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1. GRONDWETTELIJK HOF

rekening gebracht wordt, als de betrokkene en/of

1.1. Informatieve nota over het arrest

hoofdverblijfplaats deelt, roerende of onroerende

de

personen

waarmee

hij

dezelfde

pensioenleeftijd politie

goederen om niet of onder bezwarende titel hebben

In arrest nr. 103/2014 van 10 juli 2014 heeft het

aan de datum waarop de aanvraag uitwerking heeft.

afgestaan in de loop van de 10 jaren die voorafgaan
Dit is niet van toepassing op de opbrengst van de

Grondwettelijk Hof een verschillende behandeling
inzake

vervroegde

pensioenleeftijd

binnen

afstand van het woonhuis, in zover de opbrengst

de

van deze afstand nog geheel of gedeeltelijk in het in

geïntegreerde politie vernietigd. Het Hof overwoog

aanmerking

toen dat deze vernietiging niet gold voor de
vervroegd

pensioen

gingen,

hetzij

reeds

Het

goedkeuring voor hun vervroegde pensionering

politie”,

Grondwettelijk

Hof

buigt

zich

over

de

en 11 van de grondwet niet schendt in de

datum. (zie 2.6. “Overgangsmaatregel vervroegd
geïntegreerde

wordt

prejudiciële vraag of deze bepaling de artikelen 10

kregen, zelfs wanneer hun pensioen ingaat na deze
pensioen

vermogen

teruggevonden.

rijkswachtofficieren die op 10 juli 2014 hetzij reeds
met

genomen

interpretatie volgens welke bij de berekening van de

Nieuwsbrief

Leergang Pensioenrecht 2013-2014, nr. 6, 7)

bestaansmiddelen

Met betrekking tot deze laatste overweging, wil het

goed dat hij heeft afgestaan in de loop van de tien

de

aanvrager

de

jaren die voorafgaan aan het ogenblik waarop zijn

Grondwettelijk Hof een verbetering doorvoeren. Het

aanvraag

was de bedoeling om deze vernietiging niet van

uitwerking

heeft,

zelfs

wanneer

de

opbrengst van die afstand zich nog in zijn vermogen

toepassing te verklaren op alle leden van de

bevindt en zij bijgevolg, krachtens artikel 9 van

geïntegreerde politie die reeds op pensioen zijn, of

dezelfde wet, reeds in aanmerking is genomen bij

van wie de aanvraag tot vervroegd pensioen reeds

de berekening van zijn roerende bestaansmiddelen.

goedgekeurd was. Zoals vermeld in het arrest, geeft
de opmerking de indruk dat het enkel gaat om de

Dit is niet het geval bij afstand van het woonhuis,

rijkswachtofficieren.
GwH, informatieve
103/2014.

van

verkoopwaarde in rekening gebracht wordt van een

waarbij de waarde van het onroerend goed bij de
nota

betreffende

raming van de bestaansmiddelen maar één keer in

arrest

aanmerking wordt genomen. Bij afstand van een
ander onroerend goed, wordt de waarde van het

1.2. Dubbele inaanmerkingneming afstand

onroerend goed echter tweemaal in aanmerking

onroerend goed bij IGO

genomen.

Artikel 10 van de wet van 22 maart 2001 tot

Het Hof stelt dat de wetgever met de regeling het

instelling van een inkomensgarantie voor ouderen,

doel had financiële nalatigheid en bedrieglijke

bepaalt dat er een inkomen als bestaansmiddelen in

handelingen te vermijden. Dit is een gewettigd doel,
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gezien het residuair karakter van de IGO. Het Hof

hebben op een beroepswerkzaamheid“ door de in

gaat

verder

redelijkerwijs
verkoopwaarde

door

te

stellen

verantwoord
van

het

is

dat

het

niet

geding zijnde bepalingen worden aangemerkt als

na

de

belastbare beroepsinkomsten, met inbegrip van die

goed

in

welke uitgekeerd zijn door de DOSZ. Dit terwijl

om,

onroerend

aanmerking te hebben genomen, nog rekening te

pensioenen

voortkomend

uit

houden met de som geld die zich in zijn vermogen

levensverzekeringscontract

in

bevindt en waarvan niet wordt betwist dat zij het

vrijgesteld. Er dient echter rekening gehouden te

saldo van de gerealiseerde verkoop is. Dit geldt nog

worden met de eigenheid van het stelsel van DOSZ.

meer in het geval dat het onroerend goed afgestaan

Het is door de wetgever ingesteld om een

wordt om uit een onverdeeldheid ingevolge een

„wettelijke leemte“ te verhelpen door te voorzien „in

nalatenschap te treden. De aanvrager kan zich dan

een regeling van sociale zekerheid ten gunste van

immers

de overzee tewerkgestelde Belgen“. Het bouwt

niet

verzetten

tegen

de

verkoop.

een

individueel

beginsel

zijn

Daarenboven zou, in het geval dat de aanvrager

verder

geen onroerend goed, maar een som geld erft, het

socialezekerheidsstelsel voor de werknemers van

bedrag bij de berekening van zijn bestaansmiddelen

Belgisch-Kongo en Rwanda-Urundi. De wetgever

niet dubbel in aanmerking genomen worden.

had een stelsel van sociale zekerheid voor ogen,

op

het

voordien

verplichte

ook al komt het stelsel in zekere mate in
Bijgevolg concludeert het Hof dat er sprake is van

concurrentie met de private verzekeringen.

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

Het is juist dat niet is voorzien in een fiscale
aftrekmogelijkheid van de bijdragen die aan de

GwH 19 september 2014, nr. 126/2014.

DOSZ worden betaald, terwijl er voor de individuele
levensverzekeringscontracten

1.3. Belasting DOSZ-pensioen

een

facultatieve

ouderdoms-

meer

en

inkomstenbelastingen.

eventuele

op

vergelijkbaar

is

bijgevolg

met

het

volgens

systeem

genieten

echter

gelijk

behandeld

als

de

andere

pensioenen die zijn verbonden aan een vroegere

Hof

beroepsactiviteit.

van

levensverzekeringen. Prestaties uit een individueel
levensverzekeringscontract

niet

uitgekeerd door de DOSZ te belasten, worden die
overigens

het

het

DOSZ bij te passen. Door ook de pensioenen

concurrentie met de private verzekeringen.
systeem

is

verschil tussen de uitgaven en inkomsten van de

een

kapitalisatiesysteem en treedt in zekere mate in

Het

Bovendien,

belangrijke mate dient tussen te komen om het

voorwaarde dat er vrijwillig bijdragen worden
berust

werden

DOSZ te belasten, nu de overheid reeds in

aanvullende verzekering willen aanbieden. Dit op
systeem

premies

onevenredig de pensioenen uitgekeerd door de

socialezekerheidsstelsel van het werkland, een

Het

indien

pensioenen die de DOSZ uitkeert, vrij te stellen van

overzeese landen. De wetgever heeft met dit

betaald.

verleend

niet dat de wetgever verplicht zou zijn om de

uitoefenen in de door de Koning aangewezen
het

wordt

voor de DOSZ niet fiscaal aftrekbaar zijn, volgt nog

worden door de personen die hun beroepsactiviteit

naast

is

afgetrokken. Maar uit het gegeven dat de bijdragen

overlevingsverzekering. Hieraan kan deelgenomen

systeem,

correlatie

aftrek van de premies, in die zin dat geen vrijstelling

De Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)
voorziet

een

tussen de vrijstelling van de uitkeringen en de

Het Hof besluit dat het verschil in behandeling niet

een

zonder redelijke verantwoording is. Er is dus geen

fiscale vrijstelling, wat niet geldt voor het DOSZ-

schending van de artikelen 10 en 11 van de

pensioen. Hoewel een aangeslotene, net zoals in

grondwet.

private verzekeringen, bijdragen moet betalen.

GwH 19 september 2014, nr. 128/2014.

Het verschil in behandeling berust op een objectief
criterium doordat de pensioenen die „betrekking
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1.4. De regularisatieregeling voor fiscaal

fiscale administratie ten aanzien van de fiscaal

verjaarde kapitalen in de vorm van

verjaarde kapitalen niet langer beschikt over een

levensverzekeringen

heffingsbevoegdheid.

