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2018 bleek op het vlak van aanvullende 
pensioenen een bewogen jaar te zijn: de 
laatste knelpunten voor de omzetting van 
IORPII in Belgisch recht werden weggewerkt, 
nieuwe mogelijkheden inzake aanvullende 
pensioenopbouw zagen het levenslicht, 
financiële markten stond onder druk en met de 
aanhoudend historisch lage rente waarbij het 
10-jaarsrendement schommelt rond nul, betekent 
dat geen enkele belegging meer risicovrij is. 
Binnen deze continu wijzigende context bleven de 
pensioenfondsen ook in 2018 hun stabiliserende 
rol spelen als langetermijnbeleggers in de reële 
economie.  

De sector verheugt zich over de omzetting van de IORP 
II Richtlijn.  Op de laatste parlementaire zitting van eind 
2018 werd het wetsontwerp tot aanpassing van de Wet 
op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorzieningen  
goedgekeurd en dit zonder tegenstemmen. De 
Belgische wetgever heeft zich  gehouden aan quasi 
pure technische omzetting van de Richtlijn die 4 
belangrijke assen voorziet; met name het faciliteren van 
grensoverschrijdende activiteiten, een diepere focus 
op deugdelijk bestuur, transparante informatie naar 
de aangeslotenen en de pensioengerechtigden en de 

organisatie van het toezicht. 
Geen “goldplating” dus en 
in lijn met de verzuchtingen 
van Pensioplus!

De nieuwe wet is eerder 
te beschouwen als een 
evolutie en geen revolutie; 
het is een volgende logische 
stap die reeds voorziene 
regels op basis van circulaires van de toezichthouder 
(de zogenaamde ‘soft law’) codificeert in Belgisch 
recht. De nieuwe verplichtingen zoals de ‘fit & proper’-
vereisten voor bestuurders en sleutelfiguren, alsook de 
eigen risicobeoordeling (‘ORA’) voor pensioenfondsen 
zullen leiden tot een verdere professionalisering van de 
sector. Inzake hun risicobeheer moeten pensioenfondsen 
voortaan in het bijzonder rekening houden met 
milieu-, sociale en governancefactoren onafhankelijk 
of deze elementen mee worden opgenomen in de 
beleggingspolitiek.  

Tegelijkertijd waarschuwt PensioPlus evenwel dat de 
impact van de nieuwe bepalingen niet mag onderschat 
worden en pleit bij de verdere praktische omzetting 
van de wet dan ook voor het nodige pragmatisme 
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met het nodige respect voor de eigenheden van 
pensioenfondsen. Zoals terecht verwoordt in de Richtlijn 
mogen pensioenfondsen niet als louter financiële 
instellingen worden behandeld; hun sociale functie en 
de driehoeksverhouding tussen de werknemers, de 
werkgevers en de IBP moeten naar behoren worden 
onderkend. 

De geopolitiek onzekerheden alsook de verstrenging 
van de monetaire politiek van de Centrale Banken 
hebben zich doen voelen op de financiële markten, 
zeker in de laatste maanden van 2018. Niettegenstaande 
dit heeft doorgespeeld in de tijdens 2018 door de 
pensioenfondsen behaalde rendementen, blijven deze 
op lange termijn positief met een reëel rendement op 
de afgelopen  10 jaar van 4,70%. De in het verleden 
aangelegde buffers maken dat de financiële situatie van 
de pensioenfondsen zeer solide blijft met aanzienlijke 
fundingratio’s zowel op korte termijn als op lange termijn. 

In voorbereiding van de nieuwe verkiezingen in 2019 
heeft PensioPlus haar Memorandum overgemaakt aan 
de belangrijkste stakeholders. “Een goed 2de pijler 
pensioen is onontbeerlijk geworden voor iedereen 
Het memorandum pleit voor een globale aanpak 
van de pensioenproblematiek waarin de combinatie 

van solidariteit via het 
repartitiesysteem uit de 
eerste pijler en de eigen 
opbouw van rechten via 
het kapitalisatiesysteem van 
de tweede (en mogelijks 
derde) pijler essentieel 
is. We voorzien vier grote 
“werven”:

 y Verbreding en verdieping van de 2e pijler: 
iedereen moet de mogelijkheid hebben om aan 
te sluiten in de 2e pijler met een voldoende hoge 
bijdrage (minstens 3% van het salaris) en dit zo snel 
mogelijk na het aanvatten van diens carrière. Het 
harmonisatietraject arbeiders-bedienden dient tot een 
goed einde te worden gebracht. Verder moet er een 
efficiënt kostenbeheer te worden nagestreefd en zijn 
investeringen in de reële economie essentieel. 

 y Pragmatisme en stabiliteit: de verdere uitwerking van 
het prudentiële kader van de pensioenfondsen dient op 
een pragmatische en proportionele basis te gebeuren, 
samen met een stabilisering van het sociale en fiscale 
kader waarbij er een halt wordt toegeroepen aan 
verschroeiende overregulering. 
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 y Administratieve vereenvoudiging: er dient verder 
ingezet te worden op digitalisering met het oog op het 
vereenvoudigen van de verregaande administratieve 
verplichtingen waarmee pensioenfondsen zich 
geconfronteerd zien. 

 y Ambitieuze doelstellingen: België dient zijn 
voortrekkersrol te blijven uitspelen als ‘prime location’ 
voor pan-Europese pensioenfondsen en we moeten 
het maatschappelijk debat over de pensioenen 
verder durven aan te gaan door over de grenzen 
heen te kijken voor ‘best practices’. 

2019 kondigt zich dus aan als een zeer uitdagend 
jaar. PensioPlus staat alleszins klaar om deze 
uitdaging voluit aan te gaan teneinde de 
belangen van haar leden te blijven verdedigen 
en te blijven ijveren voor de cruciale plaats 
van een “adequate” 2e pensioenpijler met een 
“duurzame” financiering via pensioenfondsen die 
op hun beurt de reële economie schragen. 

Philip Neyt
Voorzitter
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Sinds 2016 gaat de BVPI door het leven 
als PensioPlus: met een nieuwe naam, een 
nieuw logo, een krachtige slagzin en een 
aangepaste werking. Dit vertaalt zich ook in 
een geherformuleerde missie.

PensioPlus blijft een ledenorganisatie met een 
ruim aanbod van diensten voor de leden die 
ze vertegenwoordigt.

“Ook voor PensioPlus was

een uitermate uitdagend jaar”
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PensioPlus is een vereniging zonder winstoogmerk, 
opgericht in 1975 onder de naam “Belgische Vereniging 
van Pensioenfondsen” (BVPF). Zij verenigt de Instellingen 
voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) en de 
inrichters van een sectoraal pensioenplan. Bedrijven 
die activiteiten organiseren of diensten verlenen in het 
kader van de tweede pijler zijn eveneens welkom als 
toetredend lid.

De leden van PensioPlus zijn betrokken in het kader van 
de aanvullende pensioenen van de tweede pijler. Dit 
zijn de pensioenen die voortvloeien uit een collectieve 
pensioentoezegging verbonden aan een economische 
activiteit en georganiseerd door een bedrijf, een 
groep van bedrijven, een sector of een publieke 

instelling en dit voor de 
werknemers, zelfstandigen 
of contractueel personeel in 
overheidsdienst.

PensioPlus incarneert 
tegelijkertijd het aanvullend karakter van de 
pensioenen tweede pijler en de toegevoegde waarde 
van de vereniging. De slagzin, “Smarter together 
for better pensions”, geeft de gedachte weer van 
een echte ledenvereniging, die samen met al haar 
stakeholders streeft naar de beste oplossing voor alle 
belanghebbenden. De slagzin duidt ook op de nood aan 
solidariteit en collectieve basis en op het belang van de 
tweede pijler voor betere en adequatere pensioenen.

2.1. Wie is PensioPlus?



De missie van PensioPlus draait rond de vier kerntaken: 
vertegenwoordigen, informeren, vormen en netwerken.

PensioPlus vertegenwoordigt haar leden in nationale 
en internationale fora en behartigt hun belangen.

PensioPlus heeft als taak alle instellingen te 
vertegenwoordigen die – zonder een winstoogmerk 
na te streven – beroepspensioenstelsels inrichten of 
verzorgen buiten de sociale zekerheid en die berusten 
op de technieken van de kapitalisatie.

Daartoe vertegenwoordigt PensioPlus haar leden bij de 
controleoverheden en ook bij verenigingen, commissies, 
comités, raden en andere, zowel op nationaal als op 
internationaal vlak, die relevant zijn voor de sector.

PensioPlus volgt de actualiteit rond de aanvullende 
pensioenen op de voet en informeert haar leden.

PensioPlus stelt haar kennis en informatie ten dienste 
van haar leden. Informatie wordt vergaard door 

contact te houden met de 
verschillende spelers, zowel 
leden als niet leden, zowel 
nationaal als internationaal.

PensioPlus vormt haar 
leden door opleidingen over actuele thema’s rond 
aanvullende pensioenen.

In het kader van vorming en opleiding van zowel 
bestuurders als andere betrokkenen bij de 
pensioeninstelling, organiseert PensioPlus op regelmatige 
basis opleidingen, die zich meestal richten tot alle leden. 
Sommige vormingen richten zich specifiek tot een 
welbepaalde pensioeninstelling, rekening houdend met 
de specifieke noden.

PensioPlus laat haar leden netwerken in werkgroepen 
en biedt een forum tot kennis- en gedachtenuitwisseling 
rond aanvullende pensioenen.
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PensioPlus organiseert haar werking rond vier statutair 
bepaalde “Consultatieve Werkgroepen”: Ondernemingen, 
Sectoren, Zelfstandigen en Openbare Besturen. PensioPlus 
biedt een forum aan om alle aangelegenheden die de 

beroepspensioenregelingen 
aanbelangen te bespreken 
en om de standpunten 
gezamenlijk te vormen.

Binnen elk van de vier kerntaken is PensioPlus ook een 
dienstverlener voor haar leden.

PensioPlus treedt op als woordvoerder en 
vertegenwoordigt haar leden in alle aangelegenheden 
met betrekking tot de tweede pijler aanvullende 
pensioentoezeggingen. PensioPlus verdedigt de belangen 
van de leden door alle nodige initiatieven te nemen die 
de uitvoering van bedrijfspensioenstelsels optimaliseren, 
zowel op juridisch, sociaal, fiscaal als reglementair vlak, 
en dit zowel nationaal als internationaal.

In samenspraak met de sociale partners en in overleg 
met regeringsleiders, beleidsmakers, parlementsleden, 
federale overheidsdiensten, administraties, 
toezichthouders en anderen, werkt PensioPlus mee aan 
de ontwikkeling van een wettelijk en reglementair kader 
dat erop gericht is de aanvullende pensioenvoorzieningen 
die haar leden inrichten of beheren op een collectieve 
basis verder op een duurzame manier uit te bouwen.

PensioPlus is een kenniscentrum inzake aanvullende 
pensioenen en pensioenfondsen. Een goede 
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doorstroming van informatie naar de leden en andere 
belanghebbenden is een prioriteit van PensioPlus.

PensioPlus houdt de leden op de hoogte van alle 
wijzigingen in de wetgeving en de regelgevingen. Een 
aantal publicaties en informatie staat via de website ter 
beschikking van het grote publiek. Daarnaast organiseert 
PensioPlus regelmatig infosessies en seminaries voor haar 
leden, waarbij relevante sprekers recente ontwikkelingen 
in verband met aanvullende pensioenen toelichten. 

PensioPlus informeert ook de pers over de werking en 
structuur van de tweede pensioenpijler, over de rol van 
de IBP’s en aanverwante onderwerpen. Dit gebeurt door 
het organiseren van persconferenties, onder andere over 
de resultaten van de jaarlijkse financiële enquête onder 
Belgische IBP’s.

PensioPlus wil zijn leden ook vormen. De leden kunnen 
deelnemen aan opleidingen, lunchcauserieën, seminaries 
en infosessies over actuele onderwerpen. Met de 
Belgian Pension Academy (BPA) voorziet PensioPlus een 
bestuurdersvorming in het Nederlands en in het Frans, 
gespreid over vijf dagen. Specifiek voor bestuurders 
van een gegeven IBP organiseert PensioPlus ook nog 
op maat gemaakte bestuurdersvormingen. Deze geeft 

over een korte tijdspanne 
inzicht in de belangrijkste 
elementen van het 
dagdagelijks beheer van een 
IBP en houdt rekening met 
de specifieke situatie van 
de organisatie voor wie de 
opleiding wordt ingericht.

PensioPlus schept zoveel 
mogelijk gelegenheden voor netwerking via het 
organiseren van talloze evenementen. Leden van 
PensioPlus kunnen deelnemen aan verschillende fora 
rond alle mogelijke onderwerpen met betrekking 
tot aanvullende pensioenen of aan werkgroepen 
die opgesteld worden in functie van een bepaald 
thema en zo het lobbywerk mee voorbereiden. Ook 
lunchcauserieën zijn netwerkmomenten van PensioPlus.

Sommige van deze activiteiten zijn voorbehouden voor 
effectieve leden.

PensioPlus is voor alle leden vooral een forum voor het 
uitwisselen van gedachten, het delen van ervaringen en 
het leren van elkaar.
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PensioPlus telt twee soorten leden: de “effectieve” leden en de “toetredende” leden. 

De effectieve leden zijn IBP’s of inrichters van een sectoraal pensioenplan.

De toetredende leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die actief 
zijn in de sector van de tweede pijler, maar die geen IBP of inrichter van een 
sectoraal pensioenplan zijn. Onder de toetredende leden bevinden zich o.m. asset 
managers, banken, actuariële en “benefit” consultants, actuarissen, advocatenkantoren, 
verzekeringsmaatschappijen en andere geïnteresseerden. De toegetreden leden 
hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en maken geen deel uit van de 
Raad van Bestuur.
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2.4.1. Effectieve leden A 
(pensioenfondsen) en B (Sectorale 
inrichters) per 31/12/2018, zonder de 
nieuwe leden van 2018

Pensioenfondsen

1 Aanvullende Pensioenen van ING België
2 Amonis
3 AstraZeneca Pension Fund Belgium
4 Bank Degroof Pensioenplan
5 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening
6 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening 

Arbeiders OFP
7 BELFIUS OFP
8 BP Pensioenfonds
9 Cargill Belgium Pension Fund
10 Chevron Organisme voor de Financiering van 

Pensioenen
11 De IBP Fernand Delory
12 DHL Employee Benefit Fund
13 Elgabel
14 Enerbel
15 Euroclear Pension Fund
16 ExxonMobil OFP
17 Fonds de Pension 2005 Banque Degroof

18 Fonds de Pension Dow 
Corning

19 Fonds de 
Pension L'Oreal / 
Pensioenfonds OFP

20 Fonds de pension 
Merbel Pensioenfonds

21 Fonds de pension pour 
le personnel ouvrier de 
la SA Cimenterie CBR

22 Fonds de Pension Supplétif Degroof
23 GE Pension Fund
24 General Motors Pensioenfonds
25 Henkel Pension Fund Belgium
26 Hewlett-Packard Belgium Pension Fund
27 Honeywell OFP
28 Honeywell Retirement Fund (Belgium)
29 Huntsman Pension Fund
30 Hydralis OFP
31 IBP Beobank
32 IBP Coca-Cola European Partners Belgium/Coca-

Cola European Partners Services - Bedienden-
Arbeiders

33 IBP Ravago
34 IBP v/d Handel in Brandstoffen
35 IBP Volvo Belgium
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36 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Citibank 
Plc Belgium Pension Plan

37 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Dow 
België

38 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS
39 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Telenet
40 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de 

Ford ondernemingen in België
41 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening  

van Delta Lloyd Life OFP
42 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening  

Vopak België
43 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  

water-link
44 International Pension Fund KBC
45 J & J Pension Fund
46 Mars Belgium Pensioenfonds
47 Nestlé Europees Pensioenfonds (NEPF)
48 Nieuw Pensioenfonds Carrefour Belgium
49 OFP IBM Belgium
50 OFP Provant
51 OGEO 2 Pension
52 Ogeo Fund
53 Organisme de financement de pensions de la SA 

Cockerill Sambre et des soc. affiliées, personnel 
employé et cadre, en abrégé C.S.E.C.

54 Organisme de 
financement de 
pensions S.A. Cockerill 
Sambre et des soc. 
affiliées, personnel 
ouvrier

55 Pensio B
56 Pensiobel
57 Pensioenfonds Agfa - 

Gevaert
58 Pensioenfonds Agoria
59 Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van 

Randstad
60 Pensioenfonds CommScope Connectivity Belgium
61 Pensioenfonds Contractuelen VRT
62 Pensioenfonds InBev - Kaderleden
63 Pensioenfonds InBev Bedienden en Arbeiders
64 Pensioenfonds KBC
65 Pensioenfonds Limburg Chemie
66 Pensioenfonds Metaal
67 Pensioenfonds Ocean Belgium
68 Pensioenfonds PRO
69 Pensioenfonds Santander Benelux
70 Pensioenfonds Senior Management KBC
71 Pensioenfonds Société Générale Private Banking
72 Pensioenfonds Transport en Logistiek
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73 Pensioenfonds UZ Gent - UGent
74 Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-

Profitsector
75 Pensioenfonds van de Kaderleden van de Solvay 

Groep in België (vereffend)
76 Pensioenfonds van de Kaderleden van de Solvay 

Groep in België (vereffend)
77 Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-

Profitsector
78 Pensioenfonds van Groep Brussel Lambert
79 Pensioenfonds Vandemoortele
80 Pensioenkas Tractebel
81 Pension & Co IBP
82 Pfizer Pensioenfonds
83 Powerbel
84 Procter & Gamble Belgium Pension Fund
85 Proximus Pensioenfonds
86 Sanofi European Pension Fund
87 Shell Belgium Pension Fund
88 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium
89 TEC Pension
90 The Bank of New York Mellon Pension Fund
91 Total Pension Fund Belgium OFP
92 Tupperware Pensioenfonds
93 Unilever Belgium Pension Fund Union

94 Unilever Belgium 
Sociale Kas / Caisse 
sociale

95 Vereniging voor het 
Pensioenplan van 
Monsanto

96 Vereniging voor het 
Pensioenplan van 
Solutia

97 Volvo Car 
Pensioenfonds

98 Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds
99 Volvo Resultatenfonds
100 Voorzorgsfonds Belgoprocess
101 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden
102 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management
103 Voorzorgsfonds CBR
104 Voorzorgsfonds Groep New Holland België
105 Voorzorgsfonds UCB
106 Voorzorgsfonds Umicore
107 Voorzorgsfonds van l'Oreal Belgie
108 Voorzorgskas van het Notariaat
109 Voorzorgskas voor advocaten, 

gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen
110 Westinghouse Pension Fund Belgium
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Sectorale inrichters

1 FBZ voor de sector van de Elektriciens (VOLTA)
2 Fonds 2° pijler P.C. 118
3 Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking 

(F.B.Z.B.)
4 Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering 

en de houtbewerking
5 Sefocam VZW
6 Sociaal Fonds Verhuizingen VZW
7 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de 

Vlaamse Gemeenschap VZW

2.4.2. Toegetreden leden (C-leden) 
per 31/12/2018, zonder de nieuwe 
leden van 2018

1 Aberdeen Global Services NV
2 ABN Amro Private Banking NV
3 Affiliated Managers Group Limited (AMG)
4 Allen & Overy (Belgium) LLP
5 Allianz Benelux NV
6 Amundi Asset Management
7 ANPHIKO Belgium, branch of ANPHIKO Asset 

Management S.A.

