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1 WOORD VAN DE VOORzIttER
Het jaar 2013 werd gekenmerkt door verschillende wijzigingen zowel op Belgisch en Europees niveau als 
op het niveau van onze vereniging.

Zowel de cijfers van de FSMA als deze van Sigedis tonen de verdere democratisering van de aanvullende 
pensioenen aan. Vandaag bereiken ze 2,8 miljoen Belgen, hetgeen een verdubbeling vergegenwoordigt 
van de tweede pijler in de laatste 10 jaar. Daarnaast worden 2de pijler pensioenfondsen steeds 
belangrijker : hun aantal aangeslotenen is in de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. We merken ook op 
dat meer en meer sectoren opteren voor het opstarten van een pensioentoezegging op sectorniveau. Op 
4 februari 2014, zijn er 45 dergelijke plannen met in totaal 1.350.135 aangesloten werknemers.

In het kader van de veralgemening van de aanvullende pensioenen, verwacht BVPI voor 2014 gerichte en 
specifieke activiteiten voor pensioenfondsen die pensioentoezeggingen beheren van contractuele 
ambtenaren en deze met pensioentoezeggingen voor zelfstandigen, en dit alles zonder afbreuk te doen 
aan de normale activiteiten voor de ondernemingsfondsen en de fondsen die sectorale plannen beheren.

Ook binnen onze vereniging, is de uitbreiding van de aanvullende pensioensector duidelijk voelbaar: in 
2013 ontvingen we 17 nieuwe leden, waaronder twee pensioenfondsen en zes sectorale organisatoren. 
De Raad van Bestuur benoemd de heer Daniel Vanhaeverbeke, vertegenwoordiger van Pensio B, tot lid 
van het Directie Comite van de BVPI. Ook het secretariaat van de vereniging bereidde uit met een nieuwe 
juriste en dit om optimaal te voldoen aan de behoeften van ons steeds talrijker wordende leden.

Bovendien, werd Philip Neyt, sinds 2006 onze voorzitter, door de buitengewone algemene vergadering 
van 25 september aangewezen als onafhankelijk bestuurder en werd hij op 27 november door de Raad 
van Bestuur unaniem herkozen tot voorzitter van onze vereniging. BVPI secretaris-generaal, Karel Van 
Gutte, verliet de vereniging in de maand februari 2014. BVPI en de Raad van Bestuur wil hem hartelijk 
bedanken voor zijn werk en de vele bijdragen die hij heeft geleverd aan de BVPI en haar leden en wensen 
hem veel succes in zijn verdere carrière.

Dankzij de belangeloze medewerking van honderden vrijwillige medewerkers, de inzet van de Raad van 
Bestuur, de leden van het Directiecomite en het secretariaat, werd onze vereniging ook in 2013 
vertegenwoordigd en verankerd en werden de belangen van onze leden verdedigd. Aan allen onze 
hartelijke dank en erkenning voor deze inzet.

Dit jaarverslag geeft in aanvulling op de presentatie van onze vereniging ook een overzicht van het leven 
en de activiteiten van BVPI tijdens 2013. In hoofdstuk 3 maken we een inventarisatie van de belangrijkste 
dossiers die in de loop van 2013 in de sector van aanvullende pensioenen aan bod zijn gekomen. In dit 
voorwoord nemen we reeds een aantal dossiers op die onze speciale aandacht verdienen, startend met 
de dossiers uitgaande van Europa – vaststellend dat de impact van Europa op de aanvullende pensioenen 
steeds groter wordt-, om vervolgens terug te keren naar de verschillende projecten waarvoor het 
initiatief in eigen land werd genomen.

7
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 BVPI’S VERzOEK tOt VRIJStELLING VAN DE FFt  

VOOR PENSIOENFONDSEN

Sinds het begin van 2013 is er een nieuw dossier in de actualiteit: de FTT (Financiële Transactietaks of 
Tobin-taks). Deze heffing zou er komen op voorstel van de Europese Commissie om de financiële sector 
een substantiële bijdrage te laten betalen voor hun aandeel in het veroorzaken van de financiële crisis en 
om speculatie tegen te gaan.

