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1. EUROPEES HOF VAN JUSTITIE 
 
1.1. Leeftijdsdiscriminatie op basis van 
pensioenregeling 
 
Een Deense man is op 60-jarige leeftijd ontslagen. 
Hij is nadien aan de slag gegaan bij een andere 
werkgever. In principe had de man, op basis van de 
Deense wetgeving, recht op een ontslagvergoeding 
gelijk aan drie maanden loon. Hij kreeg die 
ontslagvergoeding echter niet omwille van twee 
redenen. Ten eerste was hij op het tijdstip van zijn 
ontslag 60 jaar. Ten tweede had hij zich vóór het 
bereiken van de leeftijd van 50 jaar aangesloten bij 
een regeling die hem recht gaf op een door de 
werkgever betaald ouderdomspensioen.  
 
Het Europees Hof van Justitie stelt dat het 
algemene verbod van leeftijdsdiscriminatie enkel 
van toepassing is tussen particulieren als de situatie 
binnen de werkingssfeer van het in richtlijn 2000/78 
(gelijke behandeling in arbeid en beroep) 
geformuleerde verbod valt. De betrokken wet sluit 
op algemene wijze een hele categorie werknemers 

uit van de speciale ontslagvergoeding en heeft op 
die manier betrekking op de voorwaarden voor 
ontslag van deze werknemers. Hierdoor valt de 
regeling, en ook het geding tussen de man en zijn 
werkgever, onder richtlijn 2000/78. 
 
Het Europees verbod op leeftijdsdiscriminatie verzet 
zich tegen een nationale regeling volgens welke een 
werknemer geen recht op een ontslagvergoeding 
heeft als hij recht heeft op een door de werkgever 
betaald ouderdomspensioen op grond van een 
pensioenregeling waartoe hij voor het bereiken van 
zijn 50ste levensjaar is toegetreden, ongeacht of de 
werknemer ervoor opteert op de arbeidsmarkt te 
blijven dan wel met pensioen te gaan. 
 
HvJ 19 april 2016, nr. C-441/14. 
 
1.2. Vrij verkeer van werknemers 
 
In Luxemburg wordt er een belastingkrediet 
toegekend aan elke belastingplichtige die inkomsten 
uit pensioenen of renten ontvangt. Dit is tenmiste 
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zo als de belastingplichtige in het bezit is van een 
loonbelastingverklaring.  
 
De ontvanger van een ouderdomspensioen krijgt 
evenwel zo geen loonbelastingverklaring als er over 
dit pensioen, hoewel het in Luxemburg belastbaar is, 
geen bronbelasting in Luxemburg wordt ingehouden. 
Dit is het geval als de pensioeninstelling of 
zogenaamde uitkeerder van dat pensioen in een 
andere lidstaat gevestigd is.  
 
Deze regeling wordt aangevochten in het licht van 
het vrij verkeer van werknemers. Het 
belastingvoordeel in de vorm van een 
belastingkrediet wordt geweigerd aan een 
Luxemburgse belastingplichtige die zijn recht heeft 
uitgeoefend om vrij te reizen en te verblijven in een 
andere lidstaat dan de lidstaat waarvan hij 
onderdaan is. De reden van deze weigering is ten 
eerste zijn verblijf in een andere lidstaat en ten 
tweede het feit dat hij een pensioen geniet dat hem 
wordt uitgekeerd door een in die andere lidstaat 
gevestigde uitkeerder. De Luxemburgse 
belastingplichtige wordt zo benadeeld ten opzichte 
van belastingplichtigen die hun recht om vrij in een 
andere lidstaat te reizen en te verblijven niet 
hebben uitgeoefend.  
 
De regeling, die tot een dergelijk verschil in 
behandeling leidt, kan een belastingplichtige ervan 
weerhouden om van die vrijheid gebruik te maken 
en vormt derhalve een beperking van de vrijheden 
van de Unie. 
 
Dergelijke beperkingen kunnen enkel worden 
aanvaard indien zij betrekking hebben op situaties 
die niet objectief vergelijkbaar zijn, of worden 
gerechtvaardigd door een dwingend vereiste van 
algemeen belang. 
 
Volgens het Luxemburgse verweer is het 
belastingkrediet ingevoerd met het oog op een 
selectief belastingbeleid ten gunste van personen 
die behoren tot de sociaal meest kwetsbare lagen 
van de bevolking. Het belastingvoordeel geeft deze 
mensen namelijk een hoger beschikbaar inkomen. 
Het Hof meent evenwel dat een ingezeten 
belastingplichtige die een ouderdomspensioen 
geniet dat uit een andere lidstaat afkomstig is, zich 

niet noodzakelijkerwijs in een andere situatie – van 
sociale kwetsbaarheid – dan een ingezeten 
belastingplichtige die een dergelijk pensioen van 
een in zijn woonstaat gevestigde uitkeerder 
ontvangt. Die belastingplichtigen kunnen allebei tot 
de sociaal meest kwetsbare lagen van de bevolking 
behoren. 
 
De beperking kan dus enkel worden 
gerechtvaardigd door dwingende vereisten van 
algemeen belang. In dat geval moet de beperking 
echter nog geschikt zijn om het nagestreefde doel 
te verwezenlijken en mag zij niet verder gaan dan 
nodig is voor het verwezenlijken van dat doel. De 
Luxemburgse regering slaagt er echter niet in om 
aan te tonen dat er sprake is van een dwingende 
vereiste van algemeen belang. Praktische 
problemen op zich kunnen ook niet volstaan om de 
schending van een verdragsrechtelijk gewaarborgde 
fundamentele vrijheid te rechtvaardigen. Bijgevolg 
kunnen de beperkingen die voortvloeien uit de 
nationale regeling, niet gerechtvaardigd worden en 
verzet het vrij verkeer van werknemers zich tegen 
het voorbehouden van het voordeel van een 
belastingkrediet aan belastingplichtigen die in het 
bezit zijn van een loonbelastingverklaring. 
 
HvJ 26 mei 2016, nr. C-300/15. 
 
1.3. Inkomstenbelasting pensioenfondsen en 
vrij verkeer van kapitaal 
 
Er is in Zweden een verschil in fiscale behandeling 
tussen ingezeten en niet-ingezeten pensioenfondsen. 
Het gaat meer bepaald om de uitkering van 
dividenden door financiële spelers of 
vennootschappen aan pensioenfondsen. Deze 
uitgekeerde dividenden worden fiscaal anders 
behandeld naargelang het gaat om een ingezeten of 
een niet-ingezeten pensioenfonds.   
 
Het nominale belastingtarief is voor beide gelijk 
maar het verschil ligt in de berekeningswijze van de 
heffingsgrondslag. Keert een Zweeds vennootschap 
dividenden uit aan een niet-ingezeten 
pensioenfonds, dan wordt daarop een bronbelasting 
geheven. Bij uitkering evenwel aan een ingezeten 
pensioenfonds wordt er een forfaitair bepaalde en 
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over een fictief rendement berekende belasting 
geheven. 
 
Het Hof stelt dat het aan de feitenrechter toekomt 
om te bepalen of de verschillende behandeling leidt 
tot een ongunstigere behandeling van niet-
ingezeten in vergelijking met ingezeten 
pensioenfondsen. Het tijdvak dat in aanmerking 
moet worden genomen voor de vergelijking van de 
belastingdruk, is het tijdvak dat in aanmerking 
wordt genomen voor de aan ingezetenen 
pensioenfondsen uitgekeerde dividenden. Het Hof 
stelt dat een mogelijke ongunstige behandeling van 
de aan niet-ingezeten pensioenfondsen uitgekeerde 
dividenden in een belastingjaar niet kan worden 
gecompenseerd door een mogelijk gunstige 
behandeling daarvan in andere belastingjaren en 
moet het bestaan van een mogelijk ongunstige 
behandeling over elk belastingjaar afzonderlijk 
beoordeeld worden. 
 
Aangezien de belastingdruk voor niet-ingezeten 
pensioenfondsen hoger kan zijn dan die welke 
ingezeten pensioenfondsen moeten dragen, kan 
dergelijk verschil in behandeling niet-ingezeten 
pensioenfondsen ontmoedigen om in die lidstaat te 
investeren en dus een belemmering op het vrij 
verkeer van kapitaal vormen. 
 
Het Hof concludeert dat ingezeten en niet-ingezeten 
pensioenfondsen zich niet in een vergelijkbare 
situatie bevinden. Dit gelet op de doelstelling van de 
wetgeving, het voorwerp en de inhoud ervan.  
 
De twee soorten belastingen viseren volgens het 
Hof eigenlijk een ander voorwerp. Ingezeten 
pensioenfondsen worden belast over het geheel van 
hun inkomsten, ongeacht of zij dividenden 
ontvangen, terwijl niet-ingezeten pensioenfondsen 
enkel belast worden over de dividenden. De 
doelstelling van de wetgeving bestaat erin een 
neutrale belasting te heffen die onafhankelijk is van 
de conjunctuur van de verschillende soorten activa 
en alle betrokken vormen van pensioensparen en 
veronderstelt dat de 
pensioenfondsen over het geheel van hun activa 
worden belast. Dit kan niet worden verwezenlijkt 
ten opzichte van niet-ingezeten pensioenfondsen 
omdat deze enkel belast worden als er dividenden 

worden uitgekeerd en Zweden – logischerwijze - 
niet het geheel van de activa kan belasten als het 
gaat om niet-ingezeten pensioenfondsen. 
 
Bijgevolg verzet het vrij verkeer van kapitaal zich, in 
deze omstandigheden, niet tegen de toepassing van 
onderscheiden belastingen op respectievelijk 
ingezeten en niet-ingezeten pensioenfondsen. 
 
Het Hof stelt dat de toepassing van twee 
verschillende vormen van belastingen op ingezeten 
en niet-ingezeten pensioenfondsen in casu wordt 
gerechtvaardigd door de verschillende situaties 
waarin die twee categorieën van belastingplichtigen 
zich bevinden. Maar het Hof herinnert er wel aan 
dat ingezetenen en niet-ingezetenen van een 
lidstaat zich in een vergelijkbare situatie bevinden 
met betrekking tot beroepskosten die rechtstreeks 
verband houden met een activiteit waardoor in een 
lidstaat belastbare inkomsten zijn verworven. Het 
vrij verkeer van kapitaal verzet zich er bijgevolg wel 
tegen dat begunstigde niet-ingezeten 
pensioenfondsen eventuele beroepskosten die 
rechtstreeks verband houden met de ontvangst van 
de dividenden niet in aanmerking kunnen nemen 
terwijl die kosten volgens de methode voor de 
berekening van de heffingsgrondslag van ingezeten 
pensioenfondsen wel in aanmerking genomen 
worden. Het is aan de feitenrechter om na te gaan 
of dit zo is. 
 
HvJ 2 juni 2016, nr. C-252/14. 
 

