Geen Riziv- en solidariteitsbijdragen op aanvullende pensioenen uitgekeerd aan niet-rijksinwoner
Het Hof van Cassatie is in een arrest van 6 maart 2017 heeft geoordeeld dat bij de uitkering van
aanvullende pensioenkapitalen door een Belgische groepsverzekeraar aan een gepensioneerde die
buiten België (in casu Ierland) woont, géén RIZIV- en solidariteitsbijdrage mogen worden ingehouden.
Daarmee volgt het Hof van Cassatie het standpunt van het Hof van Justitie zoals verwoord in het arrest
van 26 oktober 2016 (zaak C-269/15).
De betrokkene was tijdens zijn internationale carrière een tiental jaren in België in werkzaam geweest
en had aanvullende pensioenrechten opgebouwd in de Belgische pensioenregeling van zijn werkgever.
Wanneer hij later zijn aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd kreeg (op zijn 60ste verjaardag), hield de
groepsverzekeraar 3,55% Riziv- en 2% solidariteitsbijdrage in op het kapitaal. De betrokkene vocht
deze inhoudingen aan wegens schending van de verordening 1408/71 , aangezien hij in Ierland woonde
en onderworpen was aan de Ierse sociale zekerheid. Hij kreeg gelijk van de arbeidsrechtbank en van
het arbeidshof te Brussel. De Federale Pensioendienst stelde echter cassatievoorziening in tegen het
arrest van het Arbeidshof. Het Hof van Cassatie richtte zich vervolgens tot het Hof van Justitie met de
prejudiciële vraag of de Verordening toelaat dat sociale bijdragen worden ingehouden op aanvullende
pensioenen, die door een Belgische pensioeninstelling worden uitbetaald aan begunstigden die op dat
moment sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat. De verordening poneert immers dat er slechts
één sociale zekerheidswetgeving van toepassing is, in casu de woonstaat.
Bij arrest van 26 oktober 2016 heeft het Hof van Justitie beslist dat de heffingen op het aanvullend
pensioen onder het toepassingsgebied van de verordening vallen. De inhouding van de Belgische RIZIVen solidariteitsbijdragen is volgens het Hof van Justitie dan ook in strijd met de Europese regels
wanneer de pensioneerde op het ogenblik van uitbetaling sociaal verzekerd is in een andere lidstaat
van de EER.
Bij arrest van 6 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie dezelfde beslissing genomen.
Niettegenstaande de regels over de RIZIV- en solidariteitsbijdrage in 2013 werden aangepast (en
uitgebreid naar buitenlandse wettelijke en aanvullende pensioenen uitgekeerd aan gepensioneerden
die in België wonen en sociaal verzekerd zijn), zijn Belgische pensioeninstellingen verplicht de Riziv- en
solidariteitsbijdragen in te houden bij elke uitkering van een aanvullend pensioenkapitaal. Indien de
betrokkene kan aantonen dat hij in een andere lidstaat woont en daar voor ziektekosten is verzekerd,
zal de Federale pensioendienst de onterecht ingehouden bijdragen terugbetalen. Op grond van de
arresten van het Hof van Justitie en van het Hof van Cassatie kan gesteld worden dat die automatische
inhouding van de Riziv- en solidariteitsbijdrage door Belgische pensioeninstellingen geen rechtsgrond
hebben. Er moet steeds worden nagegaan of op grond van de Europese verordening de Belgische Riziven solidariteitsbijdrage kunnen worden ingehouden. Daartoe zal de wetgever de verplichting tot
inhouding van Riziv- en solidariteitsbijdragen moeten afschaffen zodat de pensioeninstellingen
desgevallend kunnen afzien van inhouding van de Riziv- en solidariteitsbijdrage.
Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft over een inhouding van Riziv-en
solidariteitsbijdrage bij de uitkering van uw aanvullend pensioen.
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