Door de programmawet van 27 december 2005,

In zoverre het tweede lid van artikel 122/1, § 1, van

werd een fiscale regularisatieprocedure ingevoerd

de programmawet van 27 december 2005 bepaalt

die, in tegenstelling tot de bij de wet van 31

dat fiscaal verjaarde kapitalen in de vorm van

december 2003 ingevoerde procedure betreffende

levensverzekeringen

de “eenmalige bevrijdende aangifte”, niet in de tijd

geregulariseerd

was beperkt. Het doel was om belastingplichtigen

percentpunten op het kapitaal, voegt het inhoudelijk

en btw-plichtigen een mogelijkheid te bieden om

niets toe aan het eerste lid van dat artikel. Dit

hun fiscale toestand te regulariseren, door spontaan

omdat er enkel aanleiding is om kapitalen in de

de niet bij de fiscale administratie aangegeven

vorm van levensverzekeringen te regulariseren,

inkomsten overeenkomstig de bestaande wettelijke

indien ze afkomstig zijn van fiscale misdrijven. De

bepalingen aan te geven. Dit om zowel fiscale als

wetgever heeft alleen uitdrukkelijk willen aangeven

strafrechtelijke immuniteit te bekomen. De wet van

dat

11 juli 2013 maakt een einde aan het permanente

aangewend als premie voor het vestigen van een

karakter van de regularisatieprocedure en wijzigt de

levensverzekering eveneens in aanmerking komen

voorwaarden. De einddatum voor het indienen van

voor regularisatie.

regularisatieaangiften

is

vastgesteld

op

fiscaal

kunnen

tegen

een

verjaarde

worden

tarief

kapitalen

van

die

35

werden

31

december 2013. De gewijzigde voorwaarden gelden

De gelijke behandeling van personen die fiscaal

voor aangiften ingediend vanaf 15 juli 2013 en ten

verjaarde

laatste op 31 december 2013.

levensverzekeringen aangeven en personen die

kapitalen

in

de

vorm

van

fiscaal verjaarde kapitalen afkomstig van, onder
In de nieuwe regularisatieprocedure wordt een

meer, ernstige fiscale fraude aangeven, is niet

onderscheid gemaakt tussen fiscaal niet verjaarde

zonder redelijke verantwoording.

inkomsten enerzijds, en, fiscaal verjaarde inkomsten
GwH 19 september 2014, nr. 130/2014.

anderzijds. Voor de categorie van de fiscaal niet
verjaarde

inkomsten,

voorzien

de

bestreden

1.5. Geen vergoeding gemeenschap bij

bepalingen in twee types van regularisatie (voor

afkoop groepsverzekering na echtscheiding

kleine of grote belastingontduikers).
De

verzoekers

bekritiseren

dat

de

Een koppel was gehuwd met gemeenschap van

nieuwe

goederen.

regelgeving personen die fiscaal verjaarde kapitalen
in de vorm van levensverzekeringen aangeven
enerzijds,

en

personen

die

kapitalen

afkomstig van ernstige fiscale fraude

aangeven

anderzijds,

gelijk

fiscaal

man

was

via

zijn

werkgever

op 11 maart 1992. De man besluit later om zijn

verjaarde

behandelen.

De

aangesloten bij een groepsverzekering. Ze scheiden
groepsverzekering af te kopen en ontvangt dat
kapitaal in juni 2009. Zijn echtgenote stelt dat

Beide

groepsverzekeringen

vormen van kapitalen worden onderworpen aan een

en

pensioentoezeggingen

aanvullende pensioenbeloftes zijn. Hierdoor behoren

heffing met een tarief van 35 percentpunten op het

zij tot het gemeenschappelijke vermogen en zijn ze

kapitaal.

niet eigen. Ze stelt dat artikel 43 van de wet van 11
juni

Het Hof stelt dat de wetgever, gelet op het feit dat

1874

betreffende

de

verzekeringen

van

toepassing is en deze een schending inhoudt van de

er een onderscheid gemaakt wordt tussen gewone

artikelen

en ernstige fiscale fraude bij de fiscaal niet

10

en

11

van

de

landverzekeringsovereenkomstenwet

verjaarde inkomsten, niet verplicht kan worden

grondwet
is

niet

(de
van

toepassing omdat deze ten tijde van de scheiding

eenzelfde onderscheid te maken bij de fiscaal

nog niet bestond).

verjaarde inkomsten. Beide categorieën verschillen
immers wezenlijk van elkaar door het feit dat de
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Leergang Pensioenrecht 2014-2015

Artikel 43, lid 3 van de verzekeringswet, bepaalt dat
er

geen

vergoeding

gemeenschappelijk

verschuldigd

vermogen

aan

Het Hof stelt vast dat deze interpretatie ertoe leidt

van

dat personeelsleden die voor hun vaste benoeming
bepaalde diensten of prestaties hebben verricht,

kennelijk

op

de

verschillend worden behandeld naargelang het gaat

verzekeringnemer.

Met

om tijdelijke personeelsleden of BTK-werknemers.

andere woorden het kapitaal behoort tot het eigen

Het Hof overweegt dat de wetgever een ruime

vermogen.

beoordelingsbevoegdheid heeft bij het bepalen van

mogelijkheden

van

zijn,

hoofde

het

stortingen gedaan door de verzekerde, tenzij deze
overdreven

uit

is

de

gelet

zijn pensioenbeleid. Van discriminatie is enkel
Het Grondwettelijk Hof stelt dat artikel 43 van de

sprake

verzekeringswet klaarblijkelijk niet van toepassing is.

voortvloeit uit de toepassing van de pensioenregels,

Het Hof verwijst hiervoor naar een arrest van het

een onevenredige beperking van de rechten van de

Hof van Cassatie van 27 juni 1986 (Arr.Cass. 1986,

betrokken personen met zich meebrengt.

als

een

verschil

in

behandeling,

dat

nr. 680). Hierin stelt het Hof van Cassatie dat artikel
43 enkel van toepassing is in het geval van de

Het Hof stelt dat BTK-werknemers geen deel

storting van een som waarvan is bepaald dat zij bij

uitmaakten van de diensten waar zij tijdelijk werden

het

zijn

tewerkgesteld. De RVA betaalde hun loon, en werd,

echtgenoot betaalbaar is. Bijgevolg is het artikel niet

ook wat de sociale zekerheidsverplichtingen betreft,

van toepassing in een situatie zoals in het geding.

geacht

Hier heeft één van de echtgenoten tijdens het

kenmerken van het BTK en het doel ervan,

huwelijk een levensverzekering afgesloten in de

rechtvaardigen

vorm van een groepsverzekering, die voorziet in de

aanmerking

uitbetaling van een kapitaal bij overlijden of bij

pensioenberekening. Dit doet geen afbreuk aan de

leven. Er werden tijdens het huwelijk premies

rechten

betaald met gelden van de gemeenschap. Het

pensioenrechten openen in het werknemersstelsel

huwelijk werd door echtscheiding ontbonden. Na de

voor de BTK-prestaties. Bijgevolg is er geen

echtscheiding, heeft de verzekeringsnemer zijn

schending van de artikelen 10 en 11 van de

recht van afkoop uitgeoefend.

Grondwet.

GwH 25 september 2014, nr. 137/2014.

GwH 25 september 2014, nr. 138/2014.

1.6. Prestaties BTK komen niet in aanmerking

2. LAGERE RECHTSPRAAK

overlijden

van

de

verzekerde

aan

voor berekening ambtenarenpensioen

benoemd personeelslid in aanmerking. Artikel 160

ook

van

de

De

specifieke

BTK-prestaties
genomen

betrokkenen,

niet
bij

in
de

omdat

zij

gekoppeld aan zijn schuldsaldoverzekering. Hij duidt

op deze regel een afwijking. Hierdoor worden de
personeelslid

de

worden

zijn.

Een man sluit een gemengde levensverzekering af,

van de zogenaamde Nieuwe Gemeentewet voorziet
tijdelijk

dat

te

voor levensverzekering

in principe enkel de diensten gepresteerd als vast

als

werkgever

2.1. Gevolgen van niet-betaling van premies

Bij de pensioenberekening van ambtenaren, komen

diensten

de

als begunstigden bij overlijden zijn ouders aan. Op

in

3

aanmerking genomen. Volgens de verwijzende

juni

2009

ingebrekestelling

rechter vloeit hier uit voort dat deze afwijking enkel

stuurt
wegens

de

verzekeraar

niet-betaling

van

een
de

trimestriële premie van 8 april 2009. In de

van toepassing op werknemers die deel uitmaakten

ingebrekestelling wordt vermeld dat de niet-betaling

van het gemeentebestuur en uit de gemeentekas

de door de polis geboden bescherming in gedrang

werden bezoldigd. Werknemers met het statuut van

brengt. Bij gebrek aan reactie binnen de 30 dagen,

bijzonder tijdelijk kader (BTK) maakten geen deel

wordt

uit van het gemeentebestuur en werden niet uit de

de

polis

van

verminderd of beëindigd.

gemeentekas bezoldigd, waardoor ze niet onder de
afwijking vallen.
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rechtswege

afgekocht,

Luik 23 oktober 2014, T.Verz. 2014, nr. 386, 76.

De premie werd pas betaald op 23 juli 2009, dus
niet binnen de 30 dagen na de ingebrekestelling. In

2.2. Cumulatie overlevingspensioen en

een tweede brief stelt de verzekeraar dat ze de

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

betaling ontvangen hebben, maar het contract
verminderd of beëindigd is. Als de man het contract

Naar aanleiding van het overlijden van haar

wil verderzetten, moet hij een volledig ingevulde en

echtgenoot,

ondertekende medische vragenlijst terugsturen. De
man doet dit, maar geeft geen gevolg aan de latere

ondertekend

verzekeringsmaatschappij over tot de terugstorting

deeltijdse betrekking. De vrouw wordt echter ziek
en ontvangt ziekte-uitkeringen, maar laat na dit te

premies en de ingebrekestelling de vermindering

melden aan het RSVZ.

van het verzekerde kapitaal niet rechtvaardigen.

