 

uitbetaald. 

 

Dit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012. 

 

In de wet tot vrijwaring van een duurzame 

financiering van de pensioenen van de 

vastbenoemde personeelsleden van de provinciale 

en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale 

politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 

2002 tot oprichting van het fonds voor de 

pensioenen van de geïntegreerde politie en 

houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 

zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, 

was bepaald dat de RSZPPO de bijdragen ter 

financiering van het Fonds voor de pensioenen van 

de geïntegreerde politie int. De RSZPPO zou ook 

aan de PDOS de noodzakelijke provisies voor de 

betaling van de maandelijkse pensioenbedragen ten 

laste van het Fonds moeten storten. De 

inwerkingtreding van deze bepaling wordt door de 

programmawet uitgesteld tot een door de Koning te 

bepalen datum. 

 
Artikel 111-115 van de Programmawet (I) van 22 
juni 2012, BS 28 juni 2012. 
 
10.13. Databank aanvullende pensioenen 
 

De gegevensbank "Opbouw aanvullende 

pensioenen" verzamelt alle nuttige gegevens die 

meegedeeld worden door de pensioeninstellingen, 

door de solidariteitsinstellingen of door de inrichters 

met als doel de inning en controle van de inning van 

de sociale bijdrage op aanvullende pensioenen 

(8.86%) en bijzondere socialezekerheidsbijdrage 

voor aanvullende pensioenen (1,5% bij 
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overschrijding drempelbedrag of 

pensioendoelstelling) door de inningsinstellingen. 

 

Vervolgens wordt de bewijslast van de gegevens in 

de gegevensbank gewijzigd. Deze gegevens gelden, 

tot bewijs van het tegendeel, als bewijs lastens de 

inrichter, de werkgever, de pensioeninstelling of de 

solidariteitsinstelling. 

 

Een werkgever die schade lijdt, namelijk verwerping 

van de aftrek als beroepskost, kan deze schade 

verhalen op de verantwoordelijke voor de afgifte. 

Als de schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is 

van zijn eigen daden of nalatigheid, wordt de 

aansprakelijkheid verhoudingsgewijs verdeeld 

tussen de belastingplichtige en de verantwoordelijke 

voor aangifte. 

 
Artikel 111-115 van de Programmawet (I) van 22 
juni 2012, BS 28 juni 2012. 
 
10.14. Interne individuele 
pensioentoezeggingen 
 

Individuele pensioentoezeggingen (IPT’s) worden 

uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet 

van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, tot 

beloop van het verzekerd kapitaal van een vóór 1 

juli 2012 ter financiering van die toezegging 

gesloten bedrijfsleidersverzekering en voor het 

overige tot beloop van het verzekerd kapitaal van 

een vóór1 juli 2012 ter financiering van die 

toezegging gesloten bedrijfsleidersverzekering. Dit 

voor IPT’s aan zelfstandigen, maar ook aan 

werknemers en aan andere dan in artikel 3, §1 van 

het Sociaal Statuut der Zelfstandigen bedoelde 

zelfstandige bedrijfsleiders, op voorwaarde dat deze 

reeds bestonden voor 16 november 2003. 

 

De bepalingen van de WAP zijn niet van toepassing 

op de vóór 16 november 2003 toegekende IPT’s, als 

de aangeslotene op 1 juli 2012 was uitgetreden, en 

voor de overige vóór 16 november 2003 toegekende 

IPT’s tot beloop van het verzekerd kapitaal van een 

vóór 1 juli 2012 ter financiering van die toezegging 

gesloten bedrijfsleidersverzekering. Als en in de 

mate dat een vóór 16 november 2003 toegekende 

IPT niet onder de uitsluiting valt, zijn alle 

bepalingen van de WAP hierop van toepassing per 1 

januari 2012, met uitzondering van artikel 6, §1. De 

artikelen 27 en 61 zijn hierop van toepassing met 

ingang van 16 november 2003. 

 

De formele aanpassing van de bestaande 

overeenkomsten aan bovenstaande regeling, moet 

uiterlijk één jaar na de publicatie van de 

programmawet in het Belgisch Staatsblad beëindigd 

zijn. Dit betekent uiterlijk tegen 28 juni 2013. 

 
Artikel 117-120 van de Programmawet (I) van 22 
juni 2012, BS 28 juni 2012. 
 