8 Aon Belgium BVBA
9 ARKEA IS
10 AT Global CVBA
11 AXA Investment 

Management  
Benelux NV

12 BNP Paribas Asset 
Management  
Belgium NV

13 BNP Paribas Securities 
Services

14 Caceis NV
15 Candriam Belgium NV
16 Capfi Delen Asset Management NV
17 Capital International Ltd.
18 Carmignac Gestion NV
19 Claeys & Engels Advocaten CVBA
20 Degroof Petercam Asset Management
21 Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
22 Dimensional Fund Advisors Ltd.
23 DNCA Finance NV
24 DnF Accountants for Pensionfunds CVBA
25 EBCS BVBA
26 EMFEA Consulting NV
27 Ethias NV
28 Eubelius CVBA
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29 Euronext Brussels NV
30 Everaert Actuaries (formerly known as Energy CA) NV
31 F. Van Lanschot Bankiers NV
32 Franklin Templeton International Services S.à r.l.
33 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
34 HSBC Global Asset Management (France)
35 Integrale Insurance Services NV
36 J.P. Morgan Asset Management VBA
37 JPMorgan Europe Limited, Amsterdam Branch
38 KBC Asset Management NV
39 KPMG Advisory CVBA
40 La Française AM Finance Services
41 Linklaters LLP
42 Lydian CVBA
43 Lyxor Asset Management
44 M & P Consult BV BVBA
45 M&G Investment Management
46 Mercer Belgium NV
47 Muzinich & Co Ltd. Succursale de Paris
48 Natixis
49 Natixis Global Asset Management
50 NEXYAN BVBA
51 NN Investment Partners Belgium NV
52 Pimco Europe Ltd.
53 PriceWaterhouseCoopers Belgium CVBA
54 QBE RE (Europe) Limited Secura Branch NV

55 Robeco
56 Rockspring PAM
57 Schroder Investment 

Management 
Luxembourg - Belgian 
Branch NV

58 Société Générale 
Corporate & 
Investment Banking

59 Stibbe CVBA
60 Tiberghien
61 Tikehau Investment Management
62 Vanbreda Risk & Benefits NV
63 Willis Towers Watson BVBA
64 Younity CVBA
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2.4.3. Nieuwe leden in 2018

Volgende leden traden toe tot PensioPlus sinds 31/12/2017:

Type leden/naam Aantallen

A 2

Pensions OFP 1

Instelling Voor Bedrijfspensioenvoorziening Brabo OFP 1

C 4

VWEW Advocaten VOF 1

La Financière de L'Echiquier 1

Achmea Pensioenservices NV 1

Robbins Geller Rudman & Dowd LLP (RGRD) 1

Totaal 6
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2.4.4. Ontslagen in 2018

Sinds 31/12/2017 verlieten volgende organisaties PensioPlus:

Type leden/naam Aantallen

A 2

IBP Levi Strauss OFP 1

TCN Pensioenfonds van Monsanto OFP 1

C 5

AG Pension & Health Services NV 1

AIG Europe Limited - Belgian Branch Office 1

Edmond de Rothschild Asset Management (France) 1

LeroFinn Comm. V. 1

Northern Trust Asset Management 1

Totaal 7
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PensioPlus is vertegenwoordigd bij diverse instanties en 
commissies en wordt door de toezichthouder FSMA, de 
bevoegde administratieve instanties en de beleidsmakers 
als representatief en als woordvoerder voor de sector 
beschouwd. Op Europees niveau heeft PensioPlus 
rechtstreekse contacten en is zij ook actief via de 
Europese beroepsverenigingen.  

2.5.1. PensionsEurope

PensioPlus is lid van PensionsEurope en neemt deel 
aan de diverse vergaderingen van deze organisatie. 
PensioPlus neemt als B-lid deel aan de General 
Assembly.

Tot 2012 was PensionsEurope bekend als EFRP 
(European Federation for Retirement Provision). 
PensionsEurope werd opgericht o.a. vanuit de nationale 
verenigingen van pensioenfondsen die actief zijn in de 
tweede pijler van de beroepsgebonden aanvullende 
pensioenen verstrekt ten gunste van zowel werknemers 

als zelfstandigen.
PensionsEurope volgt alle 
Europese en internationale 
initiatieven op die de 
pensioenen beïnvloeden, 
waaronder alles rond het 
Europese pensioenbeleid, governancebeleid, IORP II 
en als onderdeel daarvan de stress tests, Solvency 
II, de initiatieven rond de Capital Market Union en 
langetermijnfinanciering, de regulering van financiële 
markten, taxatie en audit, dossiers rond duurzaam 
beleggen enz. … en verdedigt de belangen van de IBP’s 
ten aanzien van alle Europese instanties.

2.5.2. AEIP (Association Européenne 
des Institutions Paritaires)

PensioPlus is als A-lid vertegenwoordigd in de 
Management Board en de General Assembly van AEIP.

2.5. Vertegenwoordiging
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De AEIP heeft als hoofddoelstelling het “op Europees 
niveau bevorderen van het paritaire beheer van de 
sociale bescherming”. PensioPlus neemt deel aan diverse 
vergaderingen van AEIP, met name aan de technische 
commissies, de zogenaamde Commissions I en II die de 
pensioenplannen en hun financiering behandelen. 

AEIP volgt alle Europese dossiers op en via AEIP 
worden de belangen van de paritaire instellingen en 
IBP’s verdedigd ten aanzien van de Europese instanties. 

2.5.3. VBO (Verbond van Belgische 
Ondernemingen)

Als lid van het VBO volgt PensioPlus de activiteiten in de 
verschillende commissies (Sociale, Fiscale en Juridische 
Commissie) en participeert ze in de werkgroepen indien 
er relevante onderwerpen voor de sector op de agenda 
staan.
In de werkgroep aanvullende pensioenen kwamen 
onder andere volgende dossiers aan bod: het vrij 
aanvullend pensioen werknemers, de implementatie 
van de Portability-Richtlijn en meer bepaald de impact 
van het opheffen van de wacht- en drempelperiodes 
inzake aanvullende pensioenen, transparantie en de 

werkzaamheden hieromtrent 
van de Commissie 
Aanvullende Pensioenen, 
de vraag tot herziening 
van de actualisatievoet 
voor prestatieplannen, de 
harmonisatie arbeiders/
bedienden, een voorstel tot 
vereenvoudiging van de wet 
betreffende de aanvullende 
pensioenen, etc.

2.5.4. Amcham (American Chamber of 
Commerce in Belgium)

Als lid van AmCham volgt PensioPlus de activiteiten en 
neemt ze deel aan die activiteiten indien die relevant 
zijn voor de leden van PensioPlus.
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 y 119 effectieve leden (met stemrecht):
 � A-leden: 112
 � B-leden: 7

 y 68 toetredende leden (C-leden; zonder stemrecht) 

2.6. Algemene Vergadering (AV)

2.7. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31/12/2018)

1 Aanvullende Pensioenen van ING België, OFP Olivier DE DECKERE
2 Amonis, OFP Tom MERGAERTS
3 Bekaert IBP Arbeiders, OFP Catherine DE LANNOY
4 External Board Member Philip NEYT, voorzitter
5 External Board Member Jos VERLINDEN
6 ExxonMobil OFP Gerda SHULTZ-SIBBEL
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7 Fonds de Pensions Des Cadres du Groupe Solvay  Barbara SINE 
 en Belgique, OFP 
8 Fonds de Prévoyance UCB – Voorzorgsfonds UCB, OFP Isabelle FEUILLIEN
9 Fonds de Sécurité et d’Existence 2ième Pilier CP 118  Anke GROOTEN
10 J&J Belgium Pension Fund, OFP Luc FREYNE
11 OFP IBM Belgium, OFP Daniel CHANBON
12 OFP Provant, OFP Peter SOMMEN
13 Pensio B, OFP Barbara DEROOSE,  
  ondervoorzitter
14 Pensiobel, OFP Brigitte BOCQUE
15 Pensioenfonds Agoria, OFP Fritz POTEMANS
16 Pensioenfonds KBC, OFP Kurt TERMOTE
17 Pensioenfonds Metaal, OFP Frans BIEBAUT
18 Pensioenfonds Proximus, OFP Vincent LANTIN
19 Pensioenfonds UZ Gent – UGent, OFP Walter LEIJS
20 Pensioenfonds van de Federale  Johan VANBUYLEN 
 Non-Profit/Social-Profitsector OFP 
21 Pensioenkas Tractebel, OFP Hervé NOËL, ondervoorzitter
22 Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP Ann VERHAEGEN
23 Shell Belgium Pension Fund, OFP Valerie MAGERUS
24 Total Pension Fund Belgium, OFP Daan HOLEMANS
25 Unilever Belgium Pension Fund Union, OFP Sylvianne LOONES
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2.8. Samenstelling Directiecomité (op 31/12/2018)

2.9. Secretariaat (op 31/12/2018)

NAVIGATIE
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1 Philip Neyt Voorzitter
2. Pensioenkas Tractebel, vertegenwoordigd door Hervé Noël Ondervoorzitter
3. Pensio B, OFP, vertegenwoordigd door Barbara Deroose Ondervoorzitter
4. Pensioenfonds UZ Gent – Ugent, vertegenwoordigd door Walter Leijs
5. Amonis, OFP, vertegenwoordigd door Tom Mergaerts

De leden van het secretariaat verzekeren de dagdagelijks werking van de vereniging en dienstverlening naar de leden 
toe. Het secretariaat staat in voor de organisatie van de activiteiten in uitvoering van de missie van de vereniging en 
vertegenwoordigt de sector bij de overheid en de diverse instanties. 
Op 31/12/2018 was het secretariaat als volgt samengesteld:

Ann Verlinden Secretaris-Generaal
Johan Sevens  Senior Legal Advisor
Marnik Van Impe Senior Advisor
Gaëtano Grimaldi Senior Advisor
Fenny van de Moer Office Manager
Valérie Bailly Communication Event & Website Coördinator
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3.1. Overzicht van de sector en  
representativiteit van PensioPlus

Alle 201 Belgische IBP's samen beheerden per 31/12/2017 (*) 35,1 miljard euro (bron 
FSMA en PensioPlus). Onder deze IBP’s bevinden zich 112 IBP-leden van PensioPlus die 
samen meer dan 86% of 30,2 miljard euro vertegenwoordigen.

De pensioentoezeggingen van meer dan 1,73 miljoen actieve aangeslotenen worden 
beheerd via IBP’s.

Naast de 112 IBP-leden telt PensioPlus ook 69 toetredende leden (waaronder consultants, 
advocaten, asset managers, actuarissen, accountants, revisoren, …) die hoofdzakelijk 
diensten verlenen aan de effectieve leden.  
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 y Bijdragen en uitkeringen over 2017 (bron FSMA en PensioPlus)
 � De Belgische IBP’s ontvingen in 2017 1,60 miljard euro bijdragen

 y 92% zijn werkgeversbijdragen, 8% zijn werknemersbijdragen
 y 1% van de bijdragen gebeurde in het kader van de uitvoering van een 
herstelplan

 � IBP’s keerden voor 940 miljoen aan prestaties uit (bron FSMA, zie verder), waarvan
Kapitaal leven Kapitalen overlijden en invaliditeit Renten Afkopen
69% 3% 28% 0%

 y Werknemersvertegenwoordiging
 � Uit de jaarlijkse enquête van de PensioPlus weten we dat er in 2017 in 76% van de IBP’s 
werknemersvertegenwoordiging in de Raad van Bestuur is. 

 � In meer dan 50% van de gevallen waar geen werknemersvertegenwoordiging is in de Raad van Bestuur 
bestaat er een sociaal comité.

 y Gemiddelde dekkingsgraad per 31/12/2017 (bron FSMA)
 � KTV + marge = 149%
 � LTV + marge = 124%

 y Enkele technische elementen (bron PensioPlus)
 � De mediaan actualisatievoet die gebruikt wordt bij Defined Benefit-plannen om de LTV-voorzieningen te 
berekenen ligt tussen 3% en 3,5% (bron PensioPlus enquête).

 � 17% van de respondenten hebben de gebruikte actualisatievoet in 2017 verlaagd en 8% heeft aangekondigd 
deze in 2018 te verlagen.

 y Eind 2017 was de gemiddelde duration van de verplichtingen van de Belgische IBP’s gelijk aan 14 jaar. 
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Volgens het nieuwe overzicht van de FSMA op 01/01/2018 over de tweede pijler, 
gebaseerd op de gegevens die geregistreerd zijn in DB2P (actieven en slapers in België) 
zal ten laatste op 30/09/2018 het bedrag aan verworven pensioenreserves 80,3 miljard 
euro bedragen, waarvan 14,3 voor de IBP’s en 66,0 voor de verzekeringsondernemingen.

Volgens professioneel statuut:
Werknemer Zelfstandige
70% 30%

3,68 miljoen individuen bouwen een aanvullend pensioen op.

Volgens geslacht:
Man Vrouw
60% 40%

Volgens leeftijdscategorie:
< 25 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 >=65

4% 24% 26% 27% 18% 1%

Volgens professioneel statuut:
Werknemer Zelfstandige Werknemer en zelfstandige
85% 10% 5%
49% Actief 29% Slaper 22% Actief 

en slaper
52% Actief 23% Slaper 25% Actief 

en slaper
8% Actief 14% Slaper 78% Actief 

en slaper
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3.2.1. Pensions Outlook 20181 

De OESO publiceerde in 2018 haar Pensions Outlook. 
Hierin maakte zij een overzicht van de recente 
pensioenontwikkelingen en trends in de OESO-lidstaten.

In deze editie gaat de OESO in op hoe pensioenstelsels 
zich aanpassen om de uittredingsresultaten te 
verbeteren. De focus ligt op het ontwerpen van 
gefinancierde pensioenen en men onderzoekt hoe 
verschillende pensioenregelingen kunnen worden 
gecombineerd, rekening houdend met verschillende 
beleidsdoelstellingen en met risico’s die zijn verbonden 
aan pensioensparen. In de publicatie wordt bekeken 
hoe landen het ontwerp van financiële incentives 
kunnen verbeteren en er worden beleidsrichtlijnen 
geformuleerd voor het afstemmen van kosten 
en lasten bij het verstrekken van gefinancierde 
pensioenen. De OESO trekt ook lessen uit nationaal 
belangrijke beleggingsinstellingen over het versterken 

1 https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2018_pens_outlook-2018-en#page1 

van de governance, het 
investeringsbeleid en 
het risicobeheer van 
pensioenfondsen. De 
publicatie geeft verder 
nog richtlijnen voor het 
verbeteren van het pensioeninkomen, rekening houdend 
met gedragspatronen en beperkte financiële kennis, en 
bespreekt de gevolgen van verschillen in mortaliteit 
op de pensioeninkomens in de verschillende socio-
economische groepen. Tot slot wordt onderzocht of 
overlevingspensioenen nog steeds nodig zijn.

Het eerste hoofdstuk van deze publicatie is gewijd aan 
de aanvullende pensioenstelsels.

3.2. De OESO
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Algemeen komt de OESO tot volgende vaststellingen:

 y Een combinatie van pensioenen onder het 
kapitalisatiesysteem enerzijds en anderzijds pensioenen 
onder het repartitiesysteem, automatische mechanismen 
en een sterk veiligheidsnet verbetert de situatie voor 
gepensioneerden.

 y Landen kunnen de financiële incentives om voor later te 
sparen verbeteren.

 y Het uitlijnen van de tarieven en de kosten van het 
geldbeheer voor de oude dag vereist een betere 
informatieverschaffing, goede prijsreguleringen en 
structurele oplossingen.

 y De bestuurs- en beleggingsstrategieën van grote 
nationale beleggingsinstellingen leveren handige 
richtlijnen op die de regelgevende kaders kunnen 
versterken.

 y Automatische regelingen, standaardopties, eenvoudige 
informatie en keuzevrijheid, financiële incentives en 
financiële educatie leiden tot een betere financiering 
van de oude dag.

 y Meer f lexibiliteit rond de pensioenleeftijd en 
progressieve overheidspensioenen en belastingregels 
pakken de financiële nadelen aan van de 

2 https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financial-incentives-and-retirement-savings_9789264306929-en#page8

bevolkingsgroepen 
die een kortere 
levensverwachting 
hebben.

 y Overlevingspensioenen 
zijn nog steeds erg 
belangrijk, maar 
mogen werkincentives 
niet beperken noch 
inkomen herverdelen van 
alleenstaanden naar mensen die samenleven.

3.2.2. Working papers

In 2018 publiceerde de OESO geen working papers.

Wel verscheen in de context van de werkzaamheden van 
de ‘Working Party on Private Pensions’ (WPPP) van de 
OESO de publicatie ‘Financial Incentives and Retirement 
Savings’2.

In deze publicatie wordt nagegaan hoe landen 
financiële incentives ontwikkelen om pensioensparen te 
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bevorderen en of er ruimte is voor verbetering. Gelet 
op de kosten die de financiële incentives met zich 
meebrengen voor overheden, is het belangrijk om na te 
gaan of dat nog steeds effectieve instrumenten zijn voor 
het bevorderen van pensioensparen, rekening houdend 
met de verschillende noden bij de bevolking.

In de publicatie worden beleidsrichtlijnen geformuleerd 
die landen kunnen helpen bij het uitwerken van 
financiële incentives voor het bevorderen van 
pensioensparen.

3.2.3. Andere OESO publicaties

De OESO heeft een nieuwe versie van haar OECD 
Pension Markets in Focus3 gepubliceerd, waarin zij een 
wereldwijd overzicht geeft van de gefinancierde en 
private pensioensystemen en hun laatste ontwikkelingen. 
Het rapport volgt de omvang op van de activa 
aangehouden in de bewuste pensioensystemen, hoe 
deze geïnvesteerd zijn in de financiële markten en 
evalueert het behaalde rendement ervan gedurende het 
voorgaande jaar en op langere termijn.  

3 http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2018.pdf

Het rapport maakt melding 
van volgende hoofdpunten:

 y Pensioenactiva stegen tot 
recordniveaus in 2017. 

 y De aangroei van de 
activa wordt gedeeltelijk 
verklaard door hoge 
rendementen behaald op 
de sterk performerende 
aandelenbeurzen.  

 y Het gedurende de afgelopen 15 jaar op de 
pensioenactiva behaalde rendement is positief in de 
meeste landen.

 y Het financieringsniveau van DB-plannen is in het laatste 
decennium in de meeste landen achteruitgegaan, 
aangezien de verplichtingen sterker gegroeid zijn dan 
de activa. 
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PensioPlus volgt de actualiteit rond de 
aanvullende pensioenen op de voet. Daarbij 
richt PensioPlus de blik niet enkel op 
België maar ook het Europees wettelijk 
en reglementair kader wordt nauwlettend 
in de gaten gehouden. Samen met haar 
leden formuleert PensioPlus standpunten 
over actuele zaken en brengt die onder 
de aandacht van nationale én internationale 
organisaties en beleidsmakers.
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Sinds eind 2017 was er heel wat beweging op gebied 
van regelgeving. De voornaamste wijzigingen in 2018 
worden hierna kort overlopen.

4.1.1. Wetgeving Aanvullend Pensioen 
Zelfstandigen Natuurlijke Personen 
(APZNP)

In het regeerakkoord van 2014 stond reeds te lezen: “De 
tweede pensioenpijler zal toegankelijk gemaakt worden 
voor zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken. 
In tegenstelling tot zelfstandigen in een vennootschap 
hebben zij immers niet de mogelijkheid om in de 
tweede pijler een pensioen op te bouwen in het 
fiscaal kader van de 80%-regel. Zij zullen op voet van 
gelijkheid worden gebracht”.

In uitvoering van voormeld regeerakkoord werd 
uiteindelijk op 18 februari 2018 de wet houdende 

4 Artikel 32, eerste lid, 1° en 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

diverse bepalingen inzake 
aanvullende pensioenen 
en tot instelling van een 
aanvullend pensioen voor 
de zelfstandigen actief als 
natuurlijk persoon, voor de 
medewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige 
helpers gestemd.