2. EUROPEES HOF VOOR DE 
RECHTEN VAN DE MENS 
 
2.1. Verplichte deelname aan sectorpensioen, 
vrijheid van vereniging en eigendomsrecht 
 
In Duitsland hadden de werkgevers- en 
werknemersorganisaties uit de bouwsector via een 
algemeen verbindend verklaarde cao een 
gezamenlijk een fonds opgericht, het Social Welfare 
Fund. Alle bedrijven uit de sector waren verplicht 
deel te nemen en bijdragen te storten ten belope 
van 19,8% van de aan hun werknemers betaalde 
brutolonen. Eén bedrijf, dat geen lid was van de 
werkgeversorganisatie, stelde dat dit een schending 
was van de vrijheid van vereniging (artikel 11 
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EVRM) en zelfs een schending uitmaakte van zijn 
recht op eigendom onder artikel 1, 1e Protocol bij 
het EVRM. 
 
Het Hof stelt dat de verplichting financieel te 
moeten bijdragen aan een vereniging kan lijken op 
een belangrijk kenmerk van het toetreden tot een 
vereniging. Dit kan dan ook een inmenging vormen 
op het negatieve aspect van de vrijheid van 
vereniging, namelijk de vrijheid om niet toe te 
treden. In casu kunnen de bijdragen niet aanzien 
worden als lidmaatschapsbijdragen. De bijdragen 
kunnen enkel gebruikt worden voor het beheren en 
uitvoeren van de sociale stelsels en voor de 
uitbetaling van de uitkeringen. Daarnaast werden er 
optionele voordelen aangeboden, ongeacht of de 
betrokkene lid was van de werkgevers- of 
werknemersorganisaties. Ten slotte vloeit de 
verplichting voort uit de algemeen verbindend 
verklaring door de Minister van Werk en Sociale 
Zaken en staat het Fonds onder toezicht van de 
Duitse Federale financiële toezichthouder. Er is 
bijgevolg een voldoende betrokkenheid van en 
controle door de publieke overheid. 
 
Het Hof besluit dat de aansporing om lid te worden 
van de werkgeversorganisatie, die voortvloeit uit de 
verplichte bijdragebetaling, te vaag is om de vrijheid 
van vereniging in zijn essentie te raken. Er is 
bijgevolg geen schending van artikel 11 EVRM. 
 
Wat betreft artikel 1, 1e Protocol EVRM, herhaalt het 
Hof dat een inmenging met het recht op eigendom 
enkel verenigbaar is met dit artikel als de inmenging 
wettelijk is, in het algemeen belang een legitieme 
doelstelling nastreeft en evenredig is. 
 
De verplichting vloeit voort uit de algemeen 
verbindend verklaring. Nationale rechtspraak had 
reeds meermaals vastgesteld dat de algemeen 
verbindend verklaring van de cao wettig is en de 
betrokkene onder het toepassingsgebied valt. Voor 
het Hof is er dan ook voldoende reden om te stellen 
dat er een wettelijke basis bestaat, die voldoende 
duidelijk was zodat de betrokkene de bijdrageplicht 
kon voorzien. De doelstelling, het verzekeren van 
een zeker niveau van sociale zekerheid voor alle 
werknemers van de sector, is eveneens legitiem en 
streeft het algemeen belang na. De inmenging is 

eveneens proportioneel. Er is een billijk evenwicht 
gevonden tussen het algemeen belang en het recht 
van het betrokken bedrijf op het rustig genot van 
zijn eigendom. De Lidstaten hebben een wijde 
appreciatiemarge en Duitsland heeft deze niet 
overschreden. Er is geen schending van artikel 1, 1e 
Protocol bij het EVRM. 
 
EHRM 2 juni 2016, nr. 23646/09. 
 
2.2. Discriminatie bij overlevingspensioen 
 
In een arrest van 14 juni 2016 heeft het Hof zich 
opnieuw moeten uitspreken over de verschillende 
behandeling van koppels van hetzelfde geslacht met 
betrekking tot het overlevingspensioen. Ditmaal 
ging het over een Spaanse zaak. 
 
De betrokkene had de facto gedurende 11 jaar een 
stabiele relatie met zijn partner. Hij kreeg geen 
overlevingspensioen toegekend aangezien ze niet 
gehuwd waren. Dit was echter op dat moment 
wettelijk gezien nog niet mogelijk voor koppels van 
hetzelfde geslacht. Hij stelde dat dit een schending 
inhield van zijn recht om niet gediscrimineerd te 
worden op basis van zijn seksuele oriëntatie. 
 
Spanje had, bij wet van 2005, het huwelijk 
opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht. 
Deze wet opende echter niet retroactief het recht op 
een overlevingspensioen voor langstlevende 
partners die voorheen wettelijk gezien niet konden 
huwen. Dergelijke retroactiviteitsclausule was wel 
voorzien in een wet van 1981. Voor de wet van 
1981 in werking trad was scheiden niet wettelijk en 
hertrouwen bijgevolg niet mogelijk. Hierdoor was er 
een huwelijksbeletsel voor koppels waarvan één van 
de partners reeds eerder gehuwd was. Op basis van 
de wet van 1981 kwamen samenwonende koppels 
van verschillend geslacht die voor de 
inwerkingtreding van de wet niet konden huwen 
door dat huwelijksbeletsel, toch in aanmerking voor 
een overlevingspensioen. 
 
Beide gevallen vertonen gelijkenissen, zoals het 
wettelijk beletsel om te huwen en, daaruit 
voortvloeiend, het niet kunnen genieten van een 
sociale uitkering. Het beletsel is echter van een 
andere aard. Het huwelijksbeletsel van voor 1981, 
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was niet gebaseerd op de seksuele geaardheid van 
het koppel (wat leidde tot de absolute 
onmogelijkheid tot huwen), maar het feit dat één 
van de partners nog gehuwd was en wettelijk niet 
kon scheiden. Het Hof besluit dat de betrokkene 
zich niet in een vergelijkbare situatie bevindt als een 
langstlevende partner van een koppel van 
verschillend geslacht, dat niet kon huwen omdat 
één of beide partners reeds eerder gehuwd was 
geweest. 
 
De latere erkenning van het recht van koppels van 
hetzelfde geslacht om te huwen door de Spaanse 
wetgeving doet hieraan geen afbreuk. De lidstaten 
beschikken over een ruime appreciatiemarge met 
betrekking tot de timing van de invoering van 
wetswijzigingen op het gebied van de erkenning van 
koppels van hetzelfde geslacht en de hun 
toegekende status. Dit omdat het beschouwd wordt 
als één van de evoluerende rechten waarover er 
binnen de lidstaten geen consensus bestaat. Er is 
bijgevolg geen sprake van een schending van artikel 
14 EVRM juncto artikel 1, 1e Protocol bij het EVRM. 
 
EHRM 14 juni 2016, nr. 35214/09. 
 
2.3. Ontslag en verbeurdverklaring 
ambtenarenpensioen 
 
Het Hof stelt dat de vermindering of onderbreking 
van een pensioen een inmenging kan uitmaken in 
het eigendomsrecht, in de zin van artikel 1, 1e 
Protocol bij het EVRM. Een inmenging met het 
eigendomsrecht is enkel verenigbaar met dit artikel 
als de inmenging wettelijk is, in het algemeen 
belang een legitieme doelstelling nastreeft en 
evenredig is. 
 
De verbeurdverklaring van het ambtenarenpensioen 
was voorzien in de Cypriotische wet. Het Hof stelt 
dat het in casu passend was voor de overheid om, 
naast de strafrechtelijke procedures tegen de 
betrokken ambtenaar, ook tuchtrechtelijk op te 
treden. Het Hof acht het ontslag, als zwaarste 
sanctie, terecht gezien de hoeveelheid, de aard de 
ernst van de strafrechtelijke feiten. 
 
Het Hof heeft reeds eerder geoordeeld dat het 
voorzien van een vermindering of 

verbeurdverklaring van een pensioen in zekere 
gevallen niet intrinsiek onredelijk is. Of er een billijk 
evenwicht bestaat tussen het algemeen belang en 
het individuele recht van de betrokkene, hangt af 
van de omstandigheden van de zaak. 
 
In casu ontnam de verbeurdverklaring van het 
ambtenarenpensioen de betrokkene niet van alle 
bestaansmiddelen. Hij kwam trouwens nog steeds 
in aanmerking voor het socialezekerheidspensioen 
van het Social Insurance Fund, waartoe hij en zijn 
werkgever bijgedragen hadden. Aan zijn echtgenote 
werd daarenboven een pensioen uitbetaald. 
 
Het Hof besluit dat er, gezien de ernst van de 
gepleegde feiten en de (beperkte) impact van de 
disciplinaire sancties, geen individuele en 
buitensporige last gelegd is op de betrokkene. Er is 
bijgevolg geen schending van artikel 1, 1e Protocol 
bij het EVRM. 
 
EHRM 14 juni 2016, nr. 71148/10. 
 

3. GRONDWETTELIJK HOF 
 
3.1. Uitzonderingsregels toegelaten arbeid 
openbare sector 
 
Artikel 80 van de Programmawet van 28 juni 2013 
bepaalt dat ambtenaren die voor de leeftijd van 65 
jaar op rust gesteld werden zonder volledige 
loopbaan, hun rustpensioen kunnen cumuleren met 
beroepsinkomsten die een bepaald grensbedrag niet 
overschrijden. Vanaf de leeftijd van 65 jaar, vallen 
deze grenzen weg en kan het rustpensioen 
onbeperkt gecumuleerd worden. Ook als de persoon 
45 loopbaanjaren kan aantonen, kan het 
rustpensioen onbeperkt gecumuleerd worden met 
beroepsinkomsten. 
 
Artikel 81 van de Programmawet voorziet voor drie 
categorieën van gerechtigden in een gunstigere 
cumulregeling, met hogere grensbedragen. Deze 
regeling was van toepassing op ambtenaren die ‘om 
een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid’ 
voor hun 65ste verjaardag op rust werden gesteld. 
Het Grondwettelijk hof heeft de zinssnede ‘om een 
andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid’ 
vernietigd in arrest nr. 158/2014 van 30 oktober 
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2014 (zie 2.2. Uitzonderingsregels toegelaten arbeid 
openbare sector, Nieuwsbrief Leergang 
Pensioenrecht 201-2015, nr. 2, 5). Naar aanleiding 
van deze vernietiging werd de formulering als volgt 
vervangen: ‘een persoon die vóór de leeftijd van 65 
jaar ambtshalve op rust werd gesteld wegens 
leeftijdsgrens’. Deze regeling werd retroactief van 
toepassing verklaard vanaf 1 januari 2013. 
 
Het Grondwettelijk Hof stelt dat deze gewijzigde 
bepaling soortgelijk is met de vernietigde bepaling 
en het verschil in behandeling bijgevolg blijft 
bestaan. De artikelen 7 en 8 worden geschorst. 
 
GwH 21 april 2016, nr. 54/2016. 
 
