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I. Aanvullende pensioenen als een tango
• Democratisch
• Verleidelijk
• Decalages
• Verrassend
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I. Met drie
• Meerdere golven van bescherming vanaf medio jaren 1980
en vanuit verschillende invalshoeken :
- Via prudentiële overheidscontrole op de instellingen die
A.P. beheren – medio jaren ’80 : principe van het extern
beheer gekoppeld aan controle
- Juridische uitdieping en bescherming relatie werkgeverwerknemer (Wet Colla en Wet Vandenbroucke)
- Modernisering verzekeringscontractenrecht – IBP’s
- Verhoging buffers
• Juridisch : rol en verantwoordelijkheden van elke
partner ?
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I. Beperking onderwerp
• Enkel Belgische situaties
• Enkel situaties werkgever – werknemer
• Voornamelijk situatie van werkgever-inrichter ; in mindere mate
wordt aandacht geschonken aan sectorregelingen
• Enkel aanvullende pensioenen (niet hospitalisatieverzekering,
invaliditeitstoezeggingen, etc.)
• Niet over andere derden
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II. Driepartijenverhouding
1.

De pensioentoezegging : tussen inrichter en aangeslotene

2.

Uitvoering : door PI

3.

Begunstigde van een beding ten behoeve van een derde
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II. Driepartijenverhouding

WG / INR

Pensioentoezegging

WN / Aangeslotene
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II.1 Relatie inrichter-aangeslotene :
de pensioentoezegging
• Pensioenreglement of pensioenovereenkomst
• Maar de pensioentoezegging blijft verder bestaan en uitwerking
hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst als
postcontractuele verbintenis
• De verbintenissen van de inrichter verschillen naargelang het type
pensioentoezegging :
- Zie hiervoor pensioenreglement of pensioenovereenkomst
- Maar ook wettelijke verplichtingen
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II.1 Pensioentoezegging als postcontractuele
verbintenis
• Postcontractueel of “overleven van overeenkomst” :
arbeidsovereenkomst is voor het essentieel deel uitgevoerd
• Bij
-

pensioentoezegging : aantal verplichtingen worden uitgevoerd
Tijdens de arbeidsovereenkomst
Bij de uittreding
Na de uittreding

18 juni 2013

WAP

WAP: tango met drie

15

II.1. Verplichtingen voortvloeiend uit de
pensioentoezegging
• “Vaste bijdrage” toezegging:
- Verbintenis tot betalen van vooraf in PR/PO bepaald bijdrage
- Met/zonder gewaarborgd rendement
• “Vaste prestatie” toezegging:
- Verbintenis tot het vestigen van een in PR/PO bepaalde
prestatie te betalen op een in het PR/PO bepaald ogenblik
• “Cash balance” toezegging
-

Verbintenis tot het vestigen van een vaste prestatie, bepaald
op grond van kapitalisatie van bedragen (zie PR/PO)
toegekend aan de aangeslotenen op in het PR/PO
vervaldagen
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II. 1 Wettelijke verplichtingen - WAP
o.m. :
1. Verbintenis tot het uitkeren van een bepaalde prestatie of tot
het betalen van vooraf vastgestelde bijdragen
2.

De rendementsgarantie van de inrichter (art. 24 WAP)

3.

Aanzuiveringsverplichting van de inrichter :
Bij uittreding (art. 30 WAP) ; ten opzichte van de verworven
reserves en de rendementsgarantie van art. 24 WAP
Bij overdracht van de reserves na uittreding binnen of buiten
de termijn : 0% garantie (artt. 2 en 3 KB WAP)
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II.2. Uitvoering : door een PI
• Art. 5 WAP : « De uitvoering van de PT wordt toevertrouwd
aan een PI ».
• Zeer kort !
• Doel : onttrekken van pensioengelden aan het
ondernemingsrisico van de inrichter
• Wat ?
=Ten belope van de PT moeten reserves (TV) worden
opgebouwd bij een van de INR onderscheiden PI.
=Dus voldoende TV waartegenover aanspraken op PI staan
die afdoende zijn afgedekt

• Uitz.

18 juni 2013

WAP

WAP: tango met drie

18

II.2. Uitvoering : door een PI
• Kapitalisatie van de bijdragen
• Pensioenreglement bevat de regels inzake de uitvoering van
het pensioenstelsel
• Keuze van de PI : in beginsel bij inrichter na adviesprocedure
art. 39 WAP

18 juni 2013

WAP

WAP: tango met drie

19

II.2 Uitvoering : groepsverzekering
• Groepsverzekering : inrichter sluit verzekeringsovereenkomst
(groepsverzekering of individuele
pensioentoezeggingverzekering);
• Groepsverzekeringsreglement
• Inrichter is verzekeringnemer ; werknemers (aangeslotenen)
zijn verzekerde en begunstigde.
• Tak 21 - Tak 23
• Wettelijk mechanisme van “beding ten behoeve van een derde”
• Dus:de begunstigde heeft rechtstreeks recht op
verzekeringsprestaties tegenover de verzekeringsmaatschappij
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II.2 Uitvoering : I.B.P.
• Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen
(Pensioenfonds) : Organisme voor de Financiering van
Pensioenen (OFP)
• Middelen-of resultaatsverbintenis – statuten
• Beheersovereenkomst en lidmaatschap
• “Single” of “multi”-werkgeversfonds
• Beding ten behoeve van een derde
- In beheersovereenkomst, statuten
- Samengelezen met pensioenreglement
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II.3 Beding ten behoeve van een derde
• Beding ten behoeve van derde vat deel van de complexe
driepartijenverhouding
• Dit mechanisme helpt de relatie beschrijven tussen de PI en de
aangeslotene
• 3 partijen :
- Bedinger : de INR
- Belover : de PI
- Begunstigde
• Gevolg : begunstigde krijgt een rechtstreeks recht tegenover de
belover
• In casu : belover verbindt zich ertoe om prestaties uit te keren
aan begunstigde (onder vw)
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II.3 Beding ten behoeve van een derde

• Enkele principes : tenzij anders overeengekomen of wettelijk
bepaald :
- Belover en niet de bedinger verbindt zich tegenover de
begunstigde
- Op grond van het derdenbeding verkrijgt de begunstigde geen
recht tegenover de bedinger
- Bedinger is niet tot vrijwaring gehouden
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II.3 Beding ten behoeve van een derde
• Werkt het derdenbeding bevrijdend t.a.v. de inrichter voor wat
diens verplichtingen t.a.v. de aangeslotene betreft ?
• Impact op de verplichtingen van de inrichter van het aangaan van
middelen- of resultaatsverbintenis door PI ?
• Kan de pensioentoezegging zelf de verbintenissen van de inrichter
beperken tot deze die de PI kan nakomen ?

18 juni 2013

WAP

WAP: tango met drie

24

II.3 Beding ten behoeve van een derde

•
•
•
•

Arbeidshof Brussel 10 april 2009 (AR 49.795)
Arbeidshof Luik 18 december 2009, NJW 2010, 675
Cour de Travail Bruxelles, 11 juillet 2012, JTT 2012, 383
TT Namur, 16 september 1996, JTT 1997, 69
(hospitalisatieverzekering)
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II. Tussenconclusie
• De verplichtingen t.a.v. de begunstigde van inrichter (bedinger)
en PI (belover) zijn niet gelijk.
• De inrichter is bevrijd van zijn eigen verplichtingen voortvloeiend
uit wet/pensioenreglement bij uitvoering door de PI van diens
verplichtingen , indien tenminste de verbintenissen van de PI zo
zijn uitgevoerd dat ze toelaten om de wettelijke/conventionele
verplichtingen van de inrichter te omvatten
• Bij onvolledige uitvoering van de verplichtingen door de PI kan de
inrichter worden aangesproken voor zijn verbintenissen zoals die
voortvloeien uit WAP en zijn pensioentoezegging
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III. Wat als één van de partijen niet meer verder
kan dansen ?

1.

De inrichter laat na de bijdragen te betalen - onderfinanciering

2.

Faillissement van de werkgever

3.

Insolventie van de pensioeninstelling
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III.1. Onderfinanciering bij uitvoering via een
groepsverzekering :
• Onderfinanciering van groepsverzekering van bepaalde inrichter
impliceert niet dat verzekeraar aan onderfinanciering leidt
• Geen gedwongen tenuitvoerlegging vanwege de verzekeraar
• Na 6 maanden of bij opheffing van het pensioenstelsel : reductie
• De pensioentoezegging van de inrichter blijft evenwel
ongewijzigd voortbestaan. Zij is dan niet meer (volledig)
uitgevoerd door een PI.
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III.1. Onderfinanciering bij uitvoering door IBP :

• Onderfinanciering van pensioentoezegging betekent in de regel
onderfinanciering van de IBP
• Preventief : saneringsplan geëist of opgelegd door FSMA
• Bij onderfinanciering : herstelplan geëist of opgelegd door de
FSMA
• Andere maatregelen
• Uitvoering/ontbinding van de beheersovereenkomst
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III.2 Faillissement van de werkgever
• Door extern beheer zitten de pensioenreserves bij derde
en niet bij failliete werkgever
- Dus geen deel van de boedel
• Niet (noodzakelijk) zo voor van externalisatie vrijgestelde
pensioentoezeggingen
• Arbeidsovereenkomst eindigt (in beginsel)
• Reductie van groepsverzekering
• Stopzetting pensioenregeling beheerd door IBP (in principe)

18 juni 2013

WAP

WAP: tango met drie

30

III.2 Wat bij onvoldoende financiering van de
pensioentoezegging ?
• De werknemer kan een schuldvordering indienen in de boedel
van het faillissement
• Voorrecht?
Werkgeversbijdragen zijn loon in zin LBW – bevoorrecht op
basis van art. 19,3°bis Hypotheekwet
• Fonds voor Sluiting van ondernemingen?
- Heeft na Cass. 16 november 2009 visie gewijzigd en komt
voortaan tussen onder nieuwe Sluitingswet (Omzendbrief
september 2011)
- Niet voor pensioenuitkeringen (CT Bruxelles, 28 november
2012, Arbh Brussel, 9 oktober 2010)
- Cass 16 november 2011 (premies ook loon onder de oude
Sluitingswet)
18 juni 2013
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III.3. Wat bij insolvente pensioeninstelling?
• De pensioentoezegging van de inrichter verdwijnt niet door
insolventie van de PI
• Aangeslotene heeft bevoorrechte positie t.a.v. de PI
• Kan de werkgever dan geroepen worden om bij te passen?
- MvT (WAP) : inrichter van een stelsel is in fine verantwoordelijk
- Punctuele regeling in WAP
- Cf FSMA Q&A n.a.v. APRA
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IV. Europese roots
• Richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de
werknemers bij insolventie van de werkgever, codificeert en
vervangt volledig de
- Richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving
der Lidstaten inzake de bescherming van de werknemers
bij insolventie van de werkgever, zoals nadien nog o.m.
gewijzigd door Richtlijn 2002/74/EG
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IV. Voor de muziek
• Artikel 8 (ongewijzigd) : “De Lidstaten vergewissen zich ervan
dat de nodige maatregelen worden getroffen om de belangen
van de werknemers en die van de personen die de
onderneming of vestiging van de werkgever op de datum van
het intreden van de insolventie van de werkgever reeds
hebben verlaten, te beschermen met betrekking tot hun
verkregen rechten of hun rechten in wording op
ouderdomsuitkeringen, met inbegrip van uitkeringen aan
nagelaten betrekkingen, uit hoofde van voor één of meer
bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale
voorzieningen welke bestaan naast de nationale wettelijke
stelsels van sociale zekerheid”.
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IV. Robins e.a. t/Secretary of State and Pensions
(C-278/05)
• Wns van ASW ltd. (in vereffening) ; pensioenregelingen
eveneens in vereffening ; activa ontoereikend (20-49%)
• Klagers beriepen zich op slechte uitvoering van RL 80/987/EEG
door de UK
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IV. Robins e.a. t/Secretary of State and Pensions
(C-278/05)
•

Drie prejudiciële vragen :

1.

Moet LS met alle nodige middelen verzekeren dat de
verworven rechten uit een vasteprestatieregeling volledig door
de LS zelf gefinancierd worden bij insolventie van WG en
onvoldoende activa bij de PI
EHJ : neen : LS heeft beoordelingsmarge
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IV. Robins e.a. t/Secretary of State and Pensions
(C-278/05)
2.
3.

