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1. HOF VAN JUSTITIE

staat aan een regeling van een lidstaat die ertoe

1.1. Vrij verkeer van diensten: geen fiscaal
vertegenwoordiger

dienstverrichter die in een andere lidstaat is

leidt

dat

de

werkzaamheden

van

een

gevestigd en aldaar rechtmatig soortgelijke diensten
verricht, worden verboden of meer belemmerd.

Volgens

de

Spaanse

regelgeving

moeten

pensioenfondsen die bedrijfspensioenregelingen in

Spanje betwist niet dat hun nationale regeling een

Spanje aanbieden en verzekeringsmaatschappijen

in

die in Spanje actief zijn, maar in een andere lidstaat

verrichten van diensten is. De verplichting een

gevestigd

fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen kan leiden

zijn,

een

in

Spanje

wonende

of

gevestigde fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen.

beginsel

strijdige

beperking

met

het

vrij

tot extra kosten en maakt het verlenen van diensten
aan in Spanje wonende personen moeilijker en

Het Hof stelt vast dat de aangeboden diensten, op

minder aantrekkelijker dan voor soortgelijke in

het gebied van bedrijfspensioenregelingen, diensten

Spanje gevestigde entiteiten. Bovendien vormt de

in de zin van artikel 57 VWEU zijn.

vereiste dat de vertegenwoordiger in Spanje moet
wonen of gevestigd zijn, een belemmering van het

Artikel 56 VWEU verzet zich tegen de toepassing

vrij verrichten van diensten voor in andere lidstaten

van een nationale regeling die ertoe leidt dat het

dan Spanje wonende personen en gevestigde

verrichten van diensten in de zin van artikel 57

ondernemingen,

VWEU tussen de lidstaten moeilijker wordt dan het

vertegenwoordiger willen aanbieden.

verrichten van diensten binnen één enkele lidstaat.
Het is vaste rechtspraak dat dit artikel in de weg
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die

hun

diensten

als

fiscaal

Dergelijke belemmeringen kunnen toelaatbaar zijn

bepaling van een lidstaat volgens welke het recht op

mits zij een doel van algemeen belang nastreven,

ouderdomspensioen na deeltijdarbeid voor oudere

geschikt zijn om de verwezenlijking daarvan te

werknemers

waarborgen en niet verder gaan dan noodzakelijk

deeltijdarbeid is verricht volgens de wetgeving van

om het beoogde doel te bereiken. De lidstaat moet

die lidstaat, maar niet indien deze is verricht

bewijzen dat hieraan voldaan is.

volgens de wetgeving van een andere lidstaat.

Spanje roept de doeltreffendheid van de fiscale

Inzake het vrij verkeer van werknemers, is het in

controles en het tegengaan van belastingontduiking

artikel

als rechtvaardigingsgrond in. Het Hof aanvaardt dit

discriminatiebeginsel op het gebied van de sociale

niet.

zekerheid

Er

bestaan

samenwerkingsregelingen

voldoende

VWEU
van

indien

die

neergelegde

migrerende

non-

werknemers,

geconcretiseerd in artikel 3, lid 1, van verordening

toereikend zijn om een in een andere lidstaat

nr. 1408/71. Het is vaste rechtspraak dat het

verschuldigde belasting in te vorderen en alle

beginsel

nodige informatie te verkrijgen. Spanje bewijst ook

openlijke discriminatie op grond van de nationaliteit

niet dat het doel niet bereikt kan worden met

van

middelen die minder inbreuk maken op de vrijheid

vallende

dienstverstrekking.

De

eis

lidstaten

45

ontstaat

die

van

tussen

slechts

een

de

van

gelijke

onder

behandeling

de

personen

niet

alleen

socialezekerheidsregelingen

verbiedt,

doch

ook

iedere

fiscaal

verkapte vorm van discriminatie die door toepassing

vertegenwoordiger aan te duiden is sinds 2011 uit

van andere onderscheidingscriteria in feite tot

de wetgeving geschrapt. Het Hof stelt echter dat de

hetzelfde resultaat leidt. In casu staat vast dat de

feiten beoordeeld moeten worden zoals ze waren

betrokken

aan het einde van de in het met redenen omkleed

nationaliteit van de betrokken werknemers of hun

advies gestelde termijn. Bijgevolg kan het Hof geen

woonplaats van toepassing zijn en geen verplichting

rekening houden met de schrapping. Het Hof besluit

bevatten om op het nationale grondgebied te

dat de regeling verder gaat dan nodig om de

verblijven. Op zich is dit dus geen openlijk verschil

doelstellingen te bereiken en een schending van het

in behandeling tussen werknemers uit de eigen

vrij verkeer van diensten uitmaakt.

lidstaat en die uit een andere lidstaat. Deze

HvJ

11

december

Commissie v. Spanje.

2014,

C-678/11,

nationale

bepalingen

ongeacht

de

bepalingen kunnen werknemers die gebruik hebben

Europese

gemaakt van hun recht op vrij verkeer meer in het
bijzonder benadelen.

1.2. Gelijke behandeling en deeltijdse arbeid
erkend in ander EU land

Dergelijke maatregelen zijn enkel toelaatbaar als zij

Een Oostenrijkse man, die ook in Oostenrijk woont,

zijn om de verwezenlijking daarvan te waarborgen

een doel van algemeen belang nastreven, geschikt
en niet verder gaan dan noodzakelijk is om het

heeft ruim 29 jaar voltijds in Duitsland gewerkt.

gestelde doel te bereiken.

Nadien heeft hij een periode voltijds in Oostenrijk
gewerkt. Na verloop van tijd heeft hij zijn arbeidstijd

Het Hof stelt vast dat er legitieme doelstellingen van

verminderd, in het kader van een gesubsidieerd

sociaal beleid bestaan, namelijk werknemers die

systeem deeltijdarbeid voor oudere werknemers. De
man

vraagt

in

Duitsland

een

pensioen

gebruik maken van het systeem een overgang naar

na

hun pensioen te verzekeren in de best mogelijke

deeltijdarbeid voor oudere werknemers aan. Dit

omstandigheden en de aanwerving van werklozen

wordt hem geweigerd omdat hij de deeltijdarbeid
niet overeenkomstig het Duitse recht had volbracht.

en leerlingen in beroepsopleiding te bevorderen. De

Het Bundessozialgericht stelt aan het Hof van

doelstellingen te verwezenlijken, maar ze gaan

maatregelen zijn geschikt om de nagestreefde
verder dan noodzakelijk.

Justitie de vraag of het beginsel van gelijke
behandeling op het gebied van de sociale zekerheid

Bijgevolg

van migrerende werknemers, zich verzet tegen een

verzet

het

beginsel

van

gelijke

behandeling zich tegen een bepaling van een
- 3/24 -
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lidstaat op grond waarvan voor de toekenning van

Deze regel werd voorgelegd aan het Grondwettelijk

een ouderdomspensioen na deeltijdarbeid voor

Hof.

oudere werknemers is vereist dat de deeltijdarbeid

discriminerend is om een onderscheid te maken

voor oudere werknemers uitsluitend overeenkomstig

tussen gepensioneerden die de toegelaten grenzen

de nationale bepalingen van die lidstaat is verricht.

met

Enerzijds

meer,

werd

dan

er

wel

gesteld

met

minder

dat

dan

het

15%

overschrijden. Anderzijds werd gesteld dat het
Artikel 3 verzet zich er weliswaar tegen dat een

discriminatoir

lidstaat

overschrijdingen

voor

de

toekenning

ouderdomspensioen
stelselmatig

op

weigert

van

zijn

rekening

een

grondgebied

te

houden

is

om

beperkte

van

de

en

aanzienlijke

15%-grens

gelijk

te

behandelen, namelijk door schorsing van het

met

pensioen.

deeltijdarbeid voor oudere werknemers die is
verricht volgens de wettelijke bepalingen van een

Het Grondwettelijk Hof past de traditionele toets toe

andere

om na te gaan of er sprake is van een schending

lidstaat.

eerstgenoemde

Deze

bepaling

van het gelijkheidsbeginsel. Het gaat, met andere

deeltijdarbeid voor oudere werknemers automatisch

woorden, na of het onderscheid gebaseerd is op

te erkennen als gelijkwaardig aan deze van zijn

een objectief criterium, of de doelstelling legitiem is

nationale wettelijke regeling. Voor de erkenning van

en of de gevolgen van de regel evenredig zijn met

deeltijdarbeid voor oudere werknemers die is

het door de wetgever nagestreefde doel.

in

een

echter

verplicht
die

verricht

staat

andere

toepassingsvoorwaarden

niet

lidstaat,
van

de

om

moeten

de
van

Volgens het Hof berust het onderscheid op een

deeltijdarbeid voor oudere werknemers van die

stelsels

objectief criterium, namelijk de hoogte van het

twee lidstaten worden vergeleken, om geval per

percentage

waarmee

geval te bepalen of de vastgestelde verschillen

overschreden

worden.

afbreuk kunnen doen aan de verwezenlijking van de

cumulatieverbod,

legitieme doelstellingen die eerstgenoemde lidstaat

sancties,

nastreeft met de betrokken wettelijke regeling.

tewerkstellingskansen van jongeren niet in het

was

en

de
Het

invoeren

bijbehorende

ingegeven

grensbedragen

door

van

grenzen
de

zorg

het
en
de

gedrang te brengen. Dit is een legitieme doelstelling.
HvJ 18 december 2014, C-523/13.

Het staat de wetgever vrij om te beoordelen welke
maatregelen hiervoor genomen moeten worden. In

2. GRONDWETTELIJK HOF

casu heeft de wetgever gebruik gemaakt van een
drempel om een onderscheid te maken tussen

2.1. Sanctie bij overschrijding grens
toegelaten arbeid openbare sector

ernstige en minder ernstige overschrijdingen. Dit
brengt per definitie een verschil in behandeling met
zich mee. Het Hof herinnert eraan dat de wetgever

In de openbare sector geldt een verbod op

hierin een grote beoordelingsruimte heeft.

cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met
beroepsinkomsten. Hier bestaat een uitzondering op.
Binnen bepaalde loongrenzen is cumulatie mogelijk.