10.15. Bekrachtiging KB Hervorming pensioen 
werknemers 
 

De programmawet bekrachtigt het KB van 26 april 

tot uitvoering, inzake het pensioen van de 

werknemers, van de wet van 28 december 2011 

houdende diverse bepalingen (hierboven besproken 

in 8.8.), met uitzondering van artikelen 2 tot 4, met 

ingang van 1 januari 2012. De artikelen 2 tot 4 

handelen over het vervroegd rustpensioen van 

werknemers. 

 
Artikel 121 van de Programmawet (I) van 22 juni 
2012, BS 28 juni 2012. 
 
10.16. Pensioenplicht ambtenaren versoepeld 
 

Voorheen konden ambtenaren boven de leeftijd van 

65 jaar enkel bij uitzondering actief blijven als de 

Staat er bijzonder belang bij zou hebben de 

medewerking te behouden van ambtenaren die bij 

pensionering vervangen zouden moeten worden. 

Deze verlening mocht maximaal 6 maanden duren 

en kon niet vernieuwd worden. 

 

De regeling is versoepeld. Ambtenaren kunnen een 

aanvraag indienen om langer dan tot hun 65ste te 

werken. Deze kan goedgekeurd worden door hun 

leidinggevende. Activiteit boven de leeftijd van 65 

jaar is dus niet langer enkel mogelijk als de Staat er 

bijzonder belang bij zou hebben. Deze verlening 

heeft een maximumduur van 1 jaar en kan 

hernieuwd worden. 

 
KB van 1 juli 2012 tot wijziging van het KB van 12 
mei 1927 betreffende de ouderdom van de 
oppensioenstelling van de ambtenaren, de 
beambten en het dienstpersoneel van de staat, BS 
10 juli 2012. 
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10.17. Sectorpensioenen 
 
KB van 13 maart 2012 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 18 augustus 2011, gesloten in het Paritair 
Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van het 
pensioenreglement vastgelegd bij de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot 
invoering van een “sociaal sectoraal pensioenstelsel” 
voor de arbeiders van de bouwnijverheid, BS 4 juli 
2012. 
 
KB van 13 maart 2012 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 wijziging van de statuten en de benaming van 
het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal 
Fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede 
pensioenpijler" (1), BS 4 juli 2012. 
 

11. RVP DIENSTNOTA 
 

De Rijksdienst voor Pensioenen vaardigde volgende 

dienstnota uit: dienstnota 2012/08: Betaling van de 

pensioenbijslag zelfstandige en van de bijzondere 

bijslag zelfstandige in juli 2012. 

 

12. JAARVERSLAG FSMA 
 

De FSMA heeft het jaarverslag 2011 gepubliceerd 

op de website. In het jaarverslag worden 

verschillende initiatieven toegelicht. Het gaat onder 

meer om het moratorium op de commercialisering 

van bijzonder ingewikkeld gestructureerde 

producten, de inspecties van gedragsregels, de 

nieuwe sanctieprocedure en de werkgroepen met 

betrekking tot spaarrekeningen. Voorts gaat het 

jaarverslag in op het toezicht van de FSMA op zowel 

beursgenoteerde vennootschappen en financiële 

markten als op de financiële producten, op de 

gedragsregels voor financiële instellingen, op 

financiële dienstverleners en tussenpersonen en op 

aanvullende pensioenen. 

 
Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de 
website van de FSMA: www.fsma.be. 
 

13. JAARLIJKSE STATISTIEK VAN DE 
UITKERINGSGERECHTIGDEN 

 

De Rijksdienst voor Pensioenen heeft zijn Jaarlijkse 

statistiek van de uitkeringsgerechtigden 

gepubliceerd. Deze verzameling geeft de toestand 

op 1 januari 2012 weer. Het eerste deel omvat de 

Belgische wettelijke pensioenen in de regeling voor 

werknemers en de regeling voor zelfstandigen. Het 

tweede deel behandelt de andere uitkeringen zoals 

de IGO, het GIB of bepaalde tegemoetkomingen 

aan mindervaliden. Het derde en laatste deel omvat 

alle pensioenen en uitkeringen die worden 

uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen aan 

alle uitkeringsgerechtigden van de Rijksdienst voor 

Pensioenen. Het verslag is beschikbaar op de 

website van de Rijksdienst voor Pensioenen: 

www.rvp.fgov.be

 

Nummer 5 afgesloten op 13 juli 2012 
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PENSIOENAANVRAAG GELDT ALS STUITING VAN DE VERJARING 

 

Betrokkene dient zijn pensioenaanvraag in op 29 september 2010. Hij is dan net geen 76 jaar (geboren in 

oktober 1934). Het RSVZ neemt een beslissing op 25 november 2010. Het kent het pensioen in eerste 

instantie toe vanaf 1 oktober 2010, eerste van de maand volgend op de aanvraag. Het RSVZ herziet de 

ingangsdatum (zie verder) en kent het pensioen toe vanaf de maand volgend op het bereiken van de 

pensioenleeftijd (65 jaar) (1 november 1999). Bij de betaling van het voordeel moet de RVP rekening 

houden met de tienjarige verjaringstermijn. De RVP ontvangt het betalingsmandaat op 1 maart 2011. Het 

pensioen wordt uitbetaald vanaf 1 maart 2001. 

