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1. Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens  
 
1.1 Herroeping Pools vervroegd 
ouderdomspensioen: schending 
eigendomsrecht  
 
Op 28 januari en 11 februari 2014 oordeelde het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
in zes gelijkaardige zaken of de herroeping van het 
recht op een Pools vervroegd ouderdomspensioen 
(EWK)  al dan niet in strijd is met de bescherming 
van het eigendomsrecht in de zin van artikel 1, 
Eerste Aanvullend Protocol EVRM. Dit EWK-pensioen 
betreft een vroegtijdig ouderdomspensioen 

toegekend aan personen die instaan voor de 
opvoeding van kinderen die, wegens ernstige 
gezondheidsproblemen, de voortdurende zorg van 
een derde nodig hebben. 
 
In voorliggende zaken werd het recht op dergelijk 
EWK-pensioen dat aanvankelijk werd toegekend, na 
een aantal maanden herroepen wegens een 
materiële fout van de socialezekerheidsinstelling bij 
de initiële beslissing. Hierdoor viel de enige of 
voornaamste bron van inkomsten van verzoekers 
weg, zonder enige overgangsperiode om zich aan te 
passen aan deze nieuwe situatie. De Poolse 
overheid vorderde wel de ten onrechte genoten 
pensioenen niet terug.  
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Het EHRM steunt zijn analyse op zijn 
toonaangevende arrest Moskal/Polen. Vooreerst 
oordeelt het EHRM dat er sprake is van een 
inmenging in het eigendomsrecht van verzoekers in 
de zin van artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol 
EVRM. Net als in het Moskal-arrest, besluit het Hof 
dat deze inmenging bij wet voorzien is alsook een 
legitieme doelstelling beoogt. Betreffende 
reglementering tracht te verhinderen dat burgers 
onbeperkt in de tijd onverschuldigde uitkeringen 
ontvangen ten laste van de Schatkist.  
 
Vervolgens toetst het EHRM aan het 
proportionaliteitsbeginsel. Het Hof onderstreept dat 
zowel het onderzoek van de dossiers door de 
socialezekerheidsinstelling als de daaropvolgende 
beroepsprocedures in casu lang aansleepten. Verder 
wordt het bijzonder belang van het beginsel van 
goed bestuur benadrukt. Dit impliceert dat de 
overheid zeer voorzichtig moet zijn wanneer ze zich 
uitspreekt over kwesties die voor individuen van 
vitaal belang zijn, zoals sociale uitkeringen. Nadien 
oordeelt het EHRM dat de Poolse 
overheidsinstanties, wanneer ze hun vergissing 
ontdekten, tekort schoten in hun plicht om snel en 
op een passende en consistente wijze te handelen. 
Eventuele (financiële) steun door derden, zoals door 
de kinderen of partners van verzoekers, is volgens 
het Hof niet van doorslaggevend belang. De 
individuele rechten van verzoekers staan dus voorop.  
 
In lijn met het Moskal-arrest, besluit het EHRM dat 
er in casu een onevenwicht is tussen enerzijds het 
algemeen belang en anderzijds de bescherming van 
de fundamentele rechten van de verzoekers, die in 
casu onevenredig zware lasten moesten dragen.  
Bijgevolg werd artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol 
EVRM geschonden. Alle verzoekers ontvingen een 
vergoeding voor niet-monetaire schade en/of 
nationale procedurekosten. 
 
EHRM 11 februari 2014, Burczy v. Polen; EHRM 11 
februari 2014, Czyz v. Polen; EHRM 11 februari 
2014, Hadjuk v. Polen; EHRM 28 januari 2014, 
Marek v. Polen; EHRM 28 januari 2014, Kruszyński v. 
Polen; EHRM 28 januari 2014, Wȩgrzyn v. Polen.  
 

1.2. Negentien jaar wachten op 
pensioenachterstallen: schending 
eigendomsrecht  
 
Sinds september 1990 ontvangt mijnheer Krstić, 
eiser, een ouderdomspensioen van de Servische 
autoriteiten. In mei 1994 kende het Servisch 
Pensioen Fonds, een administratieve 
overheidsinstelling die bevoegd is voor de 
toekenning en het beheer van pensioenen (hierna 
verkort: SFP) hem retroactief een hoger pensioen 
toe. Tevens beval het SFP om aan eiser bijkomende 
pensioenuitkeringen te betalen ten bedrage van het 
verschil tussen het pensioen dat eiser sinds 1990 
ontving en het nieuwe retroactief toegekende 
hogere pensioen. De Servische autoriteiten 
betaalden echter niet. Mijnheer Krstić trachtte de 
achterstallige bedragen te verkrijgen via de 
burgerlijke rechtbank. Deze wees echter zijn 
bevoegdheid af, stellende dat eiser zich tot de 
administratieve rechtbank had moeten wenden. 
Ruim negentien jaar na de beslissing van 1994 werd 
het achterstallige pensioen nog steeds niet 
uitbetaald, hetgeen volgens eiser zijn 
eigendomsrecht (art. 1 Eerste Aanvullend Protocol 
EVRM) schendt.  
 
Ten eerste gaat het EHRM na of de schuldvordering 
voldoende vaststaand is om uitvoerbaar te zijn. Het 
Hof herhaalt dat uitvoerbaarheid niet noodzakelijk 
een exact bepaalde schuld impliceert. Het volstaat 
dat de schuld bepaalbaar is, zoals in casu. De 
beslissing van 1994 bevat immers specifieke 
parameters om de verdere berekeningen uit te 
voeren.  
 
Ten tweede onderzoekt het Hof of mijnheer Krstić 
de correcte nationale procedures volgde. Hierbij 
benadrukt het EHRM dat individuen die over een 
definitieve beslissing in hun voordeel beschikken, in 
beginsel niet genoodzaakt mogen worden om 
bijkomende afzonderlijke procedures te voeren voor 
de tenuitvoerlegging van deze beslissingen. 
Enerzijds erkent het Hof dat er rechtsonzekerheid 
bestond over de bevoegdheid van de 
administratieve instanties dan wel de burgerlijke 
rechtbanken. Anderzijds besluit het EHRM dat de 
burgerlijke rechtbanken op grond van de nationale 



 
 

- 4/23 - 
Leergang Pensioenrecht 2013-2014 

Servische regelgeving wel degelijk bevoegd waren. 
Mijnheer Krstić volgde aldus de correcte juridische 
procedure.  
 
Het Hof van Justitie houdt het Servisch Pensioen 
Fonds aansprakelijk voor het niet-betalen van de 
schuld die in 1994 werd vastgesteld. Het argument 
dat de SPF de pensioenen tijdens een periode van 
hyperinflatie niet exact kon berekenen wegens 
gebrekkige software, wordt door het Hof van tafel 
geveegd. De manier waarop de Servische 
rechtbanken de lange procedures voerden alsook 
het afwijzen van de bevoegdheid van de burgerlijke 
rechtbanken, lijken het Hof arbitrair. De burgerlijke 
rechtbanken waren immers volgens de Servische 
wetgeving wél bevoegd. Het EHRM besluit dat de 
inbreuk op het eigendomsrecht onwettig is, met een 
schending van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol 
tot gevolg. 
 
EHRM 10 december 2013, Krstić v. Servië.  
 

2. Hof van Justitie: Belgische 
belastingvermindering 
pensioensparen strijdig met vrij 
verkeer 
 
Naar Belgisch recht geldt de belastingvermindering 
voor betalingen verricht in het kader van 
pensioensparen enkel voor stortingen gedaan aan in 
België gevestigde instellingen of fondsen (art. 34, 
§§ 1 tot en met 3; art. 39, § 2, 3°; art. 145/1 en art. 
145/8, eerste lid WIB 1992). Volgens de Europese 
Commissie is betreffende belastingvermindering 
strijdig met het vrij verkeer van diensten (art. 56 
VWEU) en met het vrij verkeer van kapitaal (art. 63 
VWEU). Na een voorafgaande 
aanmaningsprocedure, stelde de Europese 
Commissie een beroep wegens niet-nakoming in 
krachtens artikel 258 VWEU.  
 
België voert drie dwingende redenen van algemeen 
belang aan ter rechtvaardiging van de inbreuken op 
het vrij verkeer. Ten eerste wordt beroep gedaan op 
de interne samenhang van het Belgische 
belastingstelsel. Verder voert België de noodzaak 
van doeltreffende fiscale controles aan. De 
bescherming van de belangen van de 

(pensioen)spaarders wordt als derde 
rechtvaardiging ingeroepen.  
 
Het feit dat de financiële instelling die het 
pensioensparen beheert in een andere lidstaat is 
gevestigd is volgens het Hof van Justitie niet de 
voornaamste factor die afbreuk kan doen aan de 
samenhang van het Belgische belastingstelsel. Deze 
factor is eerder gelegen in de omstandigheid dat de 
belastingplichtige zijn woonplaats verlegt tussen het 
tijdstip van de betaling van de bijdragen voor het 
pensioensparen en het tijdstip waarop de inkomsten 
daaruit worden ontvangen. In voorkomend geval 
verliest België zijn heffingsbevoegdheid over deze 
inkomsten, althans wanneer België een verdrag 
sloot waarbij de lidstaat-woonstaat van de 
belastingplichtige exclusief heffingsbevoegd is voor 
pensioenen en andere soortgelijke beloningen. 
Zodoende verwerpt het Hof de eerste 
rechtvaardigingsgrond. 
 
Omtrent de noodzaak van doeltreffende fiscale 
controles, verwijst het Hof naar de mogelijkheid om 
andere lidstaten inlichtingen te vragen die nodig zijn 
om de belastingen (die onder richtlijn 77/799 vallen) 
te bepalen. Bovendien belet niets de Belgische 
belastingautoriteiten om aan de belastingplichtige 
de nodige bewijzen te vragen. Bijgevolg verwerpt 
het Hof van Justitie ook de tweede 
rechtvaardigingsgrond.  
 
Het verzekeren van de uitkering van het 
pensioensparen, strekt er volgens het Hof in eerste 
instantie toe om belastingfraude te bestrijden en 
beoogt niet zozeer de belastingplichtige te 
beschermen. Voor zover kan worden aangenomen 
dat de bescherming van de belangen van de 
(pensioen)spaarders een dwingende reden van 
algemeen belang uitmaakt, heeft België volgens het 
Hof van Justitie niet aangetoond dat betreffende 
bepalingen niet verder gaan dan noodzakelijk.  
 
Gezien alle aangevoerde rechtvaardigingsgronden 
worden verworpen, besluit het Hof van Justitie dat 
het voorbehouden van de Belgische 
belastingvermindering voor pensioensparen aan 
stortingen gedaan aan in België gevestigde 
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pensioeninstellingen of –fondsen, het vrij verkeer 
van diensten (art. 56 VWEU) schendt.  
HvJ 23 januari 2014, nr. C-296/12, Europese 
Commissie v. België.  
 

3. Grondwettelijk Hof: belasting 
periodieke renten versus 
eenmalige pensioenkapitalen 
 
Mevrouw V., eiseres, ontvangt ten gevolge van het 
overlijden van haar echtgenoot A. periodieke 
uitkeringen van de levensverzekering die de 
voormalige werkgever van A. had gesloten. Deze 
periodieke uitkeringen worden op grond van artikel 
130 WIB 1992 progressief belast. Daarentegen 
worden eenmalige kapitaaluitkeringen belast aan 
een afzonderlijke aanslag van 16,5 % (art. 171 WIB 
1992). Eiseres meent dat de verschillende belasting 
van eenmalige kapitaaluitkeringen en periodieke 
rentes een ongerechtvaardigde discriminatie betreft.  
 
Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het verschil in 
behandeling tussen belastingplichtigen die een 
kapitaaluitkering en degenen die een rente-uitkering 
ontvangen op een objectief criterium berust,  
namelijk het feit of de uitkering al dan niet in de tijd 
is gespreid.  
 