Het ziekenfonds verwijst, in een brief naar de vrouw,

In eerste aanleg gaf de rechter de ouders gelijk. Dit

naar artikel 235, §1 van het KB van 3 juli 1996, dat,

omdat de ingebrekestelling in zeer vage en voor een

onder bepaalde voorwaarden, een zekere cumulatie

leek moeilijk begrijpbare termen is opgesteld. De

tussen

rechter stelde dat de verzekeraar de gevolgen van
gepreciseerd

en

overlevingspensioen

Het

teruggestuurd. Het Hof gaat verder door te stellen

en

arbeidsongeschiktheids-

staat

vast

dat

het

overlevingspensioen

onverschuldigd betaald is in de periode dat de

dat de man overleden is zonder verderzetting van

vrouw arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontving.

het contract. Hij had immers de aanvullende

Het arbeidshof stelt vast dat er twee fouten begaan

gegevens niet verschaft. De verzekeraar heeft

zijn. Enerzijds heeft de vrouw nagelaten aangifte te

conform de wet gehandeld door de verzekerde in

doen bij het RSVZ van haar arbeidsongeschiktheids-

gebreke te stellen tot betaling van het achterstal

uitkeringen,

binnen dertig dagen met de vermelding dat bij niet-

verkeerde

betaling ervan, de verzekeraar zijn waarborg niet

anderzijds
informatie

heeft

verschaft.

de

mutualiteit

Deze

foutieve

informatie heeft de vrouw gesterkt in de idee dat

langer volledig kon laten gelden. De verzekeraar

cumulatie mogelijk was. Het arbeidshof overweegt

heeft de goedkeuring van de verzekerde niet nodig
polis.

Het

uitkeringen.

gevraagde medische vragenlijst heeft ingevuld en

de

toelaat.

een

van KB nr. 72 verbied elke cumul tussen een

contract en niet de afkoop. Dit omdat hij de

van

en

pensioenregeling voor zelfstandigen. Artikel 30bis

man gekozen heeft voor de vermindering van het

vermindering

overlevingspensioen

ziekenfonds laat echter na te verwijzen naar de

Het Hof van Beroep stelt dat het duidelijk is dat de

de

een

arbeidsongeschiktheidsuitkering

de

vermindering van het contract niet betekend had.

voor

alle

Na verloop van tijd doet de vrouw aangifte van een

kapitaal. Zij zijn van mening dat de onbetaalde

niet

verklaart

zij zou ontvangen.

De ouders zijn niet akkoord met het verminderde

niet-betaling

zij

nieuwe beroepsactiviteit of vervangingsinkomen dat

verminderd

kapitaal uit te betalen, wat zij geweigerd hebben.

de

waarin

zij het RSVZ op de hoogte zal stellen van elke

oktober 2010, heeft de verzekeraar aan de ouderseen

een

Daarnaast ondertekent zij een verklaring op eer dat

is 11 maanden voor de zelfmoord van de man. Op 1
om

vrouw

beroepsactiviteiten sinds 1978 te hebben stopgezet.

van de premie, betaald op 25 september 2009. Dit

voorgesteld

een

aangevraagd. In dat kader heeft zij een formulier

vraag tot aanvullende informatie. Hierop gaat de

begunstigden

heeft

overlevingspensioen in het stelsel voor zelfstandigen

dat het causaal verband tussen de fout van de

De

vrouw en de schade vaststaat, maar dat de schade

ingebrekestelling kon enkel vermelden dat de door

beperkt zou zijn gebleven zonder de door de

de polis geboden bescherming in gevaar was, als

mutualiteit gemaakte fout. De door de mutualiteit

gevolg van de niet-betaling van de premies, en de

gemaakte fout doorbreekt met andere woorden het

afkoop of vermindering van de polis tot gevolg kon

causaal verband tussen de fout van de vrouw en de

hebben.

schade.
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dit geval wordt er wel een onderscheid gemaakt

Arbh. Luik 10 januari 2014, JTT 2014, nr. 1194,
322-325.

naargelang er herbelegd wordt of niet. Bij roerende
goederen gaat het om vermogens die in euro

2.3. Gedeeltelijk vrijgestelde inkomsten in het

uitgedrukt kunnen worden. Bij de onroerende

kader van de IGO

goederen moet er een waardeschatting gemaakt
worden,

aan

de

hand

van

In artikel 24 van het KB van 23 mei 2001 tot

waardebeoordelingscriteria. Die criteria zijn nodig

instelling van een algemeen reglement betreffende

om de waarde van goederen te bepalen. Er is

de inkomensgarantie voor ouderen, wordt bepaald

bijgevolg geen sprake van discriminatie.

dat met roerende kapitalen slechts gedeeltelijk

Arbh. Gent 24 januari 2014, onuitgeg.

rekening gehouden wordt bij de berekening van de
bestaansmiddelen. Namelijk met 4% van de schijf

2.4. Weigering vervroegd pensioen

gelegen tussen 6.200 en 18.600 euro en met 10%
van de boven die schijf gelegen bedragen.

Op 20 oktober heeft een man zijn vervroegd
pensioen aangevraagd bij de RVP. Bij een beslissing

Een IGO-gerechtigde gepensioneerde had geen

van 11 januari 2013 weigert de RVP dit vervroegd

aangifte gedaan van de uitbetaling van twee

pensioen omdat hij geen loopbaan van 35 jaren

aanvullende pensioenen. Hij had deze bedragen

heeft. De man had maar een loopbaan van 28 jaren

opnieuw belegd, waarbij hij een interest ontvangt

bewezen, waarvan 23 jaar als werknemer en 5 jaren

van 1,8% op jaarbasis op het netto kapitaal. Hierop

in andere stelsels.

besliste de RVP dat hij geen recht meer had op IGO.
De man gaat hiertegen in beroep. Hij stelt dat deze

De man gaat tegen deze weigering in beroep. Hij

bepaling achterhaald is en hij gediscrimineerd wordt.

stelt dat de RVP rekening moet houden met de 10

Hij eist dat volgende prejudiciële vraag gesteld

jaar dat hij in Marokko gewerkt en sociale bijdragen

wordt aan het Grondwettelijk Hof: “Vormt de

betaald heeft. Volgens het attest van de Caisse

wettelijke regeling in artikel 9 van de wet van 22

Nationale des Sécurité Sociale van Marokko is de

maart 2001 en artikel 24 van het KB van 23 mei

verzekerde periode echter beperkt tot 26 dagen.

2001, voor zover zij geen onderscheid maakt tussen
het al dan niet belegd zijn van roerende goederen

De arbeidsrechtbank stelt dat de man niet afdoende

een ongeoorloofde discriminatie in strijd met artikel

bewijst dat hij, buiten de periode van 26 dagen, in

10 en 11 van de grondwet?”.

Marokko

Het arbeidshof stelt dat de wetgever vrij mag

rechtsgeldig

bij

ouderdomsverzekering

of

een

regeling

verzekering

voor
voor

overlijden was aangesloten. Dit kan, volgens de

beslissen tot welke hoogte met een bestaansmiddel

rechtbank,

rekening wordt gehouden. Dat de percentages uit

ook

niet

afdoende

bewijskrachtig

bewezen worden door getuigen. Bijgevolg wordt het

de wetgeving hoger zijn dan wat een gemiddelde

verzoek

belegger in de hedendaagse financiële context kan

tot

getuigenbewijs

afgewezen

en

de

vordering ongegrond verklaard.

krijgen, verandert hier niets aan. De bewering dat
de man niet over het geld kan beschikken, klopt

Arbrb. Gent 25 juni 2014, onuitgeg.

volgens het Arbeidshof niet. Hij kan de belegging

3. BELGISCHE RECHTSLEER

immers verkopen of doorverkopen. Hij kan niet
enkel over de intresten beschikken.