Het doel is om zelfstandigen die geen bedrijfsleider 
zijn in de zin van de fiscale wetgeving4, de mogelijkheid 
te geven een aanvullend pensioen op te bouwen 
bovenop wat de WAPZ hen al toelaat. Onder het 
toepassingsgebied van de wet vallen niet enkel de 
zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, maar ook de 
meewerkende echtgenoot en de zelfstandige helper in 
de mate dat deze sociale bijdragen van zelfstandigen in 
hoofdberoep verschuldigd zijn.  

4.1. Wetgeving
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Grosso modo behandelt de wet twee grote luiken: een 
sociaal en een fiscaal. Wat het sociale luik betreft, werd 
een wettelijk minimumkader gecreëerd, geïnspireerd 
op de WAP Bedrijfsleiders en de WAPZ. In tegenstelling 
tot de WAPZ wordt niet voorzien in een wettelijke 
minimum rendementsgarantie (0%). De einddatum 
van de contracten wordt vastgesteld op de wettelijke 
pensioenleeftijd maar de pensioenovereenkomst blijft 
van kracht zolang de zelfstandige zijn wettelijk pensioen 
niet opneemt.

Het fiscale luik maakt het mogelijk dat ook zelfstandigen 
zonder vennootschap in een “IPT-achtig” pensioenvehikel, 
binnen de 80%-grens, pensioenbijdragen kunnen 
storten bovenop de VAPZ-premie. De premie door de 
zelfstandige betaald geniet een belastingvermindering 
in de personenbelasting van 30% (verhoogd met de 
aanvullende gemeentebelasting), maar wordt anderzijds 
wel onderworpen aan de 4,4% premietaks.  In de 
decumulatiefase zullen de APZNP pensioenkapitalen (net 
als deze van de IPT) onderworpen worden aan RIZIV- 
en solidariteitsbijdragen en aan een personenbelasting 
van 10% (verhoogd met gemeentebelasting) indien 
de zelfstandige op dat moment voldoet aan alle 
voorwaarden om zijn (al dan niet vervroegd) pensioen 
op te nemen.

Naast de voormelde twee 
luiken omvat de wet ook 
nog een hervorming van 
de adviesstructuren inzake 
de aanvullende pensioenen 
voor zelfstandigen, 
overgangsmaatregelen op 
de wet van 18 december 
2015 en technische 
wijzigingen aangebracht 
aan diverse wetgevingen betreffende de aanvullende 
pensioenen.

Deze nieuwe wettelijke bepaling is in werking getreden 
met ingang van aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).

4.1.2. KB ter uitvoering van Art. 321 
ter WIB (BV/PEPF)

Al in vorige edities van haar jaarverslag vermeldde 
PensioPlus de publicatie (op 30 december 2016) 
van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van 
het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 voor 
het stuk van pensioenen. De wet bracht een aantal 
wijzigingen aan met betrekking tot de belastbaarheid 
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van aanvullende pensioenen in de belasting van niet-
inwoners van België, met als doel de aantrekkelijkheid 
van België als vestigingsplaats voor pan-Europese 
pensioenfondsen te versterken. Meer bepaald 
voerde de wet een intern rechtelijke vrijstelling van 
bedrijfsvoorheffing in bij het uitbetalen van aanvullende 
pensioenkapitalen en renten aan niet-ingezetenen. 
Voorwaarde daarbij is wel dat deze niet-ingezetenen 
gedurende hun gehele beroepsloopbaan geen 
belastbare tewerkstelling in België hebben uitgeoefend 
en dat de premies gebruikt voor de opbouw van hun 
aanvullend pensioen in België nooit fiscaal werden 
gefaciliteerd.

Deze nieuwe wetgeving is in werking getreden op 1 
januari 2017 maar voorzag in een Koninklijk Besluit om 
de door de wet opgelegde voorwaarden verder door 
de Koning te laten uitwerken. Dit Koninklijk Besluit is tot 
op heden niet verschenen.

Om toch enige rechtszekerheid te hebben inzake 
de vervulling van de voorwaarden opgelegd door 
de wet, stapten verschillende pensioenfondsen naar 
de Rulingcommissie. Daar konden zij rekenen op de 
constructieve medewerking van deze Commissie, wat 
leidde tot werkbare richtlijnen om het bewijs van de 

wettelijke voorwaarden te 
leveren. 

Hoewel de Administratie 
sindsdien een aantal 
ontwerpversies van KB 
heeft opgesteld, dient 
vastgesteld dat deze niet 
hebben geleid tot een 
werkbare oplossing, en 
dat er bijgevolg nog steeds geen uitvoeringsbesluit 
genomen werd. PensioPlus volgt de situatie op de voet 
en tracht samen met verschillende andere stakeholders 
de druk bij de bevoegde Administratie en kabinetten 
hoog te houden om binnen een redelijke termijn over 
een werkbaar uitvoeringsbesluit of document te kunnen 
beschikken.

4.1.3. Omzetting IORP II

Het wetsontwerp tot omzetting van de Europese Richtlijn 
IORP II omtrent de werkzaamheden van en het toezicht 
op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen 
werd door de Kamer aangenomen op 20 december 
2018, waardoor het op 11 januari 2019 effectief in 
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Belgische wetgeving werd omgezet en de nieuwe wet van 
kracht werd op 13 januari 2019. Dit gebeurde door een 
wijziging van de WIBP5.

De Europese richtlijn is gestoeld op 4 pijlers: (1) 
faciliteren van grensoverschrijdende activiteiten, (2) focus 
op deugdelijk bestuur, (3) informatie naar de deelnemers 
en de pensioengerechtigden en (4) organisatie van het 
toezicht.

De omzetting naar nationale wetgeving is vooral een 
technische omzetting die ervoor moet zorgen dat 
definities, procedures en timings in lijn komen met de 
richtlijn.

1. Grensoverschrijdende activiteiten
Om te vermijden dat er verder verschillende 
interpretaties circuleren binnen Europa wordt een 
definitie gegeven van wat men moet verstaan onder 
grensoverschrijdende activiteit. Men spreekt over een 
grensoverschrijdende activiteit van zodra een IBP uit 
een bepaalde lidstaat een pensioentoezegging beheert 
waarop de sociale en arbeidswetgeving van een 
andere lidstaat van toepassing is.

5 WIBP = wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Naast een procedure 
en duidelijke timing 
tot goedkeuring voor 
het uitoefenen van een 
grensoverschrijdende 
activiteit geeft de richtlijn 
ook een duidelijke 
procedure met timing 
tot goedkeuring van 
grensoverschrijdende 
overdrachten. Beide worden integraal overgenomen in 
de Belgische wetgeving.

De “fully funding”-vereiste die werd gezien als een 
belangrijke belemmering voor grensoverschrijdende 
activiteiten, wordt in de nieuwe richtlijn afgezwakt 
in die zin dat voortaan ook pan-Europese 
pensioenfondsen bij onderfinanciering gebruik kunnen 
maken van de mogelijkheid tot een herstelplan. Ook 
dit werd vertaald in de Belgische wetgeving.

2. Deugdelijk bestuur
In de bepalingen rond deugdelijk bestuur worden de 
elementen die in België tot nu toe werden geregeld via 
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de FSMA-circulaire naar het niveau van de wetgeving 
overgeheveld. Elementen zoals proportionaliteit, 
adequate en transparante organisatiestructuur, verdeling 
en scheiding van verantwoordelijkheden, interne 
controle, continuïteitsbeleid, uitbestedingsbeleid en 
andere blijven behouden. 

De drie grote nieuwigheden zijn de invoering van een 
risicobeheersfunctie, de eigenrisicobeoordeling en het 
beloningsbeleid. 

Naast de drie sleutelfuncties opgelegd door de richtlijn, 
zijnde de interne auditfunctie, de risicobeheersfunctie 
en de actuariële functie, heeft de Belgische wetgever 
ervoor gekozen om ook de compliance functie te 
behouden.

3. Informatie naar de deelnemers en de 
pensioengerechtigden
De jaarlijkse pensioenfiche die PensioPlus aan de 
deelnemers van een Belgische pensioentoezegging 
al bezorgde op basis van bepalingen in de Belgische 
sociale- en arbeidswetgeving wordt nu ook via de 
prudentiële wetgeving opgelegd. Dit pensioenoverzicht 
bevat een aantal bijkomende elementen 
waaronder informatie over de werkgevers- en 

werknemersbijdragen in 
de afgelopen 12 maanden, 
alsook een uitsplitsing van 
de kosten ingehouden 
door de IBP.

Verder legt de IORP II-
Richtlijn ook verplichte 
communicatie op bij 
pensionering aangaande 
de opties tot uitkering, bij uitbetaling van de 
pensioenuitkering als de bedragen wijzigen of als de 
pensioengerechtigde een investeringsrisico draagt. 

Bovendien voert ze ook informatieverplichtingen in 
voor toekomstige aangeslotenen.

4. Toezicht
Uit de bepalingen aangaande het toezicht blijkt dat 
FSMA meer op de hoogte wil blijven van de laatste 
stand van zaken rond alle documenten ter uitvoering 
van het deugdelijk bestuur. Dit vraagt een snellere 
communicatie van alle wijzigingen die zich voordoen. 
Bepalingen die vroeger enkel van toepassing waren op 
de dekkingswaarden, worden nu van toepassing voor 
alle activa.
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5. Verder …
De IORP II-Richtlijn introduceert een nieuw algemeen 
beginsel, zijnde de “intergenerationele balans”. 
Volgens dit algemeen principe moet ervoor gezorgd 
worden dat risico’s op een evenwichtige manier 
verspreid worden over verschillende generaties.

Milieu, sociale- en governancefactoren worden 
geïntroduceerd zowel in het investeringsbeleid als in 
het risicobeheer. 

Naast de strikte omzetting van de IORP II-Richtlijn 
is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 
WIBP aan te passen op enkele punten teneinde 
rekening te houden met de ervaring uit de praktijk 
en de evoluties over de afgelopen jaren. Voortaan 
zal ook een pensioenverantwoordelijke uit de 
moedermaatschappij kunnen aangeduid worden als 
vaste vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
Voor de meer commerciële OFP’s (OFP = Organisme 
van de Financiering van Pensioenen) worden 
bepaalde rechten voorbehouden aan de bijdragende 
ondernemingen zodat ze meer controle houden over 
het beheer van de eigen pensioentoezegging.

De FSMA heeft al 
aangekondigd dat zij in 
de loop van 2019 haar 
verwachtingen ten aanzien 
van de invulling van de 
gewijzigde of nieuwe 
wettelijke vereisten verder 
zal expliciteren in circulaires. 
Pensioplus zal hierbij 
uiteraard ten volle haar rol 
opnemen.

4.1.4. Omzetting IDD-Richtlijn

Op 6 december 2018 werd het wetsontwerp tot 
omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97, de zogenaamde 
IDD-Richtlijn, betreffende verzekeringsdistributie 
gestemd in de Kamer. 

In wezen regelt de wet twee grote luiken, 
namelijk enerzijds het statuut van de (her-)
verzekeringstussenpersonen en de vereisten inzake 
kennis, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van 
alle medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij 
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distributiewerkzaamheden en anderzijds de informatie- 
en gedragsregels voor de verzekeringsdistributeurs.

De wet gaat in se enkel over verzekeringsmaatschappijen 
en verzekeringstussenpersonen, waardoor 
OFP’s niet gevat zijn. Er bestaat weliswaar 
één uitzondering, zijnde de bepalingen inzake 
informatievereisten en gedragsregels in het kader van 
bedrijfspensioenregelingen: enkel in het uitzonderlijke 
geval dat OFP’s zelf tot distributie overgaan, zijn deze 
van toepassing. 

De belangrijkste verplichtingen in dit kader zijn o.m.: 

 y Algemene beginselen: de distributeur moet zich steeds 
op een loyale, billijke en professionele wijze inzetten 
voor de belangen van de klanten, informatie moet 
correct, duidelijk en niet misleidend zijn, enz.

 y Precontractuele informatie: verplichte mededeling van 
identificatiegegevens van de tussenpersoon en het 
bestaan van mogelijke belangenconflicten.

 y Opstellen van een behoefteanalyse van de klant en 
verstrekken van objectieve informatie.

4.1.5. Omzetting 
Portability-
Richtlijn

Op 21 juni 2018 heeft 
de Kamer de wet 
inzake de omzetting 
van de Portability-
Richtlijn in Belgisch recht 
goedgekeurd. Deze wet 
schaft vanaf 1 januari 2019 aansluitingsvoorwaarden 
en verwervingsperioden in het kader van aanvullende 
pensioenen af. De aansluiting bij een pensioenstelsel 
moet onmiddellijk gebeuren voor alle werknemers die 
in aanmerking komen. 

De aangeslotene kan onmiddellijk aanspraak maken op 
verworven reserves en prestaties overeenkomstig het 
pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. De 
wet specifieert bovendien dat indien een wachttermijn 
van één jaar wordt voorzien in het kader van de 
pensioentoezegging, deze voorwaarde automatisch 
als vervuld wordt beschouwd op 1 januari 2019 (zelfs 
indien de aangeslotene op dat moment nog geen 
jaar aangesloten was). De aangeslotene kan ten slotte 
bijkomende informatie in dit kader opvragen, behalve 
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als deze reeds voorkomt in het pensioenreglement of de 
pensioenovereenkomst.

4.1.6. UBO-register (UBO = Ultimate 
Beneficial Owner)

Het UBO-register vindt zijn oorsprong in de “Vierde 
Anti-witwasrichtlijn" van 20 mei 2015. Deze Richtlijn 
verplicht de lidstaten maatregelen te nemen opdat 
vennootschappen en andere juridische entiteiten 
informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen 
en een centraal register daarover zouden bijhouden.

De Vierde Anti-witwasrichtlijn werd in België omgezet 
door enerzijds de Anti-witwaswet die voorziet in de 
oprichting van een UBO-register en anderzijds het 
uitvoeringsbesluit, zijnde het UBO-besluit.

Overeenkomstig de Anti-witwaswet heeft het UBO-
register tot doel informatie ter beschikking te stellen 
over de uiteindelijke begunstigden van:

 y in België opgerichte vennootschappen;
 y (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en 
stichtingen; 

 y trusts, fiducieën en 
juridische entiteiten die 
vergelijkbaar zijn met 
trusts of fiducieën. 

Deze entiteiten worden 
de “informatieplichtige” 
genoemd en moeten hun 
uiteindelijke begunstigden 
identificeren en registreren 
in het UBO-register.

De vraag stelt zich of een OFP een dergelijke 
informatieplichtige uitmaakt en derhalve geacht wordt 
informatie over haar uiteindelijke begunstigden over te 
maken aan het UBO-register, dit alles rekening houdend 
met het feit dat een OFP een sui generis rechtsvorm 
van privaatrecht is, die enkel het verstrekken van 
pensioenuitkeringen in de zin van de "OFP-wet" als doel 
mag hebben.

PensioPlus won hierover juridisch advies in, op basis 
waarvan men kan stellen dat er zowel argumenten 
voor als tegen de aanduiding van een OFP als 
informatieplichtige zijn.

NAVIGATIE

43



Gelet op deze onzekerheid en de sancties voorzien in 
geval van inbreuken, heeft PensioPlus via formele weg 
de vraag gesteld aan de FOD Financiën en verwacht 
zij hierop in het eerste kwartaal van 2019 een formeel 
antwoord.

4.1.7. GDPR: Verplichting tot 
aanstelling van een Data Protection 
Officer (DPO)

Op 5 september 2018 werd de wet tot oprichting van 
het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van de 
diverse wetten betreffende de General Data Protection 
Regulation (GDPR) gestemd. Deze trad in werking op 10 
september 2018. 

Voormelde wet verplicht de pensioeninstellingen die 
belast zijn met de uitvoering van de WAP, om over een 
functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection 
Officer – DPO) te beschikken. Het blijft mogelijk om in 
een veiligheidsconsulent te voorzien in cumulatie met de 
DPO, zonder dat dit verplicht is.

De DPO vervult de taken die hem worden toegekend 
door de GDPR. Om bij te dragen aan de veiligheid 

van de sociale gegevens 
behandeld door zijn 
instelling, staat de DPO 
daarnaast ook in voor 
het verstrekken van 
adviezen aan het dagelijks 
bestuur en het uitvoeren 
van opdrachten die 
hem door dit orgaan 
worden toevertrouwd. 
Doel hiervan is het garanderen van de veiligheid van 
de sociale gegevens die door zijn instelling worden 
verwerkt of uitgewisseld en het beschermen van de 
persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze 
sociale gegevens betrekking hebben. Deze bijkomende 
opdrachten mogen de onafhankelijkheid van de 
DPO niet in het gedrang brengt en de inhoud en de 
hoeveelheid ervan moeten hem in staat stellen om zijn 
taken als DPO conform de GDPR uit te voeren.

4.1.8. GDPR: omzetting verordening

De Verordening trad in werking op 24 mei 2016 en 
werd van toepassing in de nationale wetgevingen met 
ingang van 25 mei 2018.
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Hoewel het een Verordening is, met bijgevolg een 
rechtstreekse werking en een uniforme, globale 
toepassing van de regels, werd er toch nog ruime 
mogelijkheid aan de Lidstaten gelaten om de principes 
via nationale regelgeving te preciseren.

In het kader van de implementatie van de Verordening 
heeft PensioPlus al in september 2017 een werkgroep 
opgericht, die een aantal bekommernissen oplijstte en 
overmaakte aan de Gegevensbeschermingsautoriteit 
(voorheen de Privacycommissie).

Hierdoor kon de nodige duidelijkheid aan de sector 
worden verstrekt over o.m. volgende aspecten: 

1. De te gebruiken rechtsgrond voor de verwerking van 
persoonsgegevens door OFP’s; 

2. De vraag of een OFP dient te worden beschouwd als 
verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker;

3. Precisering van de informatieverplichtingen naar 
bestaande en toekomstige aangeslotenen, alsook naar 
potentiële begunstigden; 

4. De documentatieverplichting die de vroegere 
aangifteverplichting vervangt;

5. De verplichte aanstelling van een Data Protection 
Officer. 

Gelet op het continu 
evoluerend karakter van 
de verplichtingen in dit 
kader, waarbij de nadruk 
ligt op een bewustwording 
van de nieuwe vereisten, 
het bepalen van de 
prioriteiten en een goede 
opvolging van het actieplan, 
blijft PensioPlus dit 
dossier van nabij opvolgen en zal zij ook in 2019 haar 
werkzaamheden rond GDPR verderzetten.

4.1.9. Wet Vrij Aanvullend Pensioen 
Werknemers 

De wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij 
aanvullend pensioen voor de werknemers is verschenen 
in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018 en 
treedt in werking op 27 maart 2019.

De wet biedt werknemers die nog geen of slechts een 
beperkt aanvullend pensioen opbouwen de mogelijkheid 
om zelf in te staan voor de opbouw van een aanvullend 
pensioen binnen de tweede pijler. 
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Op vraag van de individuele werknemer zal diens 
werkgever bijdragen van zijn nettoloon inhouden en 
doorstorten aan een pensioeninstelling. De werkgever 
draagt verder geen administratieve of financiële 
verplichtingen. De werkgever draagt geen enkel 
financieel risico en is niet gehouden tot een minimum 
rendementsgarantie.

De werknemer sluit zelf een pensioenovereenkomst 
af met de pensioeninstelling van zijn keuze. De 
werkgever kan wel een kaderakkoord sluiten met een 
pensioeninstelling waarbij de werknemer een VAPW kan 
sluiten, maar de werknemer is niet verplicht voor deze 
pensioeninstelling te kiezen. 