Verzet richtlijn zich tegen bescherming zoals hier aan de orde?
EHJ : ja
Volstaat loutere inbreuk op gemeenschapsrecht voor
overheidsaansprakelijkheid ?
EHJ : neen, een kennelijke en ernstige overschrijding is
noodzakelijk

Zie ook :
Arbeidshof Brussel 9 oktober 2010, JTT, 2011, 175
Arbeidshof Bruxelles, 28 november 2012, JTT 2013, 89
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IV. Hogan C-398/11 – 25 april 2013
• 10 ex-werknemers van Waterford Crystal – pensionering tussen
2011 en 2013, respectievelijk 2019 en 2022
• Verzoekers zouden tussen 18 en 28% van bedragen waarop zij
recht hadden gehad
• Verzoekers betogen in hoofdgeding dat Ierland faalt in
omzetting van art. 8
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IV. Hogan C-398/11 – 25 april 2013
• 7 prejudiciële vragen :
5.

Voldoen de door Ierland genomen maatregelen na arrest
Robins gelet op de noodzaak van een evenwichtige
economische en sociale ontwikkeling en uitzonderlijke
economische situatie ?
Niet het specifieke karakter van de maatregelen is
belangrijk ; wel het resultaat van de toepassing van de
genomen maatregelen.
6. Vormt feit dat de Ierse maatregelen na het arrest Robins er
niet toe hebben geleid dat verzoekers meer dan 49% van de
waarde van hun pensioenrechten ontvangen, dan een
gekwalificeerde schending van de op de Staat rustende
verplichtingen ?
ja
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V. Tango met drie : blijft verrassen
• De inrichter van de pensioentoezegging als in fine
verantwoordelijke (MvT WAP onder art. 30, p. 57)
• De WAP verplicht de inrichter de dans te leiden
• Volstaat het dat de overheid gezorgd heeft voor de dansvloer
om daarna muurbloempje te mogen spelen?
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10 jaar Wet aanvullende pensioenen

De ondraaglijke onveranderlijkheid van de
pensioentoezegging

Ludo Vermeulen
18 juni 2013

10 jaar Wet aanvullende pensioenen

De ondraaglijke onveranderlijkheid van de pensioentoezegging / de
wijziging van het pensioenplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
De toezegging bij cao
De toezegging bij individuele overeenkomst
De toezegging bij arbeidsreglement
De toezegging bij eenzijdige verbintenis
De wijziging van de toezegging en de individuele arbeidsrelatie
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1.

INLEIDING

Artikel 5, § 1 WAP:
“De beslissing tot invoering, wijziging of opheffing van een
pensioentoezegging behoort tot de uitsluitende bevoegdheid
van de inrichter.”
“doet geen afbreuk aan bestaande wetgeving -> art. 1134 BW en
art. 25 AOW -> wijzigingsbeding in pensioenreglement is mogelijk,
mag niet zuiver potestatief zijn” (parlementaire voorbereiding)
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2.

DE TOEZEGGING BIJ CAO
A De binding van de cao
Cao gesloten in paritair orgaan (ondertekening door alle
organisaties in het paritair orgaan)
Algemeen verbindend verklaard bij KB: algemene binding voor alle
werkgevers in de sector + hun werknemers
Toepassing vanaf datum inwerkingtreding cao, max. 1 jaar
retroactiviteit voor publicatie KB (art. 32 cao-wet)
Niet algemeen verbindend verklaard bij KB
Rechtstreekse binding door ondertekening of lidmaatschap
Suppletieve binding m.b.t. individueel-normatieve bepalingen
voor de andere werkgevers in de sector (art. 26 cao-wet)
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2.

DE TOEZEGGING BIJ CAO
(pensioentoezegging = individueel-normatieve bepaling)
Suppletieve binding m.b.t. individueel-normatieve bepalingen
= > mogelijkheid tot afwijking: bindend “tenzij in de individuele
arbeidsovereenkomst schriftelijk een met de cao strijdig beding is
opgenomen”
Voorbeeld: cao pc 329.01 – socio-culturele sector Vlaamse Gemeenschap
Cao 21.02.2012: storting op 31.12.2011 van eenmalige toelage in
pensioenstelsel voor 2006-2010
KB 03.04.2013
BS 02.05.2013
Binding?
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2.

DE TOEZEGGING BIJ CAO
A De binding van de cao
Cao gesloten buiten paritair orgaan (ondertekening door een
vakbond volstaat)
Rechtstreekse binding voor de werkgever(s) die de cao
aangaat/aangaan en zijn/hun werknemers.
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2.

DE TOEZEGGING BIJ CAO
B De wijziging van de pensioentoezegging
Cao gesloten in een paritair orgaan
het pensioenreglement moet worden vastgesteld bij cao (art. 8 WAP)
Opzegging conform de bepalingen van de cao
Cao kan mogelijkheid van opzegging uitsluiten of beperken (zie
art. 15 cao-wet)
Bijv. met bijzondere meerderheid
(zie metaalsector: 80 % wn – 80 % wg)
Wijziging bij cao: aan te gaan door alle organisaties vertegenwoordigd
in paritair orgaan

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
2.

DE TOEZEGGING BIJ CAO
B De wijziging van de pensioentoezegging
Cao gesloten buiten een paritair orgaan
Pensioenreglement moet niet worden bepaald bij cao. Het voorwerp
van de verbintenis van de werkgever moet bepaald of bepaalbaar zijn
(art. 1129 BW).
Opzegging conform de bepalingen van de cao
Cao kan mogelijkheid van opzegging uitsluiten of beperken (zie
art. 15 cao-wet)
Opgelet: indien pensioenstelsel is ingevoerd bij cao conform art. 7
WAP: enkel wijziging of stopzetting via cao.
Wijziging bij cao: aan te gaan aan de zijde van de werknemers door
minstens één erkende vakorganisatie.
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2.

DE TOEZEGGING BIJ CAO
B De wijziging van de pensioentoezegging
De nawerking van de cao-bepalingen: incorporatie
Geldt voor alle cao’s
“de individuele ao die door een cao stilzwijgend werd gewijzigd, blijft
onveranderd wanneer de cao ophoudt uitwerking te hebben, tenzij het
anders is bedongen in de cao.”
Geldt uiteraard enkel voor de wn die in dienst was tijdens gelding van
de cao.
Individuele ao kan in de regel gewijzigd worden door een individuele
overeenkomst.
Maar: - werkgeversverplichtingen op grond van pensioenreglement …
- discriminatieverbod…
=> Nawerking uitsluiten?
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3.

DE TOEZEGGING BIJ ARBEIDSREGLEMENT
verplicht indien (art. 7 WAP)
Het pensioenstelsel geldt voor alle werknemers,
voorziet in een persoonlijke bijdrage van de werknemer
In de onderneming bestaat geen ondernemingsraad, comité preventie en
bescherming noch vakbondsafvaardiging.

Opstellen en wijzigen
Ontwerp door werkgever
Aanplakking gedurende 15 dagen
Register voor opmerkingen
Na 15 dagen ontwerp + register -> arbeidsinspectie
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3.

DE TOEZEGGING BIJ ARBEIDSREGLEMENT
opstellen en wijzigen
Indien geen opmerkingen: arbeidsreglement (of wijziging) treedt in werking.
Indien wel opmerkingen: verzoeningspoging door inspectie
Indien verzoeningspoging mislukt: laatste verzoeningspoging door paritair
comité
Indien die mislukt: beslissing door paritair comité met bijzondere
meerderheid (75 % van “iedere partij”)
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4.

DE TOEZEGGING BIJ INDIVIDUELE AO
Geldigheidsvoorwaarden overeenkomst: “bepaald voorwerp”
Zie Cass. 13 juni 2005: in individuele ao: “…voor ziekte, invaliditeit,
arbeidsongevallen en pensioen sluit de werkgever een groepsverzekering
af…”
= onvoldoende bepaald m.b.t. ziekte, invaliditeit en pensioen

individuele pensioentoezegging: slechts beperkt mogelijk (art. 6 WAP)
collectieve pensioentoezegging (“werkgever sluit een groepsverzekering
af…”)
Wijziging/stopzetting bij individuele overeenkomst
Quid met groepsverzekering/pensioenreglement?

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
5 DE TOEZEGGING BIJ EENZIJDIGE VERBINTENIS
De werkgever voert zonder enige verplichting daartoe een
pensioenstelsel in.
Hij bepaalt eenzijdig de groep van de aan te sluiten werknemers en de
inhoud van de pensioentoezegging.

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
6

DE WIJZIGING VAN DE TOEZEGGING EN DE
INDIVIDUELE ARBEIDSRELATIE
…terug naar de parlementaire voorbereiding…

Artikel 1134 BW: “pacta sunt servanda”
“Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze
hebben aangegaan, tot wet.
Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de
gronden door de wet erkend.
Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.”
Artikel 25 WAO:
“Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden
van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen is nietig.”

10 jaar Wet aanvullende pensioenen

Artikel 1134 BW geldt voor
de essentiële en bijkomstige
overeengekomen arbeidsvoorwaarden
en staat elke eenzijdige wijziging van die overeengekomen
voorwaarden in de weg.

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Onderscheid tussen:
Overeengekomen
arbeidsvoorwaarden:

Niet-overeengekomen
arbeidsvoorwaarden:
Bron =

Schriftelijk
Mondeling
Stilzwijgend

Wet
Cao
Arbeidsreglement
Eenzijdige verbintenis/toekenning
Gebruik
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Overeengekomen arbeidsvoorwaarden
Essentieel
- Loon
- Functie
- Arbeidsplaats
- Arbeidsregeling
- …

Bijkomstig
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Arbeidsvoorwaarde

Wijziging leidt tot

Overeengekomen
- Essentieel
- Belangrijke wijziging

contractbreuk / nieuwe AO

- Onbelangrijke wijziging

contractuele fout / geen contractbreuk

- Bijkomstig

contractuele fout / geen contractbreuk

Niet-overeengekomen

geen contractuele fout / geen
contractbreuk

10 jaar Wet Aanvullende pensioenen

Onderscheid tussen:
Overeengekomen
arbeidsvoorwaarden

Cao
Arbeidsreglement ?
Eenzijdige
verbintenis/toekenning?
Gebruik?

Niet-overeengekomen
arbeidsvoorwaarden
Bron =
Wet
Cao
Arbeidsreglement
Eenzijdige verbintenis / toekenning
Gebruik

10 jaar Wet aanvullende pensioenen

Incorporatie?
Van Langendonck, 1978: “Verbeteringen van de
bezoldiging behoren ontegensprekelijk tot de
consensus van de partijen.”
Rechtspraak:
Arbh. Brussel 23 juni 1998, Soc.Kron. 1999, 483.
Arbh. Antwerpen 11 december 2007, niet uitgeg.
Arbh. Brussel 25 mei 2010, JTT 2010, 359.
Arbh. Brussel 22 juni 2010, Soc.Kron. 2011, 19.

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Incorporatie ?
Cass. 17 juni 2002
“Overwegende dat, enerzijds, wanneer de werkgever eenzijdig de
arbeidsvoorwaarden wijzigt die essentiële bestanddelen van de
overeenkomst zijn, de voortzetting van de arbeidsprestaties door de
werknemer na het verstrijken van de termijn die vereist is om stelling te
nemen ten aanzien van het eventueel sluiten van een nieuwe
overeenkomst, kan impliceren dat afstand wordt gedaan van het
aanvoeren van de aan de werkgever te wijten beëindiging
niettegenstaande voorbehoud is gemaakt, en dat er een stilzwijgend
akkoord is bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden “

10 jaar Wet aanvullende pensioenen

ook stilzwijgend nieuwe arbeidsovereenkomst bij
eenzijdige belangrijke wijziging van het loon in het
voordeel van de werknemer?
zo ja, is een wijzigingsbeding opgenomen in de
eenzijdige verbintenis dan ongeldig want in strijd met
artikel 25 WAO?
of maakt de opname van een wijzigingsbeding in de
eenzijdige verbintenis daarvan een bijkomstige
arbeidsvoorwaarde?
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Incorporatie ?
Opgelet: nuance op Cass. 17 juni 2002
⇒

Cass. 23 januari 2006
⇒

“Afstand van recht (om contractbreuk in te roepen) kan slechts
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie
vatbaar zijn.”

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Toepassing 1: Arbeidshof Brussel 25 mei 2010
1

Feiten

-

Schriftelijke arbeidsovereenkomst: geen pensioentoezegging

-

+ “elke pensioenpremiebetaling in de toekomst is een vrijgevigheid en
schept geen verworven rechten”

-

Na 3 jaar voert de wg een pensioenplan in (met wijzigingsbeding).

-

2 jaar later: stopzetting van de premiebetaling.