3.1. Belastingvermindering voor
Over

de

Arbeidshof

vermeende
dat

de

discriminatie
wetgever

een

zegt

pensioensparen in strijd met vrij

het

dienstenverkeer

logisch,

verantwoord onderscheid maakt, dat voldoet aan de
toets van het gelijkheidsbeginsel. De man vergeleek

Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 23

zijn situatie met de situatie van een persoon die

januari 2014 geoordeeld dat het fiscale gunstregime

overgaat tot verkoop van een onroerend goed. In

voor pensioensparen in strijd is met het vrij
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dienstenverkeer. Dit is een zoveelste veroordeling

G. VAN LIMBERGHEN, “Socialeverzekeringsbijdragen
voor zelfstandigen hervormd. “Never let a good
crisis to waste””, TSR 2014, nr. 1, 3-52.

op korte tijd van de Belgische (spaar)fiscaliteit. Het
Hof van Justitie heeft België immers recentelijk
veroordeeld voor wat betreft de fiscale vrijstelling

3.3. In 10 jaar tijd naar een eenheidsstatuut

van interesten op gereglementeerde spaardeposito’s.

op vlak van aanvullende pensioenen

Daarnaast

heeft

het

Grondwettelijk

Hof

het

verlaagde tarief (van 15%) voor interesten op

De eerste stappen richting een eenheidsstatuut voor

gereglementeerde

vernietigd

arbeiders en bedienden zijn gezet door de invoering

wegens de discriminatoire behandeling van de

van nieuwe opzeggingstermijnen en de afschaffing

interesten uitgekeerd door niet-ingezeten financiële

van de carenzdag. Er blijven echter nog veel

instellingen.

verschillen tussen arbeiders en bedienden bestaan,

Ook

spaardeposito’s

de

fiscaliteit

van

de

derde

pensioenpijler ligt nu dus onder vuur.

zo onder meer op het vlak van aanvullende
pensioenen. De auteurs stellen dat de rechtspraak

De auteurs bespreken de Belgische regeling, de

van het Grondwettelijk Hof de onderscheiden inzake

uitspraak van het Hof van Justitie en de gevolgen

aanvullende pensioenen strikt genomen niet op de

hiervan voor België.

helling zetten. Toch zou een arbeidsrechtbank of hof kunnen besluiten tot discriminatie. Om een

F. DEBELVA en J. DE BRUYCKER, “Belastingvermindering
voor
pensioensparen
in
strijd
met
vrij
dienstenverkeer”, RW 2014, nr. 5, 177-180.

einde te maken aan deze rechtsonzekerheid, heeft
de wetgever het initiatief genomen om een wettelijk
kader in te stellen dat moet leiden tot een

3.2. Sociale bijdragen voor zelfstandigen

geleidelijke harmonisatie over een periode van 10

hervormd

jaar. Op 9 mei 2014 werd de Wet van 5 mei 2014
tot

wijziging

van

het

rustpensioen

en

het

van

de

Socialeverzekeringsbijdragen worden sinds geruime

overlevingspensioen

tijd berekend op de nettoberoepsinkomsten die

overgangsuitkering in de pensioenregeling voor

zelfstandigen drie jaar voordien hebben verworven

werknemers en houdende geleidelijke opheffing van

en die door de fiscus daartoe worden meegedeeld

de verschillen in behandeling die berusten op het

aan het RSVZ. De economische crisis heeft de

onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake

wetgever ertoe aangezet om te remediëren aan de

aanvullende

legitimiteitsproblemen die deze regel met zich

Belgisch Staatsblad. De auteurs bespreken de

meebracht. De auteur onderzoekt in detail welke

totstandkoming van de wet, alvorens dieper in te

wijzigingen

gaan

aan

de

bijdrageregeling

voor

zelfstandigen worden aangebracht door de wet van

op

en

pensioenen,

de

algemene

tot

invoering

gepubliceerd

beginselen

in

die

het

deze

geleidelijke harmonisatie kenmerken.

22 november 2013 houdende hervorming van de
berekening

van

zelfstandigen

en

de
haar

sociale

bijdragen

uitvoeringsbesluit.

I. DE SOMVIELE en A. VAN DAMME, “In 10 jaar tijd naar
een eenheidsstatuut op vlak van aanvullende
pensioenen”, Or. 2014, nr. 6, 150-156.

voor
De

rechtspraak huldigt het principe dat door de fiscus
meegedeelde

inkomstenbedragen

ongewijzigd

3.4. Régimes complémentaires de pension: un

moeten worden gehanteerd met het oog op de

ravalement de façade

bijdrageberekening. Door recente rechtspraak van
het Hof van Cassatie, wordt de onveranderlijkheid

Cette

van

bepaalde

focalisée sur les pensions complémentaires relevant

omstandigheden ondraaglijk. De wetgever heeft op

du deuxième pilier, c’est-à-dire celles qui sont

dat punt niet ingegrepen. De auteur doet suggesties

constituées dans un cadre professionnel. Pas moins

om de eisen van rechtvaardigheid en de wens tot

de trois projets de loi se sont en effet bousculés au

het beperken van de administratieve lasten beter in

portillon du Parlement. Et ils ont tous été votés

evenwicht te brengen.

avant les dernières élections. Au travers de deux

die

fiscale

“inlichtingen”

in

fin

de

législature

s’est

particulièrement

contributions, l’auteur efforcera de passer en revue
les différentes mesures. Dans le présent article,
- 8/18 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

l’auteur s’attachera aux dispositions en matière de

reconnaîtra

délais de prescription, d’encadrement social pour

conséquences du caractère réciproque du contrat,

dirigeants indépendants, d’extension de la notion de

que ces dispositions technique ne font qu’aménager.

aussi

le

mérite

d’envisager

les

“sortie” d’un plan de pension et de compétence
CL. DEVOET, “L’assurance vie à primes périodique
fixées et le non-paiement de la prime”, in Recueil de
jurisprudence
du
Forum
de
l’assurance
(Jurisprudence 2012), Limal, Anthemis, 2014, 141152.

judiciaire.
P. DOYEN, “Régimes complémentaires de pension
(1er partie): un ravalement de façade”, For.Ass.
2014, nr. 146, 168-172.

3.7. Le contrat d’assurance terrestre à l’aune

3.5. La loi du 4 avril 2014 relative aux

de la loi du 4 avril 2014 relative aux

assurances: brève analyse critique

assurances

En toute fin de législature, dans la tourmente de la

La loi du 4 avril 2014 a été adoptée dans un souci

réforme Twin Peaks II, après l’introduction d’un

de simplification du cadre législatif dans le secteur

“Code économique” et sans véritable concertation

des assurances, et ce afin d’assurer une plus grande

avec les acteurs du marché, le législateur belge a

protection des consommateurs.

adopté la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
qui entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er

Toutefois, sous couvert de ‘codifier’ plusieurs lois,

novembre 2014. L’objectif annoncé était d’une part

elle emporte de nombreux ajustement, voire de

de “codifier” les dispositions de diverses lois

nouvelles obligations. À cet égard, la présente

existantes et, d’autre part, de renforcer la protection

contribution vise à examiner celles relatives au

du consommateur. Ce double objectif se traduit par

contrat

la renumérotation de dispositions inchangée – et ce,
sans

l’introduction

d’une

table

officielle

arrêtés

de branche 23, de transparence, de segmentation
nouvelles dispositions enfreignent clairement le
principe de Droit européen du Home Country

projets touchant les pensions complémentaires
relevant du deuxième pilier, c’est-à-dire celles qui
sont constituées dans un cadre professionnel et
balisées, essentiellement, pour les salariés, par la loi

3.6. L’assurance vie à primes périodique

du 28 avril 2003. Ces projets ont été au nombre de

fixées et le non-paiement de la prime

trois. Ils dénotent une certaine arrivée à maturité de
la loi sur les pensions complémentaires, tirée de

L’auteur a écrit une note sous le jugement de la

l’expérience du terrain: le législateur uniformise les

Cour d’appel de Liège du 23e octobre 2014 (zie 2.1.
van

premies

délais de prescription, simplifie les règles de

voor

compétence judiciaire et modernise les modes

levensverzekering, in deze nieuwsbrief). Il conclue

d’information des droits des affiliés. Il affine

que la décision de la cour applique d’une manière
parfaitement

correcte

les

adoptés

La fin de la précédente législature a été fertile en

J.-D. ANDRÉ-DUMONT, “La loi du 4 avril 2014 relative
aux assurances: brève analyse critique”, For.Ass.
2014, nr. 146, 155-167.

niet-betaling

ministériels,

l’arrivée à maturité?

des

activités d’assurance dans des délais très brefs.

van

ou

3.8. Pensions complémentaires d’entreprises:

Control. Nombre d’entre elles impliqueront des

Gevolgen

royaux

CH. VERDURE, “Le contrat d’assurance terrestre à
l’aune de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances”, T.Verz. 2014, nr. 388, 260-270.

et de participation bénéficiaire. Certaines de ces

l’exercice

perspective

majoritairement sur avis de la FSMA.

règles en matière d’actifs éligibles pour les produits

dans

une

de la loi, qui est appelée à être complétée par divers

loi du 25 juin 1992 et l’introduction de nouvelles

importants

dans

pragmatique, tout en soulignant les limites actuelles

de

concordance - la révision de certains articles de la

changements

d’assurance

dispositions

également la notion de “sortie” d’un plan de pension.

assez

Et enfin, il programme la disparition progressive des

techniques relative à la réduction des contrats
d’assurance vie à primes périodique fixées. On lui
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distinctions entre employés et ouvriers au travers de
ces plans de pension.

Het door de man in België opgebouwde pensioen is
uiteraard niet gebaseerd op een overeenkomst

P. DOYEN, “Pensions complémentaires d’entreprises:
l’arrivée à maturité?”, T.Verz. 2014, nr. 388, 271284.

tussen werkgever en werknemer. Het gaat om een

3.9. Pensioen zelfstandigen/werknemers:

wetgeving. Dit valt, volgens de rechtbank, bijgevolg

wijzigingen vanaf 2015

niet onder het toepassingsgebied van de WVP.