3.2. Echtscheidingspensioen DOSZ en het 
ontbreken van een overgangsregeling 
 
Artikel 142 van de wet van 17 juni 1963 betreffende 
de overzeese sociale zekerheid, bepaalt dat in 
bepaalde omstandigheden aan de uit de echt 
gescheiden echtgenoot van een verzekerde een 
ouderdomspensioen kan toegekend worden ten 
laste van het Solidariteits- en perequatiefonds. Er 
wordt in deze bepaling echter geen 
overgangsregeling voorzien bij de verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd van 55 tot 65 jaar. 
 
Het Hof spreekt zich uit over de vraag of deze 
regeling – het ontbreken van een 
echtscheidingspensioen - bestaanbaar is met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, juncto artikel 
14 EVRM en artikel 1, 1e Protocol bij het EVRM. Dit 
in zoverre die bepaling bij de verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd van 55 tot 65 jaar niet 
voorziet in een overgangsregeling voor de uit de 
echt gescheiden echtgenoot van een verzekerde, 
wanneer die laatste vóór 1 januari 2007 was 
aangesloten en reeds 20 jaar aan de verzekering 
heeft deelgenomen. Voor de verzekerden zelf die 
zich vóór 1 januari 2007 hadden aangesloten en 
reeds 20 jaar aan de verzekering hadden 
deelgenomen, bestaat er wel een overgangsregeling. 
 
Bij wet van 20 juli 2006 werd de normaal 
pensioengerechtigde leeftijd vanaf 1 januari 2007 
vastgesteld op 65 jaar, zowel voor de verzekerde als 
voor de uit de echt gescheiden echtgenoot van een 

verzekerde, ongeacht de verzekeringsduur en 
geslacht. 
 
Uit de analyse van de regeling, besluit het Hof dat 
het ouderdomspensioen voor de uit de echt 
gescheiden echtgenoot van de verzekerde bedoeld 
is om het inkomen van de ex-echtgenoot veilig te 
stellen wanneer andere financiële middelen 
ontbreken. De wetgever heeft wettig kunnen 
oordelen dat de verhoging van de pensioenleeftijd 
in de DOSZ ook geldt voor de ex-echtgenoot. 
 
Wanneer de echtscheiding evenwel heeft 
plaatsgevonden vóór de verhoging van de 
pensioenleeftijd tot 65 jaar, kan het vooruitzicht van 
de ex-echtgenoot om vanaf de leeftijd van 55 jaar 
een ouderdomspensioen te kunnen ontvangen van 
doorslaggevend belang zijn geweest om geen 
private verzekering aan te gaan of niet zelf in een 
pensioen te voorzien, of op meer algemene wijze, 
om geen andere maatregelen te nemen om in een 
inkomen te voorzien na de echtscheiding. De in het 
geding zijnde maatregel, waarbij het recht op een 
pensioen zonder enige overgangsmaatregel met 10 
jaar wordt uitgesteld, kan de ex-echtgenoot 
derhalve verhinderd hebben zijn inkomenssituatie 
tijdig en met kennis van zaken veilig te stellen. 
 
Het Hof stelt dat er geen redelijke verantwoording 
blijkt te zijn voor het verschil in behandeling. 
Bijgevolg is er sprake van een schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre die 
bepaling het onmogelijk maakt dat het pensioen van 
de uit de echt gescheiden echtgenote van een 
verzekerde die op 31 december 2006 ten minste 
twintig jaar aan de verzekering bij DOSZ heeft 
deelgenomen, ingaat op 55-jarige leeftijd in het 
geval de echtscheiding vóór 1 januari 2007 heeft 
plaatsgevonden. 
 
GwH 28 april 2016, nr. 59/2016. 
 
3.3. Indexering ouderdomspensioen DOSZ en 
discriminatie 
 
Het Hof buigt zich over de vraag of artikel 51 van de 
wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese 
sociale zekerheid de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet juncto artikel 26 IVBPR, artikel 1, 1e 
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Aanvullend Protocol bij het EVRM en artikel 14 
EVRM schendt. De prejudiciële vraag vergelijkt de 
Belgische gerechtigden van een ouderdomsrente 
met de buitenlandse gerechtigden van een 
dergelijke rente die niet in België verblijven. De 
rente van de buitenlandse gerechtigden die niet in 
België verblijven wordt niet wordt aangepast aan de 
evolutie van de kosten van levensonderhoud of 
geïndexeerd, terwijl zij op dezelfde wijze tot de 
financiering van het Belgische stelsel van de 
overzeese sociale zekerheid hebben bijgedragen als 
de Belgische gerechtigden of de onderdanen van 
landen die met België een samenwerkingsakkoord 
hebben gesloten en een geïndexeerde rente 
genieten, ongeacht hun land van verblijf. 
 
Het Hof herhaalt dat enkel zeer sterke 
overwegingen een verschil in behandeling kunnen 
verantwoorden dat uitsluitend op de nationaliteit 
berust. Het Hof onderzoekt of er sprake is van 
discriminatie, wat het geval zou zijn als het verschil 
in behandeling dat voortvloeit uit de toepassing van 
de pensioenregels een onevenredige beperking van 
de rechten van de daarbij betrokken personen met 
zich zou meebrengen. 
 
Het voordeel van de indexering is niet de 
tegenhanger van de bijdragen die door de 
betrokkene gestort worden. Er bestaat immers geen 
rechtstreekse correlatie tussen de indexering van de 
rente en die bijdragen, aangezien die indexering 
steunt op een solidariteitsstelsel dat voor meer dan 
de helft door de Belgische Staat wordt gefinancierd. 
Zij vormt derhalve een autonome maatregel ten 
opzichte van dat stelsel. De eigenlijke 
ouderdomsrente wordt daarentegen onder dezelfde 
voorwaarden gestort ongeacht de nationaliteit van 
de gerechtigden. Het verschil in behandeling heeft 
geen onevenredige gevolgen, aangezien de 
vreemdelingen die een pensioenverzekering bij de 
DOSZ hebben aangegaan en niet in België 
verblijven, niet elke herwaardering van hun 
bijdragen wordt ontzegd. Zij genieten een 
renteverhoging ten belope van, in beginsel, 17% 
van de ouderdomsrente, die gedeeltelijk wordt 
gefinancierd door hen. Die verhoging bestaat alleen 
voor hen, met uitsluiting van de begunstigden van 
de indexering. 
 

Rekening houdende met deze elementen en de 
financiële kosten van de indexering, besluit het Hof 
dat het niet zonder redelijke verantwoording is om 
het voordeel hiervan uitsluitend voor te behouden 
aan de eigen onderdanen of onderdanen van landen 
waarmee een wederkerigheidsakkoord is gesloten. 
Bijgevolg is er geen sprake van een schending van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, juncto 
artikel 26 IVBPR, artikel 1, 1e Aanvullend Protocol 
bij het EVRM en artikel 14 EVRM. 
 
GwH 2 juni 2016, nr. 82/2016. 
 

4. HOF VAN CASSATIE 
 
4.1. Belastbaarheid AOW in België 
 
België is als woonstaat heffingsbevoegd voor 
Nederlandse pensioenen betaald aan een Belgische 
inwoner. Het Belgisch-Nederlands 
Dubbelbelastingverdrag maakt de woonstaat 
heffingsbevoegd voor uitkeringen toegekend als 
oudedagvoorzieningen in de sociale zekerheid. 
 
De AOW-uitkering is een pensioen in de zin van het 
dubbelbelastingverdrag. Dit betekent echter niet dat 
op socialezekerheidsuitkeringen naar Nederlands 
recht die aanzien worden als een basispensioen 
steeds belasting verschuldigd is. Dit is slechts het 
geval indien de AOW-uitkering op grond van de 
Belgische fiscale wet als pensioen belastbaar is. 
Daarbij is de kwalificatie van de Nederlandse AOW-
uitkering als basispensioen relevant en moet tevens 
in concreto worden onderzocht of er een verband is 
met de beroepswerkzaamheid van de genieter in de 
zin van artikel 34, § 1, 1°, WIB92. Op basis van dit 
artikel is een pensioen enkel belastbaar als er een 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband bestaat met 
de beroepswerkzaamheid.  
 
Een basispensioen dat wordt toegekend omwille van 
een periode van tewerkstelling of dat wordt 
gefinancierd door een premie die wordt ingehouden 
op het loon of door een premie die onder meer 
wordt geheven in functie van een beroepsinkomen, 
vertoont een band met de beroepswerkzaamheid. 
 
Zowel personen die ingezetene zijn, als personen 
die geen ingezetene zijn maar in Nederland aan de 
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loonbelasting onderworpen arbeid hebben verricht, 
zijn verzekerd krachtens de AOW-wet. De 
omstandigheid dat ook Nederlandse ingezetenen die 
nooit een beroepswerkzaamheid hebben 
uitgeoefend, aanspraak kunnen maken op een 
AOW-uitkering, heeft niet tot gevolg dat er voor hen 
die wel een beroepswerkzaamheid in Nederland 
hebben uitgeoefend geen enkel verband bestaat 
tussen de beroepswerkzaamheid en de AOW-
uitkering. 
 
Het Hof van Cassatie besluit dat het Hof van Beroep 
van Antwerpen zijn beslissing, dat de AOW-uitkering 
verband houdt met de beroepswerkzaamheid van 
de betrokkene in Nederland, voldoende naar recht 
verantwoordt. Zij baseerden hun beslissing erop dat, 
enerzijds de betrokkene in Nederland gewerkt en 
gewoond heeft tot zijn verhuis naar België en daar 
gedurende 2 jaren een AOW-uitkering ontving, en 
anderzijds dat er geen betwisting bestaat over het 
feit dat zijn uitkering werd opgebouwd door 
inhouding van bijdragen op zijn loon in de jaren dat 
hij in Nederland werkte. 
 
Cass. 4 februari 2016, nr. F.13.0155.N. 
 
4.2. Subrogatie bij cumul arbeidsongevallen 
en overlevingspensioen 
 
Artikel 42bis van de Arbeidsongevallenwet bepaalt 
dat de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad kan bepalen in welke mate en 
onder welke voorwaarden de cumulatie toegestaan 
is tussen prestaties voor arbeidsongevallen en 
andere socialezekerheidsprestaties. Het gedeelte 
van de prestaties dat het slachtoffer niet kan 
cumuleren met het overlevingspensioen, wordt door 
de verzekeraar gestort aan het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. De verzekeraar kan zich laten 
subrogeren in de rechten van het slachtoffer of zijn 
rechthebbenden, tot een bedrag van de gemaakte 
kosten, het ermee corresponderende kapitaal en de 
gedragen kapitalen voorzien in de artikelen 51bis, 
51ter en 51quinquies. Uit deze bepalingen volgt dat 
de verzekeraar slechts kan subrogeren in de rechten 
van het slachtoffer tot een bedrag van de 
cumuleerbare aan het slachtoffer uitgekeerde 
bedragen, en niet ten belope van de niet 

cumuleerbare bedragen gestort aan het Fonds voor 
Arbeidsongevallen. 
 