Verder is dit criterium volgens het Grondwettelijk 
Hof pertinent ten aanzien van de beoogde 
doelstellingen, waaronder het afremmen van de 
progressiviteit van de belastingen. Uit het feit dat de 
wetgever de rente-uitkeringen aantrekkelijker wilde 
maken via een fiscaal gunstiger stelsel volgt volgens 
de constitutionele rechter niet noodzakelijk dat de 
wetgever de afzonderlijke aanslag van 16,5 % voor 
kapitaaluitkeringen, niet zou mogen behouden.  
 
Indien de rente-uitkeringen ook aan het afzonderlijk 
tarief van 16,5 % zouden worden onderworpen, zou 
er overigens een verschil in behandeling ontstaan 
tussen de aanvullende pensioenen uitgekeerd in 
renten en de wettelijke pensioenen, die eveneens in 
renten worden uitgekeerd en die na globalisatie 
tegen het progressief tarief worden belast. Bijgevolg 
oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de afzonderlijke 
aanslagvoet van 16,5 % voor eenmalige 

kapitaaluitkeringen (art. 171 WIB 1992) niet 
discriminatoir is.  
 
GwH 19 december 2013, nr. 168/2013.  

4. Lagere rechtspraak  
 
4.1. Verjaarde regularisatiebijdragen en 
zelfstandigenpensioen  
 
Eiseres M., geboren in februari 1938, was werkzaam 
als zelfstandige tandarts. Voorafgaand voerde 
eiseres een geschil tegen de fiscale administratie 
over de inkomensbelasting voor de jaren 1991 en 
1992. Op 3 december 2003 deed het Brusselse hof 
van beroep uitspraak in deze zaak. Het 
zelfstandigenpensioen van eiseres, toegekend vanaf 
1 april 2008, werd door de RSVZ berekend op basis 
van een loopbaanbreuk van 28,75/44.  
 
Bij een loopbaancontrole stelde de FOD Sociale 
Zekerheid vast dat de inkomsten van de jaren 1987, 
1990 en 1991 op basis waarvan de bijdragen voor 
de jaren 1990, 1993 en 1994 werden berekend, 
foutief waren. Er werd immers geen rekening 
gehouden met de gevolgen van het fiscaal geschil, 
meer bepaald met het verschil tussen het definitief 
belast bedrag enerzijds en voorlopig bedrag op 
basis waarvan de bijdragen oorspronkelijk werden 
gevorderd. Hierop verzocht de sociale 
verzekeringskas bij brief van 17 maart 2009 eiseres 
om regularisatiebijdragen te betalen voor de jaren 
1993 en 1994. Dit schrijven vermeldde tevens dat 
het pensioen van eiseres verminderd zou worden 
indien ze zich zou beroepen op de verjaring. 
Mevrouw M. liet na deze regularisatiebijdragen te 
betalen.  
 
Op 24 juli 2009 tekende eiseres beroep aan tegen 
de beslissing van de sociale verzekeringskas tot 
betaling van de regularisatiebijdragen. Zowel de 
RSVZ als de FOD Sociale Zekerheid werden 
gedagvaard in tussenkomst. De RSVZ heeft op 30 
september 2010 de berekening van het 
zelfstandigenpensioen van mevrouw M. op eigen 
initiatief herzien, in de zin dat nu geen rekening 
werd gehouden met de inkomsten van 1993 en 
1994. Zodoende werd de loopbaanbreuk herleid tot 
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26,75/44. Ook tegen deze herzieningsbeslissing 
tekende mevrouw M. beroep aan.  
 
Het Brusselse arbeidshof bevestigt dat de vordering 
van de sociale verzekeringskas tot betaling van de 
regularisatiebijdragen was verjaard. Verder oordeelt 
het hof dat in casu voldaan is aan de voorwaarden 
van artikel 13, § 2 van het KB van 22 december 
1967. Gezien de regularisatiebijdragen in casu te 
wijten zijn aan een fout van een 
sociaalverzekeringsfonds en/of een bestuur, blijven 
de pensioenrechten van eiseres verworven, ook al 
werden de (verjaarde) regularisatiebijdragen niet 
betaald.  
 
Arbh. Brussel 21 juni 2013, JTT 2013, 477-479.  
 
Zie: KB 22 december 1967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 
januari 1968, err. BS 4 april 1968. 
 
4.2. Geen IGO wegens weigering inlichtingen 
Russisch pensioen  
 
Eiseres, mevrouw V., werkte van 1963 tot 2000 als 
ambtenaar in Rusland, op basis waarvan ze een 
Russisch pensioen geniet. Eiseres heeft de Belgische 
nationaliteit en stelt dat ze tot 11 november 2012 
samenwoonde met haar man. De dag nadien, op 12 
november 2012, zou haar echtgenoot naar een rust- 
en verzorgingstehuis zijn verhuisd. Op 14 november 
vroeg eiseres 2012 de Inkomensgarantie voor 
Ouderen (IGO) aan.  
 
Bij beslissing van 21 november 2012 weigerde de 
RVP, verweerster, om de IGO toe te kennen. Bij het 
bestaansmiddelenonderzoek werd immers 
vastgesteld dat het gemiddelde van de pensioenen 
van eiseres en de samenwonenden (in casu haar 
echtgenoot) meer bedraagt dat het basisbedrag van 
de IGO, vermeerderd met het niet-aftrekbare 
gedeelte (90 %) van de pensioenen (art. 7 IGO-wet, 
art. 22 KB IGO). Omdat mevrouw V. meent dat ze 
wel in aanmerking komt voor de IGO, tekent ze 
beroep aan tegen de RVP-beslissing van 21 
november 2012. Eiseres stelt dat de RVP rekening 
diende te houden met het verhoogde basisbedrag 
voor alleenstaanden aangezien ze op het ogenblik 
van de IGO-aanvraag niet meer met haar 

echtgenoot samenwoonde. Op 30 november 2012 
deed eiseres een nieuwe IGO-aanvraag. Bij 
beslissing van 1 maart 2013 weigerde de RVP IGO 
toe te kennen vanaf 1 december 2012 omdat 
eiseres de gevraagde inlichtingen over haar 
Russisch pensioen niet verstrekte.  
 
De Antwerpse arbeidsrechtbank stelt vooreerst vast 
dat de echtgenoot van eiseres volgens het 
Rijksregister slechts op 30 november 2012 van 
adres veranderde. De RVP was op het ogenblik van 
de beslissing dus niet op de hoogte van de 
adreswijziging. Bijgevolg treedt de arbeidsrechter de 
RVP bij dat voor de beoordeling van de IGO op 1 
december 2012 geen rekening mag worden 
gehouden met de inkomsten van de echtgenoot. 
Voorts oordeelt de arbeidsrechtbank dat eiseres 
inlichtingen over haar buitenlands pensioen diende 
te verstrekken gezien hierover geen verdrag bestaat 
tussen België en Rusland. Zodoende beslist de 
arbeidsrechtbank dat aan eiseres geen IGO kan 
worden toegekend. Het beroep wordt ongegrond 
verklaard en de RVP-beslissing van 21 november 
2012 wordt bevestigd.  
 
Arbrb. Antwerpen 21 november 2013, AR 13/1200/A, 
onuitg. 
 
Zie: Wet 22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen, BS 29 maart 2001 
(IGO-wet); KB 23 mei 2001 tot instelling van een 
algemeen reglement betreffende de 
inkomensgarantie voor ouderen, BS 31 mei 2001 
(ed. 2) (KB IGO).  
 
4.3. Nietige schuldsaldoverzekering wegens 
opzettelijke verzwijging depressie  
 
De echtgenoot van appellante A., mijnheer V., sloot 
tussen 12 oktober 2007 en 18 december 2008 zes 
schuldsaldoverzekeringen bij 
verzekeringsonderneming F. (geïntimeerde). Bij het 
aangaan van iedere verzekeringsovereenkomst 
verklaarde mijnheer V. (verzekerde) onder meer dat 
hij geen ziekte of aandoening had gedurende de 
laatste vijf jaren, hij in goede gezondheid verkeert 
en geen medische behandeling volgt. Mijnheer V. 
overleed op 21 mei 2009. De arts die het overlijden 
vaststelde, bevestigde dat hij verzekerde reeds 
ongeveer vijf jaar (ook medicamenteus) behandelde 
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voor angst- en depressiestoornissen. De 
verzekeringsonderneming weigert om het 
openstaande saldo ten laste te nemen omdat 
mijnheer V. als verzekerde opzettelijk bepaalde 
medische risico’s zou hebben verzwegen.  
Uit een onderzoek van de betreffende 
verzekeringsdocumenten besluit het Luikse hof van 
beroep vooreerst dat de aandacht van mijnheer V. 
bij het sluiten van elk van de 
schuldsaldoverzekeringen gevestigd werd op zijn 
informatieverplichtingen (art. 5 Wet 25 juni 1992 op 
de landverzekering, hierna verkort: WLVO). Tevens 
vermeldden de overeenkomsten dat iedere 
verzwijging of iedere valse verklaring de nietigheid 
van de overeenkomst kon meebrengen alsook dat 
alle meegedeelde gegevens exact en volledig 
moesten zijn. De verklaring van appellante dat haar 
overleden man zich, niettegenstaande zijn depressie, 
niet als ziek beschouwde omdat hij nog steeds kon 
werken, acht het hof van beroep niet geloofwaardig. 
Volgens het hof wist de verzekerde perfect dat de 
onderneming het risico niet zou dekken, mocht ze 
hiervan op de hoogte zijn. Bijgevolg worden de 
verzekeringsovereenkomsten nietig verklaard 
wegens opzettelijke verzwijging (art. 6, tweede lid 
WLVO).  
 
Luik, 8 januari 2013, T.Verz. 2013, afl. 4, 458-460.  
 
4.4. Werkgeversbijdragen groepsverzekering 
bij berekening opzeggingsvergoeding 
 
Mevrouw D. (eiseres) trad op 10 mei 1999 in dienst 
van NV M. (verweerder) met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Bij brief 
van 1 augustus 2010 werd mevrouw D. met ingang 
van 1 juli 2010 ontslagen, met uitbetaling van een 
opzeggingsvergoeding ten bedrage van 12 maanden 
verloning. Hetzelfde schrijven vermeldde dat een 
éénmalige premie aan de verzekeraar werd betaald 
om de groeps- en hospitalisatieverzekering voor 
deze 12 maanden te dekken. Eiseres deelde 
verweerder mee dat ze niet akkoord ging met het 
behoud van de verzekeringen.  
 
Mevrouw D. betwist het bedrag van de 
opzeggingsvergoeding. Volgens eiseres moeten de 
betaalde verzekeringspremies worden opgenomen 
in de berekeningsbasis van haar 

opzeggingsvergoeding. Verweerder argumenteert 
dat dit een dubbele betaling zou betekenen. Hierbij 
beroept verweerder zich op een bepaling uit het 
pensioenreglement, krachtens dewelke de betaling 
van de premies wordt stopgezet op de eerste dag 
van de maand samenvallend met of volgend op het 
ogenblik waarop de aangeslotene de onderneming 
verlaat.  
 
De opzeggingsvergoeding omvat zowel het lopend 
loon als de ‘voordelen verworven krachtens 
overeenkomst’ dat overeenstemt met de resterende 
duur van de opzeggingstermijn (art. 39 
Arbeidsovereenkomstenwet). De arbeidsrechtbank 
besluit vooreerst dat de werkgeversbijdragen aan 
de groepsverzekering kwalificeren als ‘voordelen 
verworven krachtens overeenkomst’. Door deze 
werkgeversbijdragen niet op te nemen in de 
berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding, 
schendt verweerder de dwingende bepaling van 
artikel 39 Arbeidsovereenkomstenwet. Dat dit tot 
een dubbele betaling leidt, is volgens de rechtbank 
echter niet de fout of verantwoordelijkheid van 
eiseres. Verweerder was immers krachtens het 
pensioenreglement niet verplicht om de 
groepsverzekering verder te zetten tijdens de 
looptijd van de opzeggingstermijn.  
 