De maximale jaarlijkse bijdrage komt voor een jaar van 
opbouw (jaar N) overeen met het verschil tussen:

 y 3% van het referentieloon (met een minimum van 1.600 
euro (geïndexeerd bedrag) per jaar);

 y en de eventuele pensioenopbouw (de toename in de 
pensioenreserves) tijdens de referentieperiode als 
werknemer in de tweede pensioenpijler.

Het referentieloon is het totale brutoloon onderworpen 
aan socialezekerheidsbijdragen van de werknemer in 

de loop van het tweede 
jaar dat voorafgaat aan 
het jaar van opbouw (N-
2) en opgenomen op de 
individuele rekening.

De sociale en fiscale 
behandeling van VAPW 
is dezelfde als deze van 
persoonlijke bijdragen 
in de tweede pijler. De bijdragen genieten een 
belastingvermindering van 30% in hoofde van 
de werknemer. Op de premies is geen 8,86% 
RSZ-werkgeversbijdragen verschuldigd; wel een 
verzekeringstaks van 4,4%. De uitkering is onderworpen 
aan RIZIV- en solidariteitsbijdragen en belastbaar aan 
10%.

4.1.10. Decision EIOPA vervanging/
wijzigingen Budapest Protocol

Het Protocol van Boedapest werd goedgekeurd 
op 30 oktober 2009. Het biedt een kader voor 
de samenwerking van bevoegde autoriteiten bij 
de implementatie van de IORP-Richtlijn (2003/41/
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EG) met betrekking tot het toezicht op IBP's 
die grensoverschrijdend opereren. Het protocol 
bepaalt de overeenkomst tussen de bevoegde 
autoriteiten om samen te werken bij het toezicht op 
grensoverschrijdende activiteiten van IBP's.

De OPSG (Occupational Pensions Stakeholders 
Group) wees in zijn feedbackverklaring in november 
2016 (EIOPA-OPSG-16-22 30 november 2016) op 
de belangrijkste redenen waarom het Protocol van 
Boedapest moest worden herzien. De problemen 
die werden geïdentificeerd met betrekking tot het 
bestaande protocol betroffen voornamelijk de IORP II-
Richtlijn die vóór 13 januari 2019 moest zijn omgezet in 
nationale wetgeving en meer specifiek de procedures 
van grensoverschrijdende activiteiten en transferten 
van de IBP’s uit de richtlijn die moesten worden 
weerspiegeld in de nationale wetgeving.

Na intensief onderhandelen werd op Europees niveau 
door de Board of Supervisors op 27 september 2018 
“the Decision on the cross border collaboration of 
national competent authorities with respect to the IORP 
II Directive” genomen ter vervanging van het Budapest 
Protocol. In dit kader heeft de FSMA ook haar cross 
border circulaire klaar voor bespreking met de sector.

4.1.11. ZIV & SOL 
progressie

Het juridisch en 
reglementair statuut van 
een Belgische IBP maakt 
het bijzonder geschikt om 
binnen een multinationale 
ondernemingsgroep te 
functioneren als pan-
Europees pensioenvehikel dat niet enkel de Belgische, 
maar ook de buitenlandse (Europese) pensioenplannen 
van de groep centraliseert. 

Deze roeping van een Belgisch IBP dreigt echter 
ernstig gehinderd te worden door het feit dat elke IBP 
gevestigd in België verplicht is om

(i) aangifte te doen van alle uitbetaalde voordelen 
(renten of kapitalen) aan het pensioenkadaster 
opgericht binnen de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid en

(ii) een inhouding te doen van 3,55% op de 
uitbetaalde ouderdoms- en overlevingspensioenen 
(uitbetaald onder de vorm van kapitaal of rente) 
ten gunste van het RIZIV (ZIV-inhouding) en een 
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solidariteitsinhouding van 2% op de uitbetaalde 
pensioen- en overlijdenskapitalen6 ten gunste van de 
FPD (SOL-inhouding).

Deze verplichtingen gelden ook voor de aanvullende 
voordelen die een in België gevestigde IBP uitbetaalt 
krachtens een pensioenregeling die onderworpen is 
aan de sociale en arbeidsrechtelijke bepalingen van een 
andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte/
Zwitserland7, ook al zijn de ZIV- en SOL-inhoudingen op 
die aanvullende voordelen, op een uitzonderlijk geval 
na, in strijd met de Europese Verordening 883/2004, 
aangezien de meeste van de aangeslotenen aan die 
buitenlandse pensioenregeling in het buitenland wonen, 
en daar ook hun wettelijk pensioen hebben opgebouwd. 
Op dit moment is het zo dat, wanneer de inhoudingen 
onterecht zijn gebeurd, de betrokkene zelf het initiatief 
moet nemen om ze terug te vorderen van de FPD.

Bovendien is de administratie van de buitenlandse 
pensioenregeling (in Nederland of in Ierland bv.) 
niet voorzien op een aangifte aan het Belgisch 
pensioenkadaster, en hiervoor de nodige aanpassingen 

6 T.t.z. de overlijdenskapitalen die een aanvulling vormen op een wettelijk overlevingspensioen en de in artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 bepaalde grensbedragen 
overschrijden.

7 Hierna de buitenlandse pensioenregelingen genoemd. Het gaat hier enkel over pensioenregelingen die onderworpen zijn aan de sociale en arbeidsrechtelijke bepalingen 
van een Lidstaat van de EER of van Zwitserland, en niet deze van andere landen.

doen vergt heel wat tijd 
en kosten. Bovendien 
vereist de aangifte aan 
het pensioenkadaster de 
aanmaak van BIS-nummers 
voor de buitenlandse 
gepensioneerden en 
begunstigden van een 
overlijdensdekking, 
wat ook een ernstige 
administratieve verzwaring inhoudt. Ook de buitenlandse 
gepensioneerden worden plots belast met bijkomende 
administratieve verplichtingen. Dit kan een werkgever 
onmogelijk uitleggen aan zijn (ex-)werknemers. 
Bovendien gaat dit in tegen de bedoeling van de 
Belgische wetgever om België aantrekkelijk te maken 
voor het beheer van buitenlandse pensioenregelingen.

Toen het buitenlandse pensioenplan nog werd beheerd 
door een pensioenfonds gevestigd in het buitenland 
(bv. Nederland), was er voor dit pensioenfonds van 
enige inhoudings- en aangifteverplichting in België 
geen sprake. Het loutere feit dat de instelling die het 
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buitenlandse pensioenplan beheert “verhuist” naar 
België, mag hierop geen invloed hebben.

De Belgische overheid is zich van dit alles bewust en 
PensioPlus zoekt samen met de bevoegde kabinetten 
en administraties naar een voor iedereen werkbare 
oplossing met behoud van de nodige zekerheden. 
Daarom bespreekt PensioPlus al sinds een aantal jaren 
met het bevoegde kabinet en medewerkers van de 
administratie een voorstel van wetswijziging. Ook in 2019 
zal PensioPlus dit dossier van dichtbij blijven opvolgen.

4.1.12. Wet aanvullende pensioenen 
contractuele personeelsleden 
overheidssector

Op 17 april 2018 verscheen de wet van 30 maart 
2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen 
van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd 
personeelslid voor een pensioen van de overheidssector 
in het Belgisch Staatsblad. 

De wet voerde het gemengd pensioen in waardoor 
ingeval vaste benoeming de eventueel voorafgaandelijk 
gepresteerde diensttijd als contractueel personeelslid 

bij een werkgever van 
de publieke sector niet 
langer in aanmerking wordt 
genomen bij berekening van 
het ambtenarenpensioen. 

De wet moedigt de 
lokale besturen aan 
om een aanvullend 
pensioenstelsel in 
te voeren of te ontwikkelen ten gunste van hun 
contractuele personeelsleden door te voorzien dat zij 
de helft van de financieringskost van het aanvullend 
pensioenstelsel in mindering kunnen brengen van hun 
responsabiliseringsfactuur. 

De WAP werd ten slotte aangepast om deze in 
overeenstemming te brengen met deze nieuwe context. 
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4.2.1. Mededeling van de jaarrekening, 
statistieken en erbij te voegen 
documenten voor het boekjaar 2018 
(FSMA_2019_01 dd. 17 december 2018)

In uitvoering van het reglement van 12 februari 2013 van 
de FSMA betreffende de periodieke staten van de IBP’s 
(goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 juni 2013) 
bepaalt deze circulaire de concrete modaliteiten voor 
het overmaken van de rapportering over het boekjaar 
2018.

De IBP’s moeten de volledige FiMIS-rapportering 
overmaken ten laatste drie weken vóór de algemene 
vergadering waarop de jaarrekening zal worden 
goedgekeurd. 

Gelet op het belang van kwaliteitsvolle en tijdige 
rapportering voor de uitoefening van haar 
toezicht en voor het nakomen van haar eigen 

rapporteringsverplichtingen 
aan de Europese instanties, 
wil de FSMA streng 
toezien op de volledigheid 
van de rapportering en het respecteren van de 
rapporteringstermijnen. Bij niet naleving kan de FSMA 
de administratieve maatregelen en sancties treffen die 
voorzien zijn in de artikelen 149 en 150 van de WIBP.

De FSMA verzoekt de IBP’s niet alleen haar de 
rapporteringsstaten binnen de gestelde termijnen toe te 
sturen, maar haar ook onmiddellijk in kennis te stellen 
van belangrijke feiten die zich tijdens het boekjaar 
voordoen en die een impact hebben op de werking van 
de IBP.

4.2. Circulaires, mededelingen  
en publicaties van de FSMA
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4.3.1. Roerende voorheffing 
antimisbruikbepalingen

Op 20 december 2018 keurde de plenaire vergadering 
van de Kamer het ontwerp van wet goed houdende de 
maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en 
-ontwijking inzake roerende voorheffing. De wet werd 
afgekondigd op 11 januari 2019 en is sinds 22 januari 
2019 van kracht. 

Die wet wil oneigenlijke vrijstelling en onterechte 
terugbetaling van roerende voorheffing in het kader van 
couponstripping tegengaan.

Een eerste maatregel omvat niet echt een 
antimisbruikbepaling. Als de pensioeninstelling 
buitenlandse dividenden ontvangt zonder tussenkomst 
van een Belgisch tussenpersoon, dan moet zij 
voortaan zelf de roerende voorheffing (RV) aangeven 
en betalen, wat naast de voorfinanciering (het 
pensioenfonds kan deze RV dan verrekenen in de 
vennootschapsbelastingaangifte) een administratieve 
last met zich meebrengt voor pensioenfondsen 

die rechtstreeks of via 
gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen (dit 
laatste omwille van de 
fiscale transparantie) 
beleggen en niet via 
beleggingsvennootschappen.

Een nieuwe antimisbruikbepaling bestaat erin dat, als 
de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden 
kan worden toegepast, maar het pensioenfonds de 
onderliggende aandelen niet minstens 60 dagen 
ononderbroken bezit, er een weerlegbaar vermoeden 
ontstaat dat deze transactie kunstmatig is. De vrijstelling 
zal niet worden verleend tenzij het pensioenfonds het 
tegendeel bewijst.

Tot slot zal voor de pensioenfondsen, in die gevallen 
waar roerende voorheffing verschuldigd is, ook de 
verrekenbaarheid van de betaalde roerende voorheffing 
met de vennootschapsbelasting komen te vervallen 
indien de aandelen geen 60 ononderbroken dagen 
werden aangehouden, behoudens opnieuw het bewijs 

4.3. Fiscaliteit
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door het pensioenfonds van afwezigheid van fiscale 
drijfveren.

Als de stukken toch binnen de 60 dagen van de 
hand worden gedaan, dan zal het pensioenfonds er 
dus op moeten toezien dat de nodige bewijsstukken 
voorhanden zijn om het vermoeden dat de transactie 
kunstmatig is, te weerleggen.

4.3.2. Wijninckxbijdrage: definitief 
regime

De bijzondere socialezekerheidsbijdrage « Wijninckx », 
van destijds 1,5%, werd in 2012 ingevoerd en was 
gericht op hoge pensioenen, namelijk de pensioenen 
die het maximumpensioen voor werknemers uit de 
overheidssector overschrijden. 

Het invoeren van deze bijdrage was voorzien in twee 
fasen: eerst werd een voorlopig regime ingevoerd 

8 De omrekeningsfactor is vastgelegd door de algemene directie van het Sociale Beleid van de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid op basis van een gemiddelde 
rentevoet van de zes laatste jaren van lineaire obligaties op tien jaar op basis van de jaarlijkse indexering van de maandelijkse rente van twee percent per jaar en een 
omkeerbaarheid van deze rente voor tachtig percent per jaar ten voordele van een ander persoon van dezelfde leeftijd.

9 Het wettelijk pensioen, dat overeenstemt met vijftig percent van het plafond met betrekking tot de loontrekkenden vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk van toepassing en 
in dat geval rekening houdend met vijfentwintig percent van het plafond met betrekking tot de zelfstandige werknemers vermenigvuldigd met de toepasbare loopbaanbreuk.

10 De pensioendoelstelling verwijst naar het maximumbedrag van het ambtenarenpensioen vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk.

met dien verstande dat 
men zou overstappen 
naar een definitieve 
regeling eens alle nodige 
gegevens aanwezig waren 
in de databank aanvullende 
pensioenen (DB2P). Nadat 
de omschakeling naar het 
definitieve systeem een 
aantal keer werd uitgesteld, 
is dit sinds1 januari 2019 van toepassing. 

In het definitief stelsel wordt rekening gehouden met de 
som van de reserves van elk aanvullend pensioen van 
het voorafgaande jaar, zoals opgenomen in de DB2P. Dit 
bedrag wordt vervolgens omgezet in rente met behulp 
van een vastgelegde omrekeningsfactor8 en bedraagt 
momenteel 26,9413. Als de som van deze rente en het 
wettelijk pensioen9 de pensioendoelstelling10 overschrijdt 
is de Wijninckxbijdrage verschuldigd. Indien dit het geval 
is, dan bedraagt de Wijninckxbijdrage 3% (percentage 
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was reeds verhoogd sinds 2018) van het verschil tussen 
de verworven pensioenreserve van het huidige jaar en 
de gekapitaliseerde pensioenreserve van het voorgaande 
jaar (deze kapitalisatie gebeurt aan de hand van een 
rentevoet  11die momenteel 1,54% bedraagt).

4.3.3. Taxatie volledige loopbaan 10%

In deze legislatuur werd beslist om de wettelijke 
pensioenleeftijd op te trekken tot 66 jaar in 2025 en tot 
67 jaar in 2030. Deze maatregel past in het beleid van 
de regering om mensen langer aan het werk te houden. 
Deze wettelijke pensioenleeftijd werkt ook door op het 
vlak van de aanvullende pensioenen. 

Maar in de huidige stand van de wetgeving kan men 
sociaalrechtelijk ook op pensioen gaan na een volledige 
loopbaan van 45 gewerkte jaren. Wie 45 jaar heeft 
gewerkt en dus volgens de sociale regels in aanmerking 
komt voor een volledige loopbaan kan daarmee 
op pensioen gaan, ook al heeft hij de wettelijke 
pensioenleeftijd van 65 jaar (66 en 67 in respectievelijk 
2025 en 2030) niet bereikt.

11 De rentevoet wordt gedefinieerd als gemiddelde rentevoet voor de zes laatste kalenderjaren die het bijdragenjaar van OLO (= Lineaire obligatie) voorafgaan op 10 jaar.

In de huidige fiscale 
wetgeving worden de 
kapitalen of afkoopwaarden 
van aanvullende 
pensioenen belast tegen 
afzonderlijke tarieven in de 
personenbelasting (20% of 
18% in geval van uitkeringen 
op respectievelijk 60 of 61 
jaar; 16.5% voor uitkeringen 
vanaf 62 jaar of bij pensionering van de begunstigde en 
10% indien de betrokkene effectief actief bleef tot 65 
jaar en het pensioenkapitaal ook ten vroegste vanaf die 
leeftijd werd uitgekeerd).
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Een persoon die 45 jaar gewerkt heeft en dus op 
wettelijk pensioen kan gaan (volgens de sociale regels 
voor een volledige loopbaan), ook al heeft hij de 
wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar niet bereikt, 
wordt bijgevolg geconfronteerd met een hogere 
belastingschijf afhankelijk van de leeftijd waarop hij met 
pensioen gaat. Hij kan niet genieten van de afzonderlijke 
belastingschijf van 10%. Deze anomalie wordt gecreëerd 
door het feit dat de fiscale wetgeving enkel rekening 
houdt met de wettelijke pensioenleeftijd en niet 
met het sociaalrechtelijk criterium van de volledige 
loopbaan. Er bestaat dus een discrepantie tussen 
de sociale en de fiscale wetgeving die leidt tot 
een absurde anomalie.

Om deze anomalie weg te werken, werd 
een wetsvoorstel ingediend dat een nieuw 
criterium toevoegt in de fiscale wetgeving in de 
toepassing van de afzonderlijke belasting op het 
pensioenkapitaal en de afkoopwaarde aan 10%, 
met name dat van “de volledige loopbaan”. 

Het voorstel werd op 14 februari 2019 
aangenomen in de Kamer.
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De Commissie voor Aanvullende Pensioenen (afgekort 
CAP) is een adviesorgaan ingesteld door de WAP met 
als opdracht advies te verstrekken over de uitvoerings-
KB's van de WAP en overleg te plegen over alle vragen 
inzake de toepassing van titel II van de WAP en de 
uitvoeringsbesluiten ervan. De CAP kan ook uit eigen 
beweging adviezen geven over alle problemen inzake de 
toepassing van de WAP en haar uitvoeringsbesluiten. 

PensioPlus is vertegenwoordigd in de CAP.

In de loop van 2018 publiceerde de CAP geen 
adviezen. Wel waren er uitgebreide werkzaamheden 
rond transparantie en meer bepaald de 
informatieverplichtingen in functie van bepaalde 
gebeurtenissen waaronder de aansluiting en de jaarlijkse 
pensioenfiche. Naast het vastleggen van een aantal 
algemene principes rond transparantie en communicatie 
werd ook een gedetailleerd overzicht gemaakt van de 
reeds bestaande informatieverplichtingen. Verder werd 
de CAP ook tweemaal geconsulteerd rond specifieke 
vragen: enerzijds rond het voorstel tot een amendement 

van artikel 63/5 van 
de WAP, zijnde een 
overgangsbepaling over de 
gunstige anticipatieclausules 
en anderzijds rond een 
mogelijke wijziging van 
artikel 10 van het KB WAP over actualisatieregels in het 
kader van  pensioentoezeggingen van het type vaste 
prestaties.

Eind 2018 werkte de CAP aan een lijst met 
toepassingsvragen rond de harmonisatie van arbeiders 
en bedienden in de tweede pijler en startte ze aan 
een memorandum met verbeteringspunten voor de 
wetgeving rond aanvullende pensioenen.

4.4. Commissie voor Aanvullende Pensioenen
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Naar aanleiding van het verschijnen van de wet op het aanvullende pensioen voor de 
zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (WAPZNP) heeft de Commissie voor het Vrij 
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen in 2018 een nieuwe benaming gekregen: “de 
Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen”.

Haar opdracht blijft advies te verstrekken over de besluiten die worden genomen in uitvoering van de 
wetten inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (WAPZ, WAPBL en WAPZNP) alsook om overleg 
te plegen omtrent alle vragen inzake de toepassing van deze wetten en respectievelijke uitvoeringsbesluiten 
die haar door de bevoegde ministers of door de FSMA worden voorgelegd. Ze kan ook uit eigen beweging 
adviezen geven over alle toepassingsproblemen inzake de voormelde reglementering. PensioPlus is nauw 
betrokken bij de activiteiten van de Commissie. 