2

Vordering: betaling aan verzekeraar van achterstallige premies

3

Beslissing: vordering ongegrond

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Arbeidshof Brussel 25 mei 2010
4

Motivering
Pensioentoezegging = essentieel loonbestanddeel
Wn werd aangesloten bij pensioenplan -> ging dus akkoord ->
groepsverzekering maakt deel uit van zijn arbeidsovereenkomst.
Uit het gebrek aan protest tegen de opschorting van de premiebetaling
moet worden afgeleid dat de werknemer het eens was met de beslissing
van de werkgever om de betaling van de bijdragen op te schorten
overeenkomstig het wijzigingsbeding in de groepsverzekeringsovereenkomst.

…

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Toepassing 2:
Arbeidshof Brussel 7 januari 2011 en 28 oktober 2011
1

Feiten

•

tussenarrest: “Vanaf 1 mei 1977 gold voor het bediende personeel een
groepsverzekeringsovereenkomst.” eindarrest: DB-plan

•

Pensioenreglement : “1. De vennootschap behoudt zich het recht voor dit
reglement op elk tijdstip te wijzigen.” …wijzigingen slechts van toepassing
na goedkeuring door de Toezichtsoverheid der Levensverzekeringsondernemingen.

•

2. De vennootschap behoudt zich het recht voor haar bijdrage te
verminderen of zelfs stop te zetten, mochten economische en/of
maatschappelijke omstandigheden haar daartoe verplichten.

•

01.01.2001: omzetting naar DC-plan

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Toepassing 2: arbh. Brussel 07.01.2011 en 28.10.2011
1

Feiten

•

21.02.2003: uitreiking pensioenfiches 1999 t.e.m. 2002: werknemer
stelt vermindering wg- en wn-bijdrage vast (de inhouding op het
loon was nochtans tot december 2002 ongewijzigd gebleven)

•

19.10.2004: ingebrekestelling door vakbond

•

31.12.2004: einde arbeidsovereenkomst
Vordering

2
•

28.07.2005: dagvaarding
•

1 euro provisioneel als schadevergoeding

•

Ondergeschikt: achterstallig loon + vakantiegeld (“in zoverre de
groepsverzekeringsovereenkomst eenzijdig kon gewijzigd worden”)

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Toepassing 2: arbh. Brussel 07.01.2011 en 28.10.2011
3

Beslissing
- veroordeling tot betaling van onterecht ingehouden loon
- “werknemer heeft recht op schadevergoeding m.b.t. zijn extra legaal
pensioen”
- aanstelling van deskundige

10 jaar Wet aanvullende pensioenen
Toepassing 2: arbh. Brussel 07.01.2011 en 28.10.2011
4

Motivering
- geen goedkeuring van de wijziging door de Toezichtsoverheid der
Levensverzekeringsondernemingen -> voorwaarde in pensioenreglement
voor de wijziging is niet vervuld;
- conform Wet Colla en WAP (en de parlementaire voorbereiding) moeten
de voorwaarden van het pensioenreglement i.v.m. wijziging correct en
stipt worden toegepast -> wijziging kan niet worden aanvaard.

…

10 jaar Wet aanvullende pensioenen

Ludo Vermeulen
ludo.vermeulen@vermeulen-law.be
www.vermeulen-law.be
T 014 54 68 43

Einde

Dynamisch beheer en
pensioenplannen van het type
vaste prestaties
Caroline De Ridder
Advocaat - Counsel
18 juni 2013

I Voor de WAP : statisch beheer
Wet Colla: Doel → beschermen van de individuele rechten van de
aangeslotenen (verworven rechten)
Art. 12 § 5 Wet Colla : de wijziging van de pensioentoezegging mag
geen vermindering van de verworven prestaties of reserves voor
verlopen dienstjaren tot gevolg hebben
Art. 12 KB Colla: in geval van wijziging van de pensioentoezegging
zijn de verworven reserves minstens gelijk aan:
1. Pensioenprestaties voor de dienstjaren < wijziging rekening houdend
met de gegevens op het moment van wijziging conform de toezegging
van toepassing vóór de wijziging
2. Pensioenprestaties voor de dienstjaren > wijziging conform de
toezegging van kracht na de wijziging

Art. 13 KB Colla
74

II WAP: dynamisch beheer
Art. 16 § 2 WAP: de wijziging van de pensioentoezegging mag geen
vermindering van de verworven prestaties of reserves voor verlopen
dienstjaren tot gevolg hebben
Art. 15 KB WAP: in geval van wijziging van de pensioentoezegging zijn
de verworven reserves minstens gelijk aan:
1. Pensioenprestaties voor de dienstjaren < wijziging rekening houdend
met :
• de erkende dienstjaren op de datum van wijziging
• de waarde van de andere gegevens op de beschouwde datum
• de overlevingsprestaties bij overlijden na pensionering (zelfs
indien geen rechthebbende op datum van wijziging)
1. Pensioenprestatie voor de dienstjaren > wijziging conform de toezegging
van kracht na de wijziging

Art. 16 KB WAP
75

II WAP: dynamisch beheer (vervolg)
Statisch vs. dynamisch beheer: een kost voor de inrichter + een
administratieve last
Bv. Formule DB: 60 % S finaal x n/40
Wijziging van DB plan in een DC plan
S Wijziging: 30 000 EUR
S finaal: 50 000 EUR
n op het moment van wijziging: 10
statisch beheer: 60 % 30 000 x 10/40 = 4 500 EUR
dynamisch beheer: 60 % 50 000 x 10/40 = 7 500 EUR
76

II WAP: dynamisch beheer (vervolg)

s

s

n1
Plan A

n2
Plan B

n1
Plan A

n2
Plan B

n
Statisch beheer

n
Dynamisch beheer
77

III Wijziging van de pensioentoezegging
Het dynamisch beheer wordt toegepast in geval van wijziging van
de pensioentoezegging
Sensu stricto: geen dynamisch beheer in geval van opheffing van de
pensioentoezegging
Wanneer wordt men geconfronteerd met een opheffing van de
pensioentoezegging?

78

IV Dynamisch beheer en discriminatie

Wijziging van de pensioenprestaties bij een DB plan brengt de facto
de toepassing van dynamisch beheer met zich mee
Indien het pensioenplan discriminatoire bepalingen bevat en wordt
aangepast blijft men pensioenrechten opbouwen op
discriminatoire basis m.b.t. de verhoging van de variabele gegevens
tussen de wijziging en de uittreding / pensionering?
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IV Dynamisch beheer en discriminatie (vervolg)

Is de periode na de wijziging “besmet” door het dynamisch beheer?
Verslag aan de Koning KB WAP:
de herwaarderingen die voortvloeien uit salarisstijgingen worden
beschouwd als prestaties met betrekking tot de dienstjaren waarop de
prestaties die van deze herwaarderingen genieten betrekking hebben

dynamisch beheer is gerelateerd aan het verleden
“Best-oﬀ” voor het verleden→ maar dikwijls (héél) hoge kost voor
de werkgever
80

V Dynamisch beheer: praktische problemen
Prestaties die geen factor n bevatten
• Betreft nog enkele oude pensioenplannen
• Omwille van het dynamisch beheer zal de wijziging geen enkele impact
hebben
• Oplossing bij een beperkte populatie: zorgen dat de betrokkenen
weigeren deel te nemen aan het gewijzigde plan (art. 16 WAP)

81

V Dynamisch beheer: praktische problemen (vervolg)
Overgang DB – DC wanneer het DC plan gelijkaardige
pensioenprestaties voorziet
• In fine geniet de aangeslotene van het dynamisch beheerde DB plan en
van het DC plan
hij ontvangt meer dan wanneer hij zou zijn aangesloten geweest
bij het DB plan gedurende zijn ganse loopbaan
• Moedigt aan om een minder interessant DC plan in de plaats te stellen
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V Dynamisch beheer: praktische problemen (vervolg)
De formule verwijst naar parameters die niet meer worden
toegepast
• Voorbeeld: verwijzing naar barema’s die niet meer toepasselijk zijn
• Noodzakelijk om een fictieve evolutie toe te passen?
• Praktische problemen
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V Dynamisch beheer: praktische problemen (vervolg)
Waardering van de brugpensioenperiode
• Dynamisch te beheren?
• In verhouding tot de loopbaan in het DB plan?

84

V Dynamisch beheer: praktische problemen (vervolg)
Kan men afstand doen van de toepassing van het dynamisch
beheer?
• De WAP voorziet geen mogelijkheid om af te wijken, zelfs niet bij CAO
• Minstens een dwingende bepaling
• Flexibiliteit noodzakelijk in bepaalde situaties?

85

VI Dynamisch beheer: toekomst?
Bezorgdheid om de verworven rechten uit het verleden te
beschermen door rekening te houden met de evolutie van de
variabele parameters van de formule na de wijziging
Zeer zwaar op administratief vlak (bijlage dynamisch beheer)
Probleem van discriminatie mogelijk indien de herwaardering
verbonden is aan de toekomst
Zou het niet mogelijk zijn om een eenvoudiger en flexibeler
mechanisme toe te passen?
86

Contact
Caroline De Ridder
Advocaat - Counsel
caroline.deridder@claeysengels.be
Tel: 02 761 47 37

www.claeysengels.be

87

Inspraak van werknemers: moet iedereen een
pensioenexpert zijn of hebben?
10 jaar Wet Aanvullende Pensioenen
BePLA, 18 juni 2013

1. Wettelijk kader
1. Wet Colla 1995 – Beperkte inspraak en transparantie
Art. 12: Keuzemogelijkheid omtrent overdraagbaarheid
reserves
Art. 13: Inspraak van de werknemers
Niets voorzien omtrent sectorale pensioentoezeggingen
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1. Wettelijk kader
2. Wet op de aanvullende pensioenen 2003 (WAP)
Meer inspraak en transparantie als basisdoelstellingen
ingevoerd door de WAP
Sectorale pensioenstelsels worden gereglementeerd
Verfijning van concepten ingevoerd door Wet Colla
Aantal nieuwigheden
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1. Wettelijk kader
Verfijning concepten Wet Colla
Keuzemogelijkheden bij uittreding worden verfijnd (art. 32) (onthaalstructuur)
Inspraak van de werknemers wordt (lichtjes) uitgebreid en voorziet ook in
nietigheidssanctie (art. 39)
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1. Wettelijk kader
Nieuwigheden inzake inspraak en transparantie
Paritair beheer (Art. 41, §1)
– In bepaalde gevallen moet de Raad van Bestuur van een instelling voor
bedrijfspensioenvoorziening (IBP) voor de helft samengesteld zijn uit leden die het
personeel vertegenwoordigen

Toezichtscomité (Art. 41, §2)
– Wanneer de uitvoering van één van de volgende pensioenstelsels wordt
toevertrouwd aan een pensioeninstelling die niet paritair wordt beheerd
– Voor de helft samengesteld uit leden die werknemers vertegenwoordigen

Transparantieverslag (Art. 42)
– Jaarlijks opgesteld door pensioeninstelling en ter beschikking gesteld aan inrichter
– Kan op eenvoudig verzoek aan de aangeslotene worden meegedeeld
– Moet bepaalde informatie bevatten
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2. Aantal vaststellingen uit de praktijk
1. Raadplegings- en kennisgevingsprocedure
Voorziene regeling is voldoende basis voor consultatie /
informatie
MAAR:
– Nog vaak onvoldoende kennis / expertise bij de verschillende spelers
» Werknemers
» Vakbonden
» Werkgevers

– Technische aspecten van consultatie / informatie procedures
– Draagwijdte van de consultatie / informatie procedures
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2. Aantal vaststellingen uit de praktijk
1. Raadplegings- en kennisgevingsprocedure
Technische aspecten
Vereiste dat 10% werknemers om raadpleging verzoekt
•
•
•
•

Er is geen procedure of termijn bepaald
Hoe moeten werknemers / vakbonden om deze raadpleging verzoeken?
Hoe moet de werkgever het advies vragen?
Onder welke vorm moet de informatie die aanleiding moet zijn tot het advies gegeven
worden (schriftelijk, mondeling)?