Bijgevolg oordeelt de Brusselse arbeidsrechtbank 
dat de werkgeversbijdrage aan de 
groepsverzekering deel uitmaakt van de 
berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding. Dit 
geldt niettegenstaande het feit dat de werkgever 
deze bijdragen, ten belope van het aantal maanden 
gedekt door de opzeggingsvergoeding, reeds 
betaalde aan de verzekeringsonderneming.  
 
Arbrb. Brussel 14 oktober 2013, JTT 2014, afl. 3, 
30-31.  
 
4.5. Beginselen van behoorlijk bestuur en 
pensioenraming 
 
Mijnheer L. (eiser) heeft een gemengde loopbaan 
als werknemer en statutair overheidspersoneel. Op 
20 februari 2008 werd hem een pensioenraming 
verzonden. Volgens deze raming zou L. op 60 jaar 
(vanaf 1 april 2013) voldoende (minstens 35) 
loopbaanjaren hebben om een pensioen te 
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ontvangen. Bij beslissing van 24 augustus 2010 
kende het Vlaams Ministerie van Onderwijs de ter 
beschikking stelling (TBS) wegens persoonlijke 
aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 
toe.  De aanvraag van eiser tot vervroegd 
rustpensioen als werknemer op 1 april 2013 werd 
bij beslissing van 28 februari 2013 geweigerd omdat 
hij onvoldoende loopbaanjaren kon bewijzen. 
Mijnheer L. verzoekt hem een vervroegd 
rustpensioen toe te kennen, minstens een 
vervangende schadevergoeding. De RVP-beslissing 
schendt volgens eiser de beginselen van behoorlijk 
bestuur, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel.  
 
Voor de Antwerpse arbeidsrechtbank rijst de vraag 
of en in welke mate eiser rechten kan putten uit de 
pensioenraming. De RVP stuurt automatisch een 
pensioenraming naar iedereen die als werknemer 
heeft gewerkt en in België verblijft, van zodra de 
55-jarige leeftijd wordt bereikt.  Deze raming 
vermeldt uitdrukkelijk dat ze geen enkel recht opent 
alsook dat het enkel een schatting betreft. Verder 
stelt de raming dat er geen rekening wordt 
gehouden met de beroepsloopbaan als ambtenaar 
of zelfstandige.  
 
De arbeidsrechtbank oordeelt dat het vervroegd 
pensioen terecht werd geweigerd omdat eiser geen 
loopbaan van 40 jaar kan bewijzen. De 
reglementering van het vervroegd pensioen was in 
tussentijd gewijzigd, maar de RVP berekent het 
(vervroegd) rustpensioen op grond van de 
wetgeving die op dat ogenblik van toepassing is. Op 
grond van de gevolgen van de wetswijziging van 
het vervroegd pensioen kan de RVP geen schending 
van het vertrouwensbeginsel worden verweten. Het 
legaliteitsbeginsel primeert hier volgens de 
arbeidsrechtbank op het vertrouwensbeginsel.  
 
Vervolgens oordeelt de Antwerpse arbeidsrechter 
dat de pensioenraming voor eiser geen bindende 
rechtsgevolgen heeft. De (overige) beginselen van 
behoorlijk bestuur zijn evenmin geschonden, nu de 
pensioenraming uitdrukkelijk aangeeft dat deze 
geen rechten opent. Ten slotte wordt besloten dat 
de RVP geen enkele fout kan worden verweten. 
Bijgevolg verklaart de arbeidsrechtbank de 
vordering ongegrond.  

 
Arbrb. Antwerpen 16 januari 2014, AR 13/3321/A, 
onuitg. 
 

5. Belgische rechtsleer  
 
5.1. Kanttekening bij SWT-hervorming 
 
De auteur analyseert welke solidariteit er schuilgaat 
achter de hervorming van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Eerst 
wordt de filosofie van het brugpensioen als 
‘crisismaatregel’ besproken. Hierbij wordt aandacht 
besteed aan de impact van de economische crisis op 
het eindeloopbaan- en brugpensioendebat. 
Vervolgens schetst de auteur in grote lijnen de 
recente SWT-hervorming. Hierbij ligt de focus op 
het nieuw perspectief waarbij SWT eerder als 
werkloosheid dan als pre-ouderdomspensioen wordt 
beschouwd. Tot slot formuleert de auteur enkele 
kritische bedenkingen bij de inzetbaarheid van 
oudere werknemers. 
 
F. DELNOOZ, “Terugkeer naar solidariteit. Enkele 
kanttekeningen bij de laatste hervorming van de 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (het voormalige 
brugpensioen”, BTSZ 2013, 57-50.  
 
5.2. Externalisatie pensioenvoorzieningen 
 
Tot 2012 kon een vennootschap op zijn balans 
pensioenprovisies aanleggen voor de toekomstige 
kosten voortvloeiend uit het aanvullend pensioen 
ten behoeve van zelfstandige zaakvoerders. Bij 
programmawet van 22 juni 2012 werd een halt 
toegeroepen aan het aanleggen van nieuwe interne 
balansprovisies.  
 
Na een toelichting van de verplichte externalisering, 
illustreert de auteur de reglementering met concrete 
voorbeelden. Vervolgens bespreekt de auteur de 
boekhoudkundige verwerking van de eenmalige 
taxatie (aan 1,75 %) op de bestaande opgebouwde 
balansprovisies.  
 
B. MARISCAL, ʺExternalisation des provisions pour 
pensions : comment comptabiliser la cotisation de 
1,75 %?ʺ, C&FP 2014, afl. 1, 29-31.  
 
Zie: Artt. 28-29 programmawet van 22 juni 2012, 
BS 28 juni 2012. 
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5.3. Pensioenbonus zelfstandigen hervormd  
 
Op 1 januari 2014 wordt de huidige pensioenbonus 
voor zelfstandigen vervangen door een nieuwe 
progressieve bonus, waarbij het bedrag stijgt 
naarmate men de pensioendatum uitstelt. De auteur 
bespreekt de praktische toepassing van het 
uitvoeringsbesluit van 15 december 2013. Na een 
toelichting van het toepassingsgebied, gaat de 
auteur in op de concrete berekening van de nieuwe 
bonus, inclusief de sociale en fiscale afhoudingen. 
Ook wordt aandacht besteed aan de samengestelde 
(een combinatie van de oude en de nieuwe) 
pensioenbonus voor zelfstandigen.  
 
M. BRUYNINCKX, “Pensioenbonus zelfstandigen 
hervormd”, Soc.Weg. 2014, afl. 1, 9-11.  
 
KB 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 3/1 
van de wet van 23 december 2005 betreffende het 
generatiepact, BS 23 december 2013.  Zie ook : Wet 
23 december 2005 betreffende het Generatiepact, 
BS 30 december 2005; KB 25 februari 2007 tot 
uitvoering van titel II, hoofdstuk I van de wet van 
23 december 2005 betreffende het Generatiepact, 
BS 29 maart 2007.  
 
5.4. Twin Peaks II  
 
Bij wet van 2 juli 2010 werd het zogenaamde ‘Twin 
Peaks’ model van financieel toezicht ingevoerd 
waarbij het prudentieel toezicht wordt uitgeoefend 
door de Nationale Bank van België (NBB) en het 
gedragstoezicht door de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA). De zogenaamde ‘Twin 
Peaks II’, die de efficiëntie van de FSMA-controle 
beoogt te verhogen, staat bijna op de rails. Drie 
ontwerpen van Koninklijk Besluit werden door de 
ministerraad van 24 oktober 2013 goedgekeurd. De 
inwerkingtreding van deze uitvoeringsbesluiten is 
vastgesteld op 30 april 2014.  
 
Na een bespreking van de doelstellingen van Twin 
Peaks II,  kadert de auteur deze hervorming in de 
‘MiFIDisering’ van de verzekeringsondernemingen 
en –tussenpersonen. Nadien worden de 
toegenomen (onderzoeks)bevoegdheden van de 
FSMA toegelicht, in het bijzonder de zogenaamde 
‘Mystery Shopping’. Vervolgens schetst de auteur 
het nieuwe systeem van vermoedens en de 

sanctionering. Ten slotte worden enkele kritische 
bedenkingen bij het wetgevend proces 
geformuleerd. 
 
P. MOREAU, ʺTwin peaks II – Quelques échos de la 
loi du 30 juillet 2013ʺ, T.Verz. 2013, afl. 4, 426-432.  
Zie: Wet 30 juli 2013 tot versterking van de 
bescherming van de afnemers van financiële 
producten en diensten alsook van de bevoegdheden 
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten en houdende diverse bepalingen, BS 30 
augustus 2013 (ed. 2).  
 
5.5. Actief eindigen  
 
In de praktijk blijkt dat vele oudere werknemers 
actief willen blijven voor zover een beroep kan 
worden gedaan op flexibele arbeidsregelingen. Bij 
de meeste herstructureringen worden bovendien 
voordelige ontslagregelingen uitgewerkt voor 
oudere werknemers. De auteurs bieden een volledig 
overzicht van alle relevante 
eindeloopbaanregelingen. Achtereenvolgens 
bespreken de auteurs het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (SWT), het halftijds 
brugpensioen, SWT met aanvullende vergoeding bij 
oudere werknemers, het tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en landingsbanen alsook 
deeltijdse arbeid en het rustpensioen. 
 
A. GIELEN,  S. MAES , I. VERHELST en A. WITTERS, Actief 
eindigen, Mechelen, Kluwer, 2013, 630 p.  

5.6. Suprematie, rechtsvinding of gewoon 
kafka?  
 
De auteur werpt een kritische blik op de recente 
veroordeling van Tsjechië door het Hof van Justitie 
voor de gedeeltelijke niet-tijdige omzetting van de 
zogenaamde IBP-richtlijn. Hoewel Tsjechië geen 
tweede pijler pensioen kent, werd deze lidstaat 
reeds in 2010 veroordeeld voor het niet omzetten 
van voornoemde richtlijn. De auteur onderscheidt 
drie grote visies op beide arresten. Volgens een 
eerste strekking is deze rechtspraak een aanval op 
de nationale bevoegdheid voor sociale zekerheid. 
 
De tweede, strikt juridische, strekking steunt op de 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat 
richtlijnen in intern recht moeten worden omgezet, 
zelfs al is er geen nationaal kader. Volgens een 
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derde strekking is het Hof van Justitie 
wereldvreemd en kafkaësk door een lidstaat te 
veroordelen voor de niet-omzetting van een richtlijn 
die in betrokken lidstaat van generlei waarde is. 
Volgens de auteur valt er voor alle strekkingen iets 
te zeggen, al lijkt in de derde strekking het gevaar 
van ‘Europese apathie’ te schuilen.  
 
Y. STEVENS, “Suprematie, rechtsvinding of gewoon 
kafka?” (noot onder HvJ 18 juli 2013, C-241/11),   
NjW 2013, afl. 293, 944-945.  
 
Zie: HvJ 18 juli 2013, C-241/11, Europese 
Commissie v. Tsjechische Republiek (zie 1.1. 
“Tsjechië beboet wegens (niet-)omzetting IBP-
richtlijn”, Nieuwsbrief Leergang 2013-2014, nr. 1, 2-
3). Zie ook: Richtl. 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.  
 