In 2018 bracht de Commissie geen nieuwe adviezen uit.

4.5. Commissie voor de Aanvullende  
Pensioenen voor Zelfstandigen
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Sigedis staat voor “Sociale Individuele Gegevens 
– Données Individuelles Sociales”. Het is een vzw 
met een aantal wettelijke opdrachten die betrekking 
hebben op het beheer van gegevens binnen de sociale 
zekerheid. Daarnaast ondersteunen zij de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid in het uitvoeren van 
hun opdrachten.

4.6.1. MyPension

Sigedis beheert de databank aanvullende pensioenen 
(DB2P). 

Deze databank verzamelt de gegevens met betrekking 
tot de voordelen die werknemers en zelfstandigen in 
België en in het buitenland hebben opgebouwd in het 
kader van hun aanvullend pensioen.

De DB2P werd ook opengesteld naar de burger via 
het online consulteerbare “mypension.be”. Deze site 
laat werknemers toe hun individuele pensioengegevens 

te raadplegen en de 
ingangsdatum van hun 
pensioen te verkrijgen.

De gegevens van de 
tweede pensioenpijler 
werden ook geïntegreerd in “mypension.be”. Hierdoor 
heeft de burger online toegang tot zijn opgebouwde 
aanvullende pensioenrechten. Hij kan het globale 
overzicht bekijken van de verschillende aanvullende 
pensioenplannen waarbij hij is aangesloten tijdens zijn 
loopbaan als werknemer of zelfstandige. 

De openstelling van de databank DB2P voor de burger 
maakt dat slapers hun pensioenfiche niet langer via 
de pensioeninstelling krijgen maar hun gegevens 
kunnen consulteren via “mypension.be”. Voor de actieve 
aangeslotenen werd de pensioenfiche aangepast zodat 
de vorm en presentatie van de cijfers beter aansluiten 
op de wijze waarop het in “mypension.be” wordt 
gepresenteerd.

4.6. Sigedis 
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4.6.2. MyCareer.be

Via de beveiligde website van de sociale zekerheid 
www.mycareer.be kan men alle vertrouwelijke 
gegevens over de carrière bekijken en controleren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende sociale statuten: werknemer, zelfstandige 
en ambtenaar. Perioden van inactiviteit worden apart 
aangeduid.

Naast een overzicht geeft het menu ook een tijdlijn 
en een tabel met alle details van iemands carrière. De 
schermen laten toe de tijdlijn te analyseren op basis van 
de periodes die men wil.

De tabel biedt een menu met ofwel de 
inactiviteitsperioden ofwel de volledige informatie per 
jaar. Deze informatie toont de professionele status, de 
vermelding van voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, 
de exacte periode van activiteit dat jaar, zo nodig 
uitgedrukt in aantal dagen, met vermelding van de 
naam van de werkgever. Ook betalingsgegevens worden 
genoemd: salaris, bonus, vervroegd vakantiegeld, 
voordelen in natura.

Al deze waardevolle 
informatie wordt gebruikt 
om de pensioenrechten en, 
meer in het algemeen, de 
sociale rechten te bepalen.
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4.6.3. Activiteiten Technische 
werkgroep Sigedis: de 
Wijninckxbijdrage en push 
communication

In de loop van 2018 boog de werkgroep Sigedis zich 
voornamelijk over de Wijninckxbijdrage (zie ook 3.3.1) en 
de datastroom vanuit de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid naar de betrokken pensioeninstellingen, 
met als bedoeling de pensioeninstellingen tijdig te 
informeren over de wettelijke pensioendatum. De wet 
van 18 december 2015 verplicht de pensioeninstellingen 
om de aanvullende pensioenen op hetzelfde moment 
uit te betalen als de wettelijke pensioenen, of in elk 
geval ten vroegste wanneer men recht heeft op een 
vervroegd wettelijk pensioen.

De aangifte “Payment” werd ook besproken, maar 
de uitvoering ervan werd uitgesteld, omwille van de 
noodzakelijke coördinatie tussen het Pensioenkadaster 
en Sigedis. De aangifte “Preload”, die het mogelijk 
maakt gegevens te verkrijgen, onder andere over 
gepensioneerden, is in onderling overleg gehandhaafd, 
in afwachting van de uitvoering van de aangifte 
“Payment”.

In 2017 werd de eerste 
versie van deze flow, de 
push AffiliateData, aangepast 
en verbeterd, met name op 
basis van de feedback van 
de leden van de werkgroep 
van PensioPlus over de 
fouten in de pensioendatum, 
de fouten in de datum van 
overlijden en de fouten bij 
de identificatie van individuen.

De tweede versie van deze flow werd in de loop van 
2018 geïmplementeerd en integreerde op verzoek van 
PensioPlus ook “full push” flows (die alle gegevens 
hernemen en niet enkel de wekelijkse wijzigingen), 
waardoor de pensioeninstellingen controles kunnen 
uitvoeren op hun databases en hun programmering. 
Deze versie houdt met name rekening met de 
hersynchronisatie van de wettelijke pensioengegevens, 
met de toevoeging van het domein van de inrichter 
en met de wettelijke pensioengegevens zowel van 
werknemers als bij WAPZ-plannen.
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De oorspronkelijke procedure om een 
rijksregisternummer te koppelen aan de 
identificatiegegevens was te flexibel. Bijgevolg heeft 
Sigedis procedures ingevoerd om het risico op verkeerde 
identificatie uit te sluiten. Op aandringen van PensioPlus 
werden deze procedures aangepast met het oog op 
het instellen van een volledig kader en een adequate 
ondersteuning om de betrokken pensioenfondsen in staat 
te stellen de nodige aanpassingen op een vlotte manier 
door te voeren. Ook kregen de pensioeninstellingen 
waarvoor geen enkele risicosituatie werd vastgesteld een 
melding met uitleg.

PensioPlus heeft actief deelgenomen aan de verschillende 
bijeenkomsten die Sigedis organiseerde, in het bijzonder 
waar het ging over de aangifte-instructies.

Deze aangifte-instructies werden aangevuld met het 
oog op de invoering van aanvullende pensioenen voor 
de openbare sector ten gevolge van de wet van 30 
maart 2018 die een nieuw kader voorziet voor de 
overheidspensioenen. Diensten die als niet-vastbenoemde 
personeelsleden gepresteerd worden bij een openbare 
werkgever, worden niet meer in aanmerking genomen 
voor het pensioen als vastbenoemde werknemer 
(gemengd pensioen werknemer en ambtenaar).

De aangifte-instructies 
houden ook rekening 
met de wet van 18 
februari 2018, houdende 
diverse bepalingen inzake 
aanvullende pensioenen 
en tot instelling van een 
aanvullend pensioen voor 
de zelfstandigen actief als 
natuurlijk persoon, voor 
de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige 
helpers. Het doel van deze wet is om zelfstandigen 
die geen bedrijfsleiders zijn in de zin van artikel 
32, eerste alinea, 1° en 2° van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, de mogelijkheid te geven 
een aanvullend pensioen op te bouwen, bovenop wat de 
wet over de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen 
(WAPZ) hen al toelaat.

Tot slot is het veld “ConditionalVestedReserves” niet 
langer bruikbaar vanaf 1 januari 2019. Dit veld was 
voorzien om aan te duiden of het bedrag van de 
reserves al verworven is of niet en ook welke de reden 
is die verband houdt met de voorwaarden betreffende 
de verwerving van de reserves. De Portability-
Richtlijn introduceert effectief veranderingen op dit 
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gebied, in het bijzonder voor bestaande aangeslotenen 
vanaf 1 januari 2019, namelijk onder andere dat de 
pensioenrechten verworven worden vanaf de datum van 
de pensioentoezegging.

Omwille van de talrijke wijzigingen heeft 
PensioPlus besloten om, in het voordeel van de 
pensioeninstellingen, een bijkomende vergadering te 
organiseren op 10 oktober 2018, met als gast mevrouw 
Sofie Palmans, Project Leader bij Sigedis. Tijdens 
deze vergadering konden alle leden van PensioPlus 
zich rechtstreek tot mevrouw Sofie Palmans richten 
om alle gewenste informatie over hun specifieke 
situatie te verkrijgen.

4.6.4. FIMIS

De bezorgdheden van de leden over bepaalde 
specifieke aspecten gerelateerd aan de 
mededeling van de jaarrekeningen, statistieken 
en documenten (FiMiS-rapportering) werden 
door PensioPlus doorgegeven aan de FSMA.

Een interactieve vormingssessie werd hierover 
georganiseerd in februari 2018. De verschillende 

verbeteringen voor 
onze leden werden daar 
voorgesteld.
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4.7.1. ECB & EIOPA rapportering

Op 26 januari 2018 publiceerde de ECB zijn statistische 
rapportagevereisten voor pensioenfondsen.  Vervolgens 
maakte EIOPA op 14 april 2018 zijn vraag over aan de 
nationale controleautoriteiten voor informatie over IORP 
(= Institutions for Occupational Provision).
  
In de aanloop naar deze nieuwe rapportering heeft 
PensioPlus, samen met de Europese koepelorganisaties, 
ervoor geijverd om beide op elkaar af te stemmen en 
het aantal IORP die kwartaalrapportering zullen moeten 
doen zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft 
PensioPlus er bij de nationale autoriteiten ook voor 
gepleit om de rapportering langs één loket te laten 
gebeuren. 

Met deze rapportering willen de ECB en EIOPA 
informatie verkrijgen over:

Voor de ECB
 y Kwartaalrapportering: 
minimum 85% van 
de totale activa in de 
markt.  Ook vrijstelling 
voor pensioenfondsen 
met minder dan 25 miljoen EUR activa en/of 100 
aangeslotenen, voor zover 80% van de markt is gedekt. 

 y Jaarrapportering: 95% van de markt.
 y Bij vrijstelling beperkte rapportering over activa.

Voor EIOPA
 y Kwartaalrapportering: minimum 80% (75% tot 2022) 
van de totale activa in de markt. 

 y Jaarrapportering: ook vrijstelling voor pensioenfondsen 
met minder dan 25 miljoen EUR activa en/of 100 
aangeslotenen, voor zover 80% (75% tot 2022) van de 
markt is gedekt. 

 y Bij vrijstelling beperkte rapportering over activa.
 y Individuele rapportering voor pensioenfondsen met 
activa groter dan 1 miljard EUR

4.7. Europa
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Pensioenfondsen die vallen onder de 
kwartaalrapportering zullen een eerste maal aan 
deze nieuwe verplichtingen moeten voldoen voor de 
rapportering van Q3 2019.  

De gegevens die moeten worden overgemaakt zijn:

 y Op kwartaalbasis de gegevens inzake de activa van 
pensioenfondsen;

 y Op jaarbasis de gegevens inzake passiva van 
pensioenfondsen;

 y Op jaarbasis de gegevens inzake het aantal 
aangeslotenen aan pensioenregelingen, uitgesplitst naar 
bijdragende aangeslotenen, niet meer bijdragende 
aangeslotenen met uitgestelde pensioenrechten en 
gepensioneerde aangeslotenen.

De rapportering is aanzienlijk meer uitgebreid dan wat 
vroeger al vereist was en vooral de mate van detail die 
door EIOPA wordt gevraagd op het vlak van de activa, 
zal voor pensioenfondsen aanzienlijke aanpassingen 
vereisen. PensioPlus heeft er steeds voor gepleit dat 
EIOPA deze informatie zou betrekken uit de Central 
Securities Database waar zij vandaag reeds toegang toe 
heeft.

De rapportering voorziet 
ook informatie over de 
verplichtingen. Deze moet 
echter jaarlijks worden 
aangeleverd; in de 
kwartaalrapportering zullen 
de bevoegde nationale 
autoriteiten schattingen 
maken van de verplichtingen 
(er zijn dus geen 
kwartaalevaluaties vereist).

4.7.2. EIOPA Stress tests 2019 

Ook de EIOPA-stresstesten 2019 zullen peilen naar 
de kwetsbaarheid van de IBP’s en de impact op de 
aangeslotenen in geval van een ongunstig scenario. 
Men zal weerom de tweederonde-effecten op de 
reële economie en de financiële stabiliteit analyseren, 
en in het bijzonder een kwantitatieve beoordeling 
maken van de impact op de door de sponsor 
geprojecteerde aanvullende bijdragen en de mogelijk 
reducties van prestaties in de tijd. Daartoe zal 
opnieuw gebruikgemaakt worden van een relevante 
“kasstroomanalyse”. Verder zal men ook nagaan 
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welke impact een ongunstig scenario heeft op het 
investeringsgedrag van IBP’s. Nieuw voor 2019 is de 
aandacht die men in de EIPOPA-stresstesten 2019 zal 
geven aan de mate waarin een IBP is blootgesteld aan 
ESG-risico’s.

4.7.3. Occupational Pensions 
Stakeholder Group (OPSG)

EIOPA voert een dialoog met de vertegenwoordigers 
van de pensioenindustrie, de consumenten en de 
academische wereld, via de Occupational Pensions 
Stakeholder Group, waarvan de voorzitter van PensioPlus 
deel uitmaakt.

Binnen het kader van hun opdracht kunnen de leden 
van de OPSG opinies en advies verstrekken aan EIOPA. 
Ze moeten EIOPA ook informeren over inconsistente 
toepassing van de Europese wetgeving en inconsistente 
toepassing van supervisie binnen de verschillende 
lidstaten.

In 2018 hebben de leden 
van OPSG onder meer 
een opinie geformuleerd 
of advies uitgebracht over 
volgende onderwerpen:

 y Position paper on Asset 
Liability Management 
and Financial 
Instruments;

 y Position paper on the EIOPA Occupational Pensions 
Stress Test 2017;

 y Feedback statement on EIOPA Questionnaire on the 
Consumer Trend Report 2018;

 y Position paper on the implementation of the IORP II 
directive;

 y Joint ESAs stakeholder groups letter on the review of 
the ESAs;

 y OPSG Response to European Commission’s Action Plan: 
Financing Sustainable Growth;

 y OPSG Opinion on the European Commission’s proposal 
in the context of the review of the ESAs;

 y OPSG Opinion on Implementing the European 
Commission's Sustainable Finance Action Plan: 
Legislative proposals.
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4.7.4. Brexit

De door de Europese Unie gestelde deadline van 
oktober 2018 voor het bereiken van een overeenkomst 
met het Verenigd Koninkrijk werd niet gehaald en ook 
begin 2019 blijft er grote onduidelijkheid over de 
toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de 
Europese Unie.  PensioPlus volgt dit dossier op de voet 
en heeft ook bij de beleidsmakers de mogelijke impact 
onder de aandacht gebracht.

Algemeen gesteld moeten alle contracten die een 
pensioenfonds heeft afgesloten met een in het Verenigd 
Koninkrijk gevestigde dienstverlener worden bekeken 
op een aantal belangrijke aspecten die we hieronder 
opnoemen.

Ten eerste moet men nagaan of de Europese 
wetgeving die vandaag impliciet van toepassing is op 
deze contracten ook na de Brexit van toepassing blijft.  
Wij denken hier bijvoorbeeld aan bepalingen rond 
dataprivacy. Het is goed mogelijk dat deze contracten in 
die zin moeten worden aangepast.

Ten tweede moet 
men nagaan of de 
dienstverlener die in 
het Verenigd Koninkrijk 
is gevestigd ook na de 
Brexit nog over de nodige 
wettelijke kwalificaties en 
erkenningen beschikt. Dit 
is meer bepaald het geval 
indien pensioenfondsen 
gebruikmaken van een bewaarder die in het Verenigd 
Koninkrijk gevestigd is. Omdat de wetgeving bepaalt dat 
de bewaarder gevestigd moet zijn in een land van de 
Europese Economische Ruimte (EER) en afhankelijk van 
de uitkomst van Brexit het Verenigd Koninkrijk daar al 
dan niet nog deel van zal uitmaken, moet er eventueel 
actie worden ondernomen.

Daarnaast kunnen ook de (her)verzekeringscontracten 
die zijn afgesloten met verzekeringsmaatschappijen 
die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd voor 
onmiddellijke problemen zorgen.
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4.7.5. Duurzaamheid/ESG 

In uitvoering van het EU-actieplan voor duurzame 
financiering heeft de Europese commissie een aantal 
initiatieven genomen om de strijd aan te gaan tegen 
klimaatverandering.

De belangrijkste punten van deze maatregelen zijn de 
volgende: 

1. Een eengemaakt EU-classificatiesysteem 
("taxonomie"): Het voorstel bevat geharmoniseerde 
criteria om uit te maken of een economische activiteit 
al dan niet ecologisch duurzaam is. Stap voor stap zal 
de Commissie in kaart brengen welke activiteiten als 
duurzaam gelden. Daarbij zal zij rekening houden met 
marktpraktijken en -initiatieven en gebruikmaken van 
het advies van een groep technische deskundigen, die 
momenteel in oprichting is. Met dit voorstel zouden 
economische spelers en investeerders duidelijkheid 
moeten krijgen over de vraag welke activiteiten 
als duurzaam kunnen gelden. Zo kunnen zij beter 
onderbouwde beleggingsbeslissingen nemen. 

2. Verplichtingen en 
openbaarmakingseisen 
voor beleggers: Het 
voorstel voor een 
verordening zal voor 
coherentie en duidelijkheid 
zorgen rond de vraag 
hoe institutionele 
beleggers (zoals 
vermogensbeheerders, 
verzekeraars, pensioenfondsen) of beleggingsadviseurs 
ecologische, sociale en governance (ESG) factoren bij 
het nemen van beleggingsbeslissingen moeten laten 
meewegen. In dit kader voorziet de Richtlijn in de 
invoering van Delegated Acts.  Bij de introductie van IORP 
II heeft PensioPlus er met succes voor geijverd om hierin 
geen Delegated Acts op te nemen en ze verzet zich hier 
nog steeds tegen.  Dit zou immers de deur openzetten 
om ook de Common Balance Sheet opnieuw te verplichten 
voor pensioenfondsen.

3. Low-carbon benchmarks: Met de voorgestelde 
regels zal er een nieuwe categorie benchmarks komen. 
Deze bestaat uit de low-carbon-benchmark of de 
"koolstofvrije" versie van standaardindices, en de positieve 
koolstofimpact-benchmarks. 
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4.8. Overige actualiteit België

PensioPlus Memorandum 

PensioPlus ijvert voor een comfortabel en adequaat 
pensioen voor iedereen. Met het oog op de nakende 
federale verkiezingen in 2019 heeft PensioPlus dan ook 
met de goedkeuring van haar Raad van Bestuur een 
Memorandum uitgewerkt. Dit document beoogt naar de 
politiek en andere stakeholders de prominente plaats te 
onderlijnen die aanvullende pensioenen uitmaken in het 
kader van een algemeen pensioenbeleid. 

Het Memorandum streeft ernaar om volgende ambitie 
op te nemen in het regeerakkoord 2019: Een goed 
en efficiënt aanvullend pensioen is onontbeerlijk 
geworden voor iedereen.

Het Memorandum definieert daarbij volgende 
aandachtspunten (executive summary):

1. Het aanvullend pensioen 
is onontbeerlijk geworden 
voor iedereen. De 
tandem van solidariteit 
(repartitie) in de eerste 
pijler en kapitalisatie in 
een tweede pijler is een noodzaak. Het ene zonder 
het andere is ondenkbaar geworden! Maar vandaag 
is een goed aanvullend pensioen bijzonder duur 
geworden.