Het bestreden arrest oordeelde dat het 
cumuleerbare bedrag ontvangen door de 
betrokkene via gemeen recht, voor dezelfde schade 
als die gedekt wordt door de wet, de basis vormt 
voor de subrogatievordering van de verzekeraar. 
Het betrokken arrest kende de subrogatievordering 
echter toe voor het totale bedrag van de schade, 
verminderd met het met het overlevingspensioen 
cumuleerbare bedrag. Hierdoor schendt het 
bestreden arrest de wet op de arbeidsongevallen. 
 
Cass. 18 maart 2016, nr. C.15.0083.F/1. 
 
4.3. Pensioencomplement vliegend personeel 
 
Bij KB van 3 november 1969 werd een gunstiger 
pensioenregime ingesteld voor stewards, met 
uitsluiting van airhostessen. Aan deze discriminatie 
tussen vrouwen en mannen werd een einde gesteld 
door de invoering van artikel 16ter in het KB. Hierin 
worden, onder andere, een aantal periodes 
gelijkgesteld voor de toepassing van de 
gunstregeling uit het KB, op voorwaarde van de 
globale storting van de werkgevers- en de 
werknemersbijdragen die inzake pensioen 
verschuldigd zijn krachtens de bijzondere regelen 
met betrekking tot het vliegend personeel van de 
burgerlijke luchtvaart. 
 
Uit de regeling volgt dat de verschuldigde 
pensioencomplementen in het geval van herziening 
van de rechten op het rustpensioen van een 
personeelslid van de burgerlijke luchtvaart pas 
eisbaar zijn na de integrale betaling van de 
regularisatiebijdragen en de verwijlintrest, zoals 
geregeld in artikel 16ter. En dit ten vroegste op de 
datum van de overname van het pensioen of de 
eerste dag van de maand volgend op de datum van 
de aanvraag tot regularisatie, en daarna 
maandelijks. Op basis van artikel 20 van het 
Handvest van de Sociaal Verzekerde, brengen de 
pensioencomplementen van rechtswege interest op 
vanaf die datum van opeisbaarheid. 
 
Volgens het bestreden arrest is artikel 16ter enkel 
verenigbaar met richtlijn 79/7/EEG (gelijke 
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behandeling van mannen en vrouwen in de sociale 
zekerheid) als het artikel zo geïnterpreteerd wordt 
dat het de betaling van regularisatiebijdragen, 
verhoogd met de interest, toelaat door verrekening 
met de pensioencomplementen. Daartoe had de 
Rijksdienst voor Pensioenen, volgens de bestreden 
rechter, aan de betrokkene de spreiding van de 
betaling van de bijdragen en interesten toegestaan. 
De rechter besliste dat er daarom een verrekening 
moest gebeuren tussen de vordering van de 
Rijksdienst voor pensioenen, met betrekking tot de 
regularisatiebijdragen en interesten, en de 
vordering van de betrokkene met betrekking tot de 
pensioencomplementen. 
 
Het Hof van Cassatie stelt dat de 
pensioencomplementen, tot het bedrag van de 
regularisatiebijdragen verhoogd met interest, 
betaald worden op hun vervaldag en dus geen 
verwijlinterest doen lopen. Het arrest dat beslist dat 
de Rijksdienst voor Pensioenen rente verschuldigd is 
op de pensioencomplementen vanaf het instellen 
van de procedure, ondanks de verrekening, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 
 
Cass. 4 april 2016, nr. S.14.0064.F/1. 
 

5. LAGERE RECHTSPRAAK 
 
5.1. Begunstiging levensverzekering en 
buitenproportionele premies: bedrog 
 
Een vrouw, die aan MS leed, was verwikkeld in een 
echtscheidingsprocedure. Haar man had een bvba 
opgericht die in faling was en waar hij een 
aanzienlijke schuldenlast had opgebouwd. Voor 
deze schulden werden ook vermogensbestanddelen 
van de vrouw aangesproken. Op 23 november 2006 
ging ze een (gemengde) levensverzekering aan, 
waarin ze haar ‘wettelijke erfgenamen voor gelijke 
delen’ als begunstigden aanduidde. Ze deed een 
eenmalige storting van 150.000 euro. Gezien de 
beperkte activa in de nalatenschap van de vrouw, 
verwerpt haar dochter haar nalatenschap. 
 
De curator vordert van de verzekerings-
tussenpersoon de prestatie op als deel van de 
nalatenschap. Deze weigert aangezien hij stelt dat 
de dochter een eigen recht heeft, los van de 

nalatenschap (artikel 121 WVLO). Hij stelt dat het 
nieuwe artikel 110/1 WLVO niet kan gelden met 
betrekking tot voor de inwerkingtreding van deze 
bepaling afgesloten levensverzekeringen. Dit artikel 
bepaalt dat “wanneer de wettelijke erfgenamen als 
begunstigden worden aangewezen zonder met 
naam te zijn vermeld, onder voorbehoud van 
tegenbewijs of andersluidend beding, de 
verzekeringsprestatie is verschuldigd aan de 
nalatenschap van de verzekeringsnemer”. De 
verzekeringstussenpersoon heeft de prestatie 
uitbetaald aan de dochter. 
 
Het Hof van Beroep van Gent stelt dat de libellering 
van de begunstigingsclausule (wettelijke 
erfgenamen) ertoe leidt dat de prestatie tot de 
onbeheerde nalatenschap behoort en dus aan de 
curator betaald moest worden. De clausule doelt 
niet afdoende concreet op de dochter. De bedoeling 
van de vrouw om enkel haar dochter te begunstigen 
blijkt niet afdoende. Bijgevolg heeft zij geen 
rechtstreeks recht.  
 
Het Hof bevestigt dat het nieuwe artikel 110/1 
WVLO niet kan gelden met betrekking tot de voor 
de inwerkingtreding van deze bepaling afgesloten 
levensverzekeringsovereenkomst. Ook het 
overgangsrecht speelt niet omdat de overeenkomst 
niet meer liep op 5 maart 2012. Gezien de dochter 
de nalatenschap verworpen heeft, is zij nooit 
erfgenaam geworden, en kan zij geen aanspraak 
maken op de verzekeringsprestatie. 
 
Als gevolg moet de verzekeringstussenpersoon de 
verzekeringsprestatie terugbetalen aan de curator, 
plus de verwijlinteresten aan wettelijke interesten 
vanaf de ingebrekestelling. 
 
De verzekeringstussenpersoon en de dochter 
hebben op deze manier op een bedrieglijke wijze de 
rechten van de schuldeisers miskend. Daarnaast 
heeft ook de vrouw, gezien de schuldenlast, 
gehandeld op een manier die kennelijk buiten 
verhouding stond tot haar vermogenstoestand. Ook 
zij heeft op bedrieglijke wijze de schuldenlast willen 
omzeilen. Krachtens het toepasselijke artikel 126, 
eerste lid WLVO (thans: art. 190 van de wet van 4 
april 2014 betreffende de verzekeringen) kunnen de 
schuldeisers van de verzekeringnemer ten laste van 
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de begunstigde om niet de terugbetaling vorderen 
van de premies, voor zover ze kennelijk buiten 
verhouding staan tot de vermogenstoestand van de 
verzekeringnemer en voor zover ze zijn betaald met 
bedrieglijke benadeling van hun rechten in de zin 
van artikel 1167 BW. Artikel 126, tweede lid WLVO 
vervolgt dat de terugbetaling het bedrag van de aan 
de begunstigde verschuldigde 
verzekeringsprestaties niet mag overschrijden. Ook 
op deze grond moet de dochter, die beschouwd 
moet worden als de begunstigde om niet, de 
verzekeringsprestatie, meer de verwijlinteresten, 
terugbetalen aan de curator. De curator kan 
uiteraard slechts eenmaal tot recuperatie van het 
maximale bedrag overgaan. 
 
Gent 28 januari 2016, T.Not. 2016, nr. 4, 249. 
 
5.2. Verdeling aanvullend pensioenkapitaal na 
echtscheiding 
 
Een man was gehuwd van 11 maart 1972 tot 5 juni 
1992 (refertedatum vereffening-verdeling). Hij heeft 
zijn hele carrière (augustus 1970 – juli 2007) een 
aanvullend pensioen opgebouwd. Het aanvullend 
pensioenkapitaal is uitbetaald naar aanleiding van 
zijn pensioen. 
 
Bij de vereffening-verdeling van de 
huwgemeenschap, houden de notarissen-
vereffenaars vast aan de bruto-waarde van het 
kapitaal. De man gaat hiertegen in beroep. Hij stelt 
dat de vergoeding verlaagd moet worden. 
 
Het Hof van Beroep van Gent stelt dat de 
vermogenswaarde van het pensioenfonds 
gemeenschappelijk is naarmate de opbouw ervan 
bij wijze van spaarverrichting gebeurde tijdens de 
werking van een huwelijksgemeenschap. Dat de 
premiebetalingen gebeurden hetzij door een 
echtgenoot hetzij zijn werkgever is op zich niet 
cruciaal: punt is de bedoelde spaarverrichting ten 
titel van aanvullend inkomen. Aannemen dat de 
aanspraken met betrekking tot de 
groepsverzekering tot de gewezen 
huwelijksgemeenschap behoren, althans in 
voormelde mate van opbouw tijdens de werking 
ervan, heeft tot gevolg dat de vermogenswaarde 
van deze groepsverzekering moet worden verdeeld 

dan wel verrekend bij de vereffening-verdeling na 
echtscheiding.  
 
Ingeval de uitbetaling is gebeurd, is onmiddellijke 
verrekening zonder meer mogelijk. In beginsel moet 
de nettowaarde van het kapitaal van de 
groepsverzekering op de datum van de effectieve 
verdeling in aanmerking worden genomen: dit is de 
waarde na aftrek van de RIZIV-bijdragen en andere 
bijzondere bijdragen en belastingen, zij het enkel 
rekening gehouden met de tot op het tijdstip van 
ontbinding middels arbeidsinkomsten betaalde 
premies. Daarbij kan, zoals reeds aangegeven, 
enkel rekening worden gehouden met de opbouw 
van de groepsverzekering tot op de datum van 
ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, maar 
is wel actualisering aangewezen ten tijde van de 
verdeling, gelet op artikel 890 BW. De actuele 
aangroei van de nettowaarde van het kapitaal van 
de groepsverzekering moet ten tijde van de 
verdeling worden bekeken. 
 
Bijgevolg moet de vereffening-verdeling aangepast 
en geactualiseerd worden. 
 
Gent 3 maart 2016, T.Not. 2016, nr. 4, 265. 
 
5.3. Terugvordering onverschuldigd betaalde 
bedragen en beginselen behoorlijk bestuur 
 
Een man ontving sinds 1 mei 1990 een 
gezinspensioen werknemer van de Rijksdienst voor 
Pensioenen en een gezinspensioen zelfstandige van 
het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen. 
 