5.7. Trapjesregel in vraag  
 
De auteur onderzoek de mogelijke gevolgen van het 
arrest Kristensen voor de zogenaamde ‘trapjesregel’ 
bepaald door artikel 12, § 2, 5° Algemene 
Discriminatiewet, ter omzetting van de Europese 
kaderrichtlijn 2000/78. Deze ‘trapjesregel’ laat een 
beperkte leeftijdsdifferentatie van de bijdragevoet 
toe in vaste bijdrage plannen. In het arrest 
Kristensen stelde het Hof van Justie duidelijk dat de 
vier toegelaten uitzonderingen op het verbod van 
leeftijdsdiscriminatie uit artikel 6, tweede lid Richtlijn 
2000/78 restrictief moeten worden uitgelegd.  
 
Volgens de auteur mocht de Belgische wetgever bij 
de omzetting van de richtlijn geen vijfde 
uitzonderingsgrond toevoegen. Vandaar stelt de 
auteur de vraag of de zogenaamde ‘trapjesregel’ 
moet worden herzien, dan wel of een formele 
wetswijziging zou volstaan. Het hele mechanisme 
van de ‘trapjesregel’ in vraag stellen is volgens de 
auteur een brug te ver. De auteur lijkt een formele 
wetswijziging te suggereren door de ‘trapjesregel’ in 
toepassing van artikel 6, eerste lid  (in plaats van 
het tweede lid) Richtlijn 2000/78 in te schrijven in 
de eerste paragraaf van artikel 12 Algemene 
Discriminatiewet (in plaats van in de tweede 
paragraaf).  
 

N. DIESBECQ, “Trapjesregel in vraag” (noot onder HvJ 
26 september 2013, C-476/11, HK Danmark 
optredend voor G. Kristensen v. Experian) NjW 2014, 
afl. 296, 118-119 (zie 1.2. “Leeftijdsafhankelijke 
progressiviteit Deense pensioenbedragen”, 
Nieuwsbrief Leergang 2013-2014, nr. 2, 2-3; 
pensioenopinie  Y. STEVENS “Blijft de Belgische 4 % 
trapjesregel overeind?”, Nieuwsbrief Leergang 
2013-2014, nr.  2, 20).  
 
Richtl. 2000/78/EG van de Raad van 27 november 
2000 tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep en wet van 
10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen 
van discriminatie, BS 30 mei 2007 (Algemene 
Discriminatiewet).  
 
5.8. Belastingvrijstelling aanvullend pensioen 
opgebouwd in Nederland 
 
De WAP zette de theorie van de 'individuele en 
definitief verworven pensioenrechten' op de helling 
(artt. 38, § 1, 18° en 39, § 2, 2°, d WIB 1992). 
Vanuit een analyse van twee recente arresten van 
het Antwerpse hof van beroep gaat de auteur na 
hoe een aanvullend pensioen dat door 
werkgeversbijdragen in het buitenland (meestal in 
Nederland) werd opgebouwd in België wordt belast. 
In het bijzonder onderzoekt de auteur vanaf 
wanneer het nieuwe belastingregime geldt. De 
vraag rijst of de WAP van toepassing is vanaf het 
ogenblik van de betaling van de bijdragen dan wel 
vanaf de uitkering van het aanvullend pensioen.  
 
X., “Nederlandse pensioenen: vanaf wanneer staat 
belastingvrijstelling op losse schroeven?”, Fiscoloog 
(I.) 2013, afl. 360, 7-8. 
 
5.9. Nieuwe pensioenbonus werknemers 
vanaf 1 januari 2014 
 
De auteur bespreekt  de  hervormde pensioenbonus 
voor werknemers. Eerst worden de algemene 
krachtlijnen zoals het materieel en personeel 
toepassingsgebied alsook de bedragen toegelicht. 
Nadien zoomt de auteur in op een aantal 
bijzonderheden waaronder de werking in de tijd en 
het bepalen van de pensioenbonus wanneer men 
geen volledig jaar werkte.  
 
K. TERMOTE, “Pensioenbonus ‘nieuwe stijl’ start op 1 
januari 2014”, Balans 2013, afl. 706, 6.  
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Zie: KB 24 oktober 2013 tot uitvoering, inzake de 
pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis 
van de wet betreffende het generatiepact van 23 
december 2005, BS 6 november 2013 (zie: 8.6. 
“Programmawet: pensioenbonus”, Nieuwsbrief 
Leergang 2013-2014, nr. 1, 14-15; 9.2. “Versterkte 
pensioenbonus voor werknemers vanaf 1 januari 
2014”, Nieuwsbrief Leergang 2013-2014, nr. 3, 19-
20).  
 
5.10. Aansprakelijkheid wegens schending 
informatieverplichtingen tak 23 
 
Bij vonnis van 17 juni 2013 verklaarde de Brusselse 
rechtbank van koophandel een 
levensverzekeringsovereenkomst tak 23 nietig 
wegens dwaling over de zelfstandigheid van de zaak. 
Omdat eisers geen volledige en deugdelijke 
informatie kregen over het betreffende 
verzekeringsproduct en de risico’s, gaven ze geen 
geldige toestemming. De rechtbank stelde zowel de 
verzekeraar als de verzekeringstussenpersoon 
aansprakelijk wegens tekortkoming aan hun 
informatieverplichtingen.  De geïnvesteerde premies 
werden teruggestort.  
 
De auteur biedt een uitvoerige bespreking van 
voormeld vonnis. De analyse focust op drie 
elementen: de kwalificatie van de overeenkomst 
(belegging dan wel verzekering), de voorafgaande 
goedkeuring van de verzekeringstussenpersoon 
door de FSMA alsook de nietigheid van de 
overeenkomst wegens gebrekkige toestemming. In 
het bijzonder bestudeert de auteur de gevolgen van 
de toepassing van de MiFID reglementering op  
verzekeringstussenpersonen. 
 
S. SAHLI, noot onder Kh. Brussel 17 juni 2013, RGAR 
2013, 150321 – 150327. 

 
5.11. Codex Aanvullende Sociale 
Verzekeringen  
 
Aanvullende pensioenen en 
hospitalisatieverzekeringen zijn veruit de bekendste 
vormen van aanvullende sociale verzekeringen. 
Deze vormen van sociale bescherming zitten (nog) 
niet in een duidelijk vastomlijnd juridisch kader 
maar bevinden zich op een juridisch kruispunt. De 
materie wordt beheerst door regels van 
verzekerings-, sociaal, fiscaal, gerechtelijk en 

financieel recht. De nieuwe editie 2013-2014 van de 
codex  Aanvullende Sociale Verzekeringen verzamelt 
alle relevante wetteksten van de materie over de 
specifieke rechtsgrenzen heen. 
 
Y. STEVENS, Codex Aanvullende Sociale 
Verzekeringen 2013-2014, Brugge, die Keure, 2014, 
1058 p. 

6. Buitenlandse rechtspraak  
 
6.1. Kennisgevings- en zorgplicht 
pensioenfonds bij beëindiging 
pensioenovereenkomst 
 
Eiser was op 1 januari 2006 statutair directeur en 
grootaandeelhouder (hierna: dga) van besloten 
vennootschap A., die de aandelen houdt in besloten 
vennootschap B., die op haar beurt een bouwbedrijf 
exploiteert. Verweerder Bpf Bouw is een 
bedrijfstakpensioenfonds dat is belast met de 
uitvoering van de pensioenregelingen in de bouw. 
Vóór 1 januari 2006 waren dga’s verplicht deel te 
nemen in de vroegpensioenregeling van de Stichting 
Vroegpensioenfonds en de VUT-Stichting. Deze 
regelingen werden met ingang van 1 januari 2006 
afgeschaft, waarmee de verplichte deelname werd 
beëindigd. 
 
Stichting Vroegpensioenfonds deelde de bij haar 
aangesloten dga's, werkzaam in de bouwnijverheid, 
bij brief van maart 2006 mee dat de bestaande 
vroegpensioen- en vutregelingen met ingang van 1 
januari 2006 waren vervallen. Tevens werd in dit 
schrijven de dga's de mogelijkheid geboden vrijwillig 
deel te nemen in de ouderdomspensioenregeling 
met nieuwe aanvullingsregeling van Bpf Bouw. Om 
vrijwillig aan te sluiten, dienden de aangeslotenen 
een ingevuld formulier terug te zenden vóór 1 mei 
2006. Stichting Vroegpensioenfonds en VUT-
Stichting zijn op 1 januari 2007 ten gevolge van een 
juridische fusie opgegaan in Bpf Bouw.  
 
Bij brief van 23 oktober 2008 heeft Bpf Bouw een 
verzoek van eiser om alsnog gebruik te mogen 
maken van het aanbod (uit de brief van Stichting 
Vroegpensioensfonds van maart 2006) afgewezen 
op grond dat de termijn om van dat aanbod gebruik 
te maken reeds was verstreken. Eiser vordert om 
Bpf Bouw te veroordelen om hem met 
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terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 als 
vrijwillige deelnemer toe te laten tot de 
ouderdomspensioenregeling en de aanvullende 
regeling van Bpf Bouw.  
 
Voor de kantonrechter stelt eiser dat hij 
voornoemde brief van maart 2006 niet heeft 
ontvangen, zodat Bpf de vroegpensioenregeling niet 
rechtsgeldig heeft opgezegd. Verder voert eiser aan 
dat Bpf Bouw onrechtmatig heeft gehandeld en haar 
informatieplicht heeft geschonden door, toen een 
reactie op de brief van maart 2006 uitbleef, hem 
niet te rappelleren en hem niet te wijzen op het 
belang van de keuze. De kantonrechter wees de 
primaire vordering van eiser toe.  
 
In beroep heeft het Amsterdamse gerechtshof de 
vorderingen van eiser echter alsnog afgewezen. Het 
gerechtshof oordeelde dat de stichtingen en/of Bpf 
Bouw geen onzorgvuldig handelen verweten kan 
worden. Omdat Bpf Bouw niet verplicht was een 
aanbod tot vrijwillige deelname te doen, was 
Stichting Vroegpensioenfonds op grond van artikel 
17 Pensioen- en spaarfondsenwet (hierna: PSW)  
niet verplicht om eiser te informeren over (de 
gevolgen van) de beëindiging van de 
vroegpensioenregelingen.  
 
De Nederlandse Hoge Raad oordeelt daarentegen 
dat verweerder op grond van artikel 17 PSW 
verplicht was om eiser te informeren over (de 
gevolgen van) de beëindiging van de 
vroegpensioenregeling. Dit omdat de Hoge Raad de 
afschaffing van een pensioenregeling als de meest 
verstrekkende wijziging van de statuten en 
reglementen van het pensioenfonds beschouwt. 
Bijgevolg wordt de vordering gegrond verklaard en 
vernietigt de Hoge Raad het arrest van het 
gerechtshof te Amsterdam.  
  
Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 11/05361. 
 
6.2. AOW en informatieplicht gedetineerde 
 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kende appellant 
een Nederlands ouderdomspensioen toe op grond 
van de Algemene Ouderdomswet (AOW) met 
ingang van januari 2009. Appellant werd op 26 mei 

2009 aangehouden voor brandstichting. Hij was van 
26 mei tot 1 september 2009 gehospitaliseerd en 
lag aanvankelijk in coma. Appellant verbleef sinds 1 
september 2009 in de gevangenis. Van 9 juli 2009 
tot 31 december 2009 werd een bewindvoerder 
aangesteld. De SVB vernam in maart 2011 de 
detentie van appellant. Hierop heeft de SVB bij 
besluit van 1 juni 2011 het ouderdomspensioen van 
appellant vanaf januari 2010 herzien. Tevens werd 
het AOW-pensioen beëindigd omdat appellant van 
zijn vrijheid was beroofd (art. 64 AOW, in werking 
getreden op 1 juli 2009).  
 