2. Dit betekent in eerste instantie dat de overheid 
de grote “blind spots” moet bereiken.  
Naast het tijdig en correct voltooien van het 
harmoniseringsproces tussen arbeiders en bedienden, 
is het belangrijk om nog verdere inspanningen te 
leveren in het kader van de aanvullend pensioenen 
voor de werknemers van KMO’s en contractuelen in 
overheidsdienst. 
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3. De vlag moet ook de lading dekken! Een 
inhoudelijke “boost” is essentieel. Dit betekent 
dat naast schaalvergroting en bovenvermelde 
verbredingsbeweging, de verdere uitdieping moet 
bestaan uit volgende vier essentiële bouwstenen: 

 y Onmiddellijke aansluiting: de opbouwfase onmiddellijk 
bij de start van de carrière laten beginnen.

 y Garantie van een degelijk bijdragesysteem: minimaal 
3% van het salaris! 

 y Efficiënt kostenbeheer. Een doeltreffende beheersing 
van de kosten is noodzakelijk op het vlak van de 
beheerskosten, de administratieve kosten naar aanleiding 
van regelgeving, evenals de financiële kosten.  

 y Rendement. Het investeringsbeleid moet gericht zijn 
op lange termijn en gefocust op de reële economie 
om een reëel rendement te bewerkstelligen voor de 
aangeslotenen.

4. Een conditio sine qua 
non in dit kader is het 
vertrouwen dat er moet 
zijn in de tweede pijler. 
Hiertoe moet men 
focussen op behoud 
en stabilisering van het 
bestaande regelgevend 
kader, zowel op 
sociaal, prudentieel als 
fiscaal vlak.  Er moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan een sterke vereenvoudiging van 
de administratieve opvolging. De administratieve 
complexiteit die de laatste jaren toegenomen is, 
werkt langzaamaan wurgend. PensioPlus wil actief 
en constructief meewerken aan betere transparantie 
en communicatie met een toegevoegde waarde 
maar roept op om te stoppen met verschroeiende 
overregulering. Elke nieuwe overwogen maatregel 
dient daarenboven onderwerp te zijn van een 
voorafgaande en formele kosten-batenanalyse.

5. Blijven inzetten op een verdere digitalisering door 
de overheid en voorzien in een “one stop shop” voor 
alle vragen en hulp hierbij is onontbeerlijk.
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6. Belgische pensioenfondsen moeten een stem 
hebben in het Europa van de toekomst, een stem 
waarnaar de Europese instellingen moeten luisteren. 
Hierbij moeten ze gevolg geven aan de verzuchtingen 
ingegeven door de Belgische eigenheden. Dit moet 
zich vertalen naar een nationaal beleid dat hierop 
naadloos aansluit.

7. De Belg kiest voor een pensioenuitkering in kapitaal! 
Een aantal innoverende alternatieven voor degenen 
die wensen te kiezen voor een recurrent 
pensioeninkomen zijn nodig. Een geactualiseerd 
“KB 69”-kader waarbij de nodige buffers kunnen 
worden aangelegd om te voorzien in de risico’s 
na pensionering is aangewezen.

8. Het is eigen aan de tweede pijler dat 
aangeslotenen rechten opbouwen in de loop 
van hun loopbaan, waarbij de uitkering pas 
vele jaren later volgt. Hierdoor ontstaan er 
verwachtingen bij de aangeslotenen dat 
de uitkering van de rechten ook gebeurt 
volgens het patroon dat hen indertijd werd 
vooropgesteld. Dit vraagt speciale aandacht 
bij het uitwerken van wetgeving met een 
retroactief karakter.
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PensioPlus heeft als missie haar leden en 
meer in het algemeen de buitenwereld, te 
informeren en vormen rond aanvullende 
pensioenen in hun respectievelijke nationale 
en internationale context. Daarom organiseert 
PensioPlus diverse activiteiten, gaande 
van infosessies, bestuurdersvormingen en 
lunchcauserieën tot persconferenties, voor 
diverse doelgroepen. Tijdens of na die 
activiteiten biedt PensioPlus aan haar leden 
ook de gelegenheid te netwerken.
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Activiteit Deelnemers

Gesloten vorming 55 (drie bestuurdersvormingen)

BPA 33

Seminaries 437

Infosessies 118

Lunch causerieën 103

Deelnemers PensioPlus werkgroepen 679

TOTAAL 1425

5.1. Deelnemers aan activiteiten  
van PensioPlus in 2018
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Ook via allerlei publicaties die op de website www.pensioplus.be ter beschikking 
gesteld worden, houdt PensioPlus haar leden op de hoogte van recente ontwikkelingen in 
het aanvullend pensioenlandschap. 

Door middel van infoflashes tracht PensioPlus heel kort op de bal te spelen en snel haar 
leden te informeren over nieuws in de sector.

In 2018 werden volgende Infoflashes gepubliceerd:

5.2. Publicaties en actualiteit
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 y 12 01 2018 – Reporting FIMIS (Financial Institutions and 
Markets Information System) – FMSA – Mededeling van de 
jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten 
voor het boekjaar 2017

 y 09 02 2018 – Voorlopige financiële enquête
 y 30 03 2018 – ECB reporting
 y 09 04 2018 – Passende interne procedures voor het 
melden van inbreuken

 y 11 04 2018 – General Data Protection Regulation 
of Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Toezichthoudende overheid

 y 09 05 2018 – Portability
 y 16 05 2018 – Vragenlijst 2018 voor de evaluatie van de 
minimale veiligheidsnormen – gecontroleerd jaar 2017

 y 31 05 2018 – Vragenlijst 2018 voor de evaluatie van de 
minimale veiligheidsnormen – auditjaar 2017 – Informatie 
volgend op de publicatie van 16 mei 2018

 y 01 06 2018 – European Commission legislative proposals 
on sustainable finance

 y 05 06 2018 – Onbetaalde pensioenrechten
 y 08 06 2018 – Wetsontwerp inzake de omzetting van de 
Portability-Richtlijn 2014/50/UE

 y 03 09 2018 – Omzetting IORP II naar nationale wetgeving

 y 13 11 2018 – Is het UBO-
besluit van toepassing op 
de OFP?

 y 21 11 2018 – Nieuwe 
maatregelen tegen 
belastingfraude en 
belastingfraude door 
pensioenfondsen op komst

 y 28 11 2018 – Verplichting 
tot aanstelling van een Data 
Protection Officer (DPO) voor pensioenfondsen

 y 30 11 2018 – Wetsontwerp tot omzetting van de IORP 
II-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op IBP’s en tot wijziging van de WIBP betreffende 
het toezicht op de IBP’s

 y 12 12 2018 – Ann Verlinden, de nieuwe Secretaris-
Generaal van PensioPlus. Marc Van den Bosch vervoegt de 
vereniging in de functie van Adjunct-Secretaris-Generaal

 y 12 12 2018 – Wijninckxbijdrage
 y 20 12 2018 – Goedkeuring wetsontwerp voor omzetting 
IORPII naar nationale wetgeving

 y 31 12 2018 – EMIR refit
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PensioPlus organiseert jaarlijks 2 kleine en 1 grote enquête bij een representatief staal van 
de Belgische IBP’s.

De twee kleine enquêtes worden georganiseerd in januari en juli en peilen naar de 
rendementen over het voorbije jaar/de voorbije zes maanden.

Eenmaal per jaar wordt in de maand maart een uitgebreide enquête georganiseerd over 
de gedetailleerde activaspreidingen, planinformatie en funding ratio’s van de Belgische 
IBP’s.

De resultaten zoals hieronder vermeld zijn gebaseerd op de voorlopige resultaten 2018 
zoals bekomen in de peiling van januari 2019. De definitieve resultaten 2018 worden 
opgevraagd in maart 2019 en zullen worden voorgesteld tijdens het Financieel Seminarie 
van 16 mei 2019 en nadien gebundeld worden in een uitgebreid rapport.

5.3. Financiële enquêtes in 2018
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Jaarlijks nettorendement
Nominaal

Jaarlijks nettorendement
Reëel (na inflatie)

2018 -3,21% -5,55%

  3 jaar 2,30% 0,13%

  5 jaar 4,44% 2,92%

10 jaar 6,45% 4,70%

15 jaar 5,18% 3,18%

20 jaar 4,13% 2,14%

25 jaar 5,38% 3,49%

30 jaar 5,83% 3,76%

Sinds 1985 6,46% 4,39%

Resultaten
63 IBP’s namen deel aan de enquête. Zij vertegenwoordigen een totaal van activa van 
22,6 miljard EUR, hetzij ongeveer 64% van de markt.

Rendement
Het gewogen gemiddeld rendement in 2018 bedraagt -3,21%. Over een langere 
periode behalen IBP’s de volgende rendementen:
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De spreiding van de activa ziet er als volgt uit:  
De definitieve resultaten 2018 zullen met meer informatie en een uitgebreidere analyse 
beschikbaar zijn in het rapport betreffende de financiële enquête over het boekjaar 2018.  
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1985 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aandelen 26% 50% 40% 29% 33% 37% 31% 32% 36% 34% 36% 37% 39% 37%

Obligaties 54% 40% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 46% 46% 49% 50% 50% 48%

Immobiliën 1% 4% 9% 6% 7%  5% 7% 7% 9% 5% 6% 5% 5% 4%

Diversen 11% 2% 6% 11% 6% 3% 6% 6% 5% 3% 4% 4% 3% 2%

Liquiditeiten 8% 4% 5% 7% 5% 6% 10% 4% 4% 12% 5% 4% 3% 8%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NAVIGATIE

77



PensioPlus informeert regelmatig de pers over de globale evolutie van de sector, 
over de resultaten van de financiële enquêtes en de performantie van de Belgische 
pensioenfondsen. Ook over de beslissingen, standpunten en initiatieven van de Belgische 
regering en Europa communiceert de organisatie haar mening en legt ze uit welke de 
gevolgen zijn voor de Belgische pensioeninstellingen.

02 02 2018
 �  Rendementen Pensioenfondsen 2017 (financiële enquête – eerste resultaten)
 � Pan-Europese pensioenfondsen: een succesverhaal en next steps
 �  Belgische pensioenfondsen zijn veilig en stressbestendig: evolutie en hoe staan ze in relatie tot het wettelijk pensioen

http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=127&frm=0

5.4. PensioPlus en de pers
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Traditiegetrouw organiseert PensioPlus een 
multidisciplinaire opleiding over de tweede pijler 
pensioenen en de werking van een pensioenfonds IBP: 
de Belgian Pension Academy® of BPA®.

Deze opleiding bestaat uit een basisopleiding en een 
voortgezette vorming over actuele topics. De BPA® 
biedt de mogelijkheid om op korte tijd de nodige 
kennis te vergaren over aanvullende pensioenen en kan 
gevolgd worden door iedereen die werkzaam is op dat 
gebied: een pensioenfondsbeheerder, een lid van een 
toezichtcomité, een lid van een operationeel orgaan 
of van de algemene vergadering van een IBP (als 
vertegenwoordiger van werkgevers of werknemers), een 
sectorale inrichter, een werknemer van een bedrijf met 
verantwoordelijkheden voor aanvullende pensioenen, 
een sponsor, een juridisch adviseur, een advocaat 

of fiscale specialist die 
actief is in de sector als 
toeleverancier van diensten 
aan een pensioenfonds, 
of iemand met beleidsverantwoordelijkheden inzake 
pensioenen binnen de wetgevende of uitvoerende 
macht.

Alle lesgevers zijn deskundigen op hoog niveau en 
actief in pensioenfondsen (bedrijven of sectoren), 
advocatenkantoren of consultancybedrijven, 
of autoriteiten zoals de FSMA. Dit zorgt voor 
een bijzondere combinatie van theorie en 
praktijkvoorbeelden. Uiteraard spelen de lesgevers in 
op de laatste ontwikkelingen op regelgevend vlak en op 
actuele gebeurtenissen.

5.5. Open vorming: De Belgian  
Pension Academy®
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De basisopleiding bestaat uit vijf modules, gespreid 
over een korte periode van twee maanden. Elke module 
bevat drie lessen van telkens twee lesuren. Het geheel is 
logisch opgebouwd en de modules zijn complementair 
aan elkaar:

 y Module 1: Het prudentiële juridisch kader
 � Les 1: De structuur en de werking van een OFP
 � Les 2: Deugdelijk bestuur
 � Les 3: Het prudentieel toezicht

 y Module 2: Het sociaal en fiscaal juridisch kader en de 
boekhoudkundige aspecten

 � Les 1: De sociaal-juridische aspecten
 � Les 2: Het fiscaal kader
 � Les 3: De boekhoudkundige aspecten

 y Module 3: De financiering van een pensioenregeling, de 
financiële en actuariële aspecten

 � Les 1: Financiële wiskunde
 � Les 2: Actuariële aspecten
 � Les 3: De financiering van een pensioenregeling

 y Module 4: Regelgevend 
kader, investering cyclus, 
Risk Management en 
ALM

 � Les 1: Regelgevend 
kader en 
investering cyclus

 � Les 2: Risk 
Management

 � Les 3: ALM – Asset 
Liability Management

 y Module 5: Financiële markten en producten, delegatie 
van het beleggingsbeleid en performance meting

 � Les 1: Inleiding tot financiële markten en 
producten

 � Les 2: Delegatie van het beleggingsbeleid
 � Les 3: Performance meting
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Investments, Economische cyclus – monetair beleid, 
Portefeuille management – Principes en praktijken, 
Investeringsfondsen en stakeholders, IORP II en EU-
regelgeving, Portefeuille/Asset management – Actuele 
trends. Het is ook mogelijk andere topics voor te stellen.

De BPA® is erkend door het Instituut van Actuarissen 
in België (IA|BE), het Beroepsinstituut van Erkende 
Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), de Orde van 
Franstalige en Duitstalige balies in België (Ordre 
des barreaux francophones et germanophone de 
Belgique) en de Orde van Vlaamse Balies.

De editie van het Franstalige programma ging 
door op 6/3, 20/3, 17/4, 8/5 en 22/5, met 17 
deelnemers. Vijf van hen legden het (optionele) 
examen af.

De editie van het Nederlandstalige programma 
ging door op 16/10, 23/10, 6/11, 13/11 en 20/11, 
met 16 deelnemers. Vijf van hen legden het 
(optionele) examen af. 
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5.6. Vormingen voor bestuurders  
van IBP’s (gesloten vormingen)

Sinds 2007 organiseert PensioPlus een opleiding die 
specifiek gericht is naar de IBP's. Deze opleiding, 
bestuurdersvorming genoemd, is ingegeven door de 
WIBP en de governance circulaire van de FSMA en 
beoogt de principes ervan inzake deugdelijk bestuur uit 
te voeren.

Deze vorming gaat door in de lokalen van de IBP zelf 
en staat open voor iedereen van de IBP of van de 
bijdragende ondernemingen die actief betrokken is bij 
de activiteiten van de IBP, als lid van een operationeel 
orgaan van de IBP, als lid van de algemene vergadering, 
als interne auditor of compliance officer. 

De bestuurdersvorming wordt georganiseerd op maat 
van de aanvragende IBP en kan volgende onderwerpen 
behandelen:

 y de financiële aspecten en de beleggingen;
 y de juridische, sociale en fiscale aspecten;
 y de boekhoudkundige en actuariële aspecten.

In 2018 organiseerde 
PensioPlus 3 volledige 
bestuurdersvormingen: 
bij GBL, bij Belfius en bij 
Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP.
Voor deze vormingen konden we beroep doen op 
volgende leden-lesgevers: 
Christian Bayart (Allen & Overy), Bernard Caroyez (Pensio B 
OFP), Yves Ceelen, (Degroof Petercam Asset Management), Chris 
Desmet (Willis Towers Watson), Mark Desmet (BNP Paribas), 
Isabelle De Somviele (Claeys & Engels), Rob De Staelen 
(Everaert Actuaries), Quentin Galand (PriceWaterhouseCoopers 
Belgium), Pieter Gillemont (PriceWaterhouseCoopers Belgium), 
Gaëtano Grimaldi (PensioPlus), Cédric Hayen (NN Investment 
Partners Belgium), Elise Laeremans (Younity), Yves Lepercq 
(Degroof Petercam Asset Managment), Isabelle Marbaix (Aon 
Hewitt), Simon Pâques (Claeys & Engels), Katya Van Driessche 
(UGent), Jan Van Gysegem (Claeys & Engels), Cécile Van Huffel 
(EY Special Business Services), Marnik Van Impe (PensioPlus), 
Ann Verlinden (PensioPlus).
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5.7. Lunchcauserieën

Een lunchcauserie biedt een toetredend lid de 
mogelijkheid om een uiteenzetting te geven 
over een onderwerp waarin hij een bijzondere 
expertise heeft en die men in het kader van een 
lunch, gesponsord door het betrokken toetredend 
lid, wil delen met de andere leden van PensioPlus. 
Deelname aan de lunchcauserie is gratis.

De lunchcauserieën laten aan de toetredende 
leden-sponsors toe om zich op bepaalde thema's 
te profileren en om de effectieve leden van 
PensioPlus in een aangenaam kader te ontmoeten 
en om met hen van gedachten te wisselen.

In 2018 werden de volgende lunchcauserieën 
georganiseerd:

“Lonende, duurzame 
beleggingen  
in opkomende markten”
Sponsor: Carmignac Risk Management
Sprekers: Michel Wiskirski, Analyst 
Emerging Markets & Sandra Crowl, 
Member of Investment Committee

Inhoud: Duurzame beleggingen 
zullen in de nabije toekomst 
een mainstream benadering worden in de beleggingsindustrie 
en zodoende een integraal deel gaan uitmaken van het 
beleggingsproces. Transparantie en eerlijkheid zijn de duidelijkste 
waarden voor een fondsbeheerder om zijn beleggingsbenadering 
‘verantwoordelijk’ te noemen. Fondsbeheerders en analisten 
zijn beide verantwoordelijk om de sociale, bestuurlijke en 
milieunormen te respecteren in hun selectie van aandelen- en 
obligatiebeleggingen. Het belangrijkste is dat de ESG-criteria 
niet gebruikt worden als een marketingtool of een nieuwe 
“beheersstijl”. De belangrijkste plicht van een fondsbeheerder is om 
de risico’s zo goed mogelijk te beperken. Dit inclusief de risico's 
die samenhangen met slecht bestuur, ondervertegenwoordiging 
van aandeelhouders, oneerbiedigheid tegenover sociale kwesties 
zoals gezondheid en veiligheid en milieu-uitdagingen. Tijdens de 
uiteenzetting werd de specifieke casus van duurzaam beleggen in 
opkomende markten in detail toegelicht.
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“Factor investing in practice: 
how to build truly diversified 
asset allocations and take 
exposure to alternative premia”
Sponsor: HSBC Global Asset Management
Spreker: Jean-Charles Bertrand, Head of 
Multi-Asset

Inhoud: Asset returns worden 
grotendeels bepaald door blootstelling 
aan een aantal onderliggende 
gemeenschappelijke factoren. Een mix 
van macrofactoren en dynamische 
(stijl)factoren kan het rendement van 
gediversifieerde portfolio’s verklaren. Ter 
illustratie werd tijdens de uiteenzetting 
gefocust op factorvooroordelen van 
populaire assetallocaties. Daarna 
werd toegelicht in welke mate het in 
aanmerking nemen van dynamische 
(stijl)factoren kan worden gebruikt om 
de diversificatie van de portefeuille te 
verbeteren en aldus alternatieve premies 
te kunnen ontvangen in een wereld van 
lage verwachte rendementen voor de 
traditionele activaklassen.