Het voorstel treft ook ten onrechte de Belgische pensioenfondsen. Voor BVPI is de FTT een strategisch én 
principieel dossier geworden: de BVPI, ondersteund door de Belgische regering, dringt er op aan dat 
pensioenfondsen worden vrijgesteld van deze belasting.

 AANPASSING VAN HEt PRUDENtIELE KADER: DE IORP II RICHtLIJN EN 

DE SPONSOR SUPPORt

Op Europees niveau, gaat men soms voorbij aan het feit dat pensioenfondsen instellingen zijn die 
voornamelijk beheerd worden door de sociale partners, en niet de klassieke financiële instellingen zijn 
die moeten concurreren binnen een ééngemaakt Europa.

Vanuit dit (foutieve) idee van een concurrerende Europese markt voor pensioenfondsen, is het de 
bedoeling om een prudentiële kader te creëren dat gelijkaardig is aan dat voor banken en verzekeraars.

BVPI is het IORP II project niet altijd even genegen, omdat het van onjuiste veronderstellingen vertrekt 
(pensioenfondsen worden immers beschouwd als financiële instellingen, men gaat uit van het bestaan 
van een concurrerende markt, en men behandelt pensioenen als commerciële producten, …). Aldus 
gaat men volledig voorbij aan de centrale rol van de sociale partners bij de ontwikkeling en het beheer 
van aanvullende pensioenen en pensioenfondsen.

BVPI is dan ook zeer blij met het standpunt van de Belgische regering vertolkt door Alexander De Croo, 
Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen en Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en 
Minister van Economie, Consumenten en Noordzee. België sluit zich aan bij de kritieken zoals reeds geuit 
door Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Er is nood aan een IORP II maar ze mag de 
ontwikkeling van de pensioenfondsen niet in de weg staan. BVPI is ervan overtuigd dat de bestaande 
wet- en regelgeving in België kan dienen als model voor Europa!

In hun uiteenzetting beamen de twee Vice-Eerste Ministers dat IBP’s een belangrijke rol spelen in de 
tweede pijler pensioenvoorzieningen en onderschrijven zij ook hun rol als belangrijke lange termijn 
investeerders voor onze economie. Verder stellen de ministers ook dat een nieuw regulerend kader voor 
pensioenfondsen dient te zorgen voor een goed evenwicht tussen de stabiliteit van de sector enerzijds 
en de groeimogelijkheden anderzijds. De Belgische regering stelt zich openlijk de vraag of Solvency II wel 
de juiste inspiratiebron is? Er zijn immers fundamentele verschillen met commerciële bedrijven. De 
invoering van een nieuwe regelgeving voor IORPs mag niet overhaast gebeuren. De Quantitative Impact 
Study (QIS) toonde aan dat er nog vele onduidelijkheden zijn.

Tot slot, kondigde commissaris Michel Barnier op 23 mei aan dat de eerste pijler van de richtlijn wordt 
uitgesteld en dat alleen maatregelen van goed bestuur (de 2e pijler) en transparantie (3e pijler) -zowel 
naar de aangeslotenen als naar de toezichthouder- zullen worden opgenomen in het ontwerp van de 
nieuwe IORP-richtlijn II, die wordt verwacht in maart 2014.

Ook in België, hebben verschillende thema’s binnen de aanvullend pensioen sector onze aandacht 
getrokken.

 OVEREENKOMSt OVER HEt EENHEIDSStAtUUt ARBEIDERS/BEDIENDEN

Eén van de belangrijkste dossiers die ons bezighielden in de zomer 2013 is het éénheidsstatuut arbeiders/
bedienden. De vele besprekingen tussen de sociale partners resulteerden in het begin van 2014 in een 
akkoord dat mits de goedkeuring van een wet door het Parlement, de bedoeling heeft om een einde te 
maken aan het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden ook voor wat betreft de 
aanvullende pensioenen en dit in drie periodes, waarvan de laatste eindigt op 1 januari 2025.
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Woord van de voorzitter

ONtWERP WEt DIVERSE BEPALINGEN

Het jaar 2013 gaf ook vorm aan een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen over aanvullende 
pensioenen. Het bevat verschillende titels die onze aandacht trekken en onze verdere opvolging 
verdienen: de verjaring, communicatie met de burgers, aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders, 
uittreding en pensioenleeftijd.