 

De Ombudsman vraagt de betaling uit te voeren vanaf de maand oktober 2000. De pensioenaanvraag die 

betrokkene op 29 september 2010 indiende stuit immers de verjaring. Artikel 188 van de programmawet 

van 24 december 2002 bepaalt: 

“De uitbetaling van de in dit hoofdstuk bedoelde prestaties verjaart na verloop van tien jaar te rekenen 

vanaf de dag van hun opeisbaarheid. Buiten de oorzaken bedoeld bij artikel 2244 van het Burgerlijk 

Wetboek, wordt de verjaring gestuit door een aanvraag per aangetekend schrijven verzonden hetzij aan de 

Rijksdienst voor pensioenen of aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, wat 

de voordelen betreft waarvan de Rijksdienst voor Pensioenen de uitbetaling verzekert (…).” 

 

Het RSVZ komt op basis van de bewoording “voordelen waarvan de RVP de uitbetaling verzekert” tot het 

besluit dat de verjaring gestuit wordt door de aanvraag van betrokkene voor zover de RVP al een pensioen 

uitbetaald. Met andere woorden, het RSVZ past deze bepaling enkel toe in geval van een aanvraag van 

betrokkene betreffende reeds uitbetaalde voordelen. De Ombudsman meent evenwel dat dit niet de 

bedoeling van de wetgever kan geweest zijn.  Een dergelijke interpretatie zou de stuiting door een 

aanvraag beperken tot herzieningsbeslissingen (b.v. rechtzetten van een vergissing). Bovendien werd 

artikel 188 ingeschreven in hoofdstuk 13 van de programmawet met als titel: “Verjaringstermijn inzake 

uitbetaling van de pensioenen”. Ook de eerste zin van artikel 188 (“de uitbetaling van de prestaties verjaart 

na verloop van tien jaar te rekenen vanaf hun opeisbaarheid”) wijst op een meer globale toepassing. 

Volgens de Ombudsman dient de bewoording “voordelen waarvan de RVP de uitbetaling verzekert” dan ook 

gelezen te worden als “voordelen waarvan de RVP voor de betaling instaat”. Het RSVZ wijzigt zijn houding. 

De datum van de aanvraag van betrokkene geldt voortaan als datum van stuiting van de tienjarige 

verjaringstermijn. Het pensioen van betrokkene wordt betaald vanaf 1 oktober 2000. 

 

De Ombudsman wijst nog op het volgende. Hoewel de tekst van artikel 188 van de programmawet van 24 

december 2002 een aanvraag via aangetekend schrijven vereist, aanvaarden de pensioendiensten ook een 

niet aangetekend verzonden brief, fax, mail of zelfs een telefonisch contact als stuitinggrond. 

 

Het RSVZ had de ingangsdatum van het pensioen van betrokkene oorspronkelijk vastgesteld op 1 oktober 

2010. Het RSVZ had in voorliggend geval de bepalingen inzake de ingangsdatum van het pensioen, 

gewijzigd ingevolge een algemene aanbeveling uit 2003 van de Ombudsman, niet toegepast. Door deze 

ingewilligde aanbeveling mag de ingangsdatum van het rustpensioen dat laattijdig aangevraagd wordt door 

een gerechtigde die in het buitenland woont immers vastgesteld worden op de eerste dag van de maand 

volgend op die waarin de pensioenleeftijd bereikt werd. 
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IGO, PARLEMENTAIRE VRAGEN EN DE NIEUWE LOOPBAANVOORWAARDE 
 

In principe heeft een persoon, die zijn 

hoofdverblijfplaats in België heeft, na een 

bestaansmiddelenonderzoek recht op IGO vanaf 65 

jaar. Voor een bepaalde categorie is er echter een 

bijkomende voorwaarde. Personen van buitenlandse 

nationaliteit hebben slechts recht op IGO als zij een 

recht op een Belgisch pensioen openen. 