Voor de Centrale Raad van Beroep rijst ten eerste 
de vraag of het bestreden besluit verenigbaar is met 
artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM. De Raad 
stelt vast dat deze inbreuk op het eigendomsrecht 
bij wet is voorzien. Verder acht de Centrale Raad 
van Beroep de doelstelling van de wetgever legitiem. 
Door het onderscheid tussen gedetineerden met 
een ouderdomspensioen en gedetineerden met 
andere sociale uitkeringen op te heffen, beoogt de 
Nederlandse wetgever dat geen enkele categorie 
gedetineerden gedurende detentie vermogen kan 
opbouwen dankzij uitkeringen die met collectieve 
middelen worden bekostigd. Bovendien zijn het 
evenredigheid- en proportionaliteitsbeginsel volgens 
de Centrale Raad van Beroep niet geschonden. 
Samengevat is er volgens de Centrale Raad van 
Beroep wel sprake van een inbreuk op maar niet 
van een schending van het eigendomsrecht van 
appellant in de zin van artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol EVRM.  
 
Ten tweede rijst de vraag of de SVB het recht op 
AOW-pensioen met terugwerkende kracht (met 
ingang van 1 januari 2010) kon herzien. De Centrale 
Raad van Beroep oordeelt dat er in casu geen 
sprake is van een dringende reden om bij wijze van 
uiterste uitzondering met terugwerkende kracht 
terug te komen op besluiten ten nadele van 
betrokkene (art. 17a AOW). Hierbij verwijst de 
Centrale Raad van Beroep naar het SVB-beleid 
terzake, dat steunt op algemene rechtsbeginselen, 
zoals het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. 
Uitgangspunt van dit beleid is dat de SVB niet tot 
herziening of intrekking met volledige 
terugwerkende kracht overgaat als de betrokkene al 
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zijn verplichtingen is nagekomen en hij voorts niet 
kon weten dat de uitkering ten onrechte werd 
toegekend.  
 
Enerzijds stelt de Raad dat appellant ten tijde van 
de wetswijziging niet of lastig aan zijn 
inlichtingenplicht kon voldoen aangezien hij 
gehospitaliseerd was en er bovendien nog geen 
bewindvoerder was toegewezen. Anderzijds had 
appellant of zijn bewindvoerder redelijkerwijs 
kunnen inzien zijn dat de detentie meteen aan de 
SVB moest worden gemeld. Daarbij is het volgens 
de Centrale Raad van Beroep van belang dat in de 
media artikelen over deze wetswijziging zijn 
verschenen alsook dat de SVB hier aandacht aan 
besteedde in zijn informatieblad “Uw AOW/ANW”. 
Bijgevolg oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat 
appellant zijn inlichtingenplicht schond door zijn 
detentie niet te melden. De AOW-uitkering werd 
dan ook terecht met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2010 herzien; zodoende werd het beroep 
ongegrond verklaard.  
 
Centrale Raad van Beroep 23 januari 2014, nr. 12-
2003 AOW.  
 
6.3. AOW en polygamie  
 
In 1944 huwde Marokkaanse mijnheer B. met zijn 
eerste Marokkaanse echtgenote A. waarna hij in 
1958 met zijn tweede Marokkaanse echtgenote, 
appellante Z, trouwde. Het eerstgenoemde huwelijk 
werd op 11 juni 2010 ontbonden door het overlijden 
van eerste echtgenote A. Beide vrouwen, zowel A. 
als Z., hebben uitsluitend in Marokko gewoond. 
Mijnheer B. woonde ook in Nederland en ontvangt 
sinds juli 1992 een AOW-ouderdomspensioen met 
een toeslag.  
 
Met ingang van juli 1995 werd deze AOW-toeslag 
ingetrokken en ontving eerste echtgenote A. zelf 
een ouderdomspensioen. Vóór het overlijden van 
eerste echtgenote A. wees de SVB twee AOW-
aanvragen van tweede echtgenote Z. af. Dit bij 
besluiten van 1 augustus 2002 en 9 mei 2005, 
waartegen appellante geen rechtsmiddelen 
aanwendde. Na het overlijden van A., verzocht 
mijnheer B. om aan zijn tweede echtgenote Z. 
alsnog een ouderdomspensioen toe te kennen. Bij 

besluit van 21 februari 2011 werd ook dit verzoek 
afgewezen.  
 
De SVB steunt zijn beslissingen onder meer op (de 
uitleg en toepassing die de SVB in geval van 
polygamie geeft aan) zowel het oude Algemeen 
verdrag inzake sociale zekerheid tussen het 
Nederland en Marokko (hierna: NMV oud) als het op 
1 november 2004 in werking getreden 
wijzigingsverdrag van 30 september 1996 (hierna: 
NMV nieuw).  
 
Sinds de wijziging van het NMV in 2004 wordt het in 
het verleden aan de gehuwde man toegekende en 
van zijn leven afhankelijke pensioen, thans gesplitst 
in een zelfstandig pensioen voor beide echtgenoten 
waarbij het pensioen van de vrouw niet langer 
afhankelijk is van het leven van de man. Vóór 1 
november 2004 (onder het oude NMV) was 
überhaupt niet voorzien in een zelfstandige 
aanspraak op ouderdomspensioen voor gehuwde 
vrouwen. Bij de berekening van het pensioen van 
de man werd destijds alleen rekening gehouden met 
huwelijkse tijdvakken van het eerste huwelijk. Vanaf 
1 november 2004 voorziet het nieuwe NMV alleen in 
een zelfstandig ouderdomspensioen voor de eerste 
echtgenote.  
 
Ten eerste onderzoekt de Centrale Raad van Beroep 
de mogelijke rechten die appellante aan het nieuwe 
NMV kan ontlenen. Hierbij stelt de Raad vast dat 
appellante vóór haar 65e verjaardag niet de positie 
van eerste echtgenote had ingenomen en bijgevolg 
niet voldoet aan de voorwaarden van het nieuwe 
NMV. Bovendien heeft de SVB bij de beleidsmatige 
toekenning van ouderdomspensioenen vanaf 2005 
in soortgelijke gevallen geen (van het leven van de 
man afhankelijke) pensioenen toegekend aan 
tweede echtgenotes. Deze uitvoering van het NMV 
door de SVB kan niet als onjuist of onredelijk 
worden aangemerkt en doorstaat bijgevolg de 
‘marginale toetsing’ door de Centrale Raad van 
Beroep. 
 
Ten tweede gaat de Raad na of en in welke mate 
appellante aanspraken kan ontlenen aan (de 
beleidsmatige toepassing door de SVB van) het 
oude NMV. Volgens de Centrale Raad van Beroep is 
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het primair aan de regeringen van Nederland en 
Marokko om vast te stellen op welke wijze de 
huwelijkse tijdvakken vervuld onder het oude NMV 
worden vastgelegd in nieuwe rechten. Verder merkt 
de Centrale Raad van Beroep op dat de weigering 
van een ouderdomspensioen aan de tweede 
echtgenote, na het overlijden van de eerste 
echtgenote, in overeenstemming is met de 
beleidsmatige toepassing die de SVB heeft gegeven 
aan het oude NMV sedert de verzelfstandiging van 
rechten en plichten in de AOW sinds 1 april 1985. 
 
Aldus oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat 
appellante, de tweede echtgenote van mijnheer B., 
na het overlijden van zijn eerste echtgenote, noch 
op grond van het oude of nieuwe NMV, noch op 
grond van de beleidsmatige toepassing hiervan door 
de SVB, een zelfstandige aanspraak heeft op een 
Nederlands AOW-pensioen. Bijgevolg wordt het 
beroep ongegrond verklaard.  
 
CRvB 8 januari 2014, nr. 12-897 AOW. 
 
6.4. AOW rechten voor in Turkije wonende 
echtgenoot  
 
Voor de Centrale Raad van Beroep rees de vraag of 
een in Turkije wonende echtgenote AOW-
pensioenrechten kan ontlenen op grond van 
tijdvakken van vrijwillige AOW-verzekering van haar 
echtgenoot op grond van (artikel 24 van) het 
Verdrag tussen Nederland en Turkije inzake sociale 
zekerheid (hierna verkort: NTV).  
 
De Centrale Raad van Beroep stelt dat het NTV op 
dit punt niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Ten 
eerste spreekt artikel 24 NTV van een “verzekerde” 
ingevolge de Nederlandse wettelijke regeling inzake 
ouderdomsverzekering en niet van een “verplicht 
verzekerde”. Bovendien bepaalt artikel 1, aanhef, l 
NTV dat de term “tijdvakken van verzekering” niet 
alleen tijdvakken van arbeid omvat maar ook 
tijdvakken van premiebetaling, dewelke omschreven 
worden als tijdvakken van verzekering of als 
tijdvakken die in aanmerking genomen worden in de 
wetgeving waaronder die tijdvakken zijn vervuld.  
 
Overigens bestond reeds ten tijde van het sluiten 
van het NTV de mogelijkheid om een vrijwillige 

verzekering af te sluiten, waarbij deze tijdvakken 
van premiebetaling werden aangemerkt als 
tijdvakken van verzekering. De Centrale Raad 
bemerkt bovendien dat noch in artikel 24 NTV noch 
elders in het Verdrag deze tijdvakken van vrijwillige 
verzekering uitgesloten zijn van de “tijdvakken van 
verzekering” die in aanmerking worden genomen 
voor de medeverzekering. Bijgevolg oordeelt de 
Centrale Raad van Beroep dat een in Turkije 
wonende huwelijkspartner op grond van het 
Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid 
tevens rechten kan ontlenen aan de vrijwillige 
verzekering van diens echtgenoot.  
 
CRvB 31 januari 2014, nr. 12-1238 AOW. 
 

7. Buitenlandse rechtsleer  
 
7.1. Das Recht der betrieblichen 
Altersversorgung 
 
Die betriebliche Altersversorgung als zweite Säule 
der Alterssicherung hat in den vergangenen Jahren 
eine deutliche Stärkung erfahren. Die Zahl der 
versorgungsberechtigten Arbeitnehmer hat sich 
weiter erhöht, die Zahl der Angebote hat sich 
deutlich vermehrt und die Beurteilung aller 
einschlägigen Rechtsfragen ist immer komplexer 
geworden. Im Zusammenspiel von Zivil-, Arbeits-, 
Steuer-, Bilanz- und Sozialversicherungsrecht ist die 
Haftungsgefahr ständig gewachsen. Hier gibt das 
Werk Orientierung und Antwort auf alle 
Fragen.Neben der Kommentierung des BetrAVG, die 
den Schwerpunkt des Werkes bildet, behandeln die 
Autoren in systematischen Darstellungen die 
Durchführungswege der bAV sowie die 
Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung. 
 
S. UCKERMANN, A. FUHRMANNS, F. OSTERMAYER en P.A. 
DOETSCH (eds.), Das Recht der betrieblichen 
Altersversorgung. Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- 
und Sozialversicherungsrecht Kommentar, Munchen, 
C.H. Beck, 2014, 993 p.  
 
7.2. Rechtliche Grenzen der Beitragserhebung 
durch den Pension-Sicherungs-Verein 
 
Die Autoren stellen die Finanzierung der 
gesetzlichen Insolvenzsicherung von 
Pensionsverpflichtungen über den Pensions-
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Sicherungs-Vereins VVaG dar. In diesem 
Zusammenhang zeigen sie die rechtlichen Grenzen 
der Beitragsfinanzierung auf und beleuchten die 
Angreifbarkeit von Beitragsbescheiden sowie eine 
mögliche Rückforderung von zu viel gezahlten 
Beiträgen. Ein erstinstanzliches Urteil des ArbG 
Würzburg könnte hierbei eine neue Richtung bei der 
Bestimmung der Beitragsbemessungsgrundlage für 
die Beitragsfestsetzung vorgeben. 
 