 DISCUSSIE IN HEt KADER VAN DE MINIMALE RENDEMENtSGARANtIE

In 2013 zocht de minister van Pensioenen de standpunten van de sociale partners over het 
gegarandeerde minimumrendement en de eventuele wijziging en dit via een verwijzing van het dossier 
naar de Nationale Arbeidsraad (NAR). BVPI is als deskundige uitgenodigd om de vergaderingen over dit 
onderwerp bij te wonen. Tot dusver heeft de NAR nog geen advies uitgebracht.

De vraag omtrent het behoud van een gegarandeerd minimum jaarlijks rendement van 3,25% op de 
werkgeversbijdragen blijft brandend actueel. De WAP legt de ultieme verantwoordelijkheid voor de 
financiering van de garantie bij de inrichter van de pensioentoezegging. Technisch gezien is het 
belangrijk om duidelijk te maken dat de minimum rendementsgarantie geen jaarlijkse garantie is die op 
elk moment moet worden beoordeeld, maar dat het gaat over een garantie bekeken over de hele 
loopbaan, en dat deze aldus zal worden gefinancierd op het moment van uittreding of pensionering. 
Verder is er ook het argument in de discussie of aanvullende pensioenen niet in ieder geval de taak 
hebben een bescherming te bieden tegen het uithollen van het pensioenvoordeel door inflatie. De 
problematiek rond de rendementsgarantie leidt tot een debat dat vele invalshoeken kent: het risico voor 
de sponsor, de maximale garantie die een verzekeraar kan/wil dragen in tijden van lage rentevoeten, het 
lange termijnkarakter van de rendementsgarantie (niet per jaar en enkel te financieren bij vertrek), de 
pensioenbelofte die gemaakt wordt aan de aangeslotene en het nut en de bestaansreden van de 2e 
pijler pensioenen. 

De BVPI is van mening dat een kwalitatieve tweede pijler dient te streven naar geschikte vervangingsratios 
voor de aangeslotenen. Het bepalen van de pensioentoezegging alsdusdanig, met inbegrip van 
gegarandeerde rendementsgaranties, behoren tot de bevoegdheden van de sociale partners. Een 
gegarandeerd rendement op de bijdragen, zoals bepaald in de WAP, draagt bij aan deze doelstelling. Het 
is echter ook van belang, dat deze verplichting voor de inrichter/werkgever geen belemmering vormt 
voor de oprichting en uitbreiding van de aanvullende pensioen. BVPI benadrukt het belang van het 
lange-termijn denken – de langere levensverwachting moet leiden tot een versterking van de aanvullende 
pensioenen, ze biedt immers investeringsmogelijkheden die leiden tot hogere opbrengsten.

 DEBAt AANGAANDE HEt LOt VAN AANVULLENDE PENSIOENEN IN 

GEVAL VAN ECHtSCHEIDING

Het debat over het lot van aanvullende pensioenen in echtscheidingszaken bleef ook in 2013 aanhouden 
zonder te leiden tot een akkoord. Diverse wetten leiden tot verschillende conclusies: voor sommigen is 
aanvullend pensioen een persoonlijk recht net zoals het recht op wettelijk pensioen, terwijl voor anderen 
de verworven reserves die opgebouwd werden tijdens het huwelijk moeten vallen in het 
gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten. Het Grondwettelijk Hof en de Hoge Raad spraken 
zich onlangs uit over de gemeenschappelijk karakter van de levensverzekering.

Wetgevende verduidelijking leek nuttig, en diverse projecten en voorstellen werden dan ook voorgelegd. 
Tot nu toe is er echter nog geen enkel voorstel door het parlement aanvaard.