Nietigheidssanctie (vaak) dode letter?
• Nietigverklaring moet binnen het jaar
• Aldus lijkt het niet voldoende dat nietigheid gevorderd wordt binnen het jaar
impliceert definitief vonnis (binnen het jaar) dat de nietigheid uitspreekt
praktisch quasi onmogelijk
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2. Aantal vaststellingen uit de praktijk
Draagwijdte
In de praktijk niet altijd even duidelijk welke informatie precies moet
worden overgemaakt
Indien geen raadpleging op niveau OR / CPBW / VA moeten
werknemers periodiek en individueel geïnformeerd worden
• Wat wordt er bedoeld met periodiek en individueel?
• Vonnis Arbeidsrechtbank Brussel 26 april 2012
“Het feit dat de mail aan eiser meegedeeld werd via een gezamenlijke mail neemt
niet weg dat eiser persoonlijk op de hoogte werd gebracht, tot tweemaal toe, dus
periodiek, van de geplande wijziging.”
• Ook ‘negatieve’ informatie meedelen
• Kan werknemer zich achteraf op dwaling beroepen op basis van het feit dat hij niet
volledig of correct geïnformeerd was?

Hoe ver gaat informatieverplichting van de werkgever?
• Kan werkgever op zijn beurt dwaling inroepen omdat hij niet voldoende
geïnformeerd was?
• Kan hij verzekeraar of verzekeringstussenpersoon aanspreken omdat hij zogezegd
niet goed geïnformeerd was?
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2. Aantal vaststellingen uit de praktijk
2. Paritair beheer
Biedt werknemers mogelijkheid om verregaande inspraak te hebben in
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
In praktijk toch aarzeling ten aanzien van instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening : inspraak betekent ook aansprakelijkheid
“Door de techniciteit en de zware aansprakelijkheden van de WAP, verliezen de sociale
partners aan zeggenschap ten voordele van verzekeraars en consultants. Ze starten
misschien nog wel sectorfondsen op, maar besteden de meeste taken uit. Eigenlijk zijn de
meeste sectorpensioenen geprivatiseerd en zijn het nu groepsverzekeringen. Een
minderheid, voornamelijk grote sectoren, durfde het aan de vorm van een Pensioenfonds
aan te nemen. Zij werden in het keurslijf van de commerciële Pensioenfondsen gedrongen.”
(Isabelle Van Hiel in Orientatie 2007)

Bovendien soms weinig interesse vanwege werknemers en niet
duidelijk of en hoe hun ‘achterban’ geïnformeerd wordt
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2. Aantal vaststellingen uit de praktijk
3. Transparantieverslag
Wordt opgesteld door de pensioeninstelling en ter beschikking
gesteld van inrichter
Wordt op “eenvoudig verzoek” meegedeeld aan aangeslotene
Vaak erg technisch
Tot wie kan aangeslotene zich richten als hij vragen heeft?
Wat kan hij ermee doen? (cfr. Artikel 38 WAP)
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2. Aantal vaststellingen uit praktijk
4. Keuzemogelijkheden
Keuzemogelijkheden bij uittreding
– Welke pensioeninstelling?
– Onthaalstructuur?
– In de praktijk niet altijd even simpel voor werknemer wat verschillende
keuzes precies inhouden
– Toch al veel vooruitgang geboekt

Keuzemogelijkheden bij pensionering
– Pensioenkapitaal of pensioenrente?
– Wanneer beste moment voor pensionering?
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2. Aantal vaststellingen uit praktijk
Naast wettelijke keuzemogelijkheden, ook nog aantal
keuzemogelijkheden ontwikkeld in de praktijk
Cafetariaplan
– Premiebudget
– Risicowaarborgen
– …

Bij overdracht van onderneming
– Aangesloten blijven bij plan oude werkgever of aansluiten plan nieuwe werkgever?

In geval van een planwijziging
– Bijvoorbeeld DB – DC plan
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2. Aantal vaststellingen uit praktijk
5. Keuzemogelijkheid versus discriminatie?
Rechtspraak: Indien geïnformeerde keuze achteraf geen
discriminatie inroepen
Arbeidsrechtbank Brussel dd. 21 oktober 2005
– Overgang van onderneming waarbij overgedragen werknemers de keuze kregen
om aangesloten te blijven bij plan oude werkgever of aan te sluiten bij plan nieuwe
werkgever
– Na pensionering bleek dat pensioenkapitaal van aangeslotene bij oude plan lager
was dan dat van aangeslotene die geopteerd had voor nieuwe plan
– Geen discriminatie
– Werd bevestigd door Arbeidshof Brussel dd. 24 maart 2009
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3. Besluit
Wetgeving inzake aanvullende pensioenen bevat voldoende
verplichtingen, procedures, keuzemogelijkheden om de informatie
en transparantie ten aanzien van de verschillende spelers te
waarborgen en is als dusdanig vrij goed opgesteld.
Toch blijkt uit de praktijk dat die procedures en keuzemogelijkheden
niet altijd het gewenste doel bereiken.
Het thema aanvullende pensioenen blijft voor veel werkgevers en
werknemers een moeilijke materie, waarbij de keuzes die moeten
gemaakt worden en hun gevolgen moeilijk in te schatten blijven
ondanks alle rechten op transparantie en inspraak.
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Verandering van pensioeninstelling en
overdrachten: veel variaties op eenzelfde thema
10 jaar Wet Aanvullende Pensioenen
BePLA, 18 juni 2013

1. Wettelijk kader
1. Wet Colla 1995
Geen specifieke globale regeling in verband met verandering
van pensioeninstelling en overdrachten
Algemene bepaling:
Art. 3: Invoering, wijziging en opheffing van een stelsel van aanvullende
pensioenen

Aantal specifieke bepalingen:
Art. 12, §3: overgang naar andere pensioeninstelling mag geen verlies van
winstdeling ten laste gelegd worden van de aangeslotene, noch van de verworven
reserves worden afgetrokken
Art. 13, §1, 1°: inspraak werknemers bij overgang naar andere pensioeninstelling
Art. 61, §6 Oude KB Leven: werkgever moet aan elke aangeslotene toestemming
vragen om reserve over te dragen van de ene naar de andere verzekeraar of naar
een pensioenfonds
Art. 61, §4 Oude KB Leven: kennisgeving aan toenmalige CDV die zich
mogelijkerwijze kon verzetten

104

1. Wettelijk kader
2. Wet aanvullende pensioenen
Apart hoofdstuk in verband met verandering van
pensioeninstelling en overdrachten
Artikelen 34 tot en met 38
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2. Aantal probleempunten
1. Artikel 34
Ter herinnering:
“§1. De procedures bedoeld in de artikelen 6, §2, 7, 8 en 11, §1, 2°, zijn van
toepassing wanneer de inrichter beslist om voor de financiering van de
pensioentoezegging een andere pensioeninstelling te kiezen en/of de reserves
over te dragen.
Wanneer de procedures worden toegepast vervangen zij het individueel
akkoord van de aangeslotenen.
§2. Geen enkele vergoeding of verlies van winstdelingen mag ten laste worden
gelegd van de aangeslotenen, of van de op het ogenblik van de overdracht
verworven reserves worden afgetrokken.”
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2. Aantal probleempunten
Vaststellingen:
Wanneer de procedures van artikelen 6, §2, 7, 8 en 11 van de WAP worden
toegepast, vervangen zij het individueel akkoord van de aangeslotenen
Wat als deze procedures niet worden gevolgd of niet moeten worden gevolgd,
is de individuele toestemming van de werknemers dan wel noodzakelijk?
het door de FSMA uitgewerkte modelformulier laat uitschijnen dat de
toezichthouder van oordeel is dat dit individueel akkoord wel degelijk nodig is in
die gevallen
wat indien één of enkele aangeslotenen zijn (hun) akkoord zou(den) weigeren?
is dan ook het individueel akkoord nodig van de werknemers die de werkgever al
verlaten hebben (bvb. gepensioneerden of slapers)
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2. Aantal probleempunten
Maakt een wijzigingsbeding in het pensioenreglement het individueel akkoord
overbodig?
Kan het akkoord van de aangeslotene stilzwijgend zijn?
Zelfs in de gevallen waarin de procedures worden gevolgd, rijst de vraag in
welke mate deze procedures aangeslotenen die niet langer tewerkgesteld zijn
binnen de onderneming (bvb. gepensioneerden of slapers) kunnen binden.
Art. 34, § 1 herneemt niet alle artikels uit Hoofdstuk II van de WAP die
betrekking hebben op de wijziging van de pensioentoezegging, zoals art. 5 en
art. 12 van de WAP
Nochtans wordt dit wel vermeld in de Memorie van Toelichting (Parl. St., Kamer
2000-01, Doc.50, 1340/001, 64.)
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2. Aantal probleempunten
2. Artikel 35
Ter herinnering:
“De inrichter of de in de collectieve arbeidsovereenkomst of het
pensioenreglement aangeduide persoon licht de aangeslotenen in over iedere
verandering van pensioeninstelling en over de eventuele overdracht van de
reserves die daaruit voortvloeit.”
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2. Aantal probleempunten
Vaststellingen:
Er wordt niet expliciet gesteld dat deze informatie voorafgaandelijk aan de
wijziging van pensioeninstelling of de overdracht van reserves moet
gebeuren.
Art. 35 WAP stelt dat de informatie aan de betrokken aangeslotenen iedere
“verandering van pensioeninstelling én de eventuele overdracht van
reserves” moet betreffen.
– Door het wegvallen van het woord “of”, zoals dit wel vermeld staat in art. 34 WAP,
zou men o.b.v. een letterlijke lezing van de WAP kunnen stellen dat deze verplichting
van art. 35 WAP niet geldt wanneer men enkel te maken heeft met een overdracht
van reserves.

In het kader van een overgang van (een deel van de) onderneming:
– Er wordt niet verduidelijkt of de notie “inrichter” slaat op de overdrager dan wel op
de overnemer.
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2. Aantal probleempunten
3. Artikel 36
Ter herinnering:
“De inrichter of de in de collectieve arbeidsovereenkomst of het
pensioenreglement aangeduide persoon licht [de FSMA] voorafgaandelijk in
over de verandering van pensioeninstelling en over de eventuele overdracht van
de reserves.”
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2. Aantal probleempunten
Vaststellingen:
Art. 36 WAP stelt dat de voorafgaande inlichting aan de FSMA iedere
“verandering van pensioeninstelling én de eventuele overdracht van
reserves” moet betreffen.
– Door het wegvallen van het woord “of”, zoals dit wel vermeld staat in art. 34 WAP,
zou men op basis van een letterlijke lezing van de WAP kunnen stellen dat deze
verplichting van art. 36 WAP niet geldt wanneer men enkel te maken heeft met een
overdracht van reserves.
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2. Aantal probleempunten
4. Artikel 37
Ter herinnering:
“§1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 34 tot 36 mag de overgang
van een onderneming, een vestiging of een gedeelte van een onderneming of
vestiging naar een andere onderneming of vestiging als gevolg van een
conventionele overdracht of een fusie in geen geval leiden tot een vermindering
van de op het ogenblik van de overdracht verworven reserves van de
aangeslotenen.
§2. De verandering van paritair comité of subcomité mag geen vermindering van
de pensioentoezegging inhouden tenzij een andersluidende beslissing wordt
genomen overeenkomstig de procedures bepaald bij artikel 7.”
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2. Aantal probleempunten
Vaststellingen:
§ 1 vormt geen probleem
§ 2:
Wordt uitsluitend de verandering van paritair (sub)comité geviseerd ten gevolge
van overgang van onderneming of meer in het algemeen alle gevallen van
wijziging van paritair (sub)comité?
De wijziging van paritair comité kan immers ook het gevolg zijn van een wijziging in de
activiteit van de onderneming of een wijziging van de werkingssfeer van het paritair
comité
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2. Aantal probleempunten
Over welke pensioentoezegging gaat het: de ondernemingstoezegging of de sectorale
toezegging?
In elk geval gaat het hier zeker over sectorale pensioentoezeggingen, nochtans sluit het artikel niet
uit dat ook ondernemingstoezeggingen worden bedoeld.

Wat is de situatie van een onderneming die van paritair comité verandert, en waar de
procedures bepaald in art. 7 WAP op zich niet van toepassing zijn?
Moeten de procedures van art. 7 WAP (CAO en arbeidsreglement) dan sowieso toegepast worden?

Indien de overnemer onder een ander paritair (sub)comité ressorteert dan de overdrager, is
de overnemer dan niet meer gebonden door de sectorale CAO-bepalingen die van
toepassing waren bij de overdrager?
Wat met art. 20 van de CAO-Wet?
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2. Aantal probleempunten
5. Artikel 38
Ter herinnering:
“Bij een sectoraal pensioenstelsel kunnen 10% van de werkgevers of
werknemers vragen dat de Raad voor Aanvullende Pensioenen de uitvoering
van het stelsel onderzoekt. In geval het rendement ondermaats is, kan de Raad
voor Aanvullende Pensioenen aanbevelen van pensioeninstelling te veranderen
of het beheer geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan andere beheerders.”