Met betrekking tot de evenredigheid, verwijst het

Er wordt bij de grenzen toegelaten arbeid een

geoordeeld

Hof naar het EHRM, dat reeds herhaaldelijk

onderscheid gemaakt naar gelang er bijverdient

pensioen

pro

sanctie

met

door artikel 1, 1ste Protocol bij het EVRM. Er moet

hoger. Als een gepensioneerde deze grenzen
zijn

een

het eigendomsrecht uitmaakt, zoals gewaarborgd

leeftijd van 65 jaar, liggen de grenzen beduidend
wordt

dat

of schorsing van een pensioen) een inmenging in

wordt vóór of na de leeftijd van 65 jaar. Na de

overschrijdt,

heeft

vermogensrechtelijke gevolgen (zoals vermindering

een billijk evenwicht tot stand gebracht worden

rata

tussen de vereisten van algemeen belang en de

verminderd of geschorst, naar gelang de grenzen

bescherming van het recht op ongestoord genot van

met minder of meer dan 15% overschreden zijn.

eigendom. Daarenboven moet er een redelijk
verband van evenredigheid bestaan tussen de
aangewende middelen en het nagestreefde doel.
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Het EHRM houdt bij de beoordeling rekening met de

hoger voor de periode na de leeftijd van 65 jaar,

impact van de regel op de totale inkomsten. Het

dan voor de periode voor de leeftijd van 65 jaar.

Grondwettelijk Hof oordeelt dat een betrokkene, bij

Artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013

een overschrijding van minder dan 15%, nog

bepaalt dat 3 categorieën van pensioengerechtigden

minstens 85% van zijn pensioen ontvangt. Dit is

al in de periode voor 65 jaar kunnen genieten van

volgens

een

de gunstigere grenzen die gelden na de leeftijd van

overschrijding van meer dan 15% wordt het

65 jaar. Één van de categorieën bestaat uit

pensioen

personen die om een andere reden dan lichamelijke

het

Hof

niet

geschorst

en

onevenredig.
worden

de

Bij

inkomsten

bijgevolg teruggeschroefd tot de beroepsinkomsten.

ongeschiktheid

Dit kan belangrijke vermogensrechtelijke gevolgen

ambtshalve op rust zijn gesteld.

voor

de

leeftijd

van

65

jaar

hebben.
Deze regel werd voorgelegd aan het Grondwettelijk
De grensbedragen voor de periode voorafgaand aan

Hof. Er werd gesteld dat de uitsluiting van personen

de leeftijd van 65 jaar, liggen lager dan in de

die wegens lichamelijke ongeschiktheid voor de

periode na de leeftijd van 65 jaar. Dit in het licht

leeftijd van 65 jaar op rust zijn gesteld een

van de nagestreefde doelstelling, namelijk het

schending van het gelijkheidsbeginsel uitmaakt.

vrijwaren

van

de

tewerkstellingskansen

van

jongeren, en het feit dat deze personen zich

De uitsluiting berust op de reden waarom de

vrijwillig vervroegd uit de arbeidsmarkt hebben

ambtenaar ambtshalve op rust wordt gesteld. Er

teruggetrokken. Rekening houdend met de ruime

was reeds een verschil in behandeling ingesteld

beoordelingsbevoegdheid van de wetgever is dit

tussen

niet onevenredig.

ongeschiktheid of om een andere reden ambtshalve

personen

die

wegens

lichamelijke

op rust zijn gesteld bij de wet van 5 april 1994
Het

Hof

oordeelt

daarnaast

dat

de

hogere

(opgeheven bij art. 99 van de Programmawet van

grensbedragen in de periode na de leeftijd van 65

28 juni 2013). Dit vindt zijn oorsprong in een KB

jaar, ervoor zorgen dat de schorsing van het

van 13 april 1982 waarin een minder strenge

pensioen niet tot gevolg heeft dat de betrokkene

sanctie wordt voorzien bij overschrijding van de

terechtkomt in een vermogensrechtelijke situatie die

grenzen door personen die om andere reden

onevenredig is ten aanzien van de nagestreefde

ambtshalve voor de leeftijd van 65 jaar op rust zijn

doelstelling.

gesteld. De uitsluiting wordt niet verantwoord in de
parlementaire

Daarenboven

heeft

de

informatieverplichting

administratie
tegenover

voorbereiding

van

bovenstaande

een

bepalingen. Er wordt daarenboven geen doelstelling

de

van vrijwaring van het stelsel van de pensioen of

pensioengerechtigde. Via een cumulatieformulier

van de sociale zekerheid nagestreefd. Bijverdienen

moeten ze de aandacht vestigen op de maatregelen

brengt

die ten opzichte van de gepensioneerde genomen

zekerheidsstelsel immers niet in het gedrang.

de

betaalbaarheid

van

het

sociale

kunnen worden bij overschrijding van de toegelaten
grenzen. Bijgevolg is er geen sprake van een

Het criterium is objectief en de verschillende

schending van het gelijkheidsbeginsel.

categorieën bevinden zich in een gelijke situatie, ze
worden voor 65 jaar ambtshalve op rust gesteld om

GwH 16 oktober 2014, nr. 153/2014.

een reden onafhankelijk van hun wil. Het is echter
niet verantwoord om deze categorieën op een

2.2. Uitzonderingsregels toegelaten arbeid
openbare sector
Een

overheidspensioen

mag

in

principe

verschillende manier te behandelen.
niet

De

uitsluiting

heeft

bovendien

onevenredige

gecumuleerd worden met beroepsinkomsten. Hierop

gevolgen aangezien die personen per definitie geen

bestaan uitzonderingen, met name wanneer de

volledig pensioen genieten en het risico lopen zich

beroepsinkomsten

in een kwetsbare positie te bevinden. Dit des te

bepaalde

grenzen

niet

overschrijden. De grenzen toegelaten arbeid liggen
- 5/24 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

meer, omdat het verboden is een rustpensioen te

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

cumuleren met een vervangingsinkomen.

Grondwettelijk Hof een verschillende behandeling
inzake

vervroegde

pensioenleeftijd

binnen

de

Het Hof vernietigd de woorden „om een andere

geïntegreerde politie vernietigd. Het Hof overwoog

reden dan lichamelijke ongeschiktheid“, waardoor

toen dat deze vernietiging niet gold voor de

de gunstige regeling van toepassing is op alle

rijkswachtofficieren die op 10 juli 2014 hetzij reeds

ambtenaren die ambtshalve op rust gesteld worden

met

voor de leeftijd van 65 jaar.

goedkeuring voor hun vervroegde pensionering

vervroegd

pensioen

gingen,

hetzij

reeds

kregen, zelfs wanneer hun pensioen ingaat na deze

GwH 30 oktober 2014, nr. 158/2014.

datum. (zie 2.6. “Overgangsmaatregel vervroegd
pensioen

2.3. Uitzonderingsregels toegelaten arbeid
openbare sector (2)

geïntegreerde

politie”,

Nieuwsbrief

Leergang Pensioenrecht 2013-2014, nr. 6, 7) Met
betrekking tot deze laatste overweging, heeft het

Artikel 76, 2°, lid 4 van de Programmawet van 28

Grondwettelijk Hof een verbetering doorgevoerd.

juni

2013

inkomsten,

bv.

de

Het was de bedoeling om deze vernietiging niet van

mandaat,

uit

als

toepassing te verklaren op alle leden van de

beroepsinkomsten die in aanmerking genomen

geïntegreerde politie die reeds op pensioen zijn, of

worden voor de grenzen toegelaten arbeid. Er wordt

van wie de aanvraag tot vervroegd pensioen reeds

gesteld dat er een niet redelijk verantwoord verschil

goedgekeurd was. Zoals vermeld in het arrest, geeft

in behandeling bestaat tussen personen die een

de opmerking de indruk dat het enkel gaat om de

overheidspensioen genieten, naargelang ze al dan

rijkswachtofficieren. (zie 1.1. Informatieve nota over

niet onder artikel 76, 2°, lid 4 vallen. Alleen de

het

eersten zouden een overheidspensioen kunnen

Leergang Pensioenrecht 2014-2015, nr. 1, 2. GwH,

cumuleren met een vervangingsinkomen.

informatieve nota betreffende arrest 103/2014.)

inkomsten

sluit
uit

bepaalde
een

politiek

arrest

pensioenleeftijd

politie,

Nieuwsbrief

Het middel steunt op een verkeerd uitgangspunt.

Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep tot

Geen

de

vernietiging van artikelen 85 en 88 van de wet van

rechthebbenden van een rustpensioen van de

28 december 2011 houdende diverse bepalingen,

overheidssector die betrokken zijn bij een van de in

zonder voorwerp is geworden. Dit omdat enkel de

artikel 76, 2°, vierde lid, d) en e) beoogde

woorden

mandaten toe hun pensioen te cumuleren met een

bestreden. Ten gevolge van voormelde arrest nr.

vervangingsinkomen. Artikel 76, 2°, vierde lid, d) en

103/2014,

e) heeft als enig doel de inkomsten afkomstig uit de

geïntegreerde politie” in artikel 88, tweede lid, van

uitoefening van bepaalde mandaten van het begrip

de wet van 28 december 2011 worden geacht nooit

„beroepsinkomsten“ uit te sluiten. De bepaling met

deel te hebben uitgemaakt van de rechtsorde.

van

de

bestreden

bepalingen

laat

„voor

de

moeten

geïntegreerde
de

politie“

woorden

“voor

zijn
de

betrekking tot de vervangingsinkomens, in de zin
GwH 6 november 2014, nr. 160/2014.

van de bestreden wet, is vervat in artikel 76, 10°.
Derhalve heeft de omstandigheid dat de houders

2.5. Eénheid van loopbaan en DOSZ

van bepaalde mandaten beoogd zijn in artikel 76, 2°
van de bestreden wet, niet tot gevolg dat zij een

Het Grondwettelijk Hof wordt gevraagd uitspraak te

eventueel vervangingsinkomen uit die mandaten

doen over een prejudiciële vraag met betrekking tot

mogen cumuleren met het rustpensioen van de

artikel 10bis van KB nr. 50, dat het principe

overheidssector waarop zij recht hebben. Het

„eenheid van loopbaan“ vestigt. De verwijzende

middel is bijgevolg niet gegrond.

rechter is van oordeel dat het pensioenstelsel ten
laste van de DOSZ onder het toepassingsgebied van

GwH 18 december 2014, nr. 188/2014.

artikel 10bis valt. Aan het Grondwettelijk Hof wordt
een vraag gesteld over het verschil in behandeling

2.4. Verhoging pensioenleeftijd
overheidssector – politie

tussen

de

in

het

buitenland

tewerkgestelde

werknemers die zich hebben aangesloten bij het
- 6/24 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

facultatieve stelsel van de Dienst voor de Overzeese

overwegingen van economische en sociale aard. De

Sociale Zekerheid (DOSZ) en diegenen die een

eenheid van loopbaan maakt deel uit van een aantal

verzekering

een

maatregelen die ertoe strekken de toename van de

privémaatschappij, op wie het beginsel van de

hebben

gesloten

bij

uitgaven in het pensioenstelsel van de werknemer

eenheid van loopbaan niet van toepassing is.

af te remmen. De maatregel is relevant ten opzichte
van het nagestreefde doel en de aantasting van het

De DOSZ is een facultatief systeem, gebaseerd op

eigendomsrecht is niet onevenredig, aangezien het

kapitalisatie, dat in zekere mate in concurrentie

recht op pensioen niet wordt ontzegd aan een

treedt met private verzekeringen. De deelname aan

persoon die aangesloten is bij DOSZ. Bijgevolg is er

dit systeem sluit in beginsel de toepassing van de

ook geen schending van het gelijkheidsbeginsel, in

Belgische sociale zekerheid voor werknemers uit.

samenhang gelezen met artikel 1, 1e Aanvullend

Het was de bedoeling van de wetgever om enkel

Protocol bij het EVRM.

een basisbescherming aan te bieden naast het
GwH 6 november 2014, nr. 161/2014.

eventuele socialezekerheidsstelsel van het land waar
de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.