In april 2015 beslissen zowel de Rijksinstituut voor 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (met 
ingang van 1 mei 2015) als de Rijksdienst voor 
Pensioenen (met ingang van 1 mei 1990) om het 
pensioen te herleiden tot een 
alleenstaandenpensioen. Dit omdat zijn echtgenote 
een pensioen van de Pensioendienst voor de 
Overheidssector ontvangt en reeds ontving van bij 
het toekennen van het pensioen. De Rijksdienst 
voor Pensioenen past de verjaringstermijn van 6 
maanden toe, maar vordert niet terug aangezien 
het bedrag kleiner is dan 250 euro. 
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De man erkent dat hij al die jaren ten onrechte een 
gezinspensioen ontvangen heeft, maar beroept zich 
op het rechtszekerheidsbeginsel en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en vordert de 
vernietiging van de beslissing van de Rijksdienst 
voor Pensioenen. 
 
Om een beroep te kunnen doen op het 
vertrouwensbeginsel, moet er aan drie voorwaarden 
voldaan worden: 
1) Het bestaan van een vergissing vanwege het 

bestuur; 
2) Het ten gevolge van die vergissing verlenen 

van een voordeel aan de rechtzoekende; 
3) De afwezigheid van gewichtige redenen om de 

rechtsonderhorige dat voordeel te ontnemen. 

De arbeidsrechtbank stelt vast dat er geen enkele 
wettelijke grondslag is om het gezinspensioen 
verder uit te betalen, aangezien de man op basis 
van de wetgeving er geen recht op heeft. Het 
verder blijven uitbetalen na de ontdekking van de 
vergissing zou getuigen van onbehoorlijk bestuur. 
De Rijksdienst voor Pensioenen heeft deze 
vergissing ontdekt doordat zij nu toegang heeft tot 
het pensioenkadaster, wat niet het geval was bij de 
ingang van het pensioen. De Rijksdienst voor 
Pensioenen heeft het recht om een beslissing in 
deze omstandigheden te herzien. 
 

De arbeidsrechtbank stelt dat, indien er een 
bepaalde verwachting gecreëerd zou zijn, hieraan 
tegemoet gekomen is door de jarenlange onterechte 
uitbetaling van het gezinspensioen. De Rijksdienst 
voor Pensioenen heeft alle reglementaire bepalingen 
correct toegepast en heeft bijgevolg terecht de 
beslissing tot herziening genomen. 
 
Arbrb. Gent 15 april 2016, nr. 15/1825/A. 
 

6. BELGISCHE RECHTSLEER 
 
6.1. Betwistbaar Vlabel-standpunt over 
levensverzekering op twee hoofden 
 
De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft op 5 april 
2016 op zijn website een nieuw standpunt 
gepubliceerd. Het gaat over levensverzekeringen 
met twee verzekeringnemers en twee verzekerden, 
waarbij de verzekeringsprestatie pas wordt 

uitgekeerd aan de begunstigden (bijvoorbeeld de 
kinderen van de verzekeringnemers) wanneer beide 
verzekeringnemers-verzekerden overleden zijn. Bij 
het overlijden van één van de verzekeringnemers-
verzekerden is er dus nog geen uitkering. En toch 
moeten volgens Vlabel de begunstigde kinderen al 
ter gelegenheid van dat eerste overlijden 
erfbelasting betalen op de helft van de 
afkoopwaarde van de polis (Standpunt nr. 16029 
van 21 maart 2016, te raadplegen op 
www.belastingen.vlaanderen.be). Dit standpunt 
roept ernstige bedenkingen op, die de auteur 
bespreekt. 
 
P. VAN EESBEECK, “Betwistbaar Vlabel-Standpunt over 
levensverzekering op twee hoofden”, Fiscoloog 2016, 
nr. 1473, 7. 
 
6.2. De hervorming inzake aanvullende 
pensioenplannen 
 
Op 1 januari 2016 onderging de regeling voor 
aanvullende pensioenen enkele belangrijke 
wijzigingen. Die zijn erop gericht om enerzijds de 
duurzaamheid en anderzijds het sociale karakter 
van de aanvullende pensioenen te waarborgen. 
Daarnaast zijn de hervormingen ook bedoeld om 
het aanvullend karakter ten aanzien van de 
wettelijke rustpensioenen, de zogenaamde 1e pijler, 
te versterken. De auteur bespreekt de wijzigingen. 
 
K. ENGELEN, “De hervorming inzake aanvullende 
pensioenplannen”, De Vennootschap 2016, nr. 5, 4. 
 
6.3. 80%-regel pensioenen: loongrens 2015 
 
De bijdragen die de werkgever stort in een 
groepsverzekeringscontract of aan een 
pensioenfonds om voor zijn personeel een 
aanvullend pensioen op te bouwen, zijn aftrekbaar, 
zij het binnen een bepaalde grens en onder 
bepaalde voorwaarden. Die grens, bekend als de 
80 %-grens, houdt in dat de extra-wettelijke 
pensioenen die door werkgeversbijdragen worden 
gevormd, samen met het wettelijk pensioen, niet 
méér mogen bedragen dan 80 % van de laatste 
normale brutojaarbezoldiging. 
 
De jaarlijkse circulaire is gepubliceerd met de 
grensbedragen voor de aftrek van de 
werkgeversbijdragen voor een groepsverzekering of 
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pensioenfonds (80%-grens): Circ. AAFisc 9/2016, 
Ci.704.605, 1 april 2016. 
 
X., “80%-regel pensioenen: Loongrens 2015”, 
Fisc.Act. 2016, nr. 17, 9. 
 
6.4. The Principle of equality in the EU 
Charter of Fundamental Rights and age 
discrimination 
 
The place of age as a distinctive protected 
characteristic is examined within the general system 
of non-discrimination at EU as well as national level. 
Perhaps one of the most intriguing questions to 
answer is: How are rules applied in practice? 
Differentiation in treatment based on age remains 
common both in Austria and Hungary. Some key 
areas such as mandatory retirement for judges, 
general schemes of salary in the public sector, 
expiration of rights and retroactive effect of 
Directive 2000/87/EC have been recently put to the 
test of the CJEU. 
 
E. KAJTAR en F. MARHOLD, “The Principle of equality in 
the EU Charter of Fundamental Rights and age 
discrimination”, EJLL 2016, nr. 4, 321. 
 
6.5. Bonuspensioenplannen voor werknemers. 
Praktische tips & tricks 
 
Bonuspensioenplannen zitten in de lift. Daar waar 
ze 
vroeger nog voorbehouden waren voor hogere 
kaderleden vinden ze stilaan ook hun weg naar 
lagere bediendenfuncties en arbeidersfuncties. 
Dit hoeft niet te verbazen. Werkgevers zijn op zoek 
naar (para)fiscaal vriendelijke manieren om variabel 
loon toe te kennen aan hun werknemers. Die 
werknemers zijn van hun kant vaak vragende partij 
om een bijkomend aanvullend pensioen op te 
bouwen, bovenop het bestaande basisplan binnen 
de onderneming. Een bonuspensioenplan kan 
tegemoetkomen aan beide wensen. 
 
Deze bijdrage geeft in vraag- en antwoordvorm en 
aan de hand van een stappenplan een praktisch 
overzicht van de sociaalrechtelijke en (para)fiscale 
aandachtspunten van bonuspensioenplannen. 
Daarnaast worden de voor- en nadelen van deze 
pensioenplannen met andere courante variabele 
loonelementen vergeleken. 

 
J. BEERNAERT, Bonuspensioenplannen voor 
werknemers. Praktische tips & tricks, Or. 2016, nr. 4, 
94. 
 
6.6. Loi visant à garantir la pérennité et le 
caractère social des pensions 
complémentaires 
 
À l’issue de deux tentatives de deux ministres des 
Pensions différents visant à inviter les partenaires 
sociaux au sein du Conseil National du Travail à 
réfléchir à une possible révision de la garantie de 
rendement mise à charge des organisateurs de 
pension complémentaire (à savoir les employeurs ou 
les secteurs d’activité) par la loi du 28 avril 2003 
relative aux pensions complémentaires et au régime 
fiscal de celles-ci et de certains avantages 
complémentaires en matière de sécurité sociale sur 
certaines contributions patronales et sur les 
contributions personnelles versées pour financer 
une pension complémentaire, une fumée blanche 
est enfin apparue le 16 octobre 2015 par un accord 
du groupe des 10 sur une révision de cette garantie 
de rendement. 
 
F. DELOGNE, “La loi du 18-12-2015 visant à garantir 
la pérennité et le caractère social des pensions 
complémentaires”, For.ass. 2016, nr. 163, 71. 
 
6.7. Levensverzekering Licht op groen voor 
Belgisch 'fonds dédié' 
 
De (federale) Rulingcommissie heeft onlangs twee 
voorafgaande beslissingen gepubliceerd inzake de 
fiscaliteit van levensverzekeringscontracten 
gekoppeld aan een 'individueel' beleggingsfonds (in 
de praktijk beter bekend onder zijn Franse 
benaming, 'fonds dédié'); (beslissingen nrs. 
2015.724 en 2015.741, beide van 2 februari 2016). 
Zij bevestigen dat deze contracten aan hetzelfde 
fiscaal stelsel onderworpen zijn als 
levensverzekeringscontracten die gekoppeld zijn aan 
een 'collectief' beleggingsfonds, zonder dat zij door 
de algemene antimisbruikbepaling in vraag kunnen 
worden gesteld, althans binnen zekere perken.  
 
De beslissingen tonen aan, dat de Belgische 
verzekeraars belangstelling krijgen voor de markt 
van de 'fonds dédiés' die tot nog toe in hoofdzaak 
overgelaten werd aan hun Luxemburgse collega's. 
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D. DE CUBBER en B. PHILIPPART, “Levensverzekering 
Licht op groen voor Belgisch 'fonds dédié'”, 
Fiscoloog 2016, nr. 1477, 5. 
 
6.8. Nieuwe Controlewet voor verzekeraars 
 
Sinds 23 maart 2016 vallen 
verzekeringsondernemingen onder de toepassing 
van een nieuwe Controlewet. Bedoeld is de wet van 
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op 
de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 
(BS 23 maart 2016). De wet vervangt de oude, 
vertrouwde Controlewet van 9 juli 1975. De auteur 
bespreekt de nieuwe controlewet. 
 
K. TERMOTE, “Nieuwe Controlewet voor verzekeraars”, 
Balans 2016, nr. 759, 5. 
 
6.9. Vlaamse Tollenaar heft erfbelasting na 
schenkbelasting op overdracht 
levensverzekeringscontract 
 
Met een recent standpunt over de verzekeringsgift 
heeft Vlabel zich van zijn onbetrouwbaarste kant 
laten zien. 
 
Het standpunt gaat over het volgende. De rechten 
van een tak 21- of tak 23-verzekeringscontract 
worden bij notariële akte door de schenker aan zijn 
kind geschonken. De 3% schenkbelasting wordt 
zelfs betaald. Maar op het ogenblik dat de schenker 
komt te overlijden – per hypothese ook het ogenblik 
dat de verzekeringsmaatschappij de 
verzekeringsprestatie zal uitkeren aan het kind (per 
hypothese is de schenker het verzekerd hoofd) – 
komt bij een overlijden van de schenker vanaf 1 
maart 2016 de Tollenaar toch opnieuw langs om 
wat te rapen… 
 
G. DEKNUDT en E. DHAENE, “Vlaamse Tollenaar heft 
erfbelasting na schenkbelasting op de overdracht 
van een levensverzekeringscontract”, Nieuwsbrief 
Notariaat 2016, nr. 5, 1. 
 