Vormt geen probleem
Werd er reeds van die gelegenheid gebruik gemaakt?
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3. Mogelijke verbeteringen
Artikel 34, 35 en 36
Aangeraden om duidelijk onderscheid te maken tussen:
– Verandering van pensioeninstelling
– Overdracht reserves

Art. 34: verandering van pensioeninstelling
– Procedures Hoofdstuk II WAP toepassen (Invoering, wijziging en opheffing
pensioentoezegging)
– Indien deze procedures toegepast werden, vervangen zij individueel akkoord
aangeslotenen
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3. Mogelijke verbeteringen
Art. 35: overdracht reserves
–
–
–
–

Procedures Hoofdstuk II WAP toepassen
Daarbovenop individueel akkoord alle of bepaald aantal aangeslotenen
Indien beslissing tot overdracht bij CAO dan vervangt deze individueel akkoord
Geen vergoeding of verlies van winstdelingen mag ten laste worden gelegd van de
aangeslotenen of afgetrokken van de reserves (nu reeds voorzien in art. 34, §2)
– Aangeslotenen moeten worden ingelicht over overdracht reserves (nu reeds voorzien in
art. 35)

Art. 36: inlichting FSMA
– Verandering pensioeninstelling
– Eventuele overdracht reserves
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3. Mogelijke verbeteringen
Artikel 37
Art. 37, §2 is een onvolkomen uitvoering is van artikel 20 CAO-wet.
Aangeraden om art. 37, §2 op te heffen zodat terzake de bepalingen van artikel
20 CAO-wet, zoals uitgelegd door de uitgebreide rechtsleer en rechtspraak,
kunnen spelen.
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4. Besluit
In dit type van transacties is er meestal wel voldoende kennis en
expertise aanwezig.
Echter, de bepalingen van de WAP zijn soms onvolledig en
onduidelijk.
Een verbetering / verduidelijking van de wet is hier aangewezen.
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Vragen?
Alexander Vandenbergen
Partner
Lydian
Employment, Pensions and Benefits
T. +32 2 787 90 63
alexander.vandenbergen@lydian.be
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Aanvullende pensioenen en antidiscriminatie, balanceren op een
slappe koord?
An Van Damme
Claeys & Engels
18 juni 2013

Overzicht
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2.7 Gesloten groep

3. Wat leren we daaruit?
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1. Wettelijk kader

[art 45 RSZ Wet]
Art 4 Wet Colla

Europese Richtlijnen
-------------------------------Antidiscriminatiewetten
25.02.2003

Art 14 WAP
Art 14 WAP (gewijzigd)
Art 13 WAP

Grondwettelijk Hof
6 oktober 2004
Antidiscriminatiewetten
10 mei 2007
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Wettelijk kader
Art 4 Wet Colla
• Open niet-discriminatiebeginsel
• Geen ongeoorloofd onderscheid tussen de tot eenzelfde categorie
behorende werknemers

Art 14 WAP
• Open niet-discriminatiebeginsel
• Geen ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers
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Wettelijk kader

Art 14 WAP (gewijzigd door de AD-wet)
• Open niet-discriminatiebeginsel
• Geen discriminatie tussen werknemers, aangeslotenen en
begunstigden
– MvT: “verduidelijking”
– RS: “wijziging/uitbreiding” (Arbrb. Brussel, 17 oktober 2008)

• Discriminatie = verschil in behandeling van personen die zich in een
vergelijkbare situatie bevinden
– Een vergelijking in concreto (Arbhof Brussel, 18 maart 2011; Arbhof
Brussel, 9 augustus 2011)

• Verduidelijking van de relatie WAP >< andere anti-discriminatiewetten
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Wettelijk kader
Art 14 WAP:
• Raakt de openbare orde (Arbhof Brussel, 15 juni 2010)
• Van dwingend recht (Arbrb. Mechelen, 23 oktober 2012; Arbrb Brussel,
17 oktober 2008)

Onmiddellijk van toepassing op lopende pensioentoezeggingen
(Arbhof Gent, 9 jan 2009; Arbhof Brussel, 15 juni 2010)
• Geen retroactief effect (Cass. 15 september 2005; Arbhof Brussel, 25
januari 2011)
• Datum van inwerkingtreding:
– 14 november 2003
– Voor bestaande pensioentoezeggingen: onderscheid op basis van leeftijd: 2
december 2006/1 januari 2007
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Wettelijk kader

Art 14 WAP – voorrang op:
• Art 45 RSZ Wet (Arbrb Brussel, 22 december 2006)
• Anti-discriminatiewet 25 februari 2003 (Arbhof Brussel, 15 juni 2010 –
vóór wijziging art 14 WAP)

128

2.

Rechtspraak

2.1 Leeftijd
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A.

Europese rechtspraak
Niet-discriminatie op basis van leeftijd is een algemeen beginsel van
gemeenschapsrecht
(Mangold, 22 november 2005; Kücükdeveci, 19 januari 2010; Lufthansa, 13 september 2011)
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A.

Europese rechtspraak
Een onderscheid op basis van leeftijd is geen discriminatie indien
het kan gerechtvaardigd worden op basis van een ‘wezenlijke en
bepalende beroepsvereiste’ (artikel 4 Kaderrichtlijn).
vb.: kandidaten voor het beroepsbrandweerkorps: maximum 30
jaar oud
een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste
(Wolf, 12 januari 2010)

vb.: piloten van Lufthansa: maximum 60 jaar oud
geen wezenlijk en bepalende beroepsvereiste want
internationaal wordt 65 jaar aanvaard
(Lufthansa, 13 september 2011)
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A.

Europese rechtspraak
Een verschil in behandeling op basis van leeftijd is geen
discriminatie indien het in het kader van de nationale wetgeving
objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel,
…, en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en
noodzakelijk zijn (artikel 6 Kaderrichtlijn)
• Het legitiem doel moet niet expliciet vermeld zijn in de nationale
wetgeving; het kan voortvloeien uit de context
(Palacios, 16 oktober 2007; Old Age Concern, 5 maart 2009, Fuchs en Köhler, 21
juli 2011; Torsten Hörnfeldt, 5 juli 2012)
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A.

Europese rechtspraak

•

Het moet gaan om een algemeen doel in het kader van het sociaal
beleid
vb.: niet in het kader van veiligheid
(Palacios, Old Age Concern, Lufthansa)
vb.:

niet louter individuele beweegredenen van de werkgever
(Old Age Concern)
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A.

Europese rechtspraak

• Passend en noodzakelijk: lidstaten en sociale partners beschikken over
een ruime discretionnaire bevoegdheid
vb.: de automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan passend en
noodzakelijk zijn
(Old Age Concern, Rosenbladt, 12 oktober 2010; Torsten Hörnfeldt; Fuchs
en Köhler)
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A.

Europese rechtspraak
Zijn leeftijdsafhankelijke bijdragepercentages in een DC-regeling
toegelaten?
• Conclusie AG in de zaak Kristensen:
– Ja – want zelfs het instellen van een toetredingsleeftijd is mogelijk (art 6,
lid 2 Kaderrichtlijn)
– Ja – want legitiem doel en gerechtvaardigd op voorwaarde dat het niet
mogelijk is om even geschikte maatregelen te nemen met minder nadelige
gevolgen (proportionaliteitstoets)
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B.

Nationale rechtspraak
Grondwettelijk Hof (30 september 2010)
Legitieme doelstelling van sociale aard
• verkorte opzegtermijn vanaf 65 jaar (zes maanden)
• keuze van 65 jaar: pensioengerechtigde leeftijd
• sociaal doel: vergemakkelijken van tewerkstelling na de
pensioengerechtigde leeftijd
(beslissing tot beëindiging van de AO moet geen maanden / jaren op
voorhand genomen worden)
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B.

Nationale rechtspraak
Einde aansluiting aan pensioenplan op leeftijd 60/65 – vóór
beëindiging van de dienstbetrekking
• In strijd met artikel 13 WAP (ingevoerd door de AD Wet van 10 mei
2007) (Arbhof Antwerpen, 18 december 2012)
• Maar ook reeds voordien: opbouw van aanvullend pensioen is loon of
minstens voordeel als tegenprestatie voor de verrichte arbeid (Arbhof
Brussel, 15 juni 2010)
• Was bovendien ook al verboden krachtens artikel 4 van de Wet Colla
(Arbhof Gent, 9 januari 2009)
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2.

Rechtspraak

2.2 Geslacht
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A.

Europese rechtspraak
Het gebruik van geslachtsgerelateerde parameters mag vanaf 21
december 2012 in levensverzekeringen niet langer leiden tot
verschillende premies / uitkeringen voor mannen en vrouwen
(Testaankoop, 1 maart 2011)

Enkel voor contracten gesloten na 21 december 2007
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B.

Nationale rechtspraak
Grondwettelijk Hof (30 juni 2011)
• In navolging van het arrest Testaankoop: vernietiging van artikel 10 van
de Anti-discriminatiewet man-vrouw vanaf 21 december 2012

Wet van 19 december 2012 tot wijziging van artikel 10-12 van de
Anti-discriminatiewet man-vrouw
• Geen geslachtsgerelateerde parameters voor nieuwe
levensverzekeringscontracten vanaf 21 december 2012
• Ook niet voor onthaalstructuur, individuele pensioentoezeggingen aan
bedrijfsleiders, individuele voortzetting ... (2de pijler producten)
• In het algemeen: wel nog steeds toegelaten in de 2de pijler
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B.

Nationale rechtspraak
Arbeidshof Bergen (8 januari 2008)
• Toepassing arrest Barber
• Voor het verleden: benadeelde groep moet hetzelfde voordeel krijgen
als bevoordeelde groep.
• Naar de toekomst toe: geen verplichting van ‘level-up’ – werkgever kan
legitieme redenen hebben (bv. financiële) om dat niet te doen.
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B.

Nationale rechtspraak
Verschillen gegrond op de respectieve levensverwachting van
mannen en vrouwen zijn toegelaten in een groepsverzekering
(Arbhof Brussel, 26 nov 2010)
Invaliditeitsrenten: eindleeftijd 60 jaar voor vrouwen, 65 jaar voor
mannen
• Op basis van artikel 157 VWEU: beginsel van gelijke beloning
– Geen vergelijking ten aanzien van een “hypothetische” man
– In concreto: geen enkele man die genoot van een invaliditeitsrente tussen
60-65 jaar

• Geen schending van art 45 RSZ-Wet: elke bediende geniet van een
invaliditeitsdekking – geen uitsluiting van een welbepaalde categorie
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B.

Nationale rechtspraak
• Geen schending van de Anti-discriminatiewet man-vrouw van
10 mei 2007:
feiten dateren van vóór de inwerkingtreding van de wet
(Arbrb. Antwerpen, 12 mei 2011)

onder het huidig wettelijk kader zou dergelijk onderscheid naar alle
waarschijnlijkheid verboden zijn
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2.

Rechtspraak
2.3 Actieven - passieven
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A.

Nationale rechtspraak
Art 14 WAP (vóór wijziging door de AD Wet) verbood enkel een
onderscheid tussen werknemers
• Andere behandeling van passieve aangeslotenen was toegelaten (vb.
lineaire reductie)
• Zelfs indien art 14 WAP van toepassing zou zijn:
nog steeds toegelaten => actieven – passieven in een nietvergelijkbare situatie (Arbrb. Brussel, 17 oktober 2008)
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2.

Rechtspraak

2.4 Seksuele geaardheid / burgerlijke staat
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A.

Europese rechtspraak
Indien in het nationale recht een levenspartnerschap tussen
personen van hetzelfde geslacht vergelijkbaar is met het huwelijk,
dan moet de pensioenregeling ook voorzien in een
overlevingspensioen voor de partner van hetzelfde geslacht (Maruko,
1 april 2008)

Indien in het nationale recht een levenspartnerschap tussen
personen van hetzelfde geslacht vergelijkbaar is met het huwelijk,
dan mag een aanvullend ouderdomspensioen van een
gepensioneerde levenspartner niet lager zijn dan dat van een
gepensioneerde gehuwde (Römer, 10 mei 2011)
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B.

Nationale rechtspraak
Met een huwelijk gesloten na de pensionering moet geen rekening
gehouden worden.
• De rechten van een aangeslotene worden definitief vastgesteld op het
ogenblik van de pensionering en de daarmee verband houdende
beëindiging van de arbeidsovereenkomst; rekening houdend met de
burgerlijke staat op dat ogenblik.
• De latere echtgenote heeft geen recht op een overlevingspensioen
(zeker niet in een pensioenplan van het type “te bereiken doel;
renteplan”) (Arbhof Brussel, 22 maart 2012).
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B.