Op 1 januari 2015 verandert het pensioenstelsel

Het convenant, waarin het (ex-)koppel aangegeven

voor zelfstandigen en werknemers ingrijpend. Zo zal

had dat het pensioen wel verevend zou moeten

het ingangsjaar meetellen in de berekening van het

worden, moet niet gevolgd worden volgens de

pensioen, de eenheid van de loopbaan wordt

rechtbank. De afspraken over de verevening zijn

voortaan uitgedrukt in dagen in plaats van in jaren,

afhankelijk van de juistheid van de vaststelling dat

het overlevingspensioen wordt grondig hervormd en

het pensioen onder de wet valt. Deze vaststelling is

de buitenlandse prestaties tellen mee voor de

hier niet juist en bijgevolg kan de verevening

toegang tot het minimumpensioen. De auteur geeft

volgens de rechtbank niet toegepast worden.

op een Belgische wettelijke regeling gebaseerd
ouderdomsuitkering in het kader van de sociale

in dit artikel een overzicht van deze wijzigingen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
2013, nr. C/12/87397/ HA Z 13-53

M. BRUYNINCKX, “Pensioen werknemers: wijzigingen
vanaf 2015”, Soc.Weg. 2014, nr. 13, 15-18.

5.1. Frankrijk

4. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK:
BELGISCHE RUSTPENSIOEN VALT
NIET ONDER WET VEREVENING
PENSIOENRECHTEN

P. MOREAU, “Les règles MiFID applicables au secteur
de l’assurance: portrait d’une audacieuse réforme”,
RGAR 2014, nr. 6, 15092.
J. KOVAC, “Caractère collectif et obligatoire des
garanties de protection sociale complémentaire – Le
nouveau décret du 8 juillet 2014”, La semaine
juridique 2014, nr. 31-34, 49.

Een Nederlands koppel, waarvan de man 38 jaar in
België gewerkt en pensioen opgebouwd heeft,

5.2. Duitsland

scheidt op 20 september 2001. Voor hun scheiding
hebben zij, in het kader van de Wet Verevening

B. WILHELM en A. SPRICK, “Gestaltungsmöglichkeiten
bei Betriebsrenten im Lichte des AGG”, Der Betrieb
2014, nr. 34, 1927-1930.

Pensioenen (WVP), een convenant opgesteld. Hierin
opgenomen

dat

zij

de

wettelijke

standaardregeling willen toepassen. Hierdoor zou de

5.3. Nederland

echtgenote recht hebben op de helft van het tijdens
het huwelijk bij de RVP opgebouwde pensioen.

F.M.H. HOENS, “Nettolijfrente, nettopensioen en
pensioenverevening”, WPNR 2014, nr. 7031, 819821.

De WVP is van toepassing op (ouderdoms-)
pensioenen

ingevolge

pensioenregelingen
Ouderdomswet

en

(het

niet

aanvullende
de

Algemene

Nederlandse

op

wettelijk

december

5. BUITENLANDSE RECHTSLEER

M. BRUYNINCKX, “Pensioen zelfstandigen: wijzigingen
vanaf 2015”, Soc.Weg. 2014, nr. 14, 17-21.

is

18

6. NIEUWE LIFE AND BENEFITS
In Life&Benefits 2014/7 lezen we:

pensioen). Een pensioenregeling in de zin van de

-

wet, is gebaseerd op een pensioenovereenkomst of

Aanvullend pensioen – Werkgeversbijdragen
betalen als opzeggingsvergoeding of storten in

een -toezegging. Een ouderdomspensioen in de zin
van de wet, is een pensioen zoals tussen werkgever

het pensioenplan? (door A. VANDENBERGEN en A.

en werknemer overeengekomen.

WERNIERS)
- 10/18 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

-

Internationale

fiscaliteit

–

Geen

FATCA-

for public-sector employees, military personnel, self-

verplichtingen voor Belgische pensioenfondsen

employed persons, seamen, and coal miners.

(door I. DE SOMVIELE)
-

Nieuwe verzekeringswet – Consument krijgt

Employees

meer informatie over winstdeling (door L.

earnings and employers contribute 23.6 percent of

VEREYCKEN)

covered

contribute

earnings

disability

7. RVP-DIENSTNOTA

percent

old-age,

of

covered

survivors,

and

sickness

benefits;

and

and

work

injury

benefits.
Bron; SSA, International Update, August 2014.

Dienstnota 2014/9: Welvaartsaanpassing voor
bepaalde

for

insurance;

maternity/paternity

De RVP vaardigde volgende dienstnota uit:
-

4.7

pensioenen

werknemer

en

8.2. Canada

zelfstandige op 1-09-2014
-

Dienstnota

2014/10:

bevolkingsregister

Inschrijving
–

in

rust-

het

Effective July 1, a new law requires certain

en

employers

verzorgingstehuizen
-

Dienstnota

2014/11:

in

Quebec

to

provide

voluntary

retirement savings plans (VRSP) for their employees.
Controle

op

de

The

law

was

passed

in December 2013

to

verblijfsvoorwaarde. Nieuwe regeling inzake de

encourage workers to save more for retirement.

betaling van de IGO

Until now, more than 2 million workers in Quebec
do not have any type of occupational pension plan.

8. INTERNATIONAL UPDATE

The federal government is encouraging this type of

8.1. Spain

(PRPPs)—throughout the country.

plan—which it calls pooled registered pension plans

On August 1, the Council of Ministers approved a

The law defines plan administrators of qualified

system that will permit the General Social Security

VRSPs as insurance companies, trust companies,

Treasury (TGSS) to bill employers directly for their

and investment fund managers who have the ability

social security contributions instead of the employer

to administer services to large groups of people and

calculating the amount that the employer and the

have expertise in retirement and financial products;

employee must pay. The system was recommended

the Quebec government approves and supervises

by the Commission to Reform Public Administration

those companies. Administrators may offer up to

to simplify, speed up, and improve the collection

five different types of investment plans with varying

process. According to the government, companies

degrees of risk; for persons who do not choose a

will save about €63.4 million a year in administrative

type of plan, a default life-cycle plan is provided,

expenses because the new rules should eliminate

according to the member's age. Administrative fees

many calculation errors and reduce the number of
fines

imposed

on

employers.

The

system

are limited.

is

expected to begin operation in the last quarter of

According to the law, employers who do not already

2014.

provide another type of qualifying pension plan
must set up a VRSP plan for all their employees. An

Once the system is implemented, each month the

employer that offers another type of plan that does

TGSS will send a bill to each employer with the

not incorporate all employees must either change

contribution amount for each employee based on
individual

earnings,

bonuses,

exemptions,

the rules so that all employees are eligible or set up

and

a VRSP. Mandatory employer participation is being

deductions. Employers will be able to transmit the

phased in according to the company size.

contributions electronically. Initially, the new rules
will apply to the general social security system.

The law requires employers to enrol all employees

Later on, the rules will extend to the special systems

in a VRSP who are aged 18 or older and have been

- 11/18 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

with the company for at least 1 year. Employees

In the second new measure, parents of children

may opt out, but employers must ask the employee

born before 1992 now receive pension credits for

to opt in every 2 years.

the first 2 years of their child's life, up from 1 year
previously. Parents of children born after 1992

In addition, the law contains a number of rules

continue to receive credits for each of the first 3

related to contributions to a VRSP, which include

years of their child's life. Under the German old-age

the following:

pension system, caregiver credits are awarded for

-

Employees

may

determine

their

own

gaps in workforce participation in order to improve

contribution rate. For those who do not choose,

the level of old-age benefits.

there are default contribution rates.
-

-

Employer contributions are voluntary. There

The third measure changes the calculation method

are

for disability pensions by basing benefits on the

separate

tax

advantages

for

both

employees and employers.

period from the onset of the disability to age 62 (up

All contributions are subject to an annual

from age 60 previously).

ceiling of Canadian $24,270 or 18 percent of
the member's earned income in the previous

The government also announced plans to introduce

year, whichever is lower.

the concept of flexible retirement to encourage
older workers to remain in the labour force. Flexible

Funds may be withdrawn at age 55, in the case of

retirement

job loss, reduced life expectancy, a move abroad, or

labour contracts that end with a worker's retirement

a physical or mental disability. Members may choose

(both must agree), retirees re-entering the labour

to transfer the funds to another type of qualified

force following retirement, and employers offering

pension plan, receive variable payments from the

partial retirement.

could

include

employers

extending

plan, or purchase a life annuity.
Bron: SSA, International Update, July 2014.
Bron: SSA, International Update, August 2014.

8.4. Australia

8.3. Germany

SuperStream, a new system to improve the

On July 1, new pension rules went into effect that

administration of superannuation accounts is part of

allow certain workers with long careers to retire

the government's 2011 Stronger Super reforms to

earlier with a full pension (1), raise pension benefit

overhaul the country's mandatory occupational

levels for certain parents (2), and modify the benefit

pension system introduced in 1983. The aim of

formula for disability pensions (3). While the state

SuperStream is to correct many of the inefficiencies

pension fund is expected to cover the cost for the

in managing superannuation accounts by:

first 10 years, many have expressed concern that

-

these measures will be unsustainable over time.