3. LAGERE RECHTSPRAAK

De bedoeling van de wetgever, bij de invoering van
de

eenheid

van

loopbaan,

bestond

erin

3.1. Verjaring terugvordering onterecht
betaalde bedragen

alle

werknemers met een gemengde beroepsloopbaan
op gelijke voet te behandelen en zulks met het oog
op

het

beheersen

van

de

uitgaven

in

Een man die in België gewerkt had, maar in

de

Duitsland woonde, vroeg op 1 november 1989 zijn

pensioensector.

pensioen aan. De RVP kende hem een pensioen als
alleenstaande toe. In 2002 huwt hij met een Duitse.

Hoewel het juist is dat de DOSZ steunt op de

Hij vulde een verklaring in dat zijn echtgenote

individuele kapitalisatie voor de berekening van de
rust-

en

overlevingspensioenen,

gaat

werkte tot 31 december 2003 en vanaf 1 januari

die

2004

kapitalisatie gepaard met de waarborg van de
Belgische Staat. Bovendien wordt er vakantiegeld en

vervangingsinkomen. Op basis van deze verklaring

schommeling van de index. Dergelijke waarborgen

kent de RVP een pensioen aan gezinsbedrag toe.

bestaan niet bij privéverzekeringen met het oog op
een rustpensioen. Hieruit vloeit voort dat het

In

verschil in behandeling steunt op een objectief

de

van

de

echtgenote

Duitse
sinds

1

maken op een pensioen aan alleenstaandentarief.
De RVP past de driejarige verjaringstermijn toe en

Er is bijgevolg geen sprake van een schending van

vordert de onterecht betaalde bedragen terug. Een

het gelijkheidsbeginsel.

gedeeltelijke terugvordering is reeds gebeurd door
inhoudingen

Het recht op pensioen is een subjectief recht van
Aanvullend Protocol bij het EVRM wordt beschermd.
verband

met

10%

op

de

latere

Volgens het arbeidshof, verjaart de terugvordering

Het EHRM besluit evenwel tot niet-schending van
in

van

pensioenbedragen.

vermogensrechtelijke aard, dat door artikel 1, 1e

wanneer,

RVP

1 september 2006 bijgevolg enkel aanspraak kon

worden

gedragen door alle begunstigden van die waarborg.

bepaling

dat

de

herzag de RVP het pensioen van de man, die vanaf

van de maatregel, namelijk de beheersing van de

die

verneemt

september 2006 een rustpensioen ontving. Daarop

van de Staat, en dat het evenredig is met het doel
moet

2010

pensioendiensten

criterium, namelijk het bestaan van de waarborgen

solidair

31

2004 en verder niet gerechtigd was op een

ouderdomsrenten automatisch gekoppeld aan de

die

ontving. Op

beroepsactiviteit meer uitoefende vanaf 1 januari

aanvullend vakantiegeld betaald. Ten slotte zijn de

overheidsuitgaven,

werkloosheidsuitkeringen

januari 2005 verklaren ze dat zijn echtgenote geen

van de ten onrechte uitbetaalde prestaties normaal

de

door verloop van zes maanden. Deze termijn wordt

begrenzing van pensioenen, een Staat eventueel

op drie jaar gebracht als er sprake is van

rekening diende te houden met verschillende
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bedrieglijke handelingen of valse of welbewust

De appellant kon niet afdoende bewijzen dat het

onvolledige verklaringen. Deze termijn geldt ook bij

ging om een (onrechtstreekse) schenking. Het

onterecht uitbetaalde bedragen wegens het niet

bestaan van een schenking wordt niet vermoed. Dat

afleggen van een verklaring, die is voorgeschreven

de uitkeringen van de groepsverzekering werden

door een wet of een verordende bepaling of die

opgenomen in de aangifte van de nalatenschap

volgt uit een vroeger aangegane verbintenis.

doet

hier

geen

afbreuk

aan.

Het

feit

dat

successierechten verschuldigd zijn op grond van
Het arbeidshof stelt dat niet bewezen wordt dat de

artikel 8 W. Succ, doet geen afbreuk aan het feit dat

man bedrog zou gepleegd hebben of valse of

de

welbewust onvolledige verklaringen zou afgelegd

beschikken over een eigen recht en dus niet hebben

hebben. De driejarige verjaringstermijn kan dus

verkregen als erfgenamen.

begunstigden

van

de

groepsverzekering

enkel toegepast worden als vastgesteld wordt dat
Antwerpen 19 mei
2012/AR/1840, onuitg.

een verklaring, voorgeschreven door een wets- of
verordende bepaling of die volgt uit een vroeger
aangegane verbintenis, niet is afgelegd. Ook dit

2014,

2012/AR/1512

–

3.3. Inbreng en inkorting bij
levensverzekering (2)

wordt niet bewezen. In de formulieren wordt
immers niet vermeld dat de betrokkene melding
moet maken van het ontvangen van een eigen

Op

rustpensioen door de partner. Er zijn ook geen

levensverzekering

3

maart

2003

heeft

een

elementen om aan te nemen dat de man wist of

premiestortingen gebeurd, 200.500 euro in 2003 en

moest weten dat hij tot aangifte moest overgaan.

200.000 euro in 2008. Op 10 november 2004 zijn de

Bijgevolg is de verjaringstermijn van 6 maanden van

begunstigden in geval van overlijden aangeduid. Dit

toepassing en is de vordering tot terugvordering van

zijn niet de wettelijke, reservataire, erfgenamen.

afgesloten.

persoon
Er

zijn

een
2

onterecht betaalde bedragen van de RVP verjaard.
Krachtens
Arbh. Brussel 24 april 2014, 2013/AB/706, onuitg.

art.

124

van

de

wet

op

de

landverzekeringsovereenkomst, zijn de betaalde
premies enkel aan inbreng of inkorting onderworpen

3.2. Inbreng en inkorting bij
groepsverzekering

ingeval deze premies kennelijk buiten verhouding
zouden staan tot de vermogenstoestand van de

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft zich in

erflater. Aangezien in casu de premies niet kennelijk

een arrest gebogen over de vraag of uitkeringen

buiten verhouding staan tot de vermogenstoestand,

van een groepsverzekering al dan niet aanleiding

wordt de erflater vermoed de gelijkheid tussen de

geven tot inbreng en inkorting in het kader van een

erfgenamen te willen hebben doorbreken.

nalatenschap.
De situatie van de reservataire erfgenamen moet
Het Hof stelt dat in principe enkel de betaalde

echter, volgens het Hof, onderscheiden worden van

premies, en niet het kapitaalvoordeel dat ze hebben

de situatie van de niet-reservataire erfgenamen.

bekomen, aan inbreng of inkorting onderworpen zijn.

Men mag de inbreng, die gericht is op het behouden

En dit enkel ingeval deze premies kennelijk buiten

van de gelijkheid tussen alle erfgenamen, en de

verhouding zouden staan tot de vermogenstoestand

inkorting, die gericht is op het waarborgen van het

van de erflater. Deze regel is niet ongrondwettelijk,

voorbehouden deel aan de reservataire erfgenamen,

omdat de groepsverzekering niet als een spaar- of

niet verwarren. Inkorting is niet gericht op gelijkheid

beleggingsproduct te aanzien is, doch wel als een

tussen erfgenamen en weerhoudt de erflater er niet

effectieve persoonsverzekering, ingegeven door een

van om het beschikbare gedeelte aan één van de

normale verzorgingsgedachte. In casu werd niet

erfgenamen toe te kennen.

aangetoond dat de betaalde premies kennelijk
buiten verhouding staan tot de vermogenstoestand

Het Grondwettelijk Hof heeft in arrest nr. 96/2008

van de erflater.

van 26 juni 2008, artikel 124 ongrondwettelijk
verklaard, in zoverre het toestaat dat het kapitaal
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van een spaarverrichting in de vorm van een

mee dat zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen

gemengde

levensverzekering

met ingang van 31 juli 2009, om te kunnen

onderworpen

aan

de

regels

niet

wordt
het

genieten van het Voorzorgsplan inzake vervroegd

voorbehouden erfdeel, dat van openbare orde is. In

betreffende

pensioen en pensioen. Op 23 januari 2013 doet de

arrest nr. 147/2010 van 16 december 2010, is het

vrouw

Grondwettelijk Hof daarentegen van mening dat de

rustpensioen vanaf 1 januari 2014.

een

aanvraag

voor

haar

vervroegd

vrijstelling van inbreng door deze bepaling geen
afbreuk doet aan artikelen 10 en 11 Gw. Bijgevolg

De RVP weigert de toekenning van het vervroegd

ontsnapt

omstreden

pensioen omdat de vrouw niet aan de voorwaarden

levensverzekering wel aan inbreng, maar niet aan

zou voldoen. De vrouw vordert de vernietiging van

inkorting.

deze weigeringsbeslissing.

Luik 19 maart 2012, Rev.trim.dr.fam. 2014, nr. 3,
654-661.

De arbeidsrechtbank stelt dat de vrouw wel recht

3.4. Belastbaarheid Nederlandse uitkering
voor burgeroorlogslachtoffers

jaar. Op het moment dat de vrouw de individuele

het

kapitaal

van

de

had op vervroegd pensioen vanaf de leeftijd van 60
overeenkomst met haar werkgever sloot, was ze 55
jaar oud en had ze een loopbaan van 36 jaar.

De

Nederlandse

uitkering

voor

burgeroorlogslachtoffers is volgens het hof van

De vrouw voldoet bijgevolg aan de voorwaarden

beroep een vergoeding voor inkomensverlies. De

van artikel 3, §2 van het KB van 26 april 2012:

uitkering wordt bepaald aan de hand van het

-

inkomen uit beroepsarbeid dat men op het ogenblik

van een conventioneel burgpensioen, ontslag

van de aanvraag in Nederland zou hebben gehad,

genomen,

als de invaliditeit zich niet had voorgedaan. De
uitkering

heeft

bijgevolg,

onrechtstreeks,

rechtstreeks

betrekking

op

Ze heeft voor 1 januari 2010, buiten het kader

-

of

Ze heeft, na de leeftijd van 55 jaar, in
onderling overleg met haar werkgever een

een

schriftelijke

beroepswerkzaamheid of het gehele of gedeeltelijke

individuele

overeenkomst

van

vervroegde uittreding afgesloten,

herstel van een bestendige derving van winst,

-

bezoldigingen of baten. De uitkering is dan ook

De overeenkomst verviel ten vroegste op de
leeftijd van 55 jaar,

belastbaar in België indien de ontvanger een

-

Belgische rijksinwoner is.