 BVPI KIJKt NAAR DE tOEKOMSt

Verschillende onderwerpen worden uitgesteld tot het volgende Parlement. Verkiezingen naderen snel. 
Op initiatief van de Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Minister van 
Middenstand, KMO›s, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle, werd een «Commissie voor de 
hervorming van de pensioenen 2020-2040» opgericht met de missie om toekomstige 
pensioenhervormingen voor te bereiden en in het voorjaar van 2014 een verslag over dit onderwerp voor 
te leggen.
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BVPI heeft in een document aan de Commissie haar input kunnen geven over aanvullende pensioenen 
alsook haar positie kunnen voorleggen aangaande verschillende actuele onderwerpen.

Met het oog op de verkiezingen, heeft BVPI met de hulp van haar leden en onder voorzitterschap van de 
heer Gabriel Perl, een memorandum opgesteld aan de politieke partijen. Dit memorandum besteedt 
aandacht aan BVPI als vereniging en legt uit waar aanvullende pensioenen voor staan. Het behandelt 
verschillende elementen in dit kader en licht het standpunt van BVPI en haar leden toe. BVPI dankt haar 
leden voor hun waardevolle bijdragen, en in het bijzonder de heer Perl om zijn kostbaar advies.

BVPI stimuleert de veralgemening en verbetering van aanvullende pensioenen, aangezien ze een 
belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging van de vervangingsratio voor toekomstige 
gepensioneerden.

Met uw steun, zullen we er in 2014, weer sterker voor u staan!

Philip Neyt

Voorzitter

BVPI-ABIP-BAPI

24/04/2014



11

2 VOORStELLING BVPI

2.1 OVERzICHt VAN DE SECtOR & REPRESENtAtIVItEIt VAN BVPI

Alle 208 Belgische IBP’s samen beheerden per 31/12/2013 18.5 miljard euro, daarvan vertegenwoor-
digden de 118 IBP-leden van BVPI meer dan 80% (15.6 Mia).

Volgens de gegevens van Sigedis1 bouwen 2,5 miljoen unieke werknemers een aanvullend pensioen op, 
daarvan hebben 745.990 aangeslotenen uitsluitend een sectoraal pensioenplan.

De effectieve leden van BVPI vertegenwoordigen meer dan 1.000.000 actieve aangeslotenen.

Daarnaast telt BVPI 59 toetredende leden (waaronder Consultants, advocaten, asset-managers, 
actuarissen, accountants, revisoren, …), die hoofdzakelijk diensten verlenen aan de effectieve leden. 

Kerncijfers IBP’s

pp Bijdragen en uitkeringen (bron FSMA2 en BVPI3) over 2012

pP De Belgische IBP’s ontvingen in 2012 1,3 miljard euro bijdragen. 

•	 84% zijn werkgeversbijdragen, 16% zij werknemersbijdragen.

•	 3% van de bijdragen gebeurde in het kader van de uitvoering van een herstelplan.

pP IBP’s keerden voor 919 miljoen aan prestaties uit (bron FSMA, cfr supra), waarvan

Kapitaal leven Kapitalen overlijden en invaliditeit Renten Afkopen

69% 3% 28% 0,3%

pp Werknemersvertegenwoordiging

pP Uit de jaarlijkse enquête van de BVPI weten we dat er in 2012 in 72% van de IBP’s 
werknemersvertegenwoordiging in de RvB is. 

pP In meer dan 20% van de gevallen waar geen werknemersvertegenwoordiging is in de RvB bestaat 
er een sociaal comité.

pp Gemiddelde Dekkingsgraad (bron FSMA) per 31/12/2012

pP KTV + marge = 143%

pP LTV dekkingsgraad + marge = 115%. 

1 Sigedis, Globaal rapport DB2P, (versie 20/01/2014)
2 Statistieken FSMA over boekjaar 2012 
3 Enquête BVPI over boekjaar 2012

http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions/bpv/Article/Statistics%20bpv/stat.aspx
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pp Enkele technische elementen (bron BVPI)

pP De mediaan actualisatievoet die gebruikt wordt bij Defined Benefit plannen om de LTV 
voorzieningen te berekenen ligt in het interval [4,5%-5%[ (bron: BVPI, cfr supra). 
Meer dan 22% van de respondenten hebben de gebruikte actualisatievoet in 2012 verlaagd en 
11% verwacht deze in 2013 te verlagen.

pP Eind 2012 was de gemiddelde duration van de verplichtingen van de Belgische IBP’s gelijk aan 14.