Establishing uniform systems for processing
contributions and identifying members;

Germany has the lowest birth-rate in the European

-

Union, and by 2060 the ratio of workers to retirees

Consolidating multiple accounts for workers;
and

is expected to reach about 1.5 to 1. At the same

-

time, life expectancy at retirement is projected to

Identifying and locating millions of unidentified
or “lost” member accounts.

increase by some 5 years.
SuperStream sets up new standards for and
In the first measure, the retirement age for the

simplifies the method of processing contributions to

length-of-service pension (at least 45 years of

a superannuation account. For example, under the

contributions) was lowered from age 65 to 63 for a

new rules, employers must submit the contributions

limited period. Beginning in 2016, the age will rise

electronically

by 2 months a year until it returns to age 65.

identification number as the unique identifier. Also,

and

adopt

the

worker

tax-file

over the past few years, new tools have been

- 12/18 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

developed to help workers become more proactive

earnings up to September 1, the number of

and search for their lost accounts.

months required is gradually rising from 12
months to 60 months; the earlier the earnings,

According to the government, SuperStream will

the fewer the number of months required.

provide a number of benefits to employers such as
streamlining the contribution process, lowering

The EPS provides a monthly pension at age 58 with

costs, and reducing the amount of time needed to

at least 10 years of contributions. Employers must

deal with related issues. Superannuation members

contribute 8.33 percent of payroll.

will also benefit from SuperStream, with increased
Bron: SSA, International Update, September 2014.

retirement savings because:
-

Contributions will be recorded much sooner

8.6. Social Security Programs Throughout the
World: Europe

and will begin earning interest earlier. A
portion

-

-

of

the

savings

from

lower

administrative and operational costs will be

Social Security Programs Throughout the World, the

passed on to the member;

first issue of a four-volume series, reports on the

Lost member accounts will be located, and

countries of Europe. This report provides a cross-

multiple accounts will be consolidated into one

national comparison of the social security systems in

single account; and

45 countries in Europe. It summarizes the five main

Members will have more confidence in the

social insurance programs in those countries: old-

system and may increase their contributions.

age,

disability,

and

survivors;

sickness

and

maternity; work injury; unemployment; and family
allowances.

Employers must contribute 9.5 percent of their
employees' earnings. Employee contributions are

Bron: SSA, Research
September 2014.

voluntary with a government matching contribution
for

low-

and

middle-income

earners.

The

low-income earners will be abolished in 2019.

Door het decreet onderwijs XXIV van 25 april 2014,

8.5. India

worden er een paar wijzigingen doorgevoerd wat

Changes to the Employee's Pension Scheme (EPS),

betreft de pensioenen van het onderwijspersoneel.

effective September 1, increase coverage and raise

Enerzijds worden er wijzigingen doorgevoerd in de

the level of benefits. As a result, some 2.8 million

codex personeel Hoger Onderwijs en anderzijds in

pensioners have higher benefits, and an additional 5

het

million workers in the formal sector are obliged to
government

provides

onderwijs

guaranteed

Workers with earnings from 6,500 rupees

gesubsidieerde

centra

voor

daarvoor geen actieve prestaties uitoefenen, of

6,500 rupees to 15,000 rupees a month.
earnings

de

worden ten laste van de centrale voorafname en

The ceiling on contributions is increased from
for

en

betreft de personeelsleden die uitsluitend bezoldigd

month are required to participate.

formula

van

De wijziging in de codex personeel Hoger Onderwijs

(US$107.16) to 15,000 rupees (US$247.29) a

benefit

rechtspositie

gemeenschapsonderwijs.

insured workers.

The

de

rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het

1,000 rupees (US$16.49) a month to EPS

-

betreffende

leerlingenbegeleiding en het decreet betreffende de

minimum retirement and survivor pensions of

-

decreet

sommige personeelsleden van het gesubsidieerd

join the EPS. According to the new rules:

-

Updates,

9.1. Decreet onderwijs XXIV

Bron: SSA, International Update, September 2014.

The

Statistical

9. GELEZEN IN HET STAATSBLAD

government's low-income subsidy provided to all

-

and

personeelsleden die voor meer dan 50% van een

from

voltijdse opdracht een bezoldiging ontvangen ten

September 1 onward is based on average

laste van de centrale voorafname en hiervoor geen

monthly earnings in the past 60 months. For
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actieve prestaties meer uitoefenen. Hun bezoldiging

De

houdt op na het verstrijken van de maand waarin

overgangsuitkering ontvangt wordt, onder bepaalde

het personeelslid aanspraak kan maken op een

voorwaarden, ook gelijkgesteld met arbeidsdagen.

wettelijk rustpensioen. De voorwaarde dat de

Het gaat om werknemers die de overgangsuitkering

loopbaan 30 dienstjaren moet tellen, is verdwenen.

genoten hebben en waarvoor gelijkgestelde dagen

periode

dat

de

betrokkene

een

in rekening worden gebracht. Dit kan enkel als de
In voornoemde decreten is bepaald dat zowel

uitkering werd betaald voor de maximale periode.

tijdelijke als vast benoemde personeelsleden, tenzij

De gelijkstelling gebeurt dan voor 624 dagen in een

anders

voltijdse arbeidsregeling, onmiddellijk voorafgaand

bepaald,

zonder

opzegging

ontslagen

worden als ze worden toegelaten tot het definitief

aan

vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of

overgangsuitkering is uitgeput.

de

datum

waarop

het

recht

op

de

lichamelijke ongeschiktheid. Vroeger gold de regel
dat zij zonder opzegging ontslagen werden als

Tijdens het genot van de overgangsuitkering, kan

vastgesteld

een

de betrokkene werkloosheidsuitkeringen ontvangen,

werd

overeenkomstig

de

dat

zij

wet,

het

wegens

een

zonder beperkingen. Dit op voorwaarde dat de

reglement erkende blijvende arbeidsongeschiktheid

decreet

of

werkloosheid niet te wijten is aan het stopzetten of

niet meer in staat zijn hun ambt naar behoren te

verminderen

vervullen.

ontvangst

van

van

de

de

arbeid

omwille

overgangsuitkering

van

de

of

het

overlevingspensioen. Daarnaast mag het stelsel dat

Decreet onderwijs XXIV van 25 april 2014, BS 25
september 2014.

het pensioen toekent, de cumul niet verbieden en
het genot of het bedrag van het pensioen niet

9.2. Aanpassing werkloosheidsbesluit aan

afhankelijk

nieuwe regeling overlevingspensioen

beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt beperken.

Het overlevingspensioen is hervormd met ingang

Zowel het KB als het MB treden in werking op 1

van 1 januari 2015. (zie 11.5. “Overlevingspensioen

januari 2015. Deze regeling is niet van toepassing

wordt tijdelijke overgangsuitkering”, Nieuwsbrief

op overlevingspensioenen die reeds toegekend zijn

Leergang Pensioenrecht 2013-2014, nr. 6, 24.) Voor

voor deze datum.

de langstlevende echtgenoten die niet voldoen aan
is

er

een

in

tijd

aan

voorwaarden

die

de

KB 8 juli 2014 tot wijziging van de artikelen 29, 38,
65 en 100 van het koninklijk besluit van 25
november
1991
houdende
de
werkloosheidsreglementering in het kader van de
overgangsuitkering toegekend in geval van een
overlevingspensioen, BS 1 augustus 2014.

de minimumleeftijd, maar wel aan de andere
voorwaarden,

stellen

beperkte

overgangsuitkering ingevoerd. Deze uitkering, die
toegekend wordt voor 12 maanden als er geen
kinderlast is en voor 24 maanden bij kinderlast, kan
onbeperkt gecumuleerd worden met beroeps- en

overgangsuitkering.

MB 8 juli 2014 tot wijziging van de artikelen 70 en
71 van het ministerieel besluit van 26 november
1991 houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering in het kader van de
overgangsuitkering toegekend in geval van een
overlevingspensioen, BS 1 augustus 2014.

Bij het einde van de overgangsuitkering is er recht

9.3. Overgangsuitkering ingeschreven in

op werkloosheidsuitkeringen, zonder dat er een

pensioenreglement zelfstandigen

vervangingsinkomsten. Bij KB van 8 juli 2014 en MB
van 8 juli 2014, zijn de bepalingen van het
werkloosheidsbesluit aangepast aan deze nieuwe

wachttijd

doorlopen

moet

worden.

Het

beroepsverleden als werknemer wordt met 2 jaar

Het KB van 29 juni 2014 voert de nieuwe

opgetrokken

een

overgangsuitkering in het Pensioenreglement voor

de

Zelfstandigen in. De meeste wijzigingen bestaan

als

overgangsuitkering

de
heeft

werknemer
ontvangen

voor

erin de bestaande regels aan te passen aan de

maximale periode.

overgangsuitkering, vaak door de toevoeging van
de woorden “en de overgangsuitkering”.
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pensioenen, zodra de stortingen een bepaald
De

bepalingen

met

maatregelen

voor

de

plafond overschrijden. Deze bijzondere bijdrage

overlevende echtgenoot jonger dan 45 jaar, worden

komt dan bovenop de bestaande bijdragen.

opgeheven. Deze kunnen immers geen aanspraak
meer maken op een overlevingspensioen.