6.10. Aanvullende pensioenvoorzieningen – 
Wat is er gewijzigd? 
 
Met ingang van 1 januari zijn een aantal belangrijke 
wijzigingen aangebracht aan de regelgeving inzake 
aanvullende pensioenen. De wijzigingen hebben 
voornamelijk betrekking op het rendement dat moet 

gegarandeerd worden op de stortingen die inzake 
extra-legaal pensioen gebeuren. Een andere 
wijziging heeft betrekking op de passief 
aangeslotenen (de slapers). Daarnaast beogen een 
reeks andere wijzigingen om de koppeling tussen 
wettelijke pensioenleeftijd en aanvullend pensioen 
verder te versterken, en dit zowel voor werknemers 
als voor zelfstandigen. 
 
D. WIJNS, “Aanvullende pensioenvoorzieningen – 
Wat is er gewijzigd (deel 1)”, Soc.Wegw. 2016, nr. 
7, 20. 
D. WIJNS, “Aanvullende pensioenvoorzieningen – 
Wat is er gewijzigd (deel 2)”, Soc.Wegw. 2016, nr. 
8, 12. 
 
6.11. Les pensions luxembourgeoises dans un 
cadre transfrontalier 
 
Les pensions, tant légales que complémentaires 
d’entreprises sont analysées sous deux angles 
indissociables : social d’abord, fiscal ensuite. 
 
Dans un premier temps, il s’agira d’appliquer à ces 
situations internationales la réglementation sociale 
actuellement en vigueur. Après une analyse de la 
législation grand-ducale, ces règles seront déclinées 
au niveau européen, dans le cadre d’une carrière 
internationale. 
 
Dans un second temps, c’est le traitement fiscal et 
parafiscal réservé à ces pensions qui retiendra 
l’attention. Pouvoir déterminer le montant brut 
d’une prestation de pension est une chose, pouvoir 
en mesurer les conséquences (para)fiscales pour 
leurs bénéficiaires en est une autre. Cet exercice 
peut rapidement s’avérer d’une complexité certaine 
dans un contexte transfrontalier. Ainsi, l’Etat 
compétent pour effectuer des prélèvements 
parafiscaux sur ces pensions ne dispose pas 
nécessairement du pouvoir d’imposition… Dans ce 
cadre, les différentes conventions préventives de 
double imposition conclues par le Luxembourg 
seront passées au crible, avec un accent tout 
particulier mis sur les conventions conclues avec la 
Belgique et la France. 
 
P. DOYEN, Les pensions luxembourgeoises dans un 
cadre transfrontalier, Waterloo, Kluwer, 2015, 494p. 
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6.12. Jaarlijkse taks op de collectieve 
beleggingsinstellingen bijgestuurd 
 
De auteur bespreekt bondig de regeling omtrent de 
jaarlijkse taks op de collectieve 
beleggingsinstellingen en geeft aan welke 
wijzigingen doorgevoerd worden door de wet van 
18 december 2015 houdende fiscale en diverse 
bepalingen. 
 
J. DECUYPER, “Jaarlijkse taks op de collectieve 
beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en 
op de verzekeringsondernemingen bijgestuurd”, 
Successierechten 2016, nr. 6, 7. 
 

7. JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 
PENSIOENEN 
 
Recent werd het jaarverslag van de Ombudsdienst 
Pensioenen gepubliceerd. Het Jaarverslag 2015 
bevat een overzicht van de activiteiten van de 
Ombudsdienst, de relevante statistische gegevens 
en de analyse van de meest opmerkelijke dossiers. 
Tevens vindt u er ook de aanbevelingen en de 
suggesties die wij formuleren als gevolg van de 
klachtenbehandeling. De Armoedebestrijding bij 
gepensioneerden is een centraal thema waarop de 
Ombudsdienst Pensioenen in 2015 zijn focus heeft 
gelegd. Zo wordt er onder andere een aanbeveling 
geformuleerd die een bijdrage kan leveren tot de 
bestrijding van armoede onder gepensioneerden. 
 
Ombudsdienst Pensioenen, Jaarverslag 2015, 104p., 
http://www.ombudsmanpensioenen.be/nl/publicatio
ns/2015.htm. 
 

8. BUITENLANDSE RECHTSLEER : 
FRANKRIJK 
 
C. BLANC-FILY, “Brevet de conventionalité de 
l’obligation de travailler en prison après l’âge légal 
de la retraite”, La Semaine Juridique Générale 2016, 
nr. 15, 443. 
 
X., “Pas de report de la date de prise d’effet de la 
retraite lorsque le salarié n’a pu exécuter son 
préavis”, La Semaine Juridique Social 2016, nr. 22, 
226. 
 
X., “Précisions du RSI sur la (non) justification de la 
cessation d'activité en vue de la liquidation de la 
retraite”, La Semaine Juridique Social 2016, nr. 20, 
200. 

 
J. MONNET, “Présomption d’absence et pension de 
retraite”, La Semaine Juridique Générale 2016, nr. 
19, 576. 
 
V. LE MEUR-BAUDRY et J. BARTHÉLÉMY, “Protection 
sociale complémentaire: Choix de l'organisme 
assureur et transparence”, Droit social 2016, 376 
 

9. NIEUWE LIFE AND BENEFITS 
 
In Life&Benefits 2016/3 lezen we: 
- Vastgoedfiscaliteit – Vlaams Gewest zet 

‘geïntegreerde woonbonus’ op de rails (door P. 
VAN EESBEECK) 

- Werknemerspensioentoezeggingen – 
Transparantieverslag bevat voortaan ook tak 
21-tarieven (door L. VEREYCKEN) 

- Sectorpensioen – Arrest ‘Unis’ maakt keuze 
van pensioeninstelling transparanter (door P. 
ROELS) 

In Life&Benefits 2016/4 lezen we: 
- Beleggingsverzekeringen – Verzekeringsgift 

onder vuur: wat zijn de uitwegen? (door P. VAN 

EESBEECK) 
- Tweedepijlerpensioenen – Hoe lang nog 

pensioenregelingen tot 65 jaar? (door L. 
VEREYCKEN) 

- Fiscaliteit tweedepijlerpensioen – 10% 
belasting op kapitaal nu ook bij brugpensioen 
(door P. ROELS) 

In Life&Benefits 2016/5 lezen we: 
- Tweedepijlerpensioenen – Quid met 

pensioenplannen met eindleeftijd 60 jaar? 
(door P. VAN EESBEECK) 

- Tweedepijlerpensioenen – Pensioeninstelling 
moet nu ook informeren over renterecht (door 
L. VEREYCKEN) 

- Groepsverzekeringen – Mogen verzekeraars 
nog de WAP-rendementsgarantie afdekken? 
(door I. DE SOMVIELE) 

In Life&Benefits 2016/6 lezen we: 
- Tweedepijlerpensioenen – Aanvullend 

pensioen ook voor vzw-bestuurders (door L. 
VEREYCKEN) 

- Erfbelasting – Levensverzekering op naam van 
overlevende echtgenoot: wie volgt nog? (door 
P. VAN EESBEECK) 
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- Groepsverzekering – De WAP primeert op het 
KB Leven (door P. ROELS) 

 

10. FPD-DIENSTNOTA’S 
 
De Federale Pensioendienst vaardigde volgende 
dienstnota’s uit:  
- Dienstnota 2016/6: Vakantiegeld 2016 en 

berekening van de bedrijfsvoorheffing. 
- Dienstnota 2016/7: Koppeling van de 

pensioenen aan het algemeen indexcijfer der 
consumptieprijzen. Aanpassing op 1 juni 2016. 

- Dienstnota 2016/8: Procedure bij vermelding 
van Duitse tijdvakken. 

- Dienstnota 2016/9: Betaling van de 
pensioenbijslag zelfstandige en van de 
bijzondere bijslag zelfstandige in juli 2016. 

- Dienstnota 2016/10: Procedure afspraken bij 
een onderzoek naar het recht op een 
Nederlandse ouderdomsuitkering (AOW) en/of 
tot het bekomen van de Nederlandse AOW-
tijdvakken. 

 

11. FSMA: ADVIES COMMISSIE 
AANVULLENDE PENSIOENEN NR. 37 
 
De FSMA vaardigde een nieuw advies uit. Het gaat 
om advies nr. 37: Invoering van nieuwe bepalingen 
als bedoeld in artikel 27, §4 van de WAP in op 1 
januari 2016 bestaande of sinds 1 januari 2016 
ingevoerde pensioenreglementen of – 
overeenkomsten, van 22 april 2016. 
 
Bron: www.fsma.be 
 

12. INTERNATIONAL UPDATE 
 
12.1. Denmark 
 
The Danish government recently implemented two 
policy changes that will delay the transition from 
work to retirement for many of its residents. On 
December 29, 2015, the statutory retirement age 
increased from age 67 to 68 for younger Danish 
residents. Three days later, on January 1, 2016, a 
reform went into effect that prohibits the long-
standing practice of including mandatory retirement 
ages in employment contracts. The policy changes 

are aimed at improving the long-term sustainability 
of the Danish pension system in the face of 
significant population aging. 
 
The 1-year increase in the statutory retirement age 
applies to Danish residents born in 1963 or later and 
is part of a series of increases governed by a 2006 
agreement affecting pensions. According to the 
agreement and confirmed by the latest reform, 
further adjustments are limited to 1-year increments 
once every 5 years. To determine what adjustments 
are warranted, the agreement established a 
target—the duration of old-age pension benefits 
should be about 14.5 years based on the life 
expectancy of a person in Denmark at age 60. 
 
The new prohibition on mandatory retirement ages 
applies to all employment contracts negotiated 
between employers and workers. Previously, it was 
common for employment contracts to include a 
provision that required workers to retire at age 70. 
The broad coverage of employment contracts in 
Denmark effectively made mandatory retirement at 
age 70 a national policy even though it was not 
enshrined in law. 
 
The two reforms affect both of Denmark's 
mandatory old-age pension programs, which include 
a universal basic pension (folkepension) and an 
earnings-related pension (ATP, arbejdsmarkedets 
tillægspension). In addition to meeting the age 
requirement, workers must have at least 40 years of 
residence since age 15 to receive the full basic 
pension and a continuous work history since age 16 
to receive the full earnings-related pension. Workers 
who do not meet the residency requirement for the 
full basic pension or the continuous work history 
requirement for the full earnings-related pension 
receive reduced benefits. 
 
Bron: SSA, International Update, April 2016. 
 