2.2 WIE IS DE BELGISCHE VERENIGING VAN PENSIOENINStELLINGEN (DE BVPI)?

De Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen – afgekort BVPI – is een vereniging zonder winst-
oogmerk, opgericht in 1975, zij verenigt de IBP’s of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, alsook 
de inrichters van een sectoraal pensioenplan. Bedrijven die activiteiten organiseren of service verlenen in 
het kader van de 2e pijler zijn eveneens welkom als toegetreden lid.

De leden van de BVPI 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.

2.3 ONzE MISSIE

De BVPI 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.

De BVPI treedt op als woordvoerder en vertegenwoordigt haar leden in alle aangelegenheden met 
betrekking tot de tweede pijler aanvullende pensioentoezeggingen.

In samenspraak met de sociale partners en in overleg met de regeringsleiders, beleidsmakers, 
parlementsleden, federale overheidsdiensten, administraties, toezichthouders en anderen, heeft de BVPI 
als doelstelling mee te werken aan de ontwikkeling van een wettelijk en reglementair kader dat erop 
gericht is de aanvullende pensioenvoorzieningen die haar leden, inrichten of beheren ten gunste van 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren in een beroepsgebonden context op een collectieve basis, 
verder uit te bouwen op een duurzame manier en zo tegemoet te komen aan de uitdagingen van de 
vergrijzing en dit als noodzakelijke aanvulling boven het wettelijk pensioen.

De BVPI verdedigt de belangen van haar leden door alle nodige initiatieven te nemen die de 
werkingsvoorwaarden optimaliseren van de instellingen die aanvullende pensioenen beheren of 
inrichten, zowel op juridisch, sociaal, fiscaal als reglementair vlak.

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

De BVPI is vertegenwoordigd in de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen, de Commissie voor de 
Verzekeringen, de AEIP (European Association of Paritarian Institutions), de PensionsEurope en 
verschillende werkgroepen rond aanvullende pensioenen.

De BVPI maakt studies en analyses over alles wat met aanvullende pensioenen te maken heeft.

Informatie wordt vergaard door contact te houden met de verschillende spelers zowel leden als niet 
leden zowel nationaal als internationaal. 
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De BVPI stelt zijn kennis en informatie ten dienste van zijn leden. Leden worden regelmatig geïnformeerd 
via de BVPI Infoflash. In het kader van vorming en opleiding van zowel bestuurders als andere 
betrokkenen bij de pensioeninstelling organiseert BVPI op regelmatige basis zowel open als gesloten 
vormingen. Open vormingen richten zich tot een algemeen ledenpubliek, gesloten vormingen verzorgen 
specifieke opleidingen voor een welbepaalde pensioeninstelling, rekening houdend met de specifieke 
noden.

De BVPI organiseert haar werking rond vier “consultatieve werkgroepen”, zijnde bedrijfspensioen-
fondsen, sectorale regelingen, regelingen voor zelfstandigen en voor de openbare sector. De BVPI biedt 
een forum aan om alle aangelegenheden die de beroepspensioenregelingen aanbelangen te bespreken, 
en om de standpunten die de leden gezamenlijk ondersteunen naar buiten toe bekend te maken.

2.4 DIENSt AAN DE LEDEN

De BVPI zal u graag informeren en u helpen bij het opzetten van uw aanvullende pensioentoezegging 
meer bepaald m.b.t. de administratieve taken en in de contacten met de controle autoriteiten.

Als u lid bent, houdt de BVPI u op de hoogte van alle wijzigingen in de wetgeving en regelgevingen, 
heeft u toegang tot de volledige website, kan u deelnemen aan de opleidingen, infosessies over actuele 
onderwerpen en seminaries die de BVPI organiseert, kan u deelnemen aan verschillende fora en 
werkgroepen rond alle mogelijke onderwerpen m.b.t. aanvullende pensioenen, etc.

Sommige van deze activiteiten zijn voorbehouden voor effectieve leden.

De BVPI stelt via zijn website een aantal publicaties en informatie te beschikking van het grote publiek.