Daarnaast heeft de nieuwe regeling gezorgd voor
een betere inning van de bijzondere bijdrage van

Het KB maakt een kleine wijziging aan de wijze

8,86% op de werkgeversbijdragen. De inrichters

waarop de kinderlast, waarvoor één

van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel zijn de

van de

echtgenoten kinderbijslag ontvangt, bewezen kan

debiteuren van deze bijzondere bijdrage.

worden. Dit kan enerzijds bewezen worden door
KB van Koninklijk besluit van 13 juli 2014 tot
uitvoering van artikel 74 van de programmawet van
27 december 2012, BS 29 juli 2014.

een attest van de instelling die de kinderbijslag
betaald, en anderzijds als een van de echtgenoten
een kind ten laste had in de zin die door de

9.5. Sectorpensioenen

pensioenregeling voor werknemers wordt vereist
voor de toekenning van een overgangsuitkering

KB 3 februari 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor
het
kappersbedrijf
en
de
schoonheidszorgen, betreffende de verlenging
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni
2011 houdende de invoering van een conventioneel
brugpensioen (of volgens de nieuwe benaming een
werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag) vanaf 56
jaar mits een beroepsverleden van 40 jaar, BS 16
juli 2014.

gedurende 24 maanden.
Daarnaast worden ook regels voor de opening van
het recht op de overgangsuitkering wanneer de
echtgenoot is overleden uiterlijk in het kwartaal
waarin hij de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt of
zou bereikt hebben, uitgewerkt.
Er

worden

betrekking

ook

een

tot

de

aantal

wijzigingen

toegelaten

met

cumulaties

KB 3 februari 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 23 april 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor
de
uitzendarbeid
en
de
erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten
leveren, betreffende de pensioenpremie voor de
uitzendkrachten in de sector voor het
drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf,
BS 15 juli 2014.

doorgevoerd. Zo wordt het rustpensioen wegens
gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid
in de openbare sector, beschouwd als vervroegd
rustpensioen.
De bepalingen van dit KB treden in werking op 1
januari 2015 en zijn slechts van toepassing op de
langstlevende echtgenoten van wie de echtgenoot

KB 14 februari 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 11 april 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor het bouwbedrijf, betreffende de verlenging
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni
2011 betreffende de toekenning van sommige
bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding
(werkloosheid
met
bedrijfstoeslag,
voorheen
brugpensioen) ten laste van het "Fonds voor
bestaanszekerheid van de werklieden uit het
bouwbedrijf", BS 7 augustus 2014.

ten vroegste overlijdt op 1 januari 2015.
KB van 29 juni 2014 tot uitvoering van de
hervorming van het overlevingspensioen en van de
overgangsuitkering in de pensioenregeling voor
zelfstandigen, BS 11 augustus 2014.
9.4. Inwerkingtreding bijdrageregeling
sectorpensioenen
Dit KB bepaalt de inwerkingtreding van artikel 72

KB 14 februari 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité
voor het stads- en streekvervoer van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende
het
voltijds
conventioneel
brugpensioen
Geboortejaar : 1955, BS 12 augustus 2014.

van de Programmawet van 27 december 2012 op 1
januari 2014.
Dit artikel voerde een nieuwe bijdrageregeling in.
Enerzijds

wordt

er

een

bijzondere

socialezekerheidsbijdrage geheven op aanvullende
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KB 21 februari 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité
voor de elektriciens : installatie en distributie,
betreffende de wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 23 november 2011
betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel –
solidariteit
en
het
desbetreffende
solidariteitsreglement, BS 6 augustus 2014.

KB 25 april 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011
betreffende de toekenning aan sommige bejaarde
arbeiders van een aanvullende vergoeding
(werkloosheid
met
bedrijfstoeslag,
voorheen
brugpensioen) ten laste van het "Fonds voor
bestaanszekerheid van de werklieden uit het
bouwbedrijf, BS 25 juli 2014.

KB 21 februari 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité
voor het stads- en streekvervoer van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende
het
voltijds
conventioneel
brugpensioen
Geboortejaar : 1947 tot 1953, BS 6 augustus 2014.

KB 25 april 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 23 oktober 2012, gesloten in het Paritair
Subcomité voor de socioculturele sector van de
Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het
pensioenreglement van het sectoraal aanvullend
pensioenstelsel, BS 25 juli 2014.
KB 28 april 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 16 april 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor de diamantnijverheid en -handel,
betreffende de wijziging van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 12 september 2008
betreffende het sectoraal pensioenstelsel, BS 19
augustus 2014.

KB 21 februari 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité
voor het stads- en streekvervoer van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende
het
voltijds
conventioneel
brugpensioen
Geboortejaar : 1954, BS 6 augustus 2014.
KB 28 maart 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 3 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor
de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector,
betreffende de sectorale pensioentoezegging voor
het jaar 2012, BS 17 juli 2014.

KB 28 april 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor
de gezondheidsinrichtingen en -diensten,
betreffende de sectorale pensioentoezegging voor
het jaar 2012, BS 20 augustus 2014.

KB 28 maart 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor de metaal-, machine- en elektrische bouw,
betreffende de statuten van het "Fonds voor
bestaanszekerheid van de metaalverwerkende
nijverheid - BIS voor de aanvullende pensioenen
van de arbeiders van de metaal-, machine- en
elektrische bouw, BS 23 juli 2014.

KB 28 april 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 11 september 2013, gesloten in het Paritair
Subcomité voor het bedrijf van de groeven van
niet uit te houwen kalksteen en van de
kalkovens, van de bitterspaatgroeven en ovens op het gehele grondgebied van het Rijk,
betreffende de verlenging van vroegere bepalingen
betreffende het brugpensioen, BS 20 augustus 2014.

Nummer 1 afgesloten op 13 oktober 2014
www.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht
Deze niet periodieke nieuwsbrief is verbonden aan de leergang pensioenrecht en wordt in functie van recente
ontwikkelingen opgesteld. Het doel is de studenten te informeren over de allerlaatste ontwikkelingen in het
pensioenrecht in zijn meest ruime benadering. De nieuwsbrief is verwijzend en moet de studenten op pad zetten
naar nieuwe bronnen. De redactie berust integraal bij Yves Stevens en Evy Van Genechten. Zowel studenten als
docenten in de leergang pensioenrecht zijn vrij om suggesties te geven naar de inhoud. Reacties zijn welkom
yves.stevens@law.kuleuven.be of leergangpensioenrecht@law.kuleuven.be.
De nieuwsbrief “Leergang pensioenrecht” is erkend als juridisch tijdschrift in de zin van art. 280,5° van het wetboek der
registratie, hypotheek en griffierechten – erkenningsnummer E.L. 911/1021/135.
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OMBUDSMAN PENSIOENEN
Retroactieve hervorming wetgevingen overlevingspensioen
zorgt voor gelijke toepassing samentelling huwelijk - wettelijke
samenwoning in alle stelsels
Het Grondwettelijk Hof stelde in een arrest van 25 maart 2009 dat artikel 17 van het KB nr. 50 de artikelen 10 en
11 van de Grondwet schendt in zoverre het de langstlevende echtgenoot die minder dan één jaar met de
overleden werknemer was gehuwd, met wie hij eerder een verklaring van wettelijke samenwoning had afgelegd
en waarbij de gezamenlijke duur van het huwelijk en de wettelijke samenwoning minstens één jaar bedraagt, een
overlevingspensioen ontzegt. De RVP vaardigde instructie nr. 387 van 24 oktober 2011 uit, waarin de nieuwe
administratieve praktijk ingevoerd werd om, voor aanvragen ingediend na 25 maart 2009, met terugwerkende
kracht voor de minimumduur van één jaar huwelijk ook rekening te houden met de wettelijke samenwoning
onmiddellijk voorafgaand aan dit huwelijk. Op vraag van de Ombudsman, heeft de RVP ermee ingestemd om de
inhoud van de vragenlijst die aan de aanvrager van een overlevingspensioen wordt toegestuurd, aan te passen.
Op 15 maart 2011 heeft het Grondwettelijk Hof voor de overlevingspensioenen in de openbare sector geoordeeld
dat het niet rekening houden met de periode van wettelijke samenwoning voorafgaand aan het huwelijk bij de
beoordeling van de minimumduur van het huwelijk een discriminatie inhoudt. Dit arrest leidde ook tot nieuwe
instructies bij de PDOS. Vanaf 1 april 2011, kende de PDOS het overlevingspensioen toe indien de samengetelde
duur van de wettelijke samenwoning voorafgaand aan het huwelijk en van het huwelijk ten minste één jaar
bedraagt. Deze nieuwe administratieve praktijk gold zowel voor de toekomst als voor de reeds afgehandelde
dossiers. Voor deze laatste zal een nieuw onderzoek verricht worden op uitdrukkelijke vraag van de betrokkenen.
Ongeacht de datum van aanvraag werd de ingangsdatum ten vroegste vastgesteld op 1 april 2011.
Artikel 4 van het KB nr. 72 is, voor wat betreft de pensioenregeling voor zelfstandigen, analoog aan voornoemd
artikel 17 van het KB nr. 50 in de regeling voor werknemers. Het RSVZ paste zijn administratieve praktijk
eveneens aan en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000, vermits het KB van 14 december 1999 de
wettelijke samenwoning heeft ingevoerd vanaf 1 januari 2000.
Alhoewel arresten van het Grondwettelijk Hof ingevolge prejudiciële vragen niet erga omnes gelden, pasten alle
pensioendiensten hun administratieve praktijk aan. Doch de datum vanaf wanneer de nieuwe administratieve
praktijk wordt toegepast, was evenwel verschillend, zoals bleek uit een klacht die de Ombudsman Pensioenen
ontving. Hierdoor kan eenzelfde persoon het recht op een overlevingspensioen op een bepaalde datum openen in
het ene stelsel maar nog niet in het andere. De Ombudsman Pensioenen riep dan ook in zijn jaarverslag 2011 (p.
142-149) op om in het kader van de hervorming van de overlevingspensioenen deze ongelijke behandeling weg
te werken door in alle stelsels het in aanmerking nemen van de wettelijke samenwoning onmiddellijk voorafgaand
aan het huwelijk voor de minimumduur van één jaar huwelijk vanaf hetzelfde tijdstip toe te passen. De wetgever
ging in op deze oproep 1 . In artikel 101 van de wet van 15 mei 2014 stelde de wetgever dat in het
overheidsstelsel met ingang van 1 januari 2000 voor overlijdens die plaatsvinden vanaf deze datum voor de
minimumduur van één jaar huwelijk ook rekening wordt gehouden met de wettelijke samenwoning onmiddellijk
voorafgaand aan dit huwelijk. Artikel 3 van de wet van 5 mei 2014 houdt voor de overlevingspensioenen in het
stelsel der werknemers en artikel 2 van de wet van 25 april 2014 voor deze van zelfstandigen, een gelijkaardige
regeling in en hebben eveneens uitwerking met ingang van 1 januari 2000. Een aantal gepensioneerden hebben
er dus belang bij een nieuwe pensioenaanvraag in te dienen zodat een ruimere terugwerkende kracht wordt
toegekend aan hun overlevingspensioen.