T. FRANK en S. WALTHIERER, ʺRechtliche Grenzen der 
Beitragserhebung durch den Pension-Sicherungs-
Vereinʺ, der Betrieb 2013, afl. 49, 2800-2801.  
 
7.3. Teuerungsanpassung der Betriebsrenten 
in 2014 
 
Gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG ist ein Arbeitgeber, der 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
zugesagt hat, verpflichtet, alle drei Jahre eine 
Anpassung dieser Leistungen aufgrund der 
Teuerungsrate zu prüfen. Der Beitrag erörtert die 
dafür relevanten Parameter. 
 
Auch wenn die Verbraucherpreise in 2013 
gegenüber 2012 im Jahresdurchschnitt lediglich um 
1,5% anstiegen, so lag die für die 
Teuerungsanpassung der Betriebsrenten 
maßgebende dreijährige Teuerungsrate aufgrund 
der höheren Inflationsraten in 2011 (+2,1%) und 
2012 (+2,0%) erwartungsgemäß im Wesentlichen 
deutlich oberhalb von 5% und erreichte zu den 
Anpassungsstichtagen August und Oktober ihr 
Maximum von 6,0%. Der geringe Anstieg der 
Verbraucherpreise in 2013 ist insbes.  
 
Nach einem schwachen Wirtschaftswachstum in 
2013 sagen die führenden Wirtschaftsinstitute für 
Deutschland einheitlich eine deutliche Erholung des 
Wachstums voraus. Hieraus könnte i. V. mit der 
weltweiten Entwicklung zeitverzögert ein Anziehen 
der Inflationsrate resultieren. 
 
M. BECHTOLDT en S. BIRKEL, ʺTeuerungsanpassung 
der Betriebsrenten in 2014ʺ, der Betrieb 2014, afl. 4, 
180-185.  
 
7.4. Rapport Moreau sur la réforme des 
retraites 
 

Le rapport Moreau, rendu public dans le courant du 
mois de juin 2013, a ouvert la voie à la cinquième 
réforme des retraites de ces vingt dernières années. 
Suscitant un foisonnement de critiques et bien peu 
de louanges, le rapport Moreau avance pourtant 
nombre de suggestions qui conduiraient à une 
authentique réforme des régimes de retraite de 
base si elles étaient mises en œuvre. Après un 
aperçu de la genèse, l’auteur discute le contenu du 
rapport. Ensuite, il critique la réception du rapport 
par les organisations d’empoyers et de salariés. 
J.-P. CHAUCHARD, “Heurs et malheurs du rapport 
Moreauʺ, Droit social 2013, afl. 12, 1044-1052.  
 

8. NIEUWE LIFE AND BENEFITS  
 
In Life&Benefits nr. 2013/10 lezen we:  
- Aanvullende pensioenen - Insolvabiliteit van de 

verzekeraar: hoever reikt de 
verantwoordelijkheid van de werkgever? (door C. 
MERLA en E. LAEREMANS) 

- Socialezekerheidsbijdragen – Vanaf 2015 
betalen zelfstandigen sociale bijdragen op 
inkomen van lopend jaar (door L. VEREYCKEN)  

- Levensverzekering – Kwalificatie als 
levensverzekering geen overlijdensdekking nodig 
(door P. VAN EESBEECK) 

 
In Life&Benefits nr. 2014/01  lezen we:  
- Fiscaliteit – Met een Belgisch pensioen naar het 

buitenland (door M. SCHURMANS, P. GILLEMON en P. 
ROELS)  

- SEPA – Europese domiciliëring uiterlijk op 1 
februari 2014 (door L. VEREYCKEN) 

- Begunstigingsclausule – ‘Erfgenamen’ vs. 
‘nalatenschap’: quid met de schuldeisers? (door 
P. VAN EESBEECK) 
 

In Life&Benefits nr. 2014/02  lezen we:  
- Tweede pijler zelfstandigen – VAPZ blijft 

ondanks solidariteitsbijdrage van 2 % ‘beste 
koop’ (door P. VAN EESBEECK) 

- Fiscaliteit – Met een aanvullend pensioen van of 
naar Luxemburg ( door P. GILLEMON en P. ROELS) 

- Beleggingsverzekeringen – Nieuw: 
volksleningsverzekering met 1,1 % premietaks 
(door L. VEREYCKEN) 
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9. RVP-dienstnota’s 
 
De RVP vaardigde volgende dienstnota’s uit:  
- Dienstnota 2013/13: Verhoging van bepaalde 

pensioenen werknemer op 1.01.2014  
- Dienstnota 2014/1: Tabellen voor de berekening 

van de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 
2014 ingaan (definitieve tabellen) 

- Dienstnota 2014/2: Tabellen voor de berekening 
van de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 
2015 ingaan (voorlopige tabellen)  

- Dienstnota 2014/3: Betalen van een bijzondere 
verwarmingstoelage aan de gerechtigden op een 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden in 
februari 2014 

- Dienstnota 20014/4: Pensioenhervorming 
vervroegd pensioen  
 

10. International update  
 
10.1. Armenia  
 
On January 1, the Armenian government introduced 
a second pillar of individual accounts that is 
mandatory for workers born on or after January 1, 
1974, and voluntary for those born before 1974. 
Once a worker has chosen to participate, the 
decision cannot be reversed. In addition to the 
second pillar, other components of the Armenian 
pension system include a first-pillar PAYG program 
and voluntary third-pillar individual accounts. 
 
The PAYG program covers all employed and self-
employed persons. It is financed by (1) employee 
contributions of 3 percent of monthly after-tax 
earnings and (2) employer contributions of 7,000 
drams (US$17.29) a month in addition to an amount 
based on the employees’ income levels. To receive a 
pension, a worker must be age 63 with at least 25 
years of covered employment. A social assistance 
pension is paid at age 65 to workers with less than 
5 years of covered employment. 
 
Bron: SSA, International Update Armenia, January 
2014, te consulteren via:  
www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/#ar
menia.  
 

10.2. France  
 
On December 18, the National Assembly approved a 
public pension reform that gradually increases both 
the contribution rates and the required number of 
contribution years for a retirement benefit. The 
reform includes amongst others increasing employer 
and employee contributions as well as a gradual rise 
in the number of contribution years required for a 
full benefit. Other features of the new reform 
include: changing the rules for crediting quarters of 
coverage, simplifying access to retirement and 
creating a new committee to evaluate the pension 
system.  
 
Bron: SSA, International Update France, January 
2014, te consulteren via:  
www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/#fra
nce.  
 
10.3. Spain  
 
On December 23, a new law entered into force that 
introduces a sustainability factor linking initial 
pensions to changes in life expectancy and changes 
the way public pensions are indexed. Firstly, the 
principle of a sustainability factor was introduced in 
the 2011 reform of the country’s pay-as-you-go 
public pension system.  However, the 2011 law did 
not provide any specific details on the sustainability 
factor. Beginning in 2019, the sustainability factor 
will be based on life expectancy at the normal 
retirement age during a 5-year period. That factor 
will be applied only once, when the initial pension is 
determined, and will be revised every 5 years. 
 
Secondly, the new law creates a new indexation 
method whereby benefits will be adjusted based on 
the ratio of the social security system’s income 
(contributions) to expenses (benefits) over the past 
5 years and projected for the next 5 years (every 
January starting in 2014). The law also establishes 
minimum and maximum levels of adjustment. 
 
Bron: SSA, International Update Spain, January 
2014, te consulteren via:   
www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/#sp
ain.  
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10.4. China 
 
China’s pension system consists of basic pension 
insurance and mandatory individual accounts for 
urban workers (in enterprises and certain 
institutions) and the urban self-employed, in 
addition to two voluntary pension programs: one for 
rural workers and another for non-employed urban 
residents. 
 
On January 1, the Chinese government introduced 
tax incentives to promote voluntary occupational 
pensions, known as Enterprise Annuity (EA) plans. 
The new rules were adopted in an effort to make EA 
plans more attractive and help develop the country’s 
evolving multipillar retirement system. Introduced in 
2004, EA plans are the only approved occupational 
retirement plans in the country. However, the 
participation rate is low.  
 
Employers sponsoring an EA plan must contribute to 
an employee’s account. Most plan sponsors 
contribute from 5 to 8 percent of employee earnings 
up to a legal maximum of one-twelfth of the 
previous year’s payroll. Employees’ contributions are 
voluntary. At retirement (age 60 for men and 
professional women, age 55 for non-professional 
salaried women, and age 50 for other categories of 
female workers), employees can withdraw the funds 
accumulated as a lump sum or annuity. Under the 
new tax rules monthly employer contributions are 
not taxable.  
 
Furthermore, employer contributions were 
considered a separate category of taxable monthly 
payroll. Since the reform, employee monthly 
contributions on income up to 4 percent of salary 
(based on their previous year’s annual earnings) are 
tax deductible. Monthly contributions that exceed 4 
percent are taxed as income. Earnings on 
investments in the account portfolio remain tax 
exempt. In addition, accumulated contributions and 
earnings withdrawn at retirement are now taxed as 
income.  
 
Bron: SSA, International Update China, January 
2014, te consulteren via:  
www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/#chi
na.  

 

11. Gelezen in het Staatsblad  
 
11.1. Stengere voorwaarden voor betalingen 
Sluitingsfonds bij SWT 
 
De Sluitingswet van 26 juni 2002 bepaalt dat het 
Sluitingsfonds de bedrijfstoeslag bij het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) uitbetaalt 
wanneer de werkgever zijn verplichtingen niet 
nakomt en de ontslagen werknemers aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Hoewel er bepaalde 
wettelijke uitsluitingen gelden, kan de bevoegde 
federale minister alsnog zijn goedkeuring geven 
voor een betaling van de bedrijfstoeslag door het 
Sluitingfonds. Bij KB van 13 december 2013 worden 
de voorwaarden voor deze ministeriële goedkeuring 
verstrengd. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking 
op 16 januari 2013.  
 
KB 15 december 2013 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering 
van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting 
van de ondernemingen, BS 6 januari 2013.  
 
Zie: Artt. 51 en 52 Wet van 26 juni 2002 
betreffende de sluiting van de ondernemingen, BS 9 
augustus 2002 (Sluitingswet).  
 
Zie: KB 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet 
van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen, BS 30 maart 2007.  
 
11.2. Verhoging invaliditeitspensioen 
mijnwerkers 
 
Bij KB van 29 januari 2014 werden de bedragen van 
de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers 
verhoogd met ingang van 1 september 2013.  
 
KB 29 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970 betreffende het 
invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, BS 
10 februari 2014. 
 
Zie: Art. 4, § 1, eerste lid KB 19 november 1970 
betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de 
mijnwerkers, BS 26 november 1970. 
 
 
11.3. Verlenging SWT voor mindervalide 
werknemers  
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De CAO nr. 91 heeft een specifiek stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) uitgewerkt 
voor mindervalide werknemers vanaf 58 jaar met 
een loopbaan van 35 jaar. Deze regeling trad in 
werking op 1 januari 2008 voor de ‘brugpensioenen’ 
die ingaan vanaf 1 januari 2010. Bij CAO nr. 105 
werd deze regeling verlengd tot 31 december 2014. 
Een aanpassing van het KB van 3 mei 2007 was 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ontslagen 
werknemers naast hun bedrijfstoeslag ook recht 
zouden hebben op het statuut van werkloze met 
bedrijfstoeslag.  
 
Vandaar dat een KB van 26 december 2013 nu een 
machtiging van onbepaalde duur inschrijft in het KB 
op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
Om een juridische lacune te vermijden, treedt dit KB 
retroactief in werking op 1 januari 2013. In de 
praktijk verandert er niets omdat de RVA de CAO nr. 
105 reeds toepaste. 
 
KB 26 december 2013 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van 
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 
28 januari 2014.  
 