Nationale rechtspraak
Verschillend pensioenkapitaal in functie van de burgerlijke staat
• Een verschillende coëfficiënt voor gehuwden/wettelijk
samenwonenden en alleenstaande aangeslotenen
• Onderscheid is objectief en redelijk te rechtvaardigen gelet op historiek
(renteplan)
• Doel: risico opvangen van verlies van inkomen bij het overlijden van de
kostwinner (Arbhof Brussel, 15 juni 2010)
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2.

Rechtspraak

2.5 Overgang van ondernemingen
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A.

Europese rechtspraak
De overnemer moet de arbeidsvoorwaarden (een CAO) respecteren
zoals die bestonden op het ogenblik van de overdracht van de
onderneming; hij is niet gebonden door latere wijzigingen ervan
(statische interpretatie van de Richtlijn Overgang van
Ondernemingen; Werhof)
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B.

Nationale rechtspraak

1/2

Keuzerecht na overname
• Aan de overgenomen werknemers werd de keuze geboden:
aangesloten blijven aan hun oud pensioenplan (groepsverzekering) of
aangesloten worden aan het nieuwe pensioenplan (pensioenfonds)
• Geen discriminatie, want keuze
• Geoorloofd onderscheid, want doel is aan een bepaalde groep een
bestaand voordeel niet ontnemen
• Belang van informatie (Arbhof Brussel, 24 maart 2009)
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B.

Nationale rechtspraak

2/2

Behoud van verschillende pensioenstelsels na fusie
• Na fusie twee verschillende pensioenstelsels gedurende (lange)
overgangsperiode
• Vergelijkbare situatie
• Maar: onderscheid is objectief en redelijk te rechtvaardigen
• Geen fout in de zin van artikel 1382 BW – 1134 BW
• Rekening houden met de economische realiteit en de financiële
mogelijkheden van de werkgever (Arbrb. Luik, 10 februari 2010; Arbhof
Luik 9 december 2011)
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2.

Rechtspraak

2.6 Arbeider / bediende
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A.

Nationale rechtspraak
Grondwettelijk Hof (7 juli 2011)
• Verschil in opzeggingstermijn tussen arbeiders en bedienden
• Carensdag enkel voor arbeiders, niet voor bedienden
– Verschil in behandeling is in strijd met artikelen 10 en 11 GW
– Wet van 12 april 2011 (IPA-wet) getuigt van de wil van de wetgever om een
verdere harmonisatie van de statuten tot stand te brengen
– Verschillen moeten weggewerkt zijn tegen 8 juli 2013
– Quid aanvullende pensioenen?
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A.

Nationale rechtspraak
Onder de Wet Colla en later onder de WAP was het onderscheid
tussen arbeiders en bedienden geoorloofd
• Ministeriële omzendbrief bij de Wet Colla
• Memorie van Toelichting bij de WAP
• Opgelet bij herkwalificatie van statuut!
(Arbrb. Antwerpen, 4 oktober 2011; Arbhof Antwerpen, 4 juni 2008)
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2.

Rechtspraak
2.7 Gesloten groep
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A.

Nationale rechtspraak
Gesloten groep kan niet!
• In strijd met art 45 RSZ Wet
• In strijd met art 4 Wet Colla
• Feiten: nieuwe groepsverzekering was voordeliger dan oude
groepsverzekering
(Arbhof Luik, 8 februari 2010)

Wat wil dit zeggen voor overgang DB-DC?
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3.

Wat leren we daaruit?
Leeftijd
• Algemeen rechtsbeginsel
• Belang van de feitelijke situatie
• Doelstelling van algemeen sociaal beleid kan een onderscheid
rechtvaardigen

Geslacht: op termijn unisekstafels, ook voor 2de pijler?
Actieven-passieven: onderscheid mogelijk – geen vergelijkbare
situatie
Seksuele geaardheid: geen onderscheid meer
Burgerlijke staat: opgelet met verschillen in pensioenkapitaal op
basis van burgerlijke staat
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3.

Wat leren we daaruit?
Overgang van onderneming:
• Na overgangsperiode: harmonisatie – maar niet noodzakelijk level-up
• Desgevallend met keuzemogelijkheid van behoud van bestaand (oud)
pensioenplan

Statuut arbeider / bediende:
• Op termijn: geen onderscheid meer op basis van het statuut
• Geen nieuwe plannen enkel voor arbeiders / bedienden invoeren

Gesloten groep: opgelet!
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Aanvullende Pensioenen

Bevoegde rechtbanken en verjaring
Elke Duden
BePLA, Brussel, 18 juni 2013

Inleiding
> toenemend belang aanvullende pensioenen
>

toegenomen bewustwording bij aangeslotenen:
transparantie verhoogd door pensioenfiche, uittredingsformulier

>

pensioenadvies en litiges in stijgende lijn
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Gebeurtenissen die aanleiding geven tot vordering
>

niet-aansluiting bij het plan

>

uitbetaling van (lagere) prestaties bij pensionering: vergelijking collega’s

>

niet aanzuivering van tekorten bij uittreding ( t.o.v. de verworven reserve/
rendementsgarantie)

>

foutieve betalingen (te veel/te laag)

>

echtscheiding: vermogensrechtelijke geschillen

>

aansprakelijkheid van bestuurders IBP/verzekeraar
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Bevoegde rechtbanken
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Bevoegd rechtscollege
Correctionele Rb.
Arbeidsrechtbank

Werkgever = inrichter
Rb 1ste Aanleg

Rb. Koophandel (*)
Rb 1ste Aanleg

Werknemer = aangeslotene
OF

echtscheidingen

Vredegerecht
OF
VAPZ?
Bedrijfsleider?

Vredegerecht

Rb 1ste Aanleg

Derden-begunstigden
rechthebbenden

Pensioeninstelling
Verzekeraar of IBP
Rb 1ste Aanleg
Arbeidsrechtbank

Arbeidsrechtbank algemeen: Discriminatiewet & administratieve sancties en geldboetes

OF

(*)

= afhankelijk van het bedrag
geschil tussen handelaars m.b.t. handeling die de wet aanmeldt als daden van koophandel
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Problemen in onze praktijk?
Bevoegd rechtscollege
> versnippering/weinig coherente rechtspraak
> bevoegdheidsregels zijn onbegrijpelijk voor de rechtzoekende
> onlogische situaties
bv.:
> werknemer dagvaardt werkgever en pensioeninstelling tegelijkertijd:
Arbeidsrechtbank is niet bevoegd
> zelfde werknemer dagvaardt eerst werkgever en dan de pensioeninstelling in
tussenkomst: Arbeidsrechtbank is wel bevoegd

167

Mogelijke denkpiste
Arbeidsrechtbank
Algemene bevoegdheid geven om kennis te nemen van geschillen in aanvullende
pensioenen (incl. andere sociale voordelen) t.o.v. werknemer/zelfstandige
Ratio:
>

aanvullende pensioenen (+ VAPZ) zijn aanvulling op wettelijk pensioen waarvoor
Arbeidsrechtbank reeds bevoegd is

>

aanvullende pensioenen meer affiniteit met arbeidsrechtelijke aspecten

>

ingewikkelde/gespecialiseerde materie (vrij onbekend Rechtbank Koophandel en
Rechtbank Eerste Aanleg)

>

bescherming door de WAP geboden kan ook beter gegarandeerd worden

>

bevorderen coherentie rechtspraak/specialisatie

>

reeds bevoegd voor geschillen betreffende discriminatie in aanvullende regelingen voor
sociale zekerheid
168

Verjaring
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Begrip verjaring
Een vorderingsrecht kan vervallen wegens de niet uitoefening van het recht
gedurende een door de wet bepaalde tijd

bv.
indien een aanvullend pensioenkapitaal niet wordt uitbetaald aan een
gepensioneerde die daar recht op heeft, dan zal hij dit binnen een bepaalde
termijn moeten opeisen
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Verjaring: bedoeling?
>

creëert evenwicht tussen de belangen van verschillende partijen

>

ter bescherming van de verweerder die na verloop van tijd met een
bewijsproblematiek geconfronteerd wordt

>

dient algemeen belang want draagt bij tot de rechtszekerheid en sociale
rust

>

schuldeiser moet wel over een “redelijke” termijn beschikken waarbinnen hij
zijn aanspraken kan laten gelden
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Beoordeling verjaring vordering
Vier basis vragen die men dient te stellen bij beoordeling verjaring
1. Welke verjaringstermijn is op de rechtsvordering van toepassing?
2. Vanaf wanneer begint de verjaringstermijn te lopen (zgn. vertrekpunt)?
3. Vanaf wanneer is de vordering verjaard (zgn. eindpunt)?
4. Is de verjaring gestuit (bv. dagvaarding) of geschorst (bv. minderjarigen)?

→ belang van omschrijving/oorzaak van de vordering
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Verjaring

DC (art. 55 WAP):
3 jaar vanaf datum waarop bijdrage opeisbaar
SR (26 V.T.-Sv):
5 jaar na niet betaling premie
DB (art. 15 WAO):
tot 66 jaar (pensioenleeftijd + 1 jaar vordering
instellen)

Werkgever = inrichter

Werknemer = aangeslotene

Pensioeninstelling
Groepsverzekeraar of IBP

Derden-begunstigden
rechthebbenden

GV (art. 34 WLVO):
3 jaar na kennisname begunstigde (risicokapitaal) &
30 jaar (spaarkapitaal)
IBP/sectorale inrichter (gemeen recht):
10 jaar na contractuele vordering (art. 2262bis BW)
5 jaar na vordering tot betaling periodieke schuld
(art. 2277 BW)
→ opeisbaarheid = pensioenleeftijd
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Problemen in onze praktijk?
Diversiteit aan verjaringstermijnen (1 jaar tot 30 jaar)
> type pensioeninstelling:
rechtspositie van aangeslotene verschilt grondig naargelang GV of IBP
terwijl WAP streeft naar een gelijke behandeling van aanvullende
pensioenregelingen (o.a. aansluiting, verworven reserve, informatie)
> type toezegging:
verschil verjaring bij toezeggingen van type DC-plan of DB-plan:
> DC-plan: vertrekpunt verjaring is (jaarlijkse) betaling van bijdrage (uitgezonderd
voortgezet misdrijf)
> DB-plan: vordering tot betaling van prestatie begint pas te lopen op pensioenleeftijd
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Mogelijke denkpiste
Opname uniforme verjaringstermijn werknemer/aangeslotene/begunstigde
t.o.v. pensioeninstelling
>

5 jaar (cfr. Frankrijk)

>

eenvormig vertrekpunt = werknemer beschikt (redelijkerwijs) over “voldoende kennis”
omtrent zijn rechten om de vordering in te stellen

Maar: niet talmen!
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Doel en strekking fiscale bepalingen WAP na 10 jaar
18 juni 2013 – Koen Van Duyse

Geen geschiedenis om de geschiedenis

Doel en strekking fiscale bepalingen WAP na 10 jaar

18 juni 2013

Relevantie van doel en strekking

Doel en strekking van wetgeving zijn essentieel voor de
discussie over belastingontwijking
Hoe is rechtspraak en wetgeving omgegaan met doel en
strekking van de fiscale WAP – bepalingen?
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De antimisbruikbepaling
bestrijdt belastingontwijking
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De administratie moet fiscaal misbruik bewijzen
Artikel 344, § 1, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
§ 1. Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de
rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen … wanneer
de administratie … aan de hand van objectieve omstandigheden
aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.
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Stap 1

De eerste stap in de bewijslast ligt bij de fiscale administratie
Zij moet fiscaal misbruik aantonen
Werkvoorbeeld:
Werkgever vervangt gewoon salaris door aanvullende pensioenbijdrage
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Wat is fiscaal misbruik?
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige … één
van de volgende verrichtingen tot stand brengt:
1°een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen
van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan
genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling
plaatst; of
2°een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een
belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter
uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit
voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling
en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.
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Stap 1 vervolg
Zich buiten de toepassing van een bepaling plaatsen
Werkgever gaat geen belastbaar salaris betalen
Werkgever onttrekt zich aan artikel 31 WIB

Zich een belastingvoordeel toe-eigenen
Werkgever kent een belastingvrij sociaal voordeel toe
Werkgever plaatst zich onder sociale vrijstelling van artikel 38 WIB
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Stap 1 vervolg
In strijd met de doelstellingen van een fiscale bepaling
Gebruik maken van het belastingvrij sociaal voordeel in strijd met doel en
strekking van de fiscale bepalingen van de WAP
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Stap 1 conclusie

Fiscale administratie moet aantonen dat er is
gehandeld in strijd met doel en strekking van de
fiscale bepalingen van de WAP
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Tegenbewijs
Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor
zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere
motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.
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Stap 2
Indien fiscaal misbruik werd aangetoond, moet
belastingplichtige (substantiële) niet-fiscale motieven
aantonen
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Gevolg
Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de
belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat
de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van
de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft
plaatsgevonden.
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Stap 3
Er moet iets in de plaats komen.
Wat?
Alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden
Belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet
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Conclusie

Stap 1 en Stap 3 veronderstellen per definitie
analyse van doel en strekking van de fiscale
wetsbepalingen
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Doel en strekking fiscale WAP - bepalingen
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Doel en strekking WAP algemeen
Stelling:
Fiscale WAP – bepalingen dermate nauw verbonden met de
sociale WAP – bepalingen dat algemene WAP doelstellingen
even belangrijk zijn

Fiscale bepalingen zijn instrument om sociale doelstellingen
te realiseren!
Fiscaal instrumentalisme
“Fiscale wetgeving aanpassen aan bepalingen uit het sociale
onderdeel van het wetsontwerp”
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Doel en strekking WAP algemeen bij de start
Regeerakkoord Paars I
Doel: bevordering motivatie en betrokkenheid van de werknemers
“op dezelfde wijze zal de regering de in het kader van sectoriële cao’s
opgerichte pensioenfondsen in de tweede pijler aanmoedigen door ze
ook buiten de loonnorm toe te laten.”