Naar aanleiding van een aantal 

persberichten over vreemdelingen die na één dag 

werken in ons land recht zouden hebben op IGO is 

er, op 18 april 2011, een parlementaire vraag 

gesteld aan de minister van Pensioenen en Grote 

Steden. 

De minister stelde dat vreemdelingen die 

zich legaal op het Belgische grondgebied bevinden, 

recht hebben op financiële ondersteuning als zij over 

onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Deze 

financiële ondersteuning wordt meestal door het 

OCMW verstrekt in de vorm van een leefloon. Als de 

betrokkene ouder is dan 65 jaar en aan bepaalde 

voorwaarden voldoet, kan hij een recht openen op 

IGO. Het gaat, volgens de minister, dus vooral over 

financiële tenlastelegging. Waar het leefloon ook 

gedeeltelijk ten laste van de gemeente valt, valt IGO 

volledig ten laste van de federale overheid. 

Aangezien het een basisrecht is van iedere 

persoon die zich legaal op het Belgisch grondgebied 

bevindt om een minimale tussenkomst te krijgen om 

in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien, is de 

minister geen voorstander om enige maatregel te 

voorzien die bepaalde personen of nationaliteiten 

viseert en die, volgens de minister, zeker als 

discriminerend zouden beschouwd worden. Hij stelt 

dat het invoeren van een minimum loopbaan voor 

IGO inhoudt dat heel wat personen zouden 

benadeeld worden aangezien ze zonder inkomsten 

zouden vallen en zich tot het OCMW zouden moeten 

wenden. (zie 9., Nieuwsbrief Leergang 2011-2012, 

nr. 2, p. 19) 

De stelling dat dergelijke regel zeker als 

discriminerend beschouwd zou moeten worden, kan 

echter betwist worden. Het Grondwettelijk Hof heeft 

immers al geoordeeld dat de wetgever het voordeel 

van IGO, gelet op het niet-contributieve karakter, 

afhankelijk mag stellen van een voldoende sterke 

band met België. De wetgever mag, nog steeds 

volgens het Hof, die band met België baseren op het 

bestaan van een beroepsloopbaan die een deelname 

veronderstelt aan de financiering van de gevraagde 

prestatie. Dit omdat het gaat over het genot van een 

sociale prestatie die uitsluitend wordt gefinancierd 

met belastinggeld. (zie 3. in deze nieuwsbrief) 

Hieruit kunnen we, volgens mij, afleiden 

dat er wel degelijk een bepaalde voorwaarde gesteld 

mag worden voor deze, beperkte, categorie van 

vreemdelingen. Er kan immers moeilijk beweerd 

worden dat tewerkstelling van slechts één dag een 

voldoende sterke band met België bewijst of dat 

deze wel zeer beperkte tewerkstelling een deelname 

veronderstelt aan de financiering van de gevraagde 

prestatie. 

Het parlement moet dezelfde mening 

aangedaan zijn aangezien we in de Programmawet 

een wijziging van de categorieën gerechtigden 

terugvinden. Langdurig ingezetenen, zowel in België 

als in een land van de Europese Unie, zijn gerechtigd 

op IGO van zodra een recht op een Belgisch 

pensioen is geopend. Voor andere personen van 

buitenlandse nationaliteit geldt als bijkomende 

voorwaarde dat zij een minimale loopbaan als 

werknemer, zelfstandige of ambtenaar in België van 

minstens 312 voltijdse dagequivalenten kunnen 

bewijzen. (zie 10.12. in deze nieuwsbrief) 

Deze nieuwe regeling kan, volgens mij, 

zelfs de toets aan artikel 1, 1ste Aanv. Pr. EVRM 

doorstaan. Dit artikel beschermt eigendom. Niet-

contributieve sociale prestaties, zoals IGO, vallen 

onder het toepassingsgebied van dit artikel. Als er 

“zeer sterke overwegingen” zijn, dan kan een 

verschil in behandeling echter gerechtvaardigd 

worden. Het Grondwettelijk Hof heeft reeds, in 

voornoemd arrest, geoordeeld dat dergelijke 

overwegingen bestaan die de vereiste van een 

voldoende sterke band met België rechtvaardigen. 

Het Hof stelde dat deze voorwaarde, het openen van 

een recht op een Belgisch pensioen, niet 

onevenredig is aangezien deze vreemdelingen recht 

hebben op een minimale tussenkomst om in hun 

basisbehoeften te kunnen voorzien. OCMW’s nemen 

daarenboven leeftijd in aanmerking. Zij zullen het 

bedrag van de tegemoetkoming aanpassen aan dat 

van de IGO.  

EVG 