De

overeenkomst

pensioenreglement,

kadert
met

het

in
oog

een
op

de

ontvangst van de prestaties voorzien door de
Aangezien

er

een

verband

is

met

de

WAP, voor de leeftijd van 60 jaar en voor 1

beroepswerkzaamheid, is er geen sprake van een

januari 2010.

vrijstelling van belasting. Dit ongeacht of het

Bijgevolg kon de vrouw nog op vervroegd pensioen

inkomen uit Nederland dan wel uit België afkomstig

onder eerdere voorwaarden, namelijk leeftijd van

is. Dat een vergelijkbare Belgische uitkering voor

60 jaar en een loopbaan van minstens 35 jaar.

burgerslachtoffers wel vrijgesteld is, doet niet ter
zake.

De

forfaitaire

Belgische
morele

uitkering

is

immers

schadevergoeding

en

Arbrb. Turnhout 25 juni 2014, nr. 13/1145/A, onuitg.

een
geen

vergoeding voor inkomensverlies.

4. BELGISCHE RECHTSLEER

Antwerpen 25 maart 2014, TFR 2014, afl. 466, 699.

4.1. Pensioenhervorming: fiscaal bekeken

3.5. Overgangsmaatregelen vervroegd
pensioen

Een veelbesproken maatregel uit het regeerakkoord
is de optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd.
Dit heeft ook fiscale gevolgen voor de aanvullende

Een vrouw, geboren op 30 december 1953, werkt

pensioenen. De auteur schetst de fiscale gevolgen

sinds 1978 als bediende bij een bedrijf. Met een
brief van 17 februari 2009 deelt zij haar werkgever
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van de verhoging van de pensioenleeftijd en wijst

R. DEBLAUWE, “Als de begunstigde van een
levensverzekering overlijdt…”, Successierechten
2014, nr. 9, 4-8.

op mogelijke problemen.
HENDRICKX,
“Pensioenhervorming:
C.
bekeken”, TFR 2014, nr. 471, 919-920.

fiscaal

4.4. Intern pensioen uiterlijk op 31 december
2014 aangegeven in pensioendatabank

4.2. De wetgeving aanvullende pensioenen:
stappenplan voor meer transparantie

De

Databank

Aanvullende

Pensioenen

(DP2P-

pensioendatabank) is al enkele jaren in opbouw.
In het Belgisch Staatsblad van 19 juni verscheen de

Het

wet houdende diverse bepalingen van 15 mei 2014

tweedepijlerpensioenen in kaart te brengen en te

waarin de bestaande regelgeving inzake aanvullend

controleren, en om vanaf 2016 iedere burger ook te

pensioen wordt versterkt en verduidelijkt. Hetgeen

informeren over zijn pensioenrechten. Dit project

absoluut valt toe te juichen is het streven naar een

wordt in verschillende fasen gerealiseerd. Uiterlijk

uniforme verjaringstermijn voor rechtsvorderingen.

op

Voorts wordt er een nieuw wettelijk minimumkader

gefinancierde

ingevoerd voor bedrijfsleiders gebaseerd op de

bedrijfsleiders in de pensioendatabank worden

bestaande wettelijke stelsels van werknemers en

geregistreerd.

zelfstandigen.

pensioentoezeggingen

is

31

de

bedoeling

december

om

2014

van

hieruit

moeten

de

pensioentoezeggingen
Omdat

er

bij

geen

dit

type

de

intern
aan
van

pensioeninstelling

betrokken is, moet die klus door de betrokken
Daarnaast is er ook gewerkt aan meer transparantie

vennootschap zelf worden geklaard.

inzake de opgebouwde rechten in het kader van de
P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Intern pensioen
uiterlijk
op
31/12/2014
aangegeven
in
pensioendatabank”, Fiscoloog 2014, nr. 1408, 1-2.

2e pensioenpijler. De Databank tweede pijler (DB2P)
moet uiterlijk op 31 december 2016 werknemers de
mogelijkheid

geven

om

de

gegevens

inzake

aanvullend pensioen te kunnen consulteren. In het

4.5. Wet Landverzekeringsovereenkomst en
Verzekeringswet 1874 in nieuwe Wet
Verzekeringen

Belgisch Staatsblad van 2 juni voorziet de wet van 8
mei 2014 dat de arbeidsrechtbanken verruimde
bevoegdheid krijgen inzake geschillen wat betreft de

Op 1 november 2014 is de nieuwe wet betreffende

wet aanvullende pensioenen.

de verzekeringen van 4 april 2014 in werking
getreden.

T. DIRIX, “De wetgeving aanvullende pensioenen:
stappenplan voor meer transparantie”, Soc.Weg.
2014, afl. 16, 2-4.

Deze

wet

wijzigt

grondig

het

verzekeringsrecht. De oorspronkelijke bedoeling van
de wetgever was een reorganisatie van het toezicht
op het verzekeringsbedrijf. De wetgever heeft

Ook in het Frans: T. DIRIX, “La législation relative
aux pensions complémentaires: un plan par étapes
pour plus de transparence”, Indic.Soc. 2014, afl. 17,
6-8.

evenwel van de gelegenheid gebruik gemaakt om in
de nieuwe wet ook het verzekeringscontractenrecht
op te nemen. Deel 4 en 5 van de wet bevatten de
bepalingen

4.3. Als de begunstigde van een
levensverzekering overlijdt…

van

de

Landverzekeringsovereenkomst

Wet
en

de

Verzekeringswet 1874. Verschillende bepalingen van

De auteur bespreekt voorafgaande beslissing nr.

deze wetten werden ook gewijzigd. De bijdrage

2013.405

van

14

rulingcommissie.

In

2014

van

de

analyseert de codificatie en de wijzigingen van het

beslissing

doet

de

verzekeringscontractenrecht

januari
deze

rulingcommissie uitspraak over de vraag wat er
gebeurd

als

de

levensverzekering

begunstigde
overlijdt

van
voor

in

de

Wet

Verzekeringen.

een

G. JOCQUÉ, “De Wet Landverzekeringsovereenkomst
en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet
Verzekeringen”, RW 2014, nr. 13, 483-496.

de

verzekeringsnemer.
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4.6. Krijgen weduwen of weduwnaars nog
een overlevingspensioen in 2016?
De

auteur

gaf

reeds

een

overzicht

van

pensioenen in België – door Y. STEVENS
de

-

overzicht van de nieuwe overgangsuitkering.

veranderingen

eindeloopbaanstelsels?

via

een

(para)fiscale

De

civielrechtelijke

kwalificatie

van

de

Groepsverzekeringen

en

familiaal

D. Wuyts, R. Barbaix en B. Weyts, De
groepsverzekering
als
aanvullend
pensioen,
Antwerpen, Intersentia, 2014, 127p.
4.10. Directive 2015/51/UE du 16 avril 2014:
préservation des droits à pension
complémentaire

van

maatregelen die rechtstreeks raken aan de HRin

pensioen

door R. BARBAIX

4.7. Het regeerakkoord en de weerslag
hiervan op het loopbaaneinde

Welke

Aanvullend

vermogensrecht: een nieuwe invalshoek(?) –

M. BRUYNINCKX, “Krijgen weduwen of weduwnaars
nog een overlevingspensioen in 2016?”, Soc.Wegw.
2014, nr. 20, 11-14.

verwachten

het

voor werknemers – door K. DE WITTE

In dit artikel geeft de auteur een gedetailleerd

praktijk.

in

transparantie

driepartijenrelatie in aanvullende pensioenen

jonger dan 45 jaar, kwam reeds beknopt aan bod.

tal

weinig

aandachtspunten – door E. VAN DE VELDE
-

overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars,

bevat

te

groepsverzekering:

wijzigingen vanaf 2015, Nieuwsbrief Leergang
Pensioenrecht 2014-2015, nr. 1, 10). Ook de

regeerakkoord

groepsverzekeringen

maar voldoende bescherming? – door B. WEYTS
-

2015 (zie 3.9. Pensioen zelfstandigen/werknemers:

recente

De

verzekeringsrecht:

wijzigingen in het pensioenlandschap op 1 januari

Het

Groeipijnen en uitdagingen van de aanvullende

kunnen

we

L’auteur discute la directive 2014/51/UE relative aux

verband

met

de

prescriptions minimales visant à accroître la mobilité

Het

schetst

de

des

artikel

travailleurs

entre

les

Etats

membres

en

hoofdlijnen van het nieuwe akkoord op basis van de

améliorant l’acquisition et la préservation des droits

teksten die ten tijde van publicatie beschikbaar zijn.

à pension complémentaire.

CLAEYS & ENGELS, “Het regeerakkoord en de weerslag
hiervan op het loopbaaneinde”, Nieuwsbrief Ontslag
2014, nr. 8, 1-7.

J.-M. Binon, “Directive 2015/51/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative
aux prescriptions minimales visant à accroître la
mobilité des travailleurs entre les Etats membres en
améliorant l’acquisition et la préservation des droits
à pension complémentaire”, RDC 2014, nr. 7, 726727.

4.8. Pensioenhervorming lokale besturen –
jaar 2
In september kregen de gemeenten, OCMW’s en

4.11. Loi du 5 mai 2014: pension de retraite,
pension de survie et l’allocation de transition

politiezones hun definitieve pensioenfactuur voor
2013. Daarmee werd het tweede jaar van het
nieuwe systeem voor de financiering van de

L’auteur discute la loi du 5 mai 2014 portant

pensioenen van de lokale statutaire ambtenaren

modification de la pension de retraite et de la

afgesloten. De VVSG bekeek de cijfers en trekt

pension de survie et instaurant l’allocation de

enkele conclusies.

transition dans le régime de pension des travailleurs
salariés et portant suppression progressive des

J. LEROY, “Pensioenhervorming lokale besturen –

différences de traitement qui reposent sur la

jaar 2”, Lokaal november 2014, 14-15.

distinction entre ouvriers et employés en matière de
pensions complémentaires.