Gezamenlijke verklaring sociale partners en regering
Pensioen op voldoende hoog niveau houden
Wettelijk pensioen belangrijkste basis en belangrijke rol zilverfonds ☺

Voor alle werknemers
Sectoraal
Vergrijzing aanpakken en pensionering babyboom opvangen
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Parlement: variatie op een zelfde thema
Democratisering van de aanvullende pensioenen
Naar KMO’s en arbeiders

Aanvullende inkomensgarantie, aanvulling op wettelijk pensioen
Langetermijnvisie:
Verbod op opname vóór 60 jaar
Eén uitzondering: onroerend goed verwerven

Rente (= echte vorm van pensioen) aanmoedigen via fiscale
incentive
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Parlement: variatie op een zelfde thema
Externalisering van reserves
Niet voor bedrijfsleiders!

Ondernemingspensioenen horen thuis in een moderne
beloningsstrategie van een bedrijf
Sociale pensioentoezeggingen die aan bepaalde
voorwaarden voldoen genieten speciale fiscale stimuli
Oneigenlijk gebruik bij afvloeiing bemoeilijken (Canada Dry)
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Commissie Financiën
Fiscale wetgeving aanpassen aan de maatschappelijke
evoluties op het vlak van de samenstelling van het
verloningsaspect van werknemers en bedrijfsleiders
Onder meer ook cafetariaplan ter sprake
Evolutie in bedrijfswereld dat dit concept onderdeel is van
verloningsbeleid
Standaard bedrag voor werknemer dat naar goeddunken kan
verdeeld worden door werknemer over verschillende
aanvullende verzekeringen
Zo bepaalt werknemer voor een stuk zelf de wijze van verloning
De wetgeving moet aangepast worden aan de realiteit

Doel en strekking fiscale bepalingen WAP na 10 jaar

18 juni 2013

Wat kan beantwoorden aan doel en strekking?
Starten met een tweede pijler
Zelfs bij een verschuiving van salaris naar pensioenbijdrage met zelfde
loonkost

Indien het motiveert en betrokkenheid verhoogt
Voorbeeld: paritair gaan beheren

Uitbouwen tot voldoende hoog niveau WP + AP
Bedrijfsleider op einde van carrière hoge bijdragen

Cafetaria concepten kunnen er aan beantwoorden indien deel van
modern HR beleid
Systeem waarbij aanvullend pensioen wordt uitgebreid naar alle
(meer) werknemers
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Wat kan beantwoorden aan doel en strekking?
Aftrekbaarheid individuele aanvullende pensioentoezeggingen
voor werknemers werden in de WAP beperkt, maar…
Minister heeft verklaard dat hoger kan, alleen niet-aftrekbaar
Vergelijk met discussie over belastbaarheid excedent 80% regel

Dus meer dan de beperking is geen misbruik!
Pro memorie:
“Het is niet uitgesloten dat plafond wordt opgetrokken”
Niet gebeurd ☺

Let op: andere motieven ook mogelijk, maar als tegenbewijs
Modern HR beleid
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Wat moet voorzichtig benaderd worden?
Excessieve pensioenbijdragen?
Voldoende hoog niveau, maar wettelijk pensioen basis
Is 80% regel nog nodig? Afschaffen maar, voldoende andere
basis
Wyninckx bijdrage = belasting
Lex specialis derogat legi generalis
By the way: (i) niet – retroactiviteit, (ii) onderworpen aan Europese
regels verzekeringstaks, (iii) toepassing dubbelbelastingverdragen

Pensioenbijdragen in plaats van beëindigingsvergoeding?
Bonusplannen?
Ja en neen
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Conclusie

Case by case
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Doel en strekking en latere evoluties
Capita selecta
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Rigide en complexe wetgeving
Minister erkende in parlement dat delen van de wetgeving
rigide en complex zijn
Voorbeeld:
Geen definitie van pensioen, wel zeer gedetailleerde
omschrijving van medische kosten
….ooit al gecontroleerd?
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Aftrekbaarheid premies en bijdragen
“Indien gestort in België”
Toen reeds als problematiek in parlement aangekaart
Antwoord:
Het is in overeenstemming met EU recht, … Gesprekken worden
gevoerd … Kan niet alomvattend geregeld worden wegens
fiscale soevereiniteit en de werking van de
dubbelbelastingverdragen…. België moet niet heiliger zijn dan
de paus …. ☺

Schrapping door druk Commissie, dubbelbelastingverdragen,
Hof van Cassatie, Hof van Justitie
Beoordeling verklaringen?
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Voorwaarden aftrekbaarheid: artikel 49
Focus steeds gelegd op de 80% regel
Basisregel vergeet men: artikel 49 WIB
Gedaan om belastbare inkomsten te verwerven en te behouden
Annualiteitsprincipe: in het juiste jaar

Al meer dan 40 jaar rechtspraak
Voorbije 10 jaar: Hof van Cassatie 15 januari 2009
Eénmalige premies betaald vlak vóór ontbinding niet aftrekbaar
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Aanpassingen pensioenplan onderweg mogelijk
Rb. Antwerpen 29 juni 2007
Verschillende wijzigingen pensioenplan onderweg
Onder meer 'backservicefinanciering'
Niet van meet af aan in te voorzien bij de invoering van het plan
Eerst reductie premies, dan backservicepremie, daarna nog
eens aanpassing
Enkel de wet telt, dus geen argumenten op grond van
administratieve commentaren
Verschillende periodes gedekt houdt geen discriminatie in die
aftrek verhindert
Formalisering na premiebetaling mogelijk – aanvraag voldoende
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Stabiliteit belastingdruk
Minister verklaarde:
“Verhoging tarieven leidt tot minder aantrekkelijkheid en zwaardere
loonkost”
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Kapitaaluitkeringen
Vrij zware politieke strijd over afzonderlijke (gunst)tarieven
kapitaaluitkeringen
Kapitaaluitkering afzonderlijk belastbaar indien uitgekeerd op
een gunstig moment
In volgende jaren:
Verhoging tarieven
Verlaging tarieven
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Verhoging
Met ingang van 1 juli 2013 verhoging van afzonderlijke
aanslagen
Doel: aanmoedigen langer te werken
Slechts impliciet aanwezig in doelstellingen WAP
Aanzet was wel aanwezig (bekorten gunstige omstandigheden
en misbruik Canada Dry aanpassen)
Nu veel explicieter

Is dit fiscaal instrumentalisme wetenschappelijk onderbouwd?
Remember 2002:
“Verhoging tarieven leidt tot minder aantrekkelijkheid en zwaardere
loonkost”
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Verlaging door het Generatiepact
“ … de beroepsbevolking ertoe aan te zetten langer te
werken, met name tot bij het bereiken van de wettelijke
pensioenleeftijd…”
Hefboom: verlaging van belastingtarief naar 10% indien
effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd
Praktische ervaring?
Wetenschappelijk onderzoek?
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Grondwettelijk Hof over externalisering en 10%
Generatiepact: 10% geldt niet voor intern opgebouwde
pensioenuitkeringen aan bedrijfsleiders
Is dat geen ongeoorloofde discriminatie?
Wat zegt het Grondwettelijk Hof?
Eén van de doelstellingen WAP = externalisering
Erkent dat externalisering niet van toepassing is op zelfstandige
bedrijfsleiders
Stelt vast dat redenen van niet toepassing van 10% op intern
opgebouwde pensioenen niet in Generatiepact staan
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Grondwettelijk Hof over externalisering en 10%
Die vaststelling sluit evenwel niet uit dat aan handhaving van
16,5% een doelstelling van algemeen belang ten grondslag ligt.
Vóór het Hof heeft de Ministerraad aangevoerd dat verschil in
behandeling ertoe strekt externalisering aan te moedigen.
Het argument dat het niet toepassen van 10% strijdig is met het
doel langer te werken wordt van tafel geveegd.
–

De hoofddoelstelling van een regeling ten aanzien van een bepaalde
categorie verzoenen met een subsidiaire doelstelling
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Grondwettelijk Hof en successierechten
Uitkeringen pensioenplan werknemers niet onderworpen aan
successierechten indien voorwaarden zijn vervuld
Geldt niet voor bedrijfsleiders
Grondwettelijk Hof acht dit geen ongeoorloofd onderscheid,
want …
Beslissen tot pensioenbijdrage is beslissen over eigen vermogen
als aandeelhouder
Bedrijfsleiders niet gelijk te stellen met werknemers

Vergelijk met arrest over externalisering
Enigszins vreemd
Logica geldt m.i. niet voor zelfstandige bedrijfsleiders – niet –
aandeelhouders
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Pensioenrente bevorderen via “incentive”
Pensioenrentes progressief belast
Daarentegen kapitaal afzonderlijke (gunst)tarieven
Omzetting van dat kapitaal in rente geeft een lijfrente
belastbaar als roerend inkomen
Jaarlijkse belasting = K * 3% * 15% = belasting

Maar deze fiscale “incentive” was niets nieuws
Volgens Raad van State volstrekt overbodige bepaling
Zeer juist. Stond in commentaar en door rechtspraak bevestigd

Minister verklaarde: “om toepassing van artikel 344 WIB door
overijverige ambtenaren te voorkomen” ☺
Toenmalige antimisbruikbepaling
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Sinds 1/1/2013: pensioenrente ontmoedigd
Belasting op lijfrente verhoogd van 15% naar 25% !
= 66% belastingverhoging

Ook op lopende pensioenen
Volstrekte mediastilte, behalve
Impact pas na verkiezingen 2014
Geen bevrijdende roerende voorheffing
Belasting voldoen via aangifte
Aangifte in periode juni – september 2014
Aanslagbiljet na verkiezingen
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Terugkoop van de lijfrente
Een parlementslid verklaart “kan door de verzekeringnemer
niet worden teruggekocht, behalve als op een gezamenlijke
overlijdensverzekering wordt ingetekend”.
Waar staat die onmogelijkheid in het burgerlijk recht?
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Onderscheid tarief kapitaal en rente
Kapitaal afzonderlijk belast >< Rente progressief belast
Hof van beroep van Antwerpen heeft op 18 december 2012
prejudiciële vraag gesteld:
“Worden aanvullende pensioenrenten gediscrimineerd?”
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BNI – fundamentele wijzigingen
Vóór de wet van 22 december 2009:
Belastbaar in de belasting van niet-inwoners zijn de pensioenen,
"ten laste van" een rijksinwoner en van een binnenlandse
vennootschap
Gent 18 oktober 2011: betaald door een binnenlandse
pensioeninstelling volstaat, wie economische kost droeg
(premiebetaling) is onbelangrijk
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BNI – fundamentele wijzigingen
Vanaf de wet van 22 december 2009
Belastbaar zijn de pensioenen betaald of toegekend door:
Een Belgische persoon, of
Bijdrage of premie aanleiding gegeven tot enig fiscaal voordeel, of
Beroepsactiviteit waarop pensioen ziet geheel of gedeeltelijk in
België uitgeoefend