12.2. United Kingdom 
 
On April 6, the United Kingdom implemented a 
single-tier state pension (STP) as provided under 
the Pensions Act 2014. The flat-rate STP replaces 
the previous two-tier system, which consisted of the 
basic State Pension (BSP) and the earnings-related 
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State Second Pension (S2P), for workers reaching 
the normal retirement age on or after April 6, 2016. 
According to the government, the new system will 
cost no more than the previous two-tier system and 
will be easier to understand. In addition, the 
government designed the STP to be more generous 
to the self-employed, low earners, and caregivers 
who spend time in and out of the labour force. 
 
The benefit level for the STP is set above the 
previous basic level of means-tested support, with a 
full benefit based on 35 qualifying years of National 
Insurance Contributions (NICs). Individuals with less 
than 35 years of NICs receive a prorated amount for 
each contribution year equal to 1/35th of the full 
benefit up to a maximum; individuals with less than 
10 years of contributions do not receive a pension. 
A deferred pension is still possible under the new 
STP rules, but the accrual rate for deferrals has 
been lowered to 1% for every nine weeks the 
benefit claim is postponed beyond the normal 
retirement age, or 5.8% for each year of 
postponement. As before, accrued pension benefits 
are indexed annually to the growth in average 
earnings, price increases, or 2.5%, whichever is 
higher. 
 
Under the previous two-tier system, it was possible 
for plan sponsors of occupational defined benefit 
pension plans to replace a portion of the earnings-
related S2P with a private pension arrangement 
(“contracting out”), provided the plan paid benefits 
that were at least as much as the foregone state 
benefit. In the process, individuals (and their 
employers) would pay lower NICs; the reduction in 
the level of NICs was labelled as a rebate. By 
introducing the STP, contracting out is no longer 
possible, and affected plan sponsors can now offset 
the lost rebate by either increasing plan member 
contributions or reducing future benefit accruals. 
 
For individuals who have paid or credited 
contributions under the old system and who have 
not yet reached the normal retirement age at the 
STP's implementation date, their contributions are 
placed into a notional “foundation amount”, 
reflecting their accrued state benefit. Individuals 
whose foundation amount is less than the amount 
required for a full benefit under the new system 

may continue to accrue benefits until they reach the 
normal retirement age. For individuals whose 
foundation amount exceeds the full STP benefit at 
the implementation date, the government pays the 
additional amount on top of the STP benefit and 
increases it each year with inflation until retirement. 
 
Mandatory workplace pension plans that meet 
minimum standards, with an auto-enrollment 
feature and opt-out provision, supplement the 
United Kingdom's public pension system. Additional 
means-tested benefits provide a safety net for lower 
income pensioners. 
 
Bron: SSA, International Update, May 2016. 
 
12.3. Poland 
 
From April 1 through July 31, Polish workers may 
opt into or out of the country's second pillar of 
privately managed individual accounts. Workers who 
currently contribute to the public first-pillar notional 
defined contribution (NDC) pension program only, 
and who choose to participate in the second pillar, 
will have 2.92% of their earnings diverted to an 
individual account managed by an Open Pension 
Fund (OFE). Workers who already participate in the 
second pillar may choose to opt out and have their 
account balances transferred to the NDC program 
managed by the Polish Social Insurance Institution 
(ZUS). This so-called “transfer window” was part of 
a major 2014 pension reform law that also made 
second-pillar individual accounts voluntary for all 
new entrants to the labour force and transferred all 
government bond investments held by OFEs to ZUS. 
The government scheduled transfer windows for 
2014, 2016, and every 4 years thereafter. 
 
During the current transfer window, workers must 
submit a written request to opt into or out of the 
second pillar; no action is required for those who do 
not want to make a change. This is in contrast to 
the first transfer window in 2014, when individual 
account holders were automatically transferred out 
of the second pillar unless they submitted a written 
request to maintain their individual accounts. 
Workers who are within 10 years of the normal 
retirement age may not transfer. 
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Poland's pension system consists of the first-pillar 
NDC program, voluntary second-pillar individual 
accounts, and voluntary third-pillar retirement 
savings accounts. New entrants to the labour force 
must choose within their first 4 months of 
employment whether they would like to participate 
in the second pillar. 
 
Bron: SSA, International Update, May 2016. 
 
12.4. Greece 
 
During May and June, Greece's parliament enacted 
a series of tax and pension reforms to secure loans 
from global creditors worth €10.3 billion. The 
pension measures, including generally lower 
benefits, higher contribution rates, and a new 
national pension, will help the country avert default 
on loans maturing in June and July—part of the 
bailout program agreed to last year with the 
European Union (EU), European Central Bank, and 
the International Monetary Fund. These policies are 
aimed at generating a budget surplus in 2018 of 
€5.4 billion, or 3% of Greece's gross domestic 
product (GDP), and reducing pension spending by 2 
percentage points to roughly 15% of GDP by 2019. 
According to the government, the pension system, 
which receives more than half of its revenue from 
the state budget, may collapse without reform. 
 
Among the pension reforms implemented during 
May and June were: 
- A gradual phasing out of the means-tested 

social solidarity benefit (EKAS) by 2020 for 
approximately 380,000 low-income pensioners; 

- A reduction in benefits by as much as 40% for 
the approximately 200,000 pensioners who 
receive combined pensions of more than 
€1,300 a month; 

- The introduction of a national flat-rate 
minimum pension of €384 per month for 
workers who have at least 20 years of 
contributions at the normal retirement age of 
67. 

 
Other reforms are designed to achieve greater 
uniformity across all covered groups, especially for 
self-employed persons and farmers who will have to 
contribute at the higher statutory rates applicable to 
employees, rather than the current fixed-income 

amounts. In addition, there are now stricter 
eligibility rules for survivor pensions, modified 
replacement rates to curb early retirement, and 
reduced pensions for public-sector employees. 
 
Greece has a fragmented and complex multipillar 
public pension system. The first pillar is a 
multifaceted, unfunded arrangement that provides 
earnings-related benefits under main and auxiliary 
pensions, a minimum pension for individuals aged 
65 or older who are not covered by a pension 
program, and the means-tested EKAS. Seven main 
pension programs cover various private-sector 
occupations/professions and public-sector entrants; 
auxiliary pension programs, linked to one of the 
main pension programs, have benefits based on the 
same eligibility criteria as those applying to the 
corresponding main pension program. Voluntary 
defined-contribution occupational plans constitute a 
second pillar that supplies less than 1% of overall 
pension benefits. The third pillar consists of a few 
voluntary private pension plans, which operate 
through individual accounts on a funded basis. 
 
Bron: SSA, International Update, June 2016. 
 
12.5. Hong Kong 
 
On February 1, new rules went into effect that 
expand the withdrawal options under Hong Kong's 
mandatory occupational pension program—the 
Mandatory Provident Fund (MPF). As a result, MPF 
participants who reach the normal retirement age of 
65 or who meet the requirements for early 
retirement (age 60 and must have ceased 
employment permanently) may choose to make 
periodic withdrawals from their MPF accounts or to 
withdraw their entire account balance as a lump 
sum. Previously, only the lump sum option was 
possible. For those opting for periodic withdrawals, 
there is no limit to the number of withdrawals per 
year, their timing, or the amount of each withdrawal. 
MPF trustees, who manage the MPF accounts, 
cannot charge participants fees other than 
transaction costs on the first four withdrawals in any 
given year. According to the government, the new 
rules will give MPF participants more flexibility in 
managing their retirement benefits. 
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The MPF system consists of privately managed 
occupational funds that are mandatory for 
employees under contract with an employer for at 
least 60 days and self-employed persons. Employers 
and employees each must contribute at least 5% of 
monthly earnings from HK$7,100 to HK$30,000 to 
an MPF account; additional voluntary contributions 
by employers and employees are possible. As of 
October 2015, total assets under management 
among all of the MPF funds was approximately 
HK$594.21 billion. 
 
Bron: SSA, International Update, June 2016. 
 
12.6. Argentina 
 
The Argentine government recently implemented 
several reforms that provide increased benefits to 
pensioners and their families. On February 5, 
Argentina's National Social Security Administration 
(ANSES) announced that it would pay a larger 
funeral grant for individuals covered under the 
Argentine Integrated Social Security System (SIPA). 
In addition, on March 1, ANSES increased the 
minimum benefit amounts for contributory and non-
contributory pensions in accordance with a 2009 law. 
Six weeks later, on April 18, the President of 
Argentina issued a decree that granted recipients of 
minimum contributory and non-contributory 
pensions a one-time additional payment of 500 
pesos. The increased benefits come at a time when 
Argentina is experiencing its worse economic 
situation since the early 2000s and more of the 
country's residents are living in poverty. 
 
Despite sharing the objective of improving the 
income security of pensioners and their families, the 
benefit changes involve different levels of 
generosity and conditionality. The funeral grant, 
which has been raised by 50% to a fixed amount of 
6,000 pesos, is paid for all individuals insured by 
SIPA. By contrast, the permanent and one-time 
increases in pension benefits only apply to those 
receiving the minimum contributory pension or the 
minimum non-contributory pension. With the 
permanent increase, the minimum contributory 
pension is 4,299 pesos per month (up 15.4%) and 
the minimum non-contributory pension is 3,460 
pesos per month (up 15.0%). The one-time 

payment of 500 pesos, which was paid in April, 
provided a further but temporary boost to the 
minimum pension benefits. 
 
Argentina's pension system consists of the 
contributory social insurance program SIPA 
administered by ANSES and a non-contributory 
social assistance program administered by the 
Ministry of Social Development. The contributory 
program is mandatory for employed and self-
employed persons and is funded by contributions 
from employees and employers. It provides a 
benefit consisting of three parts: (1) a basic flat-rate 
pension, (2) a compensatory pension for 
contributions made before July 1, 1994, and (3) an 
additional pension for contributions made since July 
1, 1994. To qualify for a pension from SIPA, a 
person must be age 65 for men or age 60 for 
women and have at least 30 years of contributions. 
The non-contributory program, which is funded 
through general tax revenue, provides a social 
pension to those who are aged 70 or older, have 
income and assets below a subsistence amount, and 
are not receiving other social security benefits or 
nutritional support from family members. 
 
Bron: SSA, International Update, June 2016. 
 

13. GELEZEN IN HET STAATSBLAD  
 
13.1. Controle op de 
verzekeringsondernemingen 
 
Het KB van 20 mei 2016 wijzigt de financiering van 
de Ombudsdienst Verzekeringen. Door deze 
wijziging zullen de verzekeringstussenpersonen ook 
in de financiering moeten bijdragen. 
 
In het KB wordt de berekening en inning, door de 
FSMA, van de bijdragen geregeld. 
 
KB van 20 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen 
reglement betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen, BS 8 juni 2016, 
 
13.2. Integratie hervorming 
overlevingspensioen in ZIV-regelgeving. 
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De wet integreert de hervorming van het 
overlevingspensioen in de ZIV-regelgeving, door het 
invoeren van een nieuwe categorie gerechtigden. 
Met ingang van 1 januari 2016 wordt een persoon 
ook beschouwd als een gerechtigde ‘bij het aflopen 
van de maximale periode die aanleiding heeft 
gegeven tot de betaling van een overgangsuitkering 
bepaald in de pensioenwetgeving, de personen die 
arbeidsongeschikt zijn geworden of zich in een 
tijdvak van moederschapsbescherming bevinden, 
uiterlijk de eerste werkdag na afloop van dit door de 
overgangsuitkering gedekte tijdvak’. Wie na 1 of 2 
jaar geen overgangsuitkering meer ontvangt, kan 
dus in aanmerking komen voor een uitkering. 
 
Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zaken, BS 23 mei 2016. 
 
13.3. Pensioen geïntegreerde politie 
 
De wet van 21 april 2016 wijzigt een aantal 
formuleringen. Zo wordt de term “hulpagent” in de 
wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen 
van het personeel van de politiediensten en hun 
rechthebbenden, vervangen door de term “agent”. 
 
In 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, worden enerzijds de woorden 
"geïntegreerde politie" vervangen door de woorden 
"federale politie", en anderzijds het opschrift van 
hoofdstuk 2 van dezelfde wet vervangen door 
“Fonds voor de pensioenen van de federale politie”.  
 
Wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen 
Binnenlandse Zaken – Geïntegreerde politie, BS 29 
april 2016. 
 
13.4. Versnelde beroepsprocedure bij Raad 
van State 
 
De wet van 25 maart 2016 bepaalt de procedure die 
gevolgd moet worden om beroep in te stellen bij de 
Raad van State tegen beslissingen van de Raad van 
de Controledienst voor de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen en van de Nationale 
Bank van België. Het gaat om een versnelde 
procedure. Voorts kan er ook, via de versnelde 
procedure, in beroep gegaan worden tegen 
bepaalde beslissingen van de FSMA. 

 
Wet van 25 maart 2016 op het statuut van en het 
toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen wat bepaalde 
versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State 
betreft (1), BS 6 april 2016, 
 
13.5. Reglement toekenning premies, 
tegemoetkomingen en voordelen door DIBISS 
 
Met ingang van 1 januari 2016 wordt het reglement 
met de toekenningsregels voor de premies, 
tegemoetkomingen en voordelen die kunnen 
worden verleend door de Gemeenschappelijke 
sociale dienst van de Dienst voor de bijzondere 
socialezekerheidsstelsels (zie 13.10. DIBISS: 
verschillende KB’s, Nieuwsbrief Leergang 
Pensioenrecht 2015-2016, nr. 3, 26) opgeheven en 
vervangen door het nieuw vastgestelde reglement. 
 
MB van 2 juni 2016 tot goedkeuring van het 
reglement met de toekenningsregels voor de 
premies, tegemoetkomingen en voordelen die 
kunnen worden verleend door de 
Gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst 
voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 14 
juni 2016. 
 
13.6. Jaarrekening van verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 
 
Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 13 
maart 2016 op het statuut van en het toezicht op 
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, die 
zorgt voor de omzetting van Richtlijn 2009/138/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2009 betreffende de toegang tot en 
uitoefening van het verzekerings- en 
herverzekeringsbedrijf, dringen er zich 
aanpassingen op aan het zogenaamde KB 
Jaarrekening. 
 
Het KB van 1 juni 2016 voert bepaalde prudentiële 
regels van Solvabiliteit I inzake de berekening van 
de technische voorzieningen in. Ook staat nr. 23 
“Bijkomende inlichtingen die de onderneming, op 
basis van dit besluit, moet verstrekken”, wordt 
aangepast. Zo wordt er een verwijzing in 
opgenomen naar de nieuwe vermeldingen die in de 
toelichting bij de jaarrekening moeten worden 
opgenomen wanneer een of meer vrijstellingen of 
toestemmingen werden verkregen. 
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Dit KB is van toepassing op boekjaren die ingaan 
vanaf 1 januari 2016. 
 
KB van 1 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening 
van de verzekerings- en herverzekerings-
ondernemingen, BS 17 juni 2016. 
 
13.7. Eindeloopbaanmaatregelen 
personeelsleden lokale politie 
 
De wet van 6 juni 2016 regelt de financiering van 
de eindeloopbaanmaatregelen voor de 
personeelsleden van de lokale politie. Zo worden de 
modaliteiten en maximumbedragen vastgelegd. 
DIBISS zal kwartaalstortingen verrichten vanuit het 
Gesolidariseerd Pensioenfonds naar de schatkist, 
dat bestemd is voor de neutralisering van de 
werkelijke kostprijs van het eindeloopbaanregime en 
de NAVAP-regeling (Non-activiteit voorafgaand aan 
de pensionering). De stortingen kunnen echter de 
vastgestelde maximumbedragen niet overschrijden. 
 
Deze bepalingen hebben uitwerking van 1 januari 
2016 tot en met 31 december 2019. 

 
Wet van 6 juni 2016 tot regeling van de financiering 
van de eindeloopbaanmaatregelen voor de 
personeelsleden van de lokale politie, BS 20 juni 
2016. 
 
13.8. Sectorpensioenen 
 
KB van 13 maart 2016 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair 
Subcomité voor de elektriciens: installatie en 
distributie, tot wijziging van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 23 november 2011 
betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - 
PENSIOEN en het desbetreffende 
pensioenreglement, BS 6 april 2016. 
 
KB van 22 april 2016 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 28 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité 
voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, 
betreffende het pensioenreglement voor de 
personeelsleden op wie de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van 
toepassing is, met betrekking tot de waarborg van 
rechten van de werknemers van de bedrijfstak 
elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001, 
BS 17 mei 2016. 

 
Nummer 4 afgesloten op 23 juni 2016 
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 Jaarlijks levensbewijs voor betaalbaarheid overheidspensioen in buitenland
 

De Ombudsman Pensioenen ontving gedurende jaren klachten over de laattijdige betaling van overheidspensioenen op een 

buitenlandse rekening. PDOS vroeg, vóór de betaling, maandelijks een levensbewijs dat niet vroeger mocht gedateerd 

worden dan de laatste werkdag van de maand. Hierdoor stond het pensioen niet op de laatste werkdag van de maand, 

doch op onregelmatige wijze, variërend van de 2de tot zelfs de 6de werkdag van de volgende maand, op de rekening van 

betrokkene. 

De Ombudsman Pensioenen begeleidde een Masterstudente Rechten van de KU Leuven, Ellen Devloo, in het kader van 

PrakSiS1 bij een studie over deze betalingsprocedure. Dit leverde volgende conclusies op2. Artikel 60 van de wet 7/11/1987 

bepaalt dat de overheidspensioenen, toegekend na 31 december 1987, op de laatste werkdag van de maand waarop ze 

betrekking hebben betaald worden. Verder stelt artikel 2 van het KB 1/2/1935 dat de pensioengerechtigden die in het 

buitenland verblijven de betaling van de verschenen pensioentermijnen slechts kunnen bekomen mits voorafgaande 

overlegging van een levensbewijs, uitgereikt door een diplomatieke, consulaire of plaatselijke overheid. Daarenboven moet 

de gepensioneerde nog in leven zijn op de datum van betaling van het pensioen opdat het pensioen verschuldigd zou zijn3. 

PDOS wou als goede beheerder van overheidsgelden geen enkel risico lopen op een onterechte betaling en vroeg derhalve 

een levensbewijs ten vroegste gedateerd op de betaaldag zelf. Doch volgens de meerderheidsopvatting in de rechtsleer4 

vindt de nakoming van de verbintenis tot betaling slechts plaats wanneer de begunstigde over het overgeschreven bedrag 

kan beschikken; dit is bij de creditering van diens rekening. Deze opvatting werd bevestigd door het Hof van Cassatie in een 

arrest van 30/01/20015. Hiermee rekening houdend dient PDOS de betaling op die manier uit te voeren dat de rekening van 

de pensioengerechtigde gecrediteerd wordt op de laatste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft. De 

huidige praktijk, ingegeven door het risicobeheer op onterechte betaling, verhindert de betaling op de door de wet 

voorgeschreven dag. Verder stelde Your Europe6 in een advies dat het maandelijks indienen van het levensbewijs voor zij 

die betaald worden op een buitenlandse rekening het vrij verkeer van kapitaal, zoals gewaarborgd in de artikelen 63-66 van 

het Verdrag van de Werking van de Europese Unie schendt. Dit ondanks het feit dat de PDOS hierdoor meer 

controlemogelijkheden heeft, in vergelijking met de tweejaarlijkse controle voor gerechtigden die over een Belgische 

rekening beschikken.  

Ter gelegenheid van de overname van de taken van PDOS door de RVP en de naamswijziging tot Federale Pensioendienst 

(FPD) werd als eerste stap in het kader van een harmonisatie van de betalingsvoorwaarde tussen de overheids- en de 

privépensioenen aan de opmerkingen van de Ombudsman Pensioen tegemoet gekomen. De gepensioneerde ambtenaren 

die betaald worden op een buitenlandse rekening ontvingen een brief (zij die op een Belgische rekening worden betaald 

zullen deze binnen afzienbare tijd ontvangen) waarin gemeld werd dat ze nog slechts jaarlijks een levensbewijs moeten 

indienen. 

Tot slot: door de bemiddeling7 van de Ombudsman Pensioenen, en ook in het kader van de harmonisering, beschikken 

voortaan ook gepensioneerde zelfstandigen en werknemers over de mogelijkheid om digitaal een levensbewijs in te dienen, 

net zoals dit voor ambtenaren eerder al werd toegepast door PDOS. Door met de Belgische elektronische identiteitskaart in 

te loggen op de site van FOD IBZ (Binnenlandse zaken) kan een elektronisch levensbewijs bekomen worden teneinde dit 

door te sturen naar de FPD. Een bezoek aan de ambassade of het consulaat wordt zo overbodig. 

                                                     
1 Dit project, ter vervanging van de Masterproef, heeft als doel om een student kennis te laten maken met de juridische praktijk en actief 
mee te werken om een probleem ingebed in de sociale zekerheid op te lossen. 
2 Uitvoerige bespreking: OMBUDSDIENST PENSIOENEN, Jaarverslag 2015, Brussel, 2016,62-68 
3 Artikel 61 van de wet 7/11/1987, gewijzigd door artikel 12 van de Programmawet van 11/07/2005. 
4 o.a. K. ANDRIES, “Overschrijvingen. Rechtsgevolgen volgens het gemeenrecht en de Wet Betalingsdiensten”, NJW 2014, afl. 298, 197 
5 Cass. 30 januari 2001, Pas. 2001, I, 190: merk op, dit arrest werd gewezen in een strafzaak zodat de burgerrechtelijke draagwijdte ervan 
met de nodige omzichtigheid dient beoordeeld te worden. 
6 Deze adviesdienst van de Europese Unie bestaat uit een netwerk van ervaren, onafhankelijke deskundigen uit de verschillende Europese 
Lidstaten en verstrekt adviezen die de Europese Commissie niet binden. 
7 zie OMBUDSDIENST PENSIOENEN, Jaarverslag 2015, Brussel, eigen uitgave, 2016,42-45 