4.9. De groepsverzekering als aanvullend
pensioen

J.-M. BINON, “Loi du 5 mai 2014 portant modification
de la pension de retraite et de la pension de survie
et instaurant l’allocation de transition dans le régime
de pension des travailleurs salariés et portant

In dit boek gaan verschillende auteurs in op de
groepsverzekering als aanvullend pensioen:
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suppression progressive des différences de
traitement qui reposent sur la distinction entre
ouvriers et employés en matière de pensions
complémentaires”, RDC 2014, nr. 7, 727-728.

l’intervention de deux entités, à savoir, d’’une part,

4.12. Pensions complémentaires: statut
unique ouvriers/employés et informations
des affiliés

part, la FSMA qui exerce la surveillance des marchés

la Banque nationale de Belgique qui exerce le
contrôle visant à préserver la stabilité macro- et
microéconomique du système financier, et, d’autre
et le contrôle du respect des règles de conduite que
les intermédiaires doivent appliquer afin d’assurer le
traitement honnête, équitable et professionnel de

Cette contribution aborde, d’une part, les mesures

leurs clients.

qui ont été prises pour supprimer progressivement
les différences de traitement qui reposent sur la

C. VERDURE, ”Twin Peaks 2: la réforme du contrôle
du secteur des assurances”, For.Ass. 2014, nr. 524,
14.

distinction entre ouvriers et employés dans les
pensions complémentaires, et d’autre part, celles
adoptées pour améliorer l’information du citoyen sur

4.15. An Introduction to the Solvency II
Standard Formula

ses droits de pension légale et complémentaire.
F. DELOGNE, ” Régimes complémentaires de pension
(2e partie): statut unique ouvriers/employés et
informations des affiliés sur leurs droits à pension”,
For.Ass. 2014, nr. 147, 185-191.

This article provides an introduction to the standard
formula which is used to calculate the Solvency
Capital Requirement under Solvency II. Firstly, the
structure and main components of the standard

4.13. Traité des pensions complémentaires

formula are presented. Secondly, the underlying
assumptions of two important risk modules of the

Cet ouvrage traite des pensions complémentaires au

standard formula are discussed. Thirdly, some

sens propre, celles du second pilier, que nous

examples are given of areas where an undertaking

aurions pu appeler “pensions professionnelles”. Il

could deviate from the generic application of the

vise tant les pensions libres complémentaires des

standard formula in order to obtain a more

travailleurs indépendants que celles des salariés et

appropriate economic capital calculation in view of

des dirigeants d’entreprise. C’est à dessein que

its risk profile. The paper concludes that a

l’épargne-pension, plus généralement l’épargne à

company-specific analysis on the appropriateness of

long terme, n’y est pas envisagée, dès lors qu’elle

the standard formula not only is useful as part of

relève bien plus de l’épargne individuelle que la

the ORSA but also for the calculation of the pillar I

constitution de pensions véritables.

capital requirements in order to ensure that the SCR
accurately covers the undertaking’s risks.

Les pensions complémentaires sont étudiées sous
leurs divers aspects, où la réglementation, le plus

P. WINDELS, “An Introduction to the Solvency II
Standard Formula”, Rev.banc.fin. 2014, nr. 5, 361368

souvent d’ordre public ou impérative, occupe une
place de plus en plus tentaculaire. Il n’en reste pas
moins que les pensions complémentaires restent

4.16. Solvency II in a nutshell

malgré tout le fruit d’une initiative, collective ou
individuelle, responsable et citoyenne.

This article provides an introduction to the new
regulatory

CL. DEVOET, Pensions complémentaires in Répertoire
Pratique du droit belge, Brussel, Bruylant, 2014,
518p.

Framework

Solvency

II.

After

the

introduction, the main drawbacks of the current
Solvency I Framework are addressed in the second
part. Third, the basic principles of the Solvency II

4.14. Twin Peaks 2: la réforme du contrôle du
secteur des assurances

Framework are explained. Next, the Lamfalussy
process which was used for the setting up of the

La réforme du contrôle des assurances en Belgique

Solvency II Framework is discussed. Finally, the

a débuté en 2011, avec l’adoption d’un modèle

three main pillars of the Solvency II Framework are

bipolaire, dit « Twin Peaks ». Ce modèle implique

broadly reviewed in the last part of the paper. The
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paper concludes that Solvency II is a useful new

retaining some form of regulation of the end of

regulation for insurance undertakings as well as for

working lives can still meet the demands of equality.

National Supervisors, however requiring multiple

The final section discusses some proposals for

implementation efforts from both sides.

reform.

T. VANDENABEELE, “Solvency II in a nutshell”,
Rev.banc.fin. 2014, nr. 5, 347-354.

S. MANFREDI en L. VICKERS, “Meeting the challenges
of active ageing in the workplace: Is the abolition of
retirement the answer?”, ELLJ 2013, vol. 4, nr. 4,
251-271.

4.17. The ECJ and supplementary pensions
discrimination in EU law

4.19. Increasing pension ages in Greece and
Ireland: a question of legitimate expectations

The paper has focused on the ECJ case law on
supplementary pensions through the observational

This paper examines the changes to pension ages in

lens of the non-discrimination and equal treatment

Greece and Ireland precipitated by the global

principle. The analysis has looked closely at the

financial crisis and introduced as a result of the

different outcomes of the principle’s application,

Greek and Irish bail-outs. The paper analyses

depending on whether it is applied in the field of

whether pensioners in the two jurisdictions had a

anti-discrimination law or in the field of free

legitimate expectation that such changes would not

movement, where prohibitions to discriminate are

be introduced without transitional measures. It

intended to further the smooth functioning of the

concludes that, while there is no existing legal

single market.

protection of the legitimate expectation in either
case, there are some moral arguments in support of

The survey of the relevant case law shows that

the introduction of transitional measures to ensure

second generation directives have enhanced the

that

potential of anti-discriminatory protection making it

pensioners

can

make

the

necessary

adjustments to their financial affairs in the light of

more effective than it used to be when it was based

the changes in pension law.

on Article 119 EEC.
F. Ravelli, “The ECJ and supplementary pensions
discrimination in EU law”, EJSL 2012, nr. 1, 51-68.

E. DEWHURST en D. DILIAGKA, “Increasing pension
ages in Greece and Ireland: A question of legitimate
expectations”, EJSS 2014, vol. 16, nr. 3, 225-251.

4.18. Meeting the challenges of active ageing
in the workplace: is abolition of retirement
the answer?

4.20. Sustainability challenges: the Greek
pension system
This paper explores sustainability in social security,

This article considers how policy makers across

placing a particular emphasis on pension funds. The

Europe can meet the challenges of extending

article

working lives, is a key element of the ‘Active Ageing’

starts

by

presenting

various

elements

involved in a pension scheme. After defining the

agenda, whilst at the same time striking a balance

problem regarding the fiscal challenges with which

between the interests of older workers, those of

pensions are confronted, both at international and

younger generations to access jobs and career

at EU level, the research concentrates on tracking

opportunities, and the interests of employers in

down the mix of instruments underlying a pension

workforce planning. It examines the experience of

scheme which is best able to deal with the

the UK which removed mandatory retirement in

imbalances within it. Such imbalances have become

October 2011 and argues that, viewed from a

very intensive since the economic crisis of 2008. A

Marxist perspective, the developments in the UK

potential

have failed to strike the correct balance between

classification

of

pension

schemes

is

provided, and the ways in which the public and

the different interests at stake, and has instead

private sectors may interact within the identified

taken a neo-liberal approach to the regulation of

categories are outlined. The main focus of the

retirement. It then moves to consider retirement

analysis is on the management and asset allocation

from an equalities perspective and suggests that

of pension funds, and comparisons are made
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between different practices in order to identify

Daarop heeft het pensioenfonds een vordering tot

which are most suitable for ensuring sustainability.

schadevergoeding ingediend. Op basis van de wet

Finally, Greece is placed under the microscope, and

financieel toezicht is de aansprakelijkheid van DNB

the parameters affecting the administration of its

voor schade vanwege handelen of nalaten in de

pension system are examined from both an

uitoefening van een op grond van een wettelijk

economic and a legal perspective.

voorschrift

opgedragen

taak

of

verleende

bevoegdheid beperkt. Deze beperking is niet van
T. GALAZOULAS en A. TSETOURA, “Social Security
Administration confronting sustainability challenges.
The Greek pension system from a comparative
perspective.”, EJSS 2014, vol. 16, nr. 2, 140-164.

toepassing op een handelen of nalaten van DNB, de

5. BUITENLANDSE RECHTSPRAAK:
AANSPRAKELIJKHEID

toepassing.

leden van haar organen en haar werknemers dat
vóór het in werking treden van deze wet heeft
plaatsgevonden. In casu is de beperking niet van

Het pensioenfonds stelt dat het schade heeft

TOEZICHTSORGAAN BIJ SCHADE

geleden doordat de waarde van het goud op het

PENSIOENFONDS

moment van de gedwongen verkoop lager was dan
de waarde van het goud op datum van de uitspraak

In Nederland heeft DNB (de Nederlandse Bank), als
toezichthouder

op

pensioeninstellingen,

van de rechtbank.

de

mogelijkheid om aanwijzingen te geven aan een

De rechtbank stelt dat voldoende vast is komen te

pensioenuitvoerder om een bepaalde gedragslijn te
volgen.

De

pensioenfondsen

zijn

verplicht

staan dat het pensioenfonds schade heeft geleden

te

en dat deze schade is veroorzaakt door DNB. De

beleggen volgens het prudent-person beginsel, wat

rechtbank

een open norm is.
Een pensioenfonds had een groot deel van zijn
Dit

het

pensioenfonds

een

Rechtbank Amsterdam 11 december 2014, nr.
11/2632.

portefeuille, namelijk meer dan 13%, belegd in
goud.

kent

schadevergoeding toe van 4.821.966 euro.

leidde

volgens

DNB

tot

een

6. BUITENLANDSE RECHTSLEER

concentratierisico en bijgevolg moest het fonds deze
belegging afbouwen.

6.1. Frankrijk

Met het fonds is de rechtbank van oordeel dat het

moet kunnen kiezen voor een allocatie van activa

I. HADOUX-VALLIER en P. KLEIN, „L’importance de la
remise de la notice d’information dans les contrats
d’assurance en protection sociale complémentaire“,
La semaine juridique 2014, nr. 47, 50-52.

die nauwkeurig strookt met de aard en de looptijd

6.2. Nederland

fonds,

om

de

rechten

van

deelnemers

en

pensioengerechtigden afdoende te beschermen,

van hun verplichtingen, zolang het resultaat van de

F. VAN DER LECQ, “Het pensioenstelsel moet een stuk
simpeler”, SER 2014, nr. 10, 10-13.

prudent-person regel wordt behaald. De rechtbank
oordeelt dat het besluit van DNB, dat de belegging
in goud afgebouwd moet worden, geen deugdelijke

6.3. Duitsland

motivering heeft.