22/02

Sustainable Value Creation: "How to Focus 
Capital on the Long Term..."
Sponsor: Van Lanschot Bankiers
Spreker: Richard Klijnstra, Head of Sustainable Value 
Creation

Inhoud: Kortetermijndenken wordt tegenwoordig 
meer en meer onder de loep genomen door 
bedrijven en investeerders, omdat het de 
bedrijfswaarde lijkt te vernietigen, eerder dan waarde 
te creëren voor de samenleving in het algemeen. Omdat ze zich inzetten 
voor het aanmoedigen van langetermijngedrag in de besluitvorming 
bij ondernemingen en investeringen, heeft Van Langschot Kempen een 
nieuwe manier van investeren ontwikkeld (www.shiftto.org). Deze 
houdt in dat aandeelhouders zouden moeten investeren in bedrijven 
die ze echt het best kennen, in plaats van “gewoon” een andere index 
te kopen. Een langetermijnhorizon is noodzakelijk om afstand te nemen 
van kortetermijndenken. Tegelijkertijd zou een actieve betrokkenheid bij 
de bedrijven in portefeuille moeten leiden tot risicobeperking en betere 
langetermijnrendementen. Op deze manier kan economische groei ook 
echt duurzame economische groei worden, die waarde op lange termijn 
creëert zowel voor de asset-eigenaars en de vermogensbeheerders 
als voor de bedrijven. Gedurende deze uiteenzetting ging dhr. Klijnstra 
dieper in op dit nieuwe concept van Sustainable Value Creation (SVC) met 
aandacht voor de belemmeringen die overwonnen moeten worden, en 
hoe een SVC-portfolio beheerd moet worden.
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“Toepassing van research en deskundigheid om verwachte 
rendement te verhogen”
Sponsor: Dimensional Fund Advisors Ltd
Spreker: Nathan Lacaze, CFA, Head of EMEA Portfolio Management

Inhoud: Publieke aandelenmarkten zijn zeer liquide. Beleggers kopen 
en verkopen dagelijks effecten, en daardoor worden informatie en 
verwachtingen gereflecteerd in de prijzen van die effecten. Het is 
logischerwijs voor iedere individuele belegger uitzonderlijk moeilijk om 
slimmer of sneller te zijn dan alle andere beleggers. Dit wordt bevestigd 
door de historische rendementen van beleggingsfondsen. Veel deskundige 
beleggers realiseren zich hoe moeilijk het is om de markt te verslaan. 
Minstens zo moeilijk is het om externe beheerders te identificeren waarvan 
verwacht mag worden dat ze daarin zullen slagen. En wellicht nóg moeilijker 
is het om zo’n beheerder, tegen een redelijke vergoeding, in dienst te 
nemen om een portefeuille te beheren. De sterke groei van indexbeleggen 
toont dat beleggers zich steeds meer bewust zijn van deze uitdagingen.

Dhr. Lacaze lichtte in zijn uiteenzetting toe dat er wel degelijk specifieke 
expertise bestaat die kan worden toegepast om portefeuilles te construeren 
met hogere verwachte rendementen dan de markt. Dit omvat, onder 
meer, expertise op het gebied van Research, Portefeuilleontwerp, 
Portefeuillebeheer, en Trading. Er is geen tegenspraak tussen het bestaan 
van toepasbare expertise en academische theorie, empirische research, 
gezond verstand, en de kennis en ervaring van sommige van de meest 
vooraanstaande professionals in de industrie.

Mezzanine debt 
of infrastructure 
renewable 
Energy 
Sponsor: Société 
Générale 
Spreker: Jean-
Philippe Olivier –
Rive Investment

Inhoud: Hernieuwbare energie 
speelt thans een belangrijke rol in de 
Europese energie-mix en zal in de 
toekomst nog aan belang winnen door 
investeringen die zich meer zullen 
toespitsen op hiernieuwbare energie 
dan op fossiele energie. Tijdens de 
uiteenzetting werd 2 belangrijke 
vragen aangesneden: ten eerste 
waarom is hernieuwbare energie een 
onmisbare activaklasse geworden voor 
pensioenfondsen en ten tweede in 
welke mate heeft mezzanine debt een 
interessant risico/rendement-profiel 
vergeleken met senior debt of een 
deelname in het kapitaal?
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20/09

“Private Debt Funds in Institutional Asset Allocation.  Focus on Senior 
Debt Funds for SMEs and Mid-Cap. Market trends, risk approach, ESG 
considerations” 
Sponsor: Schelcher Prince Gestion / Arkea
Spreker: Richard Brague, Senior Advisor

Inhoud: De zoektocht naar rendement en diversificatie moedigt investeerders aan om 
nieuwe kansen te zoeken. In antwoord op deze behoefte, en geholpen door een steeds 
gunstiger regelgevend kader voor de disintermediatie van banken, heeft Private Debt zich in 
allerlei richtingen ontwikkeld: real estate debt, infrastructure debt en corporate debt.

Maar hoe kan je de voorgestelde thema’s, de kwaliteit van sourcing en dealflow, risico’s die opgelopen 
zijn met betrekking tot het voorgestelde rendement begrijpen, als er geen liquiditeit is en ook geen 
precieze benchmark? Hoe kan een ESG-aanpak worden geïntegreerd in een zo divers en gevarieerd 
investeringsuniversum?

De experten van Schelcher Prince Gestion boden de gelegenheid om deze topics te bespreken met een 
focus op senior debt funds voor KMO’s en midcaps.

Tijdens de lunchcauserie trachtte dhr. Brague een antwoord te bieden op volgende vragen: 
 y Waarom zijn Private Debt Funds interessant voor KMO’s en midcaps? Is dit soort fonds het juiste antwoord op de 
nood aan rendement en diversificatie voor beleggers en hoe verschilt dit product van traditionele debt fondsen 
(Mezzanine, Unitranche, senior LBO, …)?
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“Pan-European Residential: A strategy aiming 
to deliver robust and defensive return” 
Sponsor: Aberdeen Standard Investments
Spreker: Lars Graneld, Senior Investment Specialist – Real 
Estate

Inhoud: Dhr. Graneld lichtte tijdens deze uiteenzetting 
de manieren toe waarop vastgoed kan worden gebruikt 
in de diversificatie van beleggingsportefeuilles. Voor wie 
een verdere laag van diversificatie wil toevoegen aan een 
portefeuille, kan volgens dhr. Graneld residentieel vastgoed 
zelfs een lagere volatiliteit bieden dan commercieel 
vastgoed. Het heeft ook het voordeel van hoge, aan 
het risico aangepaste rendementen, gedreven door de 
sterke duurzaamheid van residentieel inkomen. De vraag 
naar woningen is veel meer voorspelbaar dan die voor 
commerciële sectoren, omdat die minder onderhevig 
is aan cyclische trends. De vraag naar appartementen is 
gelinkt aan de groei van de bevolking en de huishoudens, 
die relatief stabiel is tijdens de economische cyclus, en het 
aanbod is doorgaans beperkt.

Het Aberdeen Standard Pan-European Residential 
Property Fund heeft ook een meerlandenstrategie die 
helpt om het risico te verlagen door te diversifiëren in 
verschillende landen.

“Can consumers save  
the day?” 
Sponsor: M&G Investments
Sprekers: Vaibhav Piplapure, Co-Head 
of Specialty Finance & Patrick Janssen, 
Portfolio Manager

Inhoud: Tijdens de presentatie 
lichtten de experten van 
M&G Investments toe hoe 
consumentenrisico als lucratief alternatief voor 
bedrijfsschuld en onroerendgoedrisico naar voor 
kan worden geschoven. Voor het eerst dwingt de 
Europese Banken Verordening banken ertoe hun activa 
in consumentenleningen te verkopen om hun balans 
te beperken. Men verwacht dat de kapitaalvereisten 
verder zullen toenemen en dat hefboomratio’s werden 
geïntroduceerd. Hoe kan het verkopen van deze activa 
de banken helpen om aan deze nieuwe beperkingen 
te voldoen zonder hun relatie met de klant schade toe 
te brengen? Dhr. Janssen gaf een duidelijk inzicht in de 
aantrekkelijkheid van deze activaklasse en in de manier 
waarop beleggers moeten nadenken over het aangeboden 
rendement voor het door hen gelopen risico. Tijdens deze 
lunchcauserie werd ten slotte ingegaan op de oplossingen 
voor investeerders aan beide kanten van het risicospectrum.
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5.8. Infosessies & Seminaries

In 2018 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

5.8.1. Infosessies:

28/02

“Actuele dossiers in het aanvullend pensioenlandschap”
95 Inschrijvingen

Inhoud: Aanvullende pensioenen staan al enkele jaren hoog in de actualiteit en maken zowel nationaal als Europees 
deel uit van het maatschappelijk debat.
Hierbij gaat het over dossiers die een directe impact hebben en over dossiers die misschien op het eerste gezicht 
niet direct iets met aanvullende pensioenen en pensioenfondsen lijken te maken te hebben, maar toch hun stempel 
erop drukken.
Tijdens deze infosessie gaven sprekers met deskundigheid op dit vlak meer inzicht in deze diverse problematieken. 
Er werd gepeild naar de doelstellingen en prioriteiten van de toezichthouder, er werd stilgestaan bij enkele 
Europese initiatieven en de mogelijke wijzigingen op fiscaal vlak en de implementatie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming werden besproken.

Sprekers: Henk Becquaert - Lid Directiecomité FSMA • Tom Mergaerts - CEO, Amonis • Ann Verlinden - Secretaris-
Generaal a.i., PensioPlus • Christian Bayart - Partner, Allen & Overy (Belgium) • Isabelle de Somviele - Advocaat-
Counsel, Claeys & Engels • Koen Van Duyse - Partner, Tiberghien • Hervé Noël - Ondervoorzitter, PensioPlus
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14/11

“Belgian Growth Fund: een investeringsopportuniteit voor de Belgische 
pensioenfondsen”
17 Inschrijvingen

Inhoud: In 2017 heeft Minister Van Overtveldt een High Level Expert Group de opdracht gegeven 
voorstellen uit te werken ter ondersteuning van groeiondernemingen en Scale-ups in België. Eén 
van de voorstellen die werd weerhouden was de creatie van een investeringsfonds toegankelijk 
voor institutionele beleggers dat zich specifiek richt op de financiering van deze ondernemingen.
Tijdens deze infosessie werden de details van dit initiatief door de fondsbeheerders toegelicht.

Sprekers: Jan Alexander - Head of Fund Investments, PMV
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15/05

”PensioPlus Financieel Seminarie. Innovatie in de pensioenfondswereld”
145 Inschrijvingen

Inhoud: Het centrale thema van het seminarie was “Innovatie in de pensioenfondswereld” 
en omvatte twee luiken: enerzijds hoe een pensioenfonds als institutionele belegger en 
langetermijninvesteerder kan bijdragen tot de financiering van innovatie en nieuwe technologieën 
en anderzijds hoe een pensioenfonds zelf de digitalisering ondergaat en welke opportuniteiten dit biedt in haar 
dagdagelijkse werking. Deze thema’s werden ook gekoppeld aan de voorstelling van de resultaten van de jaarlijkse 
financiële enquête over de rendementen van de Belgische IBP’s tijdens het jaar 2017. Een eerste toelichting behandelde 
het beleid dat door EIOPA wordt gevoerd. Een tweede toelichting ging over de economische toestand en de 
toekomstverwachtingen. In een eerste panelgesprek gaven verschillende sprekers hun mening over het initiatief tot het 
oprichten van een superfonds voor de financiering van Belgische groeibedrijven. Een tweede panelgesprek focuste op 
een aantal innovatieve ontwikkelingen die mogelijk ook een impact kunnen hebben op de dagdagelijkse werking van 
een pensioenfonds.

Sprekers: Johan Thijs - CEO KBC Groep • Gabriel Bernardino - Voorzitter EIOPA • Tom Mermuys - Chief Strategist, 
KBC Asset Management • Ann Verlinden - Secretaris-Generaal a.i, PensioPlus • Vincent Van Dessel - Chairman & CEO 
Euronext Brussels • Pierre Demaerel - Secretary General Belgian Venture Capital & Private Equity Association • Jurgen 
Ingels - Founder Scale-Ups.eu • Tom Feys - Senior Adviseur Financiële Sector op Kabinet van Financiën en Fiscale 
Fraudebestrijding • Luc Vanbriel - Chief Investment Officer KBC Pension Fund • Tom Mergaerts - CEO Amonis OFP • 
Marcel Rottiers - Willis Towers Watson • Stevens Janssen - CEO Sigedis • Edward Huyghe - Head of Communications 
Lee & Ally • Sylvianne Loones - Unilever Belgian Pension Fund OFP • Philippe Neyt - Voorzitter, PensioPlus

5.8.2. Seminaries:
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04/10

“Sustainable Investments in Pension Funds”
95 Inschrijvingen

Inhoud: Duurzame investeringen als onderwerp staat hoog op de agenda van de Europese 
Commissie. Om de 2030-doelstellingen van de EU te halen, zoals overeengekomen in Parijs, 
inclusief een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40%, is ongeveer 180 
miljard euro aan extra investeringen per jaar nodig. Daarom heeft de Europese Commissie 
het actieplan voor duurzame financiering in maart 2018 aangepast en in mei een pakket 
maatregelen gepresenteerd als vervolg op haar actieplan voor de financiering van duurzame 
groei.
Pensioenfondsen zijn per definitie langetermijnbeleggers en daarom overtuigd van de noodzaak van duurzame 
investeringen.

PensioPlus organiseerde een werkgroep die de initiatieven van de Europese Commissie besprak en ideeën 
uitwisselde over de ontwikkeling van een taxonomie. Tijdens dit seminarie werden de resultaten van deze 
werkgroep gepresenteerd.

Samen met investeringsmanagers en consultants zal ook een pragmatisch kader ontwikkeld worden waarmee 
kleinere pensioenfondsen kunnen voldoen aan de vereisten die deze nieuwe initiatieven zullen stellen.

Sprekers: Philippe Neyt - Voorzitter PensioPlus • Martin Spolc - Head of Unit, DG FISMA, Capital Markets Union 
• Ann Verlinden - Secretaris-Generaal PensioPlus • Stefaan Coosemans - Head of Client Relations Flanders and 
Distribution Belgium Candriam • André Snellen - President Pensioenfonds Detailhandel • Philippe Dutertre - 
Director AG2R La Mondiale • Jan Longeval - Voorzitter Werkgroep ESG PensioPlus • Henk Becquaert - Directeur, 
FSMA • Vincent Lantin - Head of Pension Fund, Proximus Pension Fund • Bernard Caroyez - Investment Manager, 
Pensio B OFP • Tom Mergaerts - CEO, Amonis OFP • Chris Desmet - Consulting Actuary, Willis Towers Watson
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29/11

“IORP II”
187 Inschrijvingen

Inhoud: De IORP II-Richtlijn moest uiterlijk tegen 13 januari 2019 omgezet worden in nationale 
wetgeving.

Net zoals bij de IORP I-Richtlijn heeft PensioPlus er steeds voor gepleit dat België een 
pioniersrol zou spelen bij deze omzetting. Die omzetting was noodzakelijk, om

 y  een coherent stabiel wettelijk prudentieel kader te behouden voor alle Belgische 
pensioenfondsen

 y  het Europees karakter verder in te bedden en antwoorden te bieden op de toenemende mobiliteit
 y communicatie en transparantie naar alle stakeholders aan te moedigen met oog voor het vermijden van 
overgereguleerde administratieve invulling.

PensioPlus heeft van in het begin proactief meegewerkt, onder andere door al voordat de Richtlijn definitief 
was gestemd, werkgroepen op te richten rond de mogelijke implementatie. Daardoor heeft PensioPlus samen 
met een werkgroep juristen uit tal van gerenommeerde kantoren mee kunnen helpen aan de redactie van een 
wetsontwerp.

Dit seminarie verschafte in primeur verdere inzichten in dit wetsontwerp.

Sprekers: Philippe Neyt - Voorzitter PensioPlus • Jean-Paul Servais - Voorzitter, FSMA • Christian Bayart - 
Partner, Allen & Overy • Alexander Vandenbergen - Partner, Lydian • Henk Becquaert - Directeur, FSMA • 
Elise Laeremans - Advocaat – Vennoot, Younity • Jan Proesmans - Senior Associate, Stibbe • An Van Damme - 
Advocaat – Vennoot, Claeys & Engels Advocaten • Lut Sommerijs - Pensions Partner, VWEW Advocaten • Daniel 
Bacquelaine - Minister van Pensioenen
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5.9. Werkgroepen

PensioPlus heeft verschillende werkgroepen gecreëerd om de betrokkenheid van 
al haar leden bij haar lobbyactiviteiten te verhogen. Alle effectieve en toetredende 
leden kunnen deelnemen. De lijst van werkgroepen is opgesteld in functie van een 
bepaald thema, de actualiteit of de dringende ontwikkelingen rond een specifiek 
onderwerp.

De werkgroepen bereiden het lobbywerk rond een specifiek thema voor. De 
planning en organisatie van de vergaderingen en het werk van de werkgroepen 
worden bepaald in functie van de actualiteit en de besprekingen met de 
beleidsmakers en de FSMA.

NAVIGATIE

93



W
ER

KG
RO

EP
EN

In 2018 waren volgende werkgroepen actief:

DB2P

PensioPlus is als representatieve vereniging van pensioeninstellingen en sectorale 
pensioeninrichters vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen en comités van 
Sigedis en de DB2P. Om de bekommernissen van haar leden goed te kennen en een 
optimale informatiedoorstroming te organiseren, komt de interne PensioPlus werkgroep 
Sigedis zowel digitaal als fysiek bijeen en krijgen de leden van de werkgroep zeer 
regelmatig een terugkoppeling over de discussies ter zake. In 2018 waren de belangrijkste 
thema’s de gegevensflow Push Affiliate Data, de Wijninckxbijdrage, de Premiumverklaring, de identificatieproblemen 
en het opstellen van instructies naar aanleiding van het nieuwe kader voor pensioenen in de openbare sector en de 
bepalingen betreffende de instelling van een aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor 
de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.

Transparantie

Deze werkgroep werd opgericht in antwoord op de communicatie van de FSMA over de transparantie inzake 
pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement. De groep bestond uit experten 
uit de sector en rapporteerde aan de Raad van Bestuur van PensioPlus over de aandachtspunten die volgens de 
FSMA belicht moesten worden, ten gunste van onze leden, zoals de coherenties van de informatie in de verschillende 
bestaande documenten en het verschil tussen enerzijds de transparantie en anderzijds de communicatie.

De werkgroep heeft verder ook in 2017 het eerste werk van de Commissie Aanvullende Pensioenen opgevolgd. 
Dat bestond erin, in het kader van de IORP II-Richtlijn, te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk waren inzake 
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transparantie. Ook nam PensioPlus in 2018 deel aan een analyse om te bepalen in welk 
document alle informatie het best kan worden gecommuniceerd.
Verschillende aanbevelingen over dit onderwerp werden overgemaakt aan de Commissie 
Aanvullende Pensioenen.

Daarnaast organiseerde PensioPlus, in overleg met zijn leden, op 5 juni 2018 een 
bijeenkomst tussen de FSMA en de beheerders van PensioPlus, om de FSMA de praktijk 
van elke dag toe te lichten.
 

Steering Committee PEPF

België heeft zich bewust geprofileerd als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen van 
multinationale ondernemingen om een extra stimulans te creëren met het oog op het behoud of de vestiging 
van de verschillende beslissingscentra in België. Met de bijzondere aandacht die België besteedt aan de 
omzetting van de IORPII-Richtlijn in haar nationale wetgeving, herbevestigt zij haar ambitie in dit kader.