Zie: Art. 3, § 6 KB 3 mei 2007 tot regeling van het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 8 
juni 2007; CAO nr. 91 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de toekenning van een 
aanvullende vergoeding in het kader van het 
brugpensioen voor sommige oudere mindervalide 
werknemers en werknemers met ernstige 
lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen, 
BS 21 februari 2008 ; CAO nr. 105 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de toekenning van een 
aanvullende vergoeding in het kader van de 
werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige 
oudere mindervalide werknemers en werknemers 
met ernstige lichamelijke problemen, indien zij 
worden ontslagen, BS 24 oktober 2013. 
 
11.4. Vereenvoudiging Inkomensgarantie 
voor Ouderen 
 
Bij wet van 8 december werd de Inkomensgarantie 
voor Ouderen (IGO) aanzienlijk vereenvoudigd. 
Vooreerst wordt een nieuwe benadering van het 
begrip ‘samenwoonst’ geïntroduceerd. Hoewel de 
IGO een individueel recht is, is ‘samenwoonst’ op 
twee vlakken van belang voor de berekening. 
Enerzijds is het maximumbedrag hoger voor 
alleenwonenden (verhoogd basisbedrag). Anderzijds 

bepaalt de vorm van samenwonen zowel de 
personen wiens de pensioenen en 
bestaansmiddelen in aanmerking worden genomen 
bij het bestaansmiddelenonderzoek als de ‘deler’ die 
op deze som wordt toegepast. Door de 
aanpassingen moet het recht op IGO niet telkens 
opnieuw worden onderzocht wanneer het aantal 
personen dat dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, 
verandert.  
 
Ook de de toepassing van de ‘deler’ wordt 
aangepast. Zo worden kinderen, behoudens enkele 
uitzonderingen, niet meer in de deler opgenomen. 
Verder verandert de toekenning van het verhoogd 
basisbedrag. De rechthebbende die gaat 
samenwonen met een bloed- of aanverwant in 
rechte lijn wordt beschouwd als een alleenstaande. 
Aldus wordt de regeling die al bestond voor de 
neergaande rechte lijn zoals kinderen en 
kleinkinderen, uitgebreid tot de ouders. Bovendien 
worden gehuwden en wettelijk samenwonenden  
voortaan op dezelfde manier behandeld. Daarnaast 
wordt de regeling voor personen die in een rusthuis 
of een rust- en verzorgingstehuis verblijven,  
uitgebreid.  
 
Verder worden de categorieën van gerechtigden 
aangepast aan de Europese regelgeving, door een 
uitbreiding met onderdanen van landen die het 
Herziene Europese Sociaal Handvest ondertekenden. 
De inwerkingtreding van deze uitbreiding zal bij KB 
worden bepaald. Ook personen met een subsidiaire 
beschermingsstatus worden, ter omzetting van 
Richtlijn 2011/9, als extra categorie van 
gerechtigden ingevoerd.  
 
De wet van 8 december 2013 treedt globaal 
genomen in werking op 1 januari 2014. Er geldt wel 
een overgangsregeling. Personen aan wie al vóór 1 
januari 2014 een IGO werd toegekend, behouden 
het op basis van de vorige regeling toegekende 
IGO-bedrag tot op het moment dat het ambtshalve 
of op aanvraag wordt herzien naar aanleiding van 
een feit dat zich voordoet ten vroegste vanaf 1 
januari 2014. De herziening van het recht op IGO 
zal dan gebeuren volgens de nieuwe regels. 
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Wet van 8 december 2013 tot wijziging van de wet 
van 22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen, BS 16 december 
2013.  
 
11.5. Aanpassing IGO-besluit  
 
In navolging van de wijziging van de IGO-wet, 
wordt bij KB van 7 februari 2014 het IGO-besluit 
aangepast. Ten eerste wordt de categorie “wettelijk 
samenwonende” ingevoerd en met gehuwden 
gelijkgesteld. Verder  voorziet het KB een 
efficiëntere controle op het effectieve verblijf in 
België. Van deze verblijfsvoorwaarde wordt ook een 
toekenningsvoorwaarde gemaakt. Ten derde wordt 
de mogelijkheid om verder te werken verbeterd.  
 
Op de som van de in aanmerking te nemen 
beroepsinkomsten bij de vaststelling van het IGO-
bedrag wordt voortaan 5 000 EUR vrijgesteld. Ten 
slotte worden enkele maatregelen genomen om 
onterechte betalingen te voorkomen, waaronder de 
formalisering van de opvraging van de aangifte van 
nalatenschap. Dit KB treedt retroactief in werking op 
1 januari 2014. Voor personen voor wie de IGO 
ingaat vóór 1 januari 2014 geldt een 
overgangsregeling.  
 
KB 7 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een 
algemeen reglement betreffende de 
inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing 
van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot 
uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 
7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 
22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen, BS 18 februari 
2014. 
 
11.6. Inningsprocedure RIZIV-bijdrage door 
RVP 
 
Tot voor kort beheerden het RIZIV en de RVP de 
inhouding van 3,55% voor de financiering van het 
RIZIV samen. Bij wet van 13 maart 2013 werd de 
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) exclusief 
bevoegd voor de inning en het beheer van de 
RIZIV-bijdrage.  
 
Het KB van 8 december 2013 omschrijft hoe de 
inning en het beheer verloopt. De 

uitbetalingsinstellingen moeten de RIZIV-inhouding 
sowieso doen, tenzij de RVP uitdrukkelijk een 
vrijstelling verleent. Wanneer de RVP later alle 
(aanvullende) pensioenen van de verschillende 
uitbetalingsinstellingen samenvoegt, zal de bijdrage 
herberekend worden. Globaal genomen treedt de 
wet van 13 maart 2013 samen met het 
uitvoeringsbesluit in werking op 1 januari 2014. 
 
KB 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 
en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot 
hervorming van de inhouding van 3,55% ten gunste 
van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de 
pensioenen, BS 16 december 2013.  
 
Zie ook: Wet 13 maart 2013 tot hervorming van de 
inhouding van 3, 55 % ten gunste van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en de 
solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen, BS 
21 maart 2013 (zie: 9.6. “RVP bevoegd voor inning 
en invordering van 3,55 % RIZIV-bijdrage”, 
Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht 2012-2013, nr. 
3, 18).  
 
Art. 191, eerste lid, 7° gecoördineerde wet van 14 
juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 
augustus 1994. 
 
11.7. Publicatie aangepaste 
pensioenbedragen  
 
Op 1 september 2013 werden de bedragen van een 
aantal sociale uitkeringen verhoogd, waaronder de 
werknemers- en zelfstandigenpensioenen.  Met 
enige vertraging werden de aangepaste reële 
bedragen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  
 
Aanpassing buiten index op 1 september 2013 van 
het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 24 
december 2013.  
 
11.8. Versterkte pensioenbonus voor 
zelfstandigen vanaf 1 januari 2014 
 
De programmawet van 28 juni 2013 heeft de 
pensioenbonus voor meer zelfstandigen toegankelijk 
gemaakt. Deze pensioenbonus wordt toegekend aan 
zelfstandigen die hun beroepsbezigheid voortzetten 
meer dan één jaar na de datum waarop ze hun 
vervroegd rustpensioen hadden kunnen krijgen. Ook 
zelfstandigen die hun beroepsbezigheid voortzetten 
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na hun 65ste, en die een loopbaan van minstens 40 
jaren kunnen bewijzen, komen in aanmerking.  
 
Het uitvoeringsbesluit van 15 december 2013 
omschrijft de toekenningsvoorwaarden, de aard en 
het bedrag van de bonus. De nieuwe 
pensioenbonus wordt toegekend voor elk kwartaal 
van beroepsbezigheid als zelfstandige dat gelegen is 
in de referteperiode, en ten vroegste vanaf 1 januari 
2014. Voor zelfstandigen die op 31 december 2013 
al voldeden aan de voorwaarden om een bonus te 
krijgen, blijft de oude regeling van kracht voor 
prestaties verricht vóór 1 januari 2014.  
 
De bonus is een persoonlijk recht van de 
gerechtigde op een rustpensioen. Het bedrag van 
de pensioenbonus wordt toegekend per kwartaal en 
stijgt in functie van de duur waarmee de ingang van 
het rustpensioen wordt uitgesteld ten opzichte van 
de eerst mogelijke datum waarop het pensioen kan 
ingaan. De pensioenbonus wordt pas toegekend 
vanaf de datum waarop het rustpensioen 
daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat. 
Bovendien is deze slechts betaalbaar wanneer het 
rustpensioen wordt uitgekeerd. Het KB van 15 
december 2013 treedt in werking op 1 januari 2014. 
 
KB 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 3/1 
van de wet van 23 december 2005 betreffende het 
generatiepact, BS 23 december 2013; Wet 23 
december 2005 betreffende het generatiepact, BS 
30 december 2005 (Generatiepactwet) en zie ook: 
KB 25 februari 2007 tot uitvoering van titel II, 
hoofdstuk I van de wet van 23 december 2005 
betreffende het generatiepact, BS 29 maart 2007. 
 
11.9. PDOS bevoegd voor betaling 
overheidspensioenen  
 
Bij wet van 28 april 2010 werd de bevoegdheid van 
de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 
inzake de betaling van de pensioenen en renten van 
de overheidssector overgeheveld naar de 
Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS). Het 
KB van 21 december 2013 legt de inwerkingtreding 
van deze overname vast op 1 januari 2014.  
 
KB 21 december 2013 tot vaststelling van de 
overnamedatum van de CDVU-Pensioenen door de 
Pensioendienst voor de overheidssector, alsook de 
nadere regels inzake de overdracht van het 

personeel, BS 30 december 2013.  Zie: Art. 138, 
139 en 142 wet 28 april 2010 houdende diverse 
bepalingen, BS 10 mei 2010. 
 
11.10. Rechtzetting materiële vergissing RSZ-
bijdrage sectorstelsel  
 
Bij wet van 21 december 2013 zette de wetgever 
een materiële vergissing recht inzake de bijzondere 
bijdrage op de premies betaald aan een sectoraal 
pensioenstelsel. Bij wet van 26 juni 1992 werd deze 
bijzondere RSZ-bijdrage verhoogd van 3,5 % naar 
8,86 %. Hiertoe werd artikel 38, §3 ter, eerste lid 
van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers gewijzigd. Het tweede lid van hetzelfde 
artikel moest tegelijkertijd worden gewijzigd, 
hetgeen per vergissing niet gebeurde. Deze 
materiële vergissing werd gecorrigeerd door (artikel 
27 van) de programmawet van 27 december 2012, 
dat onterecht uitwerking had met ingang op 1 juli 
1993 in plaats van 1 juli 1992. Deze materiële 
vergissing werd op zijn beurt rechtgezet bij wet van 
21 december 2013.  
 
Wet 21 december 2013 houdende dringende diverse 
bepalingen inzake sociale wetgeving, BS 27 januari 
2014.  
 
11.11. Geïndexeerde inkomensgrenzen voor 
gepensioneerden in overheidssector die 
bijverdienen  
 
Vrijwillig werken na de pensioenleeftijd is één van 
de pijlers van de pensioenhervorming. Wie een 
beroepsloopbaan van 42 jaar bewijst, kan vanaf zijn 
65ste onbeperkt bijverdienen met behoud van 
pensioen. Dat geldt binnen de 3 pensioenstelsels 
(werknemers, zelfstandigen en ambtenaren). Voor 
de overheidssector is de onbeperkte cumul 
ingevoerd via de programmawet van 28 juni 2013.  
 