J. LEßMANN en C. HERRMANN, “Vertrauensschutz für
Syndikusanwälte in der Rentenversicherung”, Der
Betrieb 2014, nr. 39, 2227-2232.

Rechtbank Rotterdam 24 november 2011, nr. AWB
11/2632 BC-T2.
Na bovenstaand arrest is de aanwijzing van DNB
herroepen (Rechtbank Rotterdam 15 maart 2012, nr.
AWB 11/2632 BC-T2) aangezien DNB de gebreken
niet hersteld heeft.

B. W. FEUDNER, “Betriebsrentenanpassung gem. §16
Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG”, Der Betrieb 2014, nr. 41,
2347-2351.
X., “Anspruch eines Geschäftsfürhers aus zum
Zweck
der
betrieblichen
Altersversorgung

- 14/24 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

geschlossenen Lebensversicherung in der Insolvenz
des Arbeitsgebers”, Der Betrieb 2014, nr. 46, 26462650.

for any deficit. Employees in the PAYG program who

7. NIEUWE LIFE AND BENEFITS

pillar. Only the employee finances the individual

also

Aanvullende

–

–

gegevensuitwisseling
Levensverzekeringen
krijgt

wettelijke

account are paid on employee earnings up to
11,490 new lei (US$3,268).

in

Bron: SSA, International Update, October 2014.

Segmentatiepraktijk

omkadering

(door

8.2. Mexico

L.

VEREYCKEN)

CONSAR, the Mexican pension regulator, recently
announced the results of the first survey on the

In Life&Benefits 2014/9 lezen we:
-

saving

Jeugdsparen – ‘ABBA)verzekeringsconfiguratie’

–

verzekeringswet

–

of

self-

those categories of workers. The survey covered
men and women aged 18–55. Of all survey

(door J. BEERNAERT)
Nieuwe

habits

of the economically active population belong to

Ziekteverzekeringen:

wat met het onderscheid arbeiders-bedienden?
-

consumption

government's statistical agency, close to 60 percent

EESBEECK)
Arbeiders-bedienden

and

employed/informal-sector workers. According to the

overklast vastetermijnverzekering (door P. VAN
-

their

and the employee's contribution to the individual

Internationale
komt

–

split

the employer's contribution to the PAYG program

Nieuwe

stroomversnelling (door P. VAN EESBEECK)
-

account

program is based on all gross earnings, while both

pensioenen

Beleggingsverzekeringen

individual

account. The employee contribution to the PAYG

verjaringsregels (door I. DE SOMVIELE)
-

an

contribution between the first pillar and second

In Life&Benefits 2014/8 lezen we:
-

have

participants,

Discretionair

60

percent

have

never

had

an

individual account and 40 percent have an account

besliste winst moet billijk verdeeld worden

but have not contributed to that account for at least

(door L. VEREYCKEN)

6 years.

8. INTERNATIONAL UPDATE

Most survey participants know what an AFORE is—

8.1. Romania

an

individual

account

with

a

pension

fund

Effective October 1, a new law lowered the

want to save to have money when they are not

employer contribution rate for old-age, survivors,

working. However, only about 50 percent are

and disability benefits by 5 percentage points. The

currently saving for an emergency. Saving for

government expects the change to stimulate job

retirement is a much lower priority; only 30 percent

growth and investment. The decrease in rates was

of the professionals surveyed and 11 percent of

not endorsed by the IMF. The IMF is concerned

own-account workers are saving for retirement.

about the country not being able to make up the

However, the rates of saving, regardless of age, are

budget deficit caused by the lower rates. According

relatively low and did not differ significantly by the

to the government, the IMF has introduced some

age of the worker. According to the survey, the

measures to help make up the shortfall.

most popular way of saving for retirement is putting

management company. Most of those individuals

money into a savings account, compared with about
Under the new law, employers now contribute

20

15.8% of an employee's gross earnings, or 20.8%

contributing to an AFORE.

percent

of

survey

participants

who

are

and 25.8% for arduous and very arduous working
conditions, respectively. The employee contribution

The following conclusions are based on the results

remains the same, at 10.5% of gross earnings.

of the survey:
-

Employers only contribute to the first-pillar, pay-as-

Very

few

self-employed/informal-sector

workers are saving for retirement.

you-go (PAYG) program and the government pays

- 15/24 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

-

Very few workers have asked, “What will I live

(AFP) that offers the lowest administrative fees in a

on and how much will I need?”

tender held by the pension fund regulator every 2

Workers have unrealistic expectations of the

years.

type of income they will have in retirement.
Despite

the

high

percentage

of

Bron: SSA, International Update, October 2014.

self-

employed/informal-sector workers that have heard

8.4. Finland

about the AFORE, they are not aware of how it
works and that they are permitted to save in an

On September 26, the government and social

AFORE.

partners reached an agreement on pension reform,
beginning in 2017, including gradually raising the

Bron: SSA, International Update, October 2014.

minimum and maximum retirement ages and
changing the benefit formula for the earnings-

8.3. Peru

related old-age pension. The government expects
On September 16, the President signed into law a

the pension reform package to put public finances

measure that allows self-employed workers a choice

on

of whether or not to participate in the social security

adequate benefits. The next step is for the

system. According to the World Bank, self-employed

government to present legislation to parliament;

workers represent about half of the country's labour

this is not expected to happen until sometime in

force. The new law revokes the provision, just

2015, following parliamentary elections.

a

more

sustainable

path

while

providing

implemented on August 1, that requires certain
categories of self-employed workers to either set up

One measure of the agreement would gradually

an individual account (SPP) or enroll in the pay-as-

increase the minimum retirement age by 3 months

you-go (PAYG) public pension program (SNP).

a year, from age 63 to 65 by 2027. During the same

Following protests from various groups around the

period, the maximum retirement age would rise

country, Congress passed the law to revoke the

from age 68 to 70. This measure would only affect

mandatory provision that was established in the

workers born in 1955 or later. In addition, beginning

2012 pension reform law.

in 2027, the retirement age would be linked to life
expectancy so that the ratio of time spent working

Between August 1 and September 15, 2014, close

to time spent in retirement remains at least at the

to 40,000 self-employed workers chose the SPP,

2025 level. Every 5 years, the social partners would

compared with about 60,000 who enrolled in the

monitor the system to keep that ratio from falling

SNP (PAYG). The new law allows self-employed

below the 2025 level, which might require making

workers who had enrolled in one of the social

additional increases in the minimum and maximum

security

retirement ages.

programs

before

the

mandatory

participation provision was revoked to either request
a refund of their contributions or remain in the

Another measure deals with the accrual rate, a

system.

portion of the benefit formula for the earningsrelated pension. The measure would gradually

In Peru, when public- and private-sector employees

standardize the accrual rates at 1.5% of earnings

enter the workforce, they may choose between the

throughout a person's working life, beginning at age

SPP and the SNP. Insured persons who do not make

17. At present, the pension accrues in two phases:

a choice are automatically enrolled in the SPP. SNP

(1) by 1.5% from age 18 to 53, and (2) by 1.9%

members may switch to the SPP, but may not

from age 53 to 63. Also, according to the

switch back, with an exception for older workers

agreement, pension accrual would be based on total

who voluntarily switched to individual accounts and

earnings instead of excluding the employee's

would not have enough time to accumulate a

earnings-related pension contribution. This would

significant account balance before retirement. Since

allow employees to start accumulating higher

2013, all new entrants to the labour force are

pension entitlements at an earlier age.

assigned to the pension fund management company
- 16/24 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

Other proposed changes include the following:
-

Gradually

increasing

the

sector plan. In 2002, the government introduced

combined

PRSAs to increase coverage; however, the take-up

employer/employee contribution rate for the

rate has been low.

earnings-related pension
-

-

Introducing a years-of-service pension at age

The voluntary private-sector plans supplement the

63 for individuals in physically demanding jobs

public pay-as-you-go system, which provides a

with at least 38 years of work. Up to 3 years of

benefit at age 66. The full retirement age is rising

maternity, paternity, and parental leave could

gradually to reach age 67 by 2021 and age 68 by

be credited to a worker.

2028.

Replacing

the

current

part-time

old-age
Bron: SSA, International Update, November 2014.

pension with a partial early retirement pension
available from age 61 (rising to age 62 in

8.6. Czech Republic

2025) up to the full retirement age. The
requirement to work part time would be

On

abolished. A partial early retirement pension

November

12,

the

three-party

coalition

government announced that the second pillar of

could be claimed before the earliest eligibility

voluntary individual accounts will be closed in 2016.

age, with a reduction of 0.4% for each month

The second pillar is funded in part by contributions

the worker is below the earliest age.

diverted from the first-pillar, pay-as-you-go (PAYG)
public

Bron: SSA, International Update, November 2014.

pension

program.

According

to

the

government, the take-up rate was low. Also, the
short-term impact on the state budget will be small

8.5. Ireland

because of the low volume of money accumulated
On October 14, the Finance Minister announced that

in the second pillar.

the pension levy will be phased out by the end of
2015 because the country's public finances have

The

improved. The levy applies to voluntary private-

recommended by a cross-party working group. In

sector pension plans—defined benefit (DB) and

March 2016, pension management companies will

defined contribution (DC) occupational and personal

inform their accountholders that the second pillar

plans—in addition to voluntary personal retirement

will close. Accountholders will have until the end of

savings accounts (PRSA). The levy is assessed on

September to indicate whether they want their

the value of an individual's pension assets on June

accrued savings to be sent to a private bank

30 of each year.

account (with an option to send it to the first pillar)

schedule

to

liquidate

the

assets

was

or to an existing third-pillar voluntary account
The levy was introduced in 2011 for a 4-year period

(privately managed).

to fund (1) a new jobs initiative at a time when
registered unemployment reached 14.3%, and (2) a

Until the second pillar is closed, the rules remain the

decrease in the value added tax for the hospitality

same. Even though the decision to enroll in the

sector. According to the current timetable, at the

second pillar has been voluntary, once a worker is

beginning of 2015, the levy will be reduced to

enrolled, the

0.15% and abolished by the end of the year.

Currently,

five

decision may not be reversed.
licensed

pension

management

companies must offer four types of funds of varying
The

pension

risk, including a fund invested in government bonds.

regulator, reported that at the end of 2013, there

Pensions

Authority,

At retirement, a lifetime annuity is paid. In addition

were some 62,000 private-sector pension plans.

to the second pillar, the Czech Republic's retirement

Less than 2 percent of that total were DB plans and

system includes a first-pillar PAYG program for all

the remainder were DC plans. According to the

employed and self-employed workers and third-

Organisation

pillar voluntary individual accounts, which receive

of

the

Economic

private

Co-operation

and

Development, less than half of the Irish working-

government subsidies and favorable tax treatment.

age population is enrolled in some type of private- 17/24 Leergang Pensioenrecht 2014-2015

Bron: SSA, International Update, December 2014.

in

8.7. Netherlands

defined

benefit

plans.

rising from age 65 to 67 by 2023. Proposed
legislation currently in parliament would accelerate

occupational pension plans. The new law lowers the

that increase by 2 years.

maximum benefit; establishes a cap on earnings
used to calculate the pension; creates a new type of

Bron: SSA, International Update, December 2014.

voluntary retirement plan for higher earners; and
sets up a voluntary plan for certain self-employed

8.8. Reforming Pensions in Developing and
Transition Countries

persons.