1
In het overheidsstelsel: artikel 90 § 1 en 101 van de wet van 15/05/2014 tot wijziging artikel 2 van de wet van 15/05/1984 ;
in het werknemersstelsel: artikel 3 en 20 van de wet van 05/05/2014 tot wijziging artikel 17 van het KB nr. 50 van 24/10/1967;
in het stelsel der zelfstandigen: artikel 2 en 16 van de wet van 25/04/2014 tot hervorming van het overlevingspensioen van
zelfstandigen.
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PENSIOENOPINIES
Uw pensioenleeftijd? Die kan ik u helaas niet meer meedelen…
Op 10 juli 2014 heeft het Grondwettelijk Hof een
taboe doorbroken. De vervroegde pensioenleeftijd van alle
politiemensen werd op slag verhoogd tot 62 jaar (arrest nr.
103/2014 – zie deze nieuwsbrief 1.1.). Voorheen waren er
nog (grote) groepen politiemensen die op 54 of 56 jaar op
pensioen konden gaan. Het arrest betekent ruwweg dat 35
000 mensen zes tot acht jaar langer moeten werken. Dit
arrest ging natuurlijk als een schokgolf doorheen het
politiekorps. De stakingsaanzeggingen zijn ingediend.
Pensioenen vormen een uitermate gevoelige
materie. De verschillende reacties op het arrest van het Hof
waren dan ook te voorzien. De eerste reacties waren: “het
is toch niet meer dan normaal” en dit meestal aangevuld
met “want wij werken toch ook zolang”. De tweede reactie:
“deze plotse verhoging is een regelrechte schande omdat
die mensen wel rekenden op die lagere jongere
pensioenleeftijd”. En de derde reactie: “men kan zulk een
zwaar beroep niet uitoefenen tot op die hoge leeftijd”.
Het gaat driemaal over klassiek gekende
argumenten in het pensioenbeleid: ten eerste de
economische efficiëntie van pensioenleeftijden, ten tweede
de legitieme verwachting en ten derde het zware beroep
dat een uitzondering vergt.
De vergrijzing is een feit. Het eerste argument
gaat daar eigenlijk over. De vraag rijst hoe we daar mee
omgaan als maatschappij. Met het arrest volgt het
Grondwettelijk Hof de meerderheidsvisie in de westerse
wereld waarbij pensioenleeftijden worden verhoogd. Het
arrest haalt dit ook expliciet aan door te stellen dat de
pensioenhervorming gericht is op de beheersing van de
budgettaire kosten van de vergrijzing en er zo toe strekt om
mensen langer te doen werken (B.6.1 en 2). Dit neemt
evenwel niet weg dat de onderliggende vraag veeleer een
economische opportuniteitsvraag is en geen complex
meerdimensionaal juridisch vraagstuk.
De tweede vraag gaat over welke legitieme
verwachtingen iemand mag hebben om op pensioen te
mogen en kunnen gaan. Welke rechtmatige verwachtingen
mag iemand hebben om op een bepaalde leeftijd op
pensioen te gaan? We weten dat politici met dit thema zeer
voorzichtig omgaan. Het doel is om zo min mogelijk sociale
onrust te creëren en dus worden er steeds (relatieve) lange
overgangsperioden voorzien wanneer er rechten worden
ingekrompen. Het Hof veegt die klassieke redenering echter
van tafel. Ze stelt onomwonden dat de gewezen
rijkswachters niet rechtmatig mochten verwachten dat zij
blijvend van elke pensioenhervorming zouden zijn
vrijgesteld (overweging B.7.5). Het Grondwettelijk Hof
verwijst daarvoor zelfs expliciet de regels van het EVRM
over het eigendomskarakter naar de prullenbak (B.7.4 en

B.7.7). Heel veel dichter zijn we in België nog niet gekomen
bij een “gouvernement des juges”, tenminste als het over
pensioenen gaat. Bovendien doet het Grondwettelijk Hof
iets wat geen enkele politicus kan/mag/durft/hoopt/wil:
zonder overgangsmaatregelen werken in zo een
hypergevoelige materie. In het debat rond de
opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden was het
Grondwettelijk Hof op dat vlak ietwat subtieler door de
politici nog twee jaren ”werktijd” te geven.
De derde vraag betreft de relatieve zwaarte van
beroepen. Volgens sommigen is de job van politieman
dermate zwaar dat een uitzondering in pensioenleeftijd
gerechtvaardigd is. De goegemeente heeft het steeds
relatief moeilijk met dergelijke uitzonderingsregimes. Zeker
als het over ambtenarenpensioenen gaat waar er nogal wat
voordelige uitzonderingen bestaan, wordt er bijwijlen
schamper gereageerd. Vaak is dit natuurlijk ook ingegeven
door impliciete (of zelfs expliciete) jaloezie. Dit alles neemt
niet weg dat het discours van de zogenaamde zware
beroepen geregeld terugkomt. Het Grondwettelijk Hof
meent dat dit terzake ook niet relevant is (overweging
B.7.4). Dit is misschien wel heel kort door de bocht. Het is
immers één zaak om te stellen dat de gunstregimes voor de
zogenaamde zwaardere beroepen moeten verdwijnen maar
het is een gans andere zaak om de arbeidsmarkt aan deze
realiteit aan te passen. Er is niet alleen de vraag voor wie
welke job echt “zwaar” is maar er is ook de vraag naar de
aanpassing van de jobs. Als iemand na 35 jaren werken als
kleuterleidster “op” is omwille van de specificiteit van de job
dan is dat misschien even relevant als iemand dat zegt na
evenveel jaren als arbeider in een bedrijf. Wie kan er
oordelen over wat zwaar is? Of laat staan wat er als
“zwaar” aanvoelt. We moeten er daarom als maatschappij
ook over waken dat degenen die nog kunnen en willen
werken in een boeiende en aangepaste werkomgeving
terecht komen waarin het voor hen “lichter” wordt. Laat ons
wel wezen: zware beroepen zijn eigenlijk geen onderwerp
voor pensioenbeleid maar wel voor arbeidsmarktpolitiek.
Het arrest heeft niet alleen verregaande gevolgen
voor alle politiemensen die in dienst zijn maar ook – en
misschien nog meer – voor alle uitzonderingsregimes die er
in het pensioenlandschap nog bestaan. En er zijn er veel.
Bij een volgende hervorming waarbij mogelijkerwijze
voorwaarden in verband met loopbanen en leeftijden
worden opgetrokken, heeft de wetgever alvast een stevige
bondgenoot gevonden in het Grondwettelijk Hof.
Indien
u
ergens
over
een
voordelig
pensioenregime beschikt, bent u gewaarschuwd (YS).
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