Indien aan de voorwaarden voor ‘toegelaten arbeid’ 
niet werd voldaan, dan geldt er nog een 
inkomensgrens. Deze drempelbedragen worden 
vanaf 2014 geïndexeerd. De FOD Sociale Zekerheid 
heeft de geïndexeerde bedragen voor dit jaar 
(startindex 140,93 – indexcijfer 143,69) 
gepubliceerd in het Staatsblad van 7 februari 2014. 
De nieuwe bedragen gelden sinds 1 januari 2014. 
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Bericht betreffende de indexering van de 
jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 
en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 7 
februari 2014.  Zie: Artt. 75-102 programmawet van 
28 juni 2013, BS 1 juli 2013. 
 
11.12. Sectorpensioenen 
 
B.Br.Ex. 19 december 2013 waarmee het Brussels 
Hoofdstedelijk Parkeeragentschap gemachtigd 
wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel 

georganiseerd door de wet van 28 april 1958 
betreffende het pensioen van personeelsleden van 
zekere organismen van openbaar nut alsmede van 
hun rechthebbenden, BS 16 januari 2014.  
 
KB 3 februari 2014 dat het pensioenstelsel ingesteld 
door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op 
de personeelsleden van het Instituut voor 
Gerechtelijke Opleiding, BS 7 februari 2014. 
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docenten in de leergang pensioenrecht zijn vrij om suggesties te geven naar de inhoud. Reacties zijn welkom 
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Ingangsdatum pensioen bij ziekte na 65ste verjaardag 
 

Een gepensioneerde wordt 65 jaar in november 2010. Tijdens het ambtshalve onderzoek naar zijn 
pensioenrechten begin 2010 meldt de gepensioneerde op een model 74 (zijnde de verklaring betreffende 
de beroepsbezigheid)  aan de RVP dat hij na zijn 65ste voltijds zal blijven verder werken. In januari 2012 
wordt de gepensioneerde ziek en ontvangt hij nog zijn gewaarborgd loon van zijn werkgever. De 
gepensioneerde verwacht om in februari 2012 ziektevergoedingen te ontvangen van zijn mutualiteit. Maar 
het ziekenfonds deelt hem na enige tijd mee dat hij geen recht heeft op ziektevergoedingen gelet op zijn 
leeftijd (ouder dan 65 jaar), hetgeen correct is. Zodra hij dit verneemt dient de gepensioneerde een 
pensioenaanvraag in. Wij zijn ondertussen 29 mei 2012. De RVP stuurt hem een beslissing met als 
ingangsdatum 1 juni 2012 (de maand  volgend op zijn aanvraag). De gepensioneerde kan met deze 
ingangsdatum geen genoegen nemen vermits hij  geen enkel inkomen heeft, met name noch pensioen, 
noch ziektevergoeding van februari tot en met mei 2012. 
 
De RVP blijft bij zijn standpunt. Betrokkene contacteert de Ombudsman. De Ombudsman vroeg aan de RVP 
om de beslissing te herzien en het pensioen toe te kennen vanaf 1  februari 2012, met name de 1ste van 
de maand volgend op de stopzetting van de beroepsactiviteit. Het onderzoek door de Ombudsman toonde 
immers aan dat betrokkene niet gevraagd had te verzaken aan het onderzoek van zijn rechten, doch dat hij 
- door de melding op het model 74 dat hij verder werkt - enkel de niet-uitbetaling van het hem toegekende 
pensioen wenste. Had betrokkene daarentegen verzaakt aan het onderzoek van zijn pensioenrechten - 
quod non- dan was een nieuwe aanvraag met daaropvolgend een toekenningsbeslissing vereist. In dat 
geval had de Ombudsman ingestemd met de toepassing van artikel 2 §1 van de wet van 20 juli 1990 dat 
bepaalt dat het pensioen ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag ingaat. Doch in 
casu volstaat het verzenden van een model 74 met vermelding van de stopzettingsdatum om de betaling 
van de toekenningsbeslissing - die in casu ten onrechte niet getroffen was - met terugwerkende kracht 
mogelijk te maken. Artikel 25 KB nr. 50, dat stelt dat het pensioen slechts betaald wordt wanneer de 
gepensioneerde geen beroepsactiviteit uitoefent, dient immers toegepast te worden in combinatie met 
artikel 3 bis KB nr. 50 volgens hetwelk de ingangsdatum van het pensioen wordt bepaald op de datum van 
de eerste uitbetaling. De RVP volgt de Ombudsman en zendt een nieuwe beslissing met terugwerkende 
kracht tot februari 2012 waardoor betrokkene meer dan 3.750 euro achterstallen ontvangt. 
 
Maar wat  indien betrokkene had verzaakt aan zijn pensioenrechten. Dan moet hij een nieuwe aanvraag 
indienen. Het pensioen gaat dan ten vroegste in de maand volgend op de aanvraag. Het is voor de burger 
een technisch-juridisch verschil tussen “verzaking aan de toekenning” en “geen uitbetaling van een 
toegekend pensioen wensen”. De Ombudsman riep dan ook op om maatregelen te treffen zodat 
voorkomen wordt dat mensen die na 65 jaar verder werken zonder vervangingsinkomen (pensioen of 
ziektevergoeding) gezet worden tijdens periodes van ziekte.  Deze oproep viel niet in dovemansoren. In 
antwoord op een parlementaire vraag (vraag van mevrouw Meryame Kitir aan Minister van Pensioenen over 
de uitbetaling van pensioenen aan personen die na hun 65ste blijven werken en ziek worden, Hand. Kamer 
2013-14, 21 februari 2014, nr. 20459, 5-6) antwoordt de Minister van Pensioenen  op 21 januari 2014 dat 
de RVP akkoord is om, op voorwaarde dat de aanvraag of het toesturen van een model 74 binnen een 
redelijke termijn gebeurt (1 jaar maximum), een zekere terugwerkende kracht te verlenen ook wanneer de 
gepensioneerde verzaakte aan zijn pensioen. Aldus zou het pensioen steeds een aanvang kunnen nemen 
de maand volgend op het einde van het gewaarborgd loon dat de werkgever uitbetaalt. 
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“De ongeschreven pensioenwet” 
 

 
Ergens in deze nieuwsbrief staat er – goed verstopt bij 

het internationale nieuws – een heuse copernicaanse 

pensioenrevolutie. Spanje heeft namelijk één van de meest 

drastische pensioenhervormingen doorgevoerd van alle westerse 

landen (zie 10.3.). Het gaat dan niet enkel om het optrekken 

van de pensioenleeftijd of het verlengen van de loopbaan maar 

ook om het invoeren van een zogenaamd actuarieel 

gecorrigeerd stelsel. 

In Spanje wordt er sinds enkele jaren een 

ongeschreven pensioenwet overtreden: de uitgekeerde netto 

wettelijke rustpensioenen liggen gemiddeld een derde hoger dan 

de netto lonen voor voltijdse werknemers. Zowel de OESO als de 

Europese Commissie hebben Spanje hier meermaals op gewezen. 

De ongeschreven wet zegt dat er geen substantiële 

inkomensverrijking van de gepensioneerde bevolking mag zijn 

terwijl er tegelijkertijd een significante inkomensverarming 

plaatsvindt bij de actieve bevolking. Die laatste moet nota bene 

de bijdragen betalen voor de gepensioneerde bevolking.  

Als de relatieve verrijking van de gepensioneerde  

bevolking in te schril contrast staat met de relatieve verarming 

van de actieve bevolking, dan ontstaan er – niet verwonderlijk – 

maatschappelijke spanningen. De gepensioneerde kan nog 

sparen en (vlot) consumeren terwijl de werkende bevolking een 

inkomen heeft dat steeds dichter bij de armoedegrens ligt. 

Vanuit die context is het zelfs normaal dat de geroemde 

Spaanse intrafamiliale solidariteit steeds vaker noodzakelijk is. 

Steeds meer (groot-)ouders ondersteunen financieel hun (klein-

)kinderen. Daarenboven ontstaat er een natuurlijk stevige druk 

op de intergenerationele solidariteit. 

Een regering die geconfronteerd wordt met een zware 

schuldenlast, een hoge werkloosheidsgraad en een 

scheeftrekking in de intergenerationele solidariteit zal 

genoodzaakt worden op te treden en het evenwicht tussen de 

generaties (terug) te herstellen. Het spreekt echter voor zich dat 

dit een moeilijke evenwichtsoefening is. Een regering die al te 

bruusk de verworven pensioenen inkort via belastingen wordt – 

in een vergrijzende maatschappij – gegarandeerd electoraal 

bestraft.  

Het is dus zaak om niet alleen met voldoende 

overgangsmaatregelen te werken maar ook en vooral een 

mechanisme in het leven te roepen dat de balans tussen de 

actieve en de gepensioneerde bevolking opmeet en corrigeert 

waar nodig. 

Zulk een correctiemechanisme bestaat in vele landen 

“klassiek” uit een verlaging van de sociale lasten en vervolgens 

een BTW verhoging op een - al dan niet selectief – aantal 

goederen en diensten. Hierdoor stijgt het relatieve gemiddelde 

inkomen van de actieve bevolking en daalt het relatieve 

gemiddelde inkomen van de gepensioneerde bevolking. De 

daling van de inkomsten op de sociale lasten wordt (meestal 

partieel) gecompenseerd door een stijging van de inkomsten uit 

de consumptie van goederen en diensten. Dit heeft natuurlijk 

vergaande gevolgen want iedereen consumeert wel in mindere 

of meerdere mate, maar niet iedereen heeft een gelijkwaardig 

inkomen. Een pleidooi voor een lastenverlaging is dan ook alles 

behalve neutraal met betrekking tot de impact op de financiering 

van de vergrijzing. 

Spanje heeft echter resoluut voor een ander 

correctiemechanisme gekozen in plaats van deze “klassieke” 

weg van lastenverlaging en BTW-verhoging. Het Spaans 

mechanisme is relatief complex en bestaat uit twee grote 

componenten.  

De eerste component bestaat uit een nieuw 

indexatiemechanisme voor de bestaande pensioenen. Die index 

zal niet meer louter afhankelijk zijn van de relatieve 

levensduurte. Wordt voortaan mee in rekening gebracht: de 

verhouding tussen enerzijds de massa van de sociale bijdragen 

die de sociale zekerheid financiert en anderzijds de massa van 

de uitbetaalde uitkeringen van gans de sociale zekerheid. 

Hierdoor tracht men  een financieel evenwicht te creëren tussen 

inkomsten en uitgaven in gans de sociale zekerheid. De tweede 

component omvat een zogenaamde “sustainabiltity factor”. Deze 

parameter houdt in dat men om de vijf jaar meet wat de 

levensverwachting van de gemiddelde gepensioneerde bevolking 

was gedurende de afgelopen vijf jaar en die factor past men toe 

op de pensioenberekening van de nieuwe pensioenen voor vijf 

jaar. De eerste nieuwe pensioenen die zo “actuarieel 

gecorrigeerd” worden berekend, gaan in vanaf 2019. 

Het is duidelijk dat beide componenten gekenmerkt  

worden door een hoge graad van onvoorspelbaarheid. De 

regering heeft zichzelf hiermee een sleutel in handen gegeven 

waarmee ze quasi onmiddellijk kan ingrijpen in de relatieve 

financiële verhouding tussen de actieve en gepensioneerde 

bevolking. Het is klaar en duidelijk dat de Spanjaarden niet 

langer de ongeschreven pensioenwet willen overtreden. 

Hoe de Spaanse bevolking vanaf 2019 zal reageren is 

natuurlijk nog onzeker. Wat wel al duidelijk is, is dat de 

onvoorspelbaarheid van het systeem geschraagd wordt door 

intransparantie. De formules die gebruikt zullen worden door de 

toekomstige Spaanse regeringen,  zullen geschreven en 

gehanteerd worden door pensioenspecialisten. Het is maar zeer 

de vraag of iedereen het zal begrijpen. Daarmee wordt eigenlijk 

geraakt aan de kern van de (Spaanse) pensioenhervorming: hoe 

legtiem zal dergelijke hervorming ervaren worden?  YS 