Recently, the United Nations released Reforming

According to the government, the goal of these

Pensions in Developing and Transition Countries: a

changes is to achieve more intergenerational equity

series of country case studies that updates the

so that active workers and retirees equally share the

global discussion on pension reform. According to

costs and risks of pensions.

the study, since World War II, there have been two
significant trends in pension reform:

The new law will modify the benefit formula for

-

most occupational pension plans by further reducing

-

decrease. As a result, the government expects the

privately

managed

the rapid growth of universal non-contributory
policy tool for alleviating poverty among older

Central Bank will monitor the premium levels and
it

of

pension programs as the preferred public

funds to adjust the premiums downward. The Dutch
what

introduction

or replace existing public programs, and

maximum accrual rate for final pay plans, will

for

the

individual account programs that supplement

the maximum annual accrual rate. In addition, the

penalties

are

age for the first-pillar public pension is gradually

implemented that makes a number of changes to

impose

country

survivor's, and disability benefits. The retirement

Effective January 1, 2015, a new law will be

will

the

Occupational pension plans may provide old-age,

populations in both developing and transition

considers

countries.

“excessively high premiums.”

The study finds that despite the ever-changing

Another measure will set a ceiling on pensionable

nature of national pension programs, driven by

earnings at €100,000 a year. For those workers who

demographic and fiscal considerations, coverage

earn more than the maximum amount, a new type

levels around the world remain extremely low. And,

of voluntary supplementary plan will be established.

even when populations enjoy a higher level of

The “net annuity plan” will be funded with after-tax

pension coverage, benefit levels may not be high

income and will have some tax advantages.

enough to move older persons above the poverty
line.

An additional measure will create a separate
voluntary pension plan for self-employed persons

Bron: SSA, International Update, November 2014.

who do not have any employees. An investment

9. GELEZEN IN HET STAATSBLAD

institution will administer the plan. If a member
applies for social assistance benefits, the member's
pension plan assets will be exempt and will not be

9.1. Prudentieel toezicht op
kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen

considered part of the member's “property”.
An earlier law raised the retirement age for

Het KB van 27 november 2014 voorziet in de

occupational pensions from age 65 to 67 in January

omzetting van artikel 89 van Richtlijn 2013/36/EU

2014. Beginning in 2015, the retirement age will be

van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

adjusted to reflect changes in life expectancy. Most

2013 betreffende toegang tot het bedrijf van

employees are members of an employer-sponsored

kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op

pension plan; more than 90 percent of those plans

kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot
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wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking
9.2. Statuut ambtenaren Diensten Regering
van de Franse Gemeenschap

van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG.
Het

KB

bepaalt

dat

kredietinstellingen

en

In het besluit van de Regering van de Franse

beleggingsondernemingen die een vestiging hebben

Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het

in verschillende landen, extra informatie moeten

statuut van de ambtenaren van de Diensten van de

opnemen in hun jaarrekening, die gepubliceerd

Regering van de Franse Gemeenschap wordt een

wordt vanaf 1 januari 2015.

hoofdstuk IVbis ingevoegd, met regels over de
voorzetting van de loopbaan na de leeftijd van 65

Bij de toelichting bij de jaarrekening moet een

jaar.

bijkomende staat “XXXI Informatie uitgesplitst naar
land” gevoegd worden. Daarin moet de informatie

Ambtenaren die na de leeftijd van 65 jaar nog willen

uitgesplitst worden naar land. Volgende informatie

blijven

moet opgenomen worden:
A.

hun

benaming(en),

activiteiten

en

hun

de

aard

van

geografische

hun

hun omzet;

C.

hun

aantal

werknemers

in

hun winst (verlies) vóór belastingen;

E.

de belastingen op het resultaat;

F.

de ontvangen overheidssubsidies.

verder werken. De uitvoering van het mandaat mag
echter niet verdergezet worden na het verstrijken
ervan.
Het KB heft eveneens artikel 3 van het KB van 12
mei

activiteiten

en

hun

aard

van

geografische

hun omzet;

C.

hun

aantal

ouderdom

de

van

ambtenaren,

de
de

Regering van de Franse Gemeenschap en van de

hun

instellingen die onder het Comité van Sector XVII

locatie

ressorteren. Dit artikel voorzag dat het voortzetten

(betrokken land);
B.

van

de

voor de ambtenaren van de Diensten van de

namelijk:
de

betreffende

beambten en het dienstpersoneel van den staat, op,

moet bijkomende informatie opgenomen worden,
benaming(en),

1927

oppensioenstelling

jaarrekening, gepubliceerd vanaf 1 januari 2015,

Hun

toestemming

Ook een mandataris kan na de leeftijd van 65 jaar

voltijdse

Ook in de toelichting bij de geconsolideerde

A.

hiervoor

voor één jaar.

equivalenten;
D.

kunnen

Deze periode kan nadien eenmalig verlengd worden

locatie

(betrokken land);
B.

werken,

vragen, voor een periode van maximaal één jaar.

van de loopbaan na de leeftijd van 65 jaar
werknemers

in

toegelaten kan worden op vraag van de ambtenaar,

voltijdse

voor een (hernieuwbare) periode van één jaar. De

equivalenten;
D.

hun winst (verlies) vóór belastingen;

E.

de belastingen op het resultaat;

F.

de ontvangen overheidssubsidies.

beslissing moest met redenen worden omkleed.
Het verschil in de twee bepalingen ligt in de
hernieuwbaarheid van de verlenging. In de nieuwe

Ook hier moet de informatie uitgesplitst worden

bepaling kan dit slechts éénmalig.

naar land.

Deze regeling is in werking getreden op 20 oktober

Deze bepalingen treden in werking op 31 december

2014.

2015.

Besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap van 30 april 2014 houdende wijziging
van het besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het
statuut van de ambtenaren van de Diensten van de
Regering van de Franse Gemeenschap wat betreft
het in activiteit blijven na de leeftijd van 65 jaar, BS
20 oktober 2014.

KB van 27 november 2014 tot wijziging van de
koninklijke besluiten op de jaarrekening en de
geconsolideerde
jaarrekening
van
de
kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en
de beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging, BS 5 december 2014.
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KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 januari 2014, 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
tuinbouwbedrijf, BS 13 november 2014, ed. 2.

9.3. Sectorpensioenen
KB van 28 april 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 10 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor
de
bedienden
der
metaalfabrikatennijverheid,
betreffende
de
wijziging
van
het
reglement
van
de
groepsverzekering die het sectorale pensioenstelsel
uitvoert en van de sectorale technische nota, BS 21
oktober 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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 van het koetswerk,
BS 13 november 2014, ed. 2.

KB van 28 april 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 10 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor de ondernemingen van technische landen tuinbouwwerken, tot wijziging van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari
2008 tot invoering van een sociaal sectoraal
pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de
ondernemingen
van
technische
landen
tuinbouwwerken, BS 23 oktober 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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
garagebedrijf, BS 13 november 2014, ed. 2.

KB van 22 mei 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité
voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 5
november 2003 tot bepaling van de bijdragen voor
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de
arbeiders van de voedingsnijverheid, BS 29 oktober
2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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 13
november 2014, ed. 2.

KB van 28 april 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité
voor
de
betonindustrie,
betreffende
de
vaststelling van de pensioenbijdrage van het
aanvullend sectoraal pensioenstelsel, BS 13
november 2014, ed. 2.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 januari 2014, 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 van de stoffering en
houtbewerking, BS 13 november 2014, ed. 1.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 januari 2014, 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
de
ondernemingen van technische land- en
tuinbouwwerken, BS 13 november 2014, ed. 2.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 januari 2014, 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 de landbouw, BS
13 november 2014, ed. 1.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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 van de terugwinning
van metalen, BS 13 november 2014, ed. 2.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité
voor de uitzendarbeid en de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten
leveren, betreffende de pensioenpremie voor de
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in de sector van de scheikundige nijverheid, BS
17 november 2014.

uitzendkrachten in de sector voor het beheer van
gebouwen, de vastgoedmakelaars en de
dienstboden, BS 13 november 2014, ed. 1.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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 de zeevisserij,
BS 17 november 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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 van de bedienden
BS
13
der
metaalfabrikatennijverheid,
november 2014, ed. 1.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 19 november 2013, gesloten in het Paritair
Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de
wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 31 januari 2012 betreffende de invoering van
een tweede pensioenpijler, BS 17 november 2014.

KB van 8 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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
de
petroleumnijverheid en -handel, BS 13
november 2014, ed. 1.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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
de
metaalhandel, BS 17 november 2014.

KB van 8 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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 de elektriciens:
installatie en distributie, BS 13 november 2014,
ed. 1.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité
voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd
door de Vlaamse Gemeenschap of door de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en de
sociale
werkplaatsen
erkend
en/of
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap,
betreffende de pensioentoezegging voor het jaar
2012, BS 17 november 2014.

KB van 8 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 18 december 2013, gesloten in het Paritair
Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging
van collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april
2004 tot aanduiding van de beheerder van het
sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de
arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering
van het solidariteitsreglement, BS 13 november
2014, ed. 1.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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
van
de
notarisbedienden, BS 17 november 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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 de handel in
brandstoffen, BS 17 november 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 6 november 2013, gesloten in het Paritair
Comité voor de stoffering en de houtbewerking,
betreffende het sectoraal aanvullend pensioen
WOOD-Life, BS 17 november 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 2013, gesloten in het Paritair
Comité voor de uitzendarbeid en de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten
leveren, pensioenpremie voor de uitzendkrachten

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 2013, gesloten in het Paritair
Comité voor de uitzendarbeid en de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten
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leveren, betreffende de pensioenpremie voor de
uitzendkrachten in de sector van de vlasbereiding,
BS 17 november 2014.

uitzendkrachten
in
de
sector
voor
de
schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen,
BS 17 november 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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 van ondernemingen
welke
bruggen
en
metalen
gebinten
monteren die ressorteren onder het Paritair Comité
voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met
uitzondering van die welke tot de sector van de
ondernemingen der metaalverwerking behoren, BS
17 november 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 5 december 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
van
de
betonindustrie, BS 17 november 2014.
KB van 8 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 2 december 2013, gesloten in het Paritair
Comité
voor
de
bedienden
uit
de
voedingsnijverheid, tot wijziging van het
financieringsreglement in bijlage van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot
invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel
voor de bedienden van de voedingsindustrie, BS 17
december 2014.