Combinatie met dubbelbelastingverdragen die bronstaat
aanduiden

Vangnetbepaling ingevoerd door wet van 13 december 2012
Inkomsten waarvoor dubbelbelastingverdragen
heffingsbevoegdheid toekent aan België als bronstaat, zijn
belastbaar ook al worden ze niet expliciet opgesomd
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De lega ferenda
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Krachtlijnen
2004 pleitte ik op WAP - seminarie voor fiscale zilverrekening
Foute naamkeuze, beter “zilverkrediet”
Over gehele carrière opbouwen en gebruiken van een
“pensioenopbouwkrediet”
Vangt wisselende statuten op van zelfstandigen, werknemers,
ambtenaar, buitenland, politiek, geen statuut, …
Geeft wisselende werkgevers meer flexibiliteit op verloningsvlak,
met en zonder pensioenplan, verleden indekken en niet
indekken, DB – DC, …
Speelt in op wisselende carrières zoals inloop, promotie,
demotie, …
Lost wisselende financiële behoeften en mogelijkheden op
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Wat moet afgeschaft worden?
80% regel
Beperkingen bijdrage
Wyninckx bijdrage
Alles wat individueel, flexibel HR-beleid belemmert of onmogelijk
maakt

Win win win situatie
Overheid
Fair taxation

Onderneming
Competitiviteit

Werknemer
Pensioenbescherming
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Het toezicht op de
Aanvullende Pensioenen

10 jaar Wet Aanvullende
Pensioenen
18 juni 2013

Overzicht
1. Wettelijk kader
2. Institutioneel kader
3. De opdrachten, bevoegdheden en instrumenten
van de FSMA als toezichthouder
4. Sociaal toezicht in de praktijk
5. Uitdagingen
-

DBP2
Twin Peaks 2

6. Capita selecta

1. Evolutie van het wettelijk kader
• Wet 25 juni 1930 betreffende de controle op de
levensverzekeringsondernemingen
• 1975: Wet betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen
- de factobeperkt tot toezicht op verzekingsondernemingen
- oprichting van de Controledienst voor de Verzekeringen
(CDV)

• 1985:
- Uitbreiding van het verzekeringstoezicht tot
pensioenfondsen
- Eerste K.B.-Leven: specifieke regels voor
groepsverzekeringen

• 1992: afschaffing a priori controle

Evolutie van het wettelijk kader
• 1996 wet-Colla
- eerste horizontale "sociale" wetgeving op de tweede
pijler
- toezicht toevertrouwd aan CDV

• 2002-2004: WAPZ - WAP
- sociale wetgeving voor zelfstandigen
- uitbreiding naar sectoren en IPT's

• 2004 (inwerkingtreding wet 2/8/2002)
- Geïntegreerde toezichthouder CBFA ontstaat uit fusie
CBF en CDV

• 2011: Twin Peaks (K.B. 3 maart 2011)
- Overgang naar een bipolair toezichtsmodel

Prudentieel
Verz

1975

Sociaal
IBP

CDV

1986

CDV

1996

CDV

2004

CBFA

2011

20xx?

NBB

FSMA

NBB

FSMA

2. Institutioneel kader
• K.B. 3 maart 2011: summa divisio in toezicht:
- "prudentieel toezicht": NBB
- "gedragstoezicht": FSMA

• Takenpakket FMSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Markttoezicht
Producttoezicht
Gedragstoezicht sensu stricto
Toezicht op financiële tussenpersonen/makelaars
Financiële vorming
Toezicht op de (aanvullende) pensioenen

Taakverdeling inzake pensioenen
• Prudentieel toezicht:
- op de verzekeringsondernemingen (grootste deel
Controlewet): NBB
- op de IBP's: NBB, maar Koning bepaalt de datum van
inwerkingtreding

• Sociaal toezicht:
- Sunsu stricto: WAP en WAPZ: FSMA
- Sensu lato: met inbegrip van toezicht op het (materieel)
verzekeringsrecht: FSMA
- Wet 1992 betreffende de landverzekeringsovereenkomst
- Grootste deel K.B.-Leven, waaronder hoofdstuk X.
groepsverzekeringen

Taakverdeling inzake pensioenen
• K.B. 3 maart 2011: "in de aanvangsfase het
prudentieel toezicht op de IBP's en sociale
controle [...] tijdelijk samen te laten in de CBFA"
• Art. 351:
- Uiterlijk 31 december 2015 inwerkingtreding vast te
stellen bij K.B.
- Uiterlijk 31 december 2013 verslag NBB en FSMA

• Criteria (verslag aan de Koning):
-

Afwezigheid van resultaatsverbintenissen
Eindverantwoordelijkheid van de inrichter
Systeemrelevant karakter van de IBP-markt
Risico op prudentiële arbitrage

FSMA: organigram

Dienst toezicht op de pensioenen
• Dubbele opdracht
- "Prudentieel" toezicht op 200-tal IBP's (1e en 2e pijler)
- "Sociaal" toezicht (sensu lato)

• Samenstelling:
4 financieel
analysten
Coördinator
4 actuarissen

Directeur
Coördinator

6 Juristen

• Uitbreiding met auditor medio 2013

3 admini
stratieve
mede
werkers

3. Opdrachten, bevoegdheden en
instrumenten van de toezichthouder
(sociaal toezicht)
• Algemene toezichtsbevoegdheid
Art. 49 WAP "Het toezicht op de naleving van de
bepalingen van deze titel wordt toevertrouwd aan de
CBFA"

• Enkele specifieke opdrachten:
- Indivuele pensioentoezeggingen (art. 6 WAP)
- Verandering van pensioeninstelling (art. 36 WAP)

• Andere taken:
- (Statistische) opvolging bepaalde domeinen:
tweejaarlijkse verslagen
- secretariaat van Raden en Commissies (WAP en
WAPZ)

De “gereedschapskist” van de sociale
toezichthouder
• WAP: bij de start in 2004: beperkt
- Algemene toezichtsbevoegdheid (art. 49 WAP)
- Meldingsplicht voor actuarissen/commissarissen (art.50)
- Geen aanmelding/rapportering over
pensioentoezeggingen (uitz. IPT, verandering PI)
- Geen maatregelen/sancties
- 1 uitzondering: art. 6: IPT < 36 maanden voor (brug)pensioen
- Wel strafsancties in geval van:
- weigering informatie te verstrekken / foutieve info
- medewerking aan pensioentoezeggingen in strijd met de WAP

• Wet 2 augustus 2002
- Reglementen, circulaires en aanbevelingen (art. 49)

Uitgebreid door de WIBP (W 27
oktober 2006)
• Art. 49bis WAP: pensioeninstellingen bezorgen
een lijst van pensioentoezeggingen
--> impliciet vervangen door SIGeDIS

• Art. 49ter WAP:
- op vraag van de FSMA inlichtingen en documenten
bezorgen door
- inrichters
- pensioeninstellingen
- tussenpersonen

- inspecties ter plaatse bij inrichter of pensioeninstelling

Artikel 49quater WAP
• Bij inbreuk kan de FSMA een aanmaning richten
• Indien niet verholpen bij verstrijken termijn:
- publicatie of kennisgeving aan belanghebbenden
(inrichter, toezichtscomité, overlegorganen...)
- administratieve geldboete

• Toepassing procedure art. 70-73 wet 2/8/2002
- Onderzoek op initiatief van de auditeur --> verslag
- Directiecomité beslist over vervolg
- Sanctiecommissie kan administratieve geldboete
opleggen

4. Sociaal toezicht in de praktijk
• Toezicht op WAP en WAPZ
- Vandaag veelal punctueel
- Naar aanleiding van klachten, vragen, berichten in pers...
- Naar aanleiding van controle op IBP

- Systematische behandeling bepaalde aspecten:
- gemotiveerd advies WAPZ
- IPT's

- Doorgedreven opvolging bepaalde dossiers:
- veelal bij vereffening van pensioeninstellingen (bv. APRA)

• Interpretatie van wetgeving
-

reglementen
circulaires
mededelingen (aanbevelingen)
standpunten in concrete dossiers

Sociaal toezicht in de praktijk
• Informatie ten behoeve van het publiek
- FAQ
- Wikifin

• Overleg met de sector
- Penioeninstellingen
- Sociale Partners
- CAP(Z)

• Analyse en aanbevelingen t.a.v. het beleid
--> "Knelpuntennota"

• Monitoring/verslaggeving
- tweejaarlijkse verslagen

5. Uitdagingen
• Versterken van de efficiëntie en slagkracht van de
toezichthouder
- efficiëntie: problemen kunnen detecteren
- weten waar pensioentoezeggingen bestaan
- gericht kunnen optreden bij problemen

- slagkracht: tegen inbreuken kunnen optreden
- "kort op de bal" kunnen spelen
- Niet enkel repressief, maar ook preventief

• Betere ontsluiting van de informatie over
aanvullende pensioenen
- ten behoeve van het beleid (cf. advies nr. 31 CAP)
- ten aanzien van individuen

DB2P: kader
• Programmawet van 27 december 2006
• K.B. 25 april 2007
• Alle vormen van aanvullende pensioenen (tweede
pijler)
• Finaliteiten:
-

Controle 80%-regel
Toepassing WAP en WAPZ
Toezicht door RSZ op 8,86% en Wyninckx
Wetenschappelijk of beleidsvoorbereidend
Art. 26 §10 WAP: informatieverstrekking aan
aangeslotenen

DB2P: data
• Werkgroep in schoot van ACC van de KSZ stelt
aangifte-instructies vast
• Gefaseerde invoering:
-

WAP
WAPZ
"overige WAP"
overige zelfstandigen

• Gegevens op twee niveaus:
- "regeling": identificatie, kenmerken, documenten
- "rekening": rechten van het individu binnen een regeling

• "verrijkt" met data uit ander databronnen (DMFA,
KBO...)

DB2P: exploitatie
• Gefaseerde implementatie. Eerste toepassingen
operationeel in de loop van 2013
• Zal meer gesystematiseerd toezicht op de
aanvullend pensioenen mogelijk maken
• Maar meestal geen flitspaalfunctie
- WAP bevat weinig kwantitatieve criteria (itt prudentieel)

• Legt bestaande zwaktes en risico's in databeheer
tweede pijler bloot
• Sommige bestaande rapportering wordt overbodig
• Een beter inzicht in de omvang, kenmerken en
evolutie van de Belgische tweede pijler

Wetsontwerp "Twin Peaks 2"
• wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de
afnemers van financiële producten en diensten alsook van
de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (Kamer 07/06/2013)
• Doelstellingen
1. verhoging van de efficiëntie en slagkracht van het
toezicht door de FSMA
2. uitbreiding van verplichtingen die strekken tot de
bescherming van de afnemers van financiële
producten en diensten
3. burgerlijke sancties

Twin peaks 2:

• Wijziging van artikel 49quater WAP
• Mogelijkheid tot toepassing dwangsom, naast
administratieve geldboete
Dwangsom

Administratieve geldboete

Gebonden aan een bevel om
zich in regel te stellen binnen
een bepaalde termijn
(=preventief)

Nadat de inbreuk heeft
plaatsgevonden
(= repressief)

Directiecomité

Sanctiecommissie (art. 70-73 W.
2/8/2002)

• harmonisering met bepalingen in andere sectoren
• Invoering van een sanctie-apparaat in de WetLandverzekeringsovereenkomst

6. Capita selecta:
A."sociaal herstelplan"
• Onderfinanciering van een IBP --> herstelplan
• Quid bij onderfinanciering/reductie van een
groepsverzekering?
- (minimum)financiering van een groepsverzekering is geen
prudentiële materie (K.B.-Leven)
- indien onvoldoende externe provisies is er een inbreuk op
de externaliseringsverplichting (art. 5 WAP)

• Bijzondere toepassing van artikel 49quater WAP:
gefaseerde aanzuivering van het tekort
• Op termijn wettelijke omkadering wenselijk

Capita selecta:
B. "APRA-Leven"
• Intrekking toelating door CBFA
• Rol FSMA post-Twin Peaks:
- niet betrokken bij de vereffening zelf
- opvolging lot groepsverzekeringen

• Juridische analyse
- "Eindverantwoordelijkheid" van de inrichter
- Omvang van de pensioenverplichtingen, in functie van
de aard van de pensioentoezegging
- Impact op de externaliseringsverplichting
- Verjaringsproblematiek

• Informatie aan betrokkenen en publiek (FAQ)

Capita selecta:
C. tweejaarlijkse verslagen 2010-2011
• Belangrijkste vaststellingen:
- Verbreding van de tweede pijler is een feit
--> sectorale pensioenstelsels
--> WAPZ

- De "verdieping" van de tweede pijler blijft voorlopig uit
- succes van sociale pensioenstelsels neemt af
- Aanmoediging van rente-uitbetalingen is een mislukking