De pan-Europese pensioenfondsen zijn steeds een speerpuntdossier geweest voor PensioPlus. Een stuurgroep 
van effectieve leden onder voorzitterschap van Dhr. Eddy Genot, ex-VP Finance J&J, heeft al begin 2015 een 
pijnpuntennota opgesteld met een oplijsting van alle belemmeringen. Deze werd ondertussen gecommuniceerd 
aan alle belanghebbende overheidsinstanties. Ook in 2018 werden met succes aanhoudende inspanningen 
geleverd door de werkgroep om via wetgevende initiatieven de laatste (potentiële) obstakels weg te werken bij 
de omzetting van de richtlijn.
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Multi-inrichterspensioenstelsels

Deze werkgroep buigt zich over onderwerpen in het kader van multi-
inrichterspensioenstelsels (MIPS) en meer bepaald over de vele vragen die in dit kader 
gerezen zijn naar aanleiding van de wet diverse bepalingen van 15 mei 2014. In augustus 
2016 heeft FSMA een circulaire uitgebracht aangaande de multi-inrichterpensioenstelsels. 
PensioPlus bleef ook in 2018 ijveren om de obstakels voor de concrete toepassing 
van de wet in de praktijk weg te werken. Deze obstakels zijn wat PensioPlus betreft 
tweeërlei. Enerzijds is er de problematiek rond het begrip “identiek” en de zeer strikte 
interpretatie hiervan door de wet en dus ook door FSMA, die er in de economische 
realiteit van overnames, fusies en splitsingen binnen grote groepen op neerkomt dat deze vereiste meestal niet kan 
verwezenlijkt worden en de wet dus dode letter blijft. Anderzijds zijn er de stringente bepalingen van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid wat al evenmin het opzetten van een MIPS ten goede komt.

Stress Test 2017

EIOPA coördineert binnen Europa de tweejaarlijkse stress tests voor financiële instellingen. De stress tests voor IBP’s 
georganiseerd in 2017 hadden twee doelstellingen: 1) Inzicht krijgen in de veerkracht van financiële instellingen bij 
ongunstige marktontwikkelingen; 2) Inzicht krijgen in de impact op de reële economie en de financiële markten bij een 
verhoogde stresssituatie. Begin 2018 bekeek deze werkgroep de resultaten. Net als bij de vorige stress tests waren deze 
resultaten voor de Belgische pensioenfondssector in het algemeen positief.
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IORP II – Omzetting richtlijn

Op 23 december 2016 publiceerde de Official Journal de nieuwe IORP II-Richtlijn 
(Directive 2016/2341). De lidstaten kregen twee jaar de tijd om de Richtlijn om te zetten 
in nationale wet- en regelgeving.

PensioPlus besloot al in 2016 om een werkgroep op te richten ter voorbereiding en 
facilitering van deze wetgevende werkzaamheden met als doel een analyse te maken van 
de belangrijkste wijzigingen die IORP II met zich meebrengt voor Belgische IBP’s, alsook 
de impact van deze wijzigingen voor de Belgische IBP’s te analyseren en begin 2017 een 
eerste voorstel van wettekst te formuleren.

Om tot dit resultaat te komen werden in verschillende sessies volgende deelaspecten van de Richtlijn overlopen:
 y Definities en algemeen kader
 y Cross border activiteiten
 y Governance
 y Transparantie
 y Toezicht
 y Juridische vertaalslag

Om de bespreking verder zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werden de werkzaamheden van de werkgroep 
opgesplitst in een aantal subwerkgroepen, wiens werkzaamheden resulteerden in het uiteindelijke eerste voorstel 
van wettekst. Dit werd na validatie door de bevoegde organen binnen PensioPlus in mei 2017 overgemaakt aan de 
toezichthouder en het betrokken kabinet. Daarna volgden toelichtingen bij alle stakeholders en werd er afgesproken om in 
2018 hier samen grondig op verder te werken. 
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Gedurende de periode van eind april tot begin juni heeft de werkgroep juristen 
proactief een voorstel van wet uitgewerkt inclusief een memorie van toelichting, 
waarin zoveel als mogelijk de bekommernissen van de sector werden verwoord. Na 
goedkeuring ervan op de Raad van Bestuur van PensioPlus 18 juni 2018 werden dit 
document en de bijhorende uitgebreide toelichtende presentatie aan de kabinetten en 
andere stakeholders overgemaakt. Inmiddels werd tevens een brief “stating the need of 
urgency” toegezonden aan het bevoegde kabinet. 

Op 11 juli 2018 werd dan de eerste draft van voorontwerp van wet gecirculeerd. 
Hoewel PensioPlus zeer verheugd was dat het merendeel van de initieel door de 
werkgroep opgestelde tekst terug te vinden was in het voorontwerp van wet werden toch nog een aantal opmerkingen 
geformuleerd. Sommige van deze opmerkingen werden alsnog overgenomen in de finale tekst.

Governance

In de IORP II-Richtlijn, die in Belgische wetgeving geïmplementeerd moest zijn tegen 13 januari 2019, is een heel 
uitgebreid hoofdstuk voorzien over “Governance”. Dit betekent dat de WIBP ook wat dat betreft in belangrijke mate 
moest aangepast worden.

Uit de sector vernam PensioPlus dat velen hierin een gelegenheid zagen om de administratief meer complexe structuren 
van de pensioenfondsen aan te passen aan de noden van vandaag en om in een meer werkbare Algemene Vergadering, 
Raad van Bestuur en eventueel operationele organen te voorzien. Deze problematiek speelde zowel bij pan-Europese 
pensioenfondsen, in sectoren als bij ondernemingspensioenfondsen met talrijke leden/bijdragende ondernemers.
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Daarom richtte PensioPlus eind 2017 de werkgroep “Governance” op die tot doel had na 
te gaan of en in welke mate het nuttig, noodzakelijk en haalbaar was om de WIBP in die 
zin te herschrijven.

De inspanningen van deze werkgroep hebben er mee toe geleid dat er met de 
verzuchtingen van de sector rekening gehouden werd bij het herschrijven van de 
WIBP op het vlak van de centrale rol van de Raad van Bestuur die uiteindelijk de 
eindverantwoordelijkheid draagt voor het naleven door de IBP van de bepalingen 
van deze wet (of die krachtens deze wet zijn vastgesteld) en de versoepeling van de 
vertegenwoordiging binnen de Algemene Vergadering, waar dit nu ook een vennoot, 
zaakvoerder, bestuurder, lid van directiecomité of werknemer van een onderneming, instelling of entiteit die een 
controlebevoegdheid uitoefent over het lid-rechtspersoon kan zijn.  

General Data Protection Regulation of Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

Op 27 april 2016 werd de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG gestemd.

De Verordening trad in werking op 24 mei 2016 en werd van toepassing in de nationale wetgevingen met ingang van 
25 mei 2018.

Het is een Verordening, die in tegenstelling tot een Richtlijn rechtstreekse werking heeft in het nationaal recht en een 
meer uniforme, globale toepassing van de regels in de hand werkt.
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Toch werd aan de Lidstaten nog ruime mogelijkheid gelaten om de principes via 
nationale regelgeving te preciseren. Een coördinatie van de bestaande nationale 
privacywetgeving drong zich dus op. Ook moest erover gewaakt worden dat de 
bestaande vlotte elektronische gegevensuitwisseling niet nodeloos werd bemoeilijkt. 
Bovendien bleef er nog veel onduidelijkheid en bestond er een merkelijke noodzaak om 
één en ander uit te klaren. Tot slot bleek verdere harmonisering op Europees niveau 
nodig (door het Europees Comité voor gegevensbescherming).

In dit licht heeft PensioPlus rond dit topic, na een succesvolle infosessie voor haar leden 
in september 2017, een werkgroep opgericht met als eerste doelstellingen voor 2017:

 y Het uitklaren van een aantal juridische onduidelijkheden.
 y Het meegeven van eerste praktische richtlijnen rond de nieuwe verplichtingen opgelegd door de 
Verordening.

Deze werkgroep heeft zich in een eerste sessie gebogen over het inventariseren van juridische 
vraagstukken zoals:

 y Welke activiteiten leiden tot de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming?
 y Wat is een (hoog) risico?
 y Is het pensioenfonds een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker of beide samen?
 y Welke juridische grondslag bestaat er voor pensioenfondsen om persoonsgegevens te verwerken?
 y Welke informatieverplichtingen legt de Verordening op aan het pensioenfonds en ten aanzien van 
wie?

In een tweede werksessie werd meer specifiek ingegaan op de nieuwe verplichtingen door de Verordening 
opgelegd aan pensioenfondsen, zoals de documentatievereisten onder de vorm van een Privacy Policy, 
Trainings- en informatie Policy, breach notification, de aanstelling van een data protection officer, …
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Aangezien de toepassing van deze Verordening in de praktijk gebeurt met een 
voortschrijdend inzicht, werden de werkzaamheden van deze werkgroep in 2018 
intens verdergezet en werden een aantal vragen en interpretatieproblemen aan de 
Privacycommissie (thans de Gegevensbeschermingsautoriteit genaamd) voorgelegd. De 
verdere besprekingen in de werkgroep hebben geleid tot een beter begrip van de 
concrete toepassing van de nieuwe verplichtingen in de praktijk. 

Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden

De minister van pensioenen werkte in 2018 aan een voorstel om een vrij aanvullend pensioen voor 
werknemers mogelijk te maken. In het regeerakkoord werd hierover volgende paragraaf opgenomen: 
“Het wordt mogelijk gemaakt voor de werknemers om een vrij aanvullend pensioen in de tweede pijler 
op te bouwen via inhoudingen op het loon verricht door de werkgever. De werknemers bepalen, binnen 
bepaalde grenzen, vrij het bedrag. De fiscale voordelen zullen gelijk zijn aan deze die van toepassing 
zijn voor aanvullende pensioenstelsels die door werkgevers worden ingesteld.” Dit werd nogmaals 
bevestigd in het zomerakkoord.

De werkgroep binnen PensioPlus heeft zich gebogen over een aantal studies en over gelijkaardige 
initiatieven in het buitenland. Aan de hand van deze informatie deed ze in 2018 aanbevelingen voor de 
Belgische context. 
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Minimale veiligheidsnormen

Deze werkgroep is opgestart op vraag van sommige leden, om standpunten en 
verschillende praktijken uit te wisselen.

De minimale normen hernemen de basisprincipes van informatiebeveiliging. Toezicht op 
de naleving van die normen gebeurt op basis van een vragenlijst die wordt bezorgd 
via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid.

Wie deze normen naleeft, krijgt of behoudt de toestemming om gegevens uit te wisselen met de DB2P. 
De talrijke recente en nog aan de gang zijnde wijzigingen zijn aangepakt. De laatste vragenlijst was al 
licht aangepast aan de GDPR. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bekijkt de vragenlijst voor het 
jaar 2019. Deze zal minder uitgebreid zijn, onvolledige vragen zullen geherformuleerd worden, vragen 
worden gehergroepeerd en vragen die opgesplitst zijn worden geschrapt. Het formulier zal worden 
afgestemd op ISO 27002 (richtlijnen voor organisatorische normen voor informatiebeveiliging en goede 
praktijken voor het beheer van informatiebeveiliging) en op de GDPR.

Op 5 september 2018 werd de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging 
van diverse wetten betreffende de GDPR aangenomen. Deze wet trad in werking op 10 september 
2018 en wijzigt artikel 24 van de KSZ-wet die men moet samenlezen met het KB tot uitbreiding van 
het netwerk van de sociale zekerheid en waardoor nu de organisaties die toegang hebben tot de KSZ-
registers, en dus ook de pensioeninstellingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WAP 
niet langer verplicht zijn een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen.

Deze wijzigingen zijn al op het formulier vastgelegd.
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Fiscaliteit – de 80%-regel

In het Regeerakkoord van 2014 stond met betrekking tot de 80%-regel het volgende 
vermeld:

 y “De toepassingsproblemen zullen onderzocht worden. 
 y Er zal onderzocht worden om de 80%-grens voor de aanvullende pensioenen tevens 
uit te drukken in punten. 

 y Berekeningen op basis van identificeerbare parameters die rekening houden met de 
reeds gepresteerde loopbaan. Er zal gewerkt worden met een gemiddeld loon over 
een aantal jaren. De parameters zullen in overeenstemming gebracht worden met de beschikbare 
informatie in de DB2P.”

Aangezien het de bedoeling was om dit dossier nog in 2018 op de regeringstafel te krijgen, startte 
PensioPlus proactief een werkgroep op om desgevallend actief te kunnen deelnemen aan de debatten 
hieromtrent.

De werkgroep kwam al gauw tot volgende vaststellingen:

 y Veel begrippen en voorwaarden zijn voor collectieve plannen onduidelijk, onzeker en moeilijk 
toepasbaar, waardoor er een grote onzekerheid heerst, internationale spelers aarzelen om activiteiten 
in België te ontwikkelen en deze onduidelijkheid ook leidt tot een niet-uniforme toepassing. 

 y Het kader van de 80%-grens reglementering is niet aangepast aan de arbeidsmarkt van de 21ste 
eeuw (vroeger een lineaire loopbaan bij één werkgever terwijl nu veel carrières gemengd zijn, het 
bestaan van veel bijzondere statuten, meer aandacht voor work-life balance zoals demotie, sabbaticals, 
deeltijdse arbeid).
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 y Het plandesign is geëvolueerd: 
 � Vroeger quasi uitsluitend defined benefit plannen (die nog een tijd meegaan).
 � Nu voornamelijk defined contribution en cash balance.
 � De financiële markten zijn ondertussen fundamenteel gewijzigd (lage 
interestvoet, lage financiële opbrengsten en dit versus forfaitaire berekening 
winstdeelname).

 y De levensverwachting zijn aanzienlijk toegenomen en de opname van pensioenen 
verlaat.

 y Er is een duidelijke evolutie in de informatisering, waardoor zeer veel informatie 
beschikbaar is.

 y Er is een spectaculaire toename aan crossborder tewerkstelling, terwijl er een gebrek is aan een 
Europees trackingsysteem wat de opvolging van de opbouw en uitkering uiterst moeilijk maakt.

 y Er zijn geen indicaties in collectieve plannen van misbruik voor fiscale doeleinden.
 y Collectieve plannen worden collectief beheerd en iedere individualisering verhoogt exponentieel de 
administratieve lasten en de beheerskosten.

Op basis van deze vaststellingen werden in een drietal werksessies een aantal conclusies vastgelegd in 
een finaal werkdocument dat in voorkomend geval kan dienen als leidraad naar het beleid:

 y Het definiëren van controleerbare en identificeerbare parameters waarbij het streven naar 
rechtszekerheid en rechtvaardigheid centraal staan. 

 y Het gebruik van het begrip “normale bezoldiging” vormt één van de belangrijkste elementen.
 y Een gelijke berekeningswijze van de 80%-grens voor DB, DC en cash balance.
 y Geen fiscale sancties bij de werkgever voor overschrijding van de grens door situaties uit het 
verleden.
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Duurzaam beleggen

Hoewel niet nieuw wordt duurzaam beleggen een onderwerp waaraan elk pensioenfonds 
in de toekomst aandacht zal moeten besteden.  De nieuwe IORP II-Richtlijn bevat een 
aantal bepalingen rond duurzaam beleggen, onder andere in het kader van eigen 
risicobeoordeling en het risicobeheerssysteem.  Daarnaast heeft de Europese Commissie 
een aantal initiatieven genomen rond duurzaam beleggen die mogelijk bekomende 
aandacht vereisen van pensioenfondsen.  In de loop van 2018 hebben vier werkgroepen, 
onder leiding van Jan Longeval, zich gebogen over de problematiek van duurzaam 
beleggen, de impact van IORP II en nieuwe directieves die door de Europese commissie 
werden uitgewerkt in dit verband. 

Omdat de verschillende begrippen die in het kader van duurzaam beleggen gehanteerd worden 
vaak voor verwarring zorgen, heeft de werkgroep deze geïnventariseerd en gepoogd een eenduidige 
definitie te geven gebaseerd op het werk dat reeds binnen Eurosif in dat kader werd verricht. 
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Perspectieven 2019

Harmonisatie arbeiders – bedienden 
Op initiatief van het kabinet werd in het verleden aan de hand van een aantal 
vragen samen met de sociale partners nagegaan hoe de wet van 5 mei 2014 moet 
geïnterpreteerd worden en of eventuele wetswijzigingen vereist zijn. De PensioPlus 
werkgroep loopt hiermee enigszins parallel en helpt mee om vanuit de sector te 
proberen om antwoorden te vinden op al deze vragen. Bedoeling is om in het kader 
van de naderende deadlines voor het harmonisatietraject deze werkgroep in 2019 
opnieuw te activeren onder leiding van en in nauwe samenwerking met de werkgroep sectoren en een juristenwerkgroep 
gespecialiseerd ter zake.

Uitvoeringsbeluiten van de WIBP
Om de omzetting van IORP II in Belgisch recht te voltooien, moeten er nog een aantal uitvoeringsbesluiten van de 
WIBP worden aangepast, zoals het KB van 12 januari 2007 betreffende het prudentieel toezicht op de instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening en het KB van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening. 

Daarnaast heeft de FSMA reeds aangekondigd dat zijn in de loop van 2019 haar verwachtingen ten aanzien van de invulling 
van de, al dan niet nieuwe of gewijzigde, wettelijke vereisten kenbaar zal maken door middel van circulaires. Daarbij zullen 
de bestaande circulaires, zoals die over deugdelijk bestuur, worden herwerkt in functie van de betrokken wetswijzigingen 
en zullen circulaires over thema’s zoals bv. de SIP, de prudente aanleg van technische voorzieningen en het financieringsplan 
worden uitgewerkt.
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5.10. Consultatieve werkgroepen

5.10.1. Sectoren (CWS)

PensioPlus organiseert al sinds enkele jaren de sectorale inrichters en pensioenfondsen 
binnen de Consultatieve Werkgroep Sectoren (CWS) van PensioPlus. Deze werkgroep richt 
zich specifiek naar sectoren. Het is de bedoeling om op elke vergadering naast de meer 
actuele thema’s ook een afgelijnd thema meer in detail te bespreken. In 2018 kwamen 
onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 y GDPR
 y Sigedis en sectoren – nota en sectorbevraging
 y Wijninckxbijdrage – definitief stelsel
 y Portability-Richtlijn – stand van zaken
 y Rapportering EIOPA/ECB
 y Transparantie
 y Interpretatie aangifteinstructies DB2P – Feedback FSMA
 y Rondvraag FSMA betreffende niet uitbetaalde pensioenrechten
 y Problematiek van inning pensioenbijdragen via de RSZ voor gepensioneerden
 y Plannen van de regering rond deeltijdse pensionering
 y IORP II implementatie
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5.10.2. Zelfstandigen (CWZ)

In de loop van 2016 heeft deze werkgroep zich gebogen over de interpretatie- en 
implementatievragen in het kader van de wet van 18 december 2015. Naar analogie met 
de WAP-toezeggingen werd ook voor de pensioentoezeggingen voor zelfstandigen een 
oplijsting gemaakt van de praktische problemen en werd deze lijst overgemaakt aan de 
Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

Verder is de werkgroep in 2016 en in 2017 bijeengeroepen in het kader van zeer 
specifieke vragen die aan PensioPlus werden gesteld naar aanleiding van het 
regeringsvoorstel over het opzetten van individuele pensioentoezeggingen voor zelfstandige natuurlijke personen.

In 2018 waren er geen specifieke elementen die aanleiding hebben gegeven tot het samenroepen van deze werkgroep.

5.10.3. Openbare sector (CWOS)

De werkgroep Openbare sector had in 2016 een aantal concrete vragen in verband met de uitvoering en implementatie 
van het voorstel tot hervorming van de ambtenarenpensioenen. Het regeerakkoord somt specifiek een aantal aspecten 
op van het ambtenarenpensioen die het voorwerp zullen uitmaken van onderhandelingen met de sociale partners van 
de publieke sector. PensioPlus wil een constructieve rol spelen als expert ter zake en zo mee helpen bouwen aan een 
nieuwe toekomst met pensioenen van de tweede pijler voor contractuelen.

PensioPlus wil deze werkgroep in 2019 opnieuw activeren, mede in het kader van de uitvoering van de doelstellingen in 
het PensioPlus Memorandum.
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