KB van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité
voor de uitzendarbeid en de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten
leveren, betreffende de pensioenpremie voor de
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OMBUDSMAN PENSIOENEN
RSVZ vergoed, zonder juridische procedure, schade geleden
door laattijdige regularisatie van studieperiode
Op 6 januari 2010 vraagt een gepensioneerde de gelijkstelling van zijn studieperiodes in de regeling voor
zelfstandigen. Het regularisatiedossier bij het RSVZ loopt vertraging op. Hierdoor ontving het sociaal
verzekeringsfonds laattijdig de regularisatiebeslissing van het RSVZ en kon het pas op 7 juni 2011 aan de
gepensioneerde het bedrag meedelen dat hij diende te betalen. Deze betaalt het bedrag op 1 juli 2011.
Betrokkene heeft tevens een pensioenaanvraag lopende bij het RSVZ. Het RSVZ betekent op 8 december 2010 de
pensioenbeslissing waarbij met ingang van 1 april 2011 een pensioen van 600,16 euro per maand wordt
toegekend. Bij deze beslissing wordt de studieperiode niet in aanmerking genomen vermits de bijdragen ter
regularisatie van de studieperiode nog niet betaald zijn. Artikel 154, 7° van het KB van 22 december 1967 stelt
immers: “De regularisatie van de bijdragen overeenkomstig artikel 15 heeft een invloed op het recht op de
uitkeringen; de nieuwe beslissing heeft uitwerking de eerste dag van de maand volgend op die in de loop
waarvan de schuld effectief werd vereffend.” Artikel 15 op zijn beurt stelt: “Indien, op de datum waarop het
pensioen werkelijk ingaat, bijdragen bedoeld in artikel 13 (lees: sociale zekerheidsbijdragen), in hoofdsom of
toebehoren, verschuldigd blijven, kan de regularisatie van deze toestand slechts een weerslag hebben op het
recht op uitkeringen ten vroegste de eerste van de maand volgend op die tijdens welke de totaliteit van de
verschuldigde bedragen werd betaald”. Het RSVZ neemt de studieperiode, de maand volgend op de betaling,
zijnde vanaf 1 augustus 2011, in aanmerking waardoor het pensioenbedrag stijgt tot 754,24 euro per maand.
De gepensioneerde vindt dat hij deze verhoging dient te ontvangen vanaf de ingangsdatum van zijn pensioen en
dient een klacht in bij het RSVZ. Het RSVZ verdedigt de ingangsdatum van de verhoging van het pensioenbedrag.
De gepensioneerde klopt aan bij de Ombudsman Pensioenen. Deze concludeert dat het RSVZ de
pensioenwetgeving correct heeft toegepast. Het pensioen kan inderdaad pas verhoogd worden vanaf de maand
volgend op de volledige betaling van de sociale zekerheidsbijdragen voor de regularisatie van de studieperiode.
Doch de Ombudsman vraagt - alhoewel er geen juridisch kader voorzien is voor de toekenning van
schadevergoeding zonder veroordeling door een rechtsinstantie - aan het RSVZ een schadevergoeding aan de
gepensioneerde te betalen vermits de voorwaarden van artikel 1382 BW vervuld zijn. Met name is het duidelijk
dat het RSVZ een fout gemaakt heeft (regularisatiebeslissing van de studieperiode werd betekend na verloop van
de wettelijke termijn van 4 maanden voorzien in artikel 10 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde),
betrokkene hierdoor een schade heeft geleden (pensioenverlies van 4 maanden) en er is een oorzakelijk verband
tussen beide. Het RSVZ antwoordt dat het in het algemeen opteert in dergelijke dossiers om zich te verdedigen in
een gerechtelijke procedure en pas schadevergoeding betaalt na een veroordeling. Dit laat toe om alle
argumenten die het aangewezen acht in te roepen om de betaling van een schadevergoeding te voorkomen.
Doch de Ombudsman werpt op dat een administratie de belangen van alle burgers dient te behartigen, ook deze
van de burgers die schade geleden hebben als gevolg van het optreden van de administratie. Dit betekent dat de
administratie steeds een afweging moet maken tussen het algemeen belang en het belang van de betrokken
individuele burgers. Verder adviseert de Ombudsman dat vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur in dergelijke
zaken een meer proactieve opstelling aangewezen is en dat het aan te raden is om juridische procedures zo veel
mogelijk te vermijden door te kiezen voor bemiddeling en zo tegemoet te komen aan een gerechtvaardigde claim.
Daarenboven gaat het in casu om een relatief gering bedrag waarbij een juridische procedure kan beschouwd
worden als een ongelijke strijd van de nietige burger tegen de machtige overheid. Gehoor gevend aan deze
argumenten kent het RSVZ zonder het voeren van een juridische procedure aan de gepensioneerde een
schadevergoeding toe van 580,41 euro, wat overeenstemt met het pensioenverlies voor 4 maanden. De
Ombudsman Pensioenen waardeert deze houding van het RSVZ.
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PENSIOENOPINIES
Beleggingsverantwoordelijkheid voor de FSMA?
In deze nieuwsbrief (nr. 5) kan u een
opmerkelijke
Nederlandse
uitspraak vinden. De
Nederlandsche Bank (DNB) moet, als toezichthouder op
de
pensioeninstellingen,
4,8
miljoen
euro
schadevergoeding betalen aan een pensioenfonds. In
2009 had het pensioenfonds sterk in goud geïnvesteerd,
tot bijna 13% van de totale reserve. Volgens DNB mocht
dat niet meer dan 3% zijn anders zou er geen sprake
meer zijn van een verstandig beleggingsbeleid. Het fonds
moest daarom op aanwijzing van de DNB een groot deel
van zijn goud verkopen. Zoals algemeen geweten steeg
de goudprijs daarna aanzienlijk waardoor het
pensioenfonds veel geld misliep.
De Nederlandse rechters oordeelden in eerste
en tweede aanleg dat DNB het pensioenfonds niet had
mogen verplichten om zijn beleggingen in goud af te
bouwen. Het pensioenfonds verhaalde met succes de
schade op DNB, omdat deze niet voldoende hard had
kunnen maken dat er inderdaad onverstandig was belegd.
Bij de berekening van de schadevergoeding van 4,8
miljoen euro ging de rechter ervan uit dat het goud in
drie opeenvolgende fases en niet alles aan de maximale
goudprijs (zoals initieel geëist door het pensioenfonds)
verkocht zou zijn. De schadeberekening werd dus per
hypothese berekend.
Dit is – op zijn zachtst geformuleerd – een
straffe uitspraak en doet tal van vragen rijzen. Is
Nederland bijvoorbeeld nu plotsklaps een interessanter
land geworden om een pensioeninstelling (IORP) te
vestigen? Toch boeiend als je weet dat de toezichthouder
zo kan aangesproken worden? Of is Nederland nu net
een land dat te mijden is, omdat blijkt dat de
toezichthouder zeer ver gaat in het dagelijks
beleggingsbeheer? Deze vragen zijn ongetwijfeld de
moeite om te onderzoeken, maar ik wil me in deze
pensioenopinie beperken tot één specifieke vraag: zou
een dergelijke zaak ook kunnen in België tegen de FSMA?
België kent, in tegenstelling tot Nederland, de
regel van burgerrechtelijke immuniteit van de
toezichthouder. Deze immuniteit is een antwoord op een
lange evolutie aangaande overheidsaansprakelijkheid.
Sinds het beruchte Flandria-arrest van 1920 is de
overheid in stijgende mate aansprakelijk gesteld voor
haar daden. Hoven en rechtbanken zijn met andere
woorden steeds vaker openbare rechtspersonen gaan
veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.
Dit zowel bij positieve bestuursdaden als bij verzuim.
Reeds
gedurende
enkele
decennia
is
het
overheidsoptreden dan ook onderworpen aan een vorm
van algemene voorzichtigheidsplicht met inbegrip van

allerhande beginselen van behoorlijk bestuur, zoals
behoedzaamheid, nauwgezetheid, doeltreffendheid en
proportionaliteit.
In de Europese Unie behoren financiële
toezichthouders tot de overheid. Niet in alle Europese
landen gelden dezelfde aansprakelijkheidsregels voor
financiële toezichthouders. Zo was er in Nederland tot
voor kort – zoals deze zaak ten overvloede bewijst –
geen (gehele of beperkte) aansprakelijkheidsimmuniteit.
In België is die er wel. De wet betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
stelt duidelijk dat “de FSMA, de leden van haar organen
en haar personeelsleden niet burgerlijk aansprakelijk zijn
voor hun beslissingen, handelingen of gedragingen in de
uitoefening van de wettelijke opdrachten, behalve in
geval van bedrog of zware fout”. Volgens de
parlementaire voorbereidingen op deze wet is er een
noodzaak om de toezichthouder te vrijwaren van
aansprakelijkheid voor alle handelingen die te goeder
trouw worden verricht. De rechtsleer is het er over eens
dat deze immunisering van de aansprakelijkheid
vergaand is. Bedrog of zware fout zijn in de
aansprakelijkheidsleer immers niet zo eenvoudig vast te
stellen. Veel hangt af van de feitenconstellatie en de
ruimte die de rechters zichzelf gunnen in hun
bevoegdheid om een en ander te appreciëren.
Wat ook vergaand is in de aangehaalde
Nederlandse rechtszaak, is de schadebegroting. Hoe
zeker of onzeker was de schade op het moment van de
beslissing van de toezichthouder? De Nederlandse
rechters gaan er namelijk van uit dat er op een bepaald
ogenblik een verkoop van goud was. Naar Belgisch en
Nederlands recht moet de schade zeker zijn, maar mag
ze wel toekomstig zijn. Een toekomstig maar zeker
nadeel kan dus in aanmerking komen voor een
schadevergoeding. Rechters zijn – noch in België noch in
Nederland - over het algemeen professionele beleggers,
maar ze moeten in casu wel vaststellen wat de
schadevergoeding is. In september 2011 stond de
internationale goudprijs op haar absolute hoogtepunt.
Sinds september 2012 is er een gestage daling van de
goudprijs, waardoor deze in december 2014 ongeveer
overeenkomt met die van mei 2010. Dat nietprofessionele beleggers daarbij letterlijk met miljoenen
“jongleren”, duidt wederom aan hoe groot de
appreciatiebevoegdheid van rechters is.
Deze zaak geeft heel wat stof tot nadenken en
dit vanuit alle mogelijke rechtstakken: financieel recht,
pensioenrecht, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht,
bestuursrecht, en dergelijke meer.
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