In de mate van het mogelijke, antwoord de BVPI graag op vragen van studenten en onderzoekers in het 
kader van hun onderzoeksprojecten over aanvullende pensioenen of instellingen voor bedrijfspensioen-
voorziening.

2.5 BVPI LEDEN

De BVPI telt twee soorten leden: de “effectieve” leden en de “toetredende” leden. 

De effectieve leden zijn IBP’s of gemeenschappelijke verzekeringskassen 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 geen IBP’s, gemeenschappelijke verzekeringskas of inrichter van een 
sectoraal pensioenplan zijn. Onder onze 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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2.5.1 Effectieve leden A (pensioenfondsen) en B (Sectorale inrichters) per 31/12/13

N° Naam FSMA OFP NL Nom FSMA OFP FR

PENSIOENFONDSEN

1 Aanvullende Pensioenen van ING Belgie, OFP Pensions Complémentaires d'ING Belgique, OFP

2 Abbott Belgian Pension Fund, OFP Abbott Belgian Pension Fund, OFP

3 Amonis, OFP Amonis, OFP

4 AstraZeneca Pension Fund Belgium, OFP AstraZeneca Pension Fund Belgium, OFP

5 Bank Degroof Pensioenplan, OFP Fonds de Pension Banque Degroof, OFP

6 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening 
Arbeiders OFP

Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening 
Arbeiders OFP

7 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening, OFP Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening, OFP

8 Belfius Aanvullend OFP Belfius Complémentaire OFP

9 Belfius OFP Belfius OFP

10 BP Pensioenfonds, OFP BP Pensioenfonds, OFP

11 Cargill Belgium Pension Fund, OFP Cargill Belgium Pension Fund, OFP

12 Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, 
OFP

Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, 
OFP

13 Compaq Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Compaq, OFP

14 Compaq Pension Savings Plan, OFP Compaq Pension Savings Plan, OFP

15 De IBP Fernand Delory, OFP L'IRP Fernand Delory, OFP

16 DHL Employee Benefit Fund, OFP DHL Employee Benefit Fund, OFP

17 Elgabel, OFP Elgabel, OFP

18 Enerbel, OFP Enerbel, OFP

19 Euroclear Pension Fund, OFP Euroclear Pension Fund, OFP

20 Exxonmobil | Pensioenfonds t.v.v. de Arbeiders en het 
Bediendenpersoneel van de groepen Exxon/Esso/Mobil Oil, 
OFP

Exxonmobil | Pensioenfonds t.v.v. de Arbeiders en het 
Bediendenpersoneel van de groepen Exxon/Esso/Mobil Oil, 
OFP

21 Fonds de Pension 2005 Banque Degroof, OFP Fonds de Pension 2005 Banque Degroof, OFP

22 Fonds de Pension Dow Corning, OFP Fonds de Pension Dow Corning, OFP

23 Fonds de pension Merbel Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds, OFP

24 Fonds de pension pour le personnel ouvrier de la SA 
Cimenterie CBR, OFP

Fonds de pension pour le personnel ouvrier de la SA 
Cimenterie CBR, OFP

25 Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP

26 Fonds de Pension Unisys, OFP Fonds de Pension Unisys, OFP

27 Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en Belgique, OFP Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en Belgique, OFP

28 Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP

29 GE Pension Fund, OFP GE Pension Fund, OFP

30 General Motors Pensioenfonds, OFP General Motors Pensioenfonds, OFP

31 Henkel Pension Fund Belgium, OFP Henkel Pension Fund Belgium, OFP

32 Honeywell OFP Honeywell OFP

33 Honeywell Retirement Fund (Belgium), OFP Honeywell Retirement Fund (Belgium), OFP
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34 Huntsman Pension Fund, OFP Huntsman Pension Fund, OFP

35 Hydralis OFP Hydralis OFP

36 IBM Belgium, OFP IBM Belgium, OFP

37 IBP Beobank, OFP IRP Beobank, OFP

38 IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-blue Collars, 
OFP

IRP Coca-Cola Enterprises Belgium White-blue Collars, 
OFP

39 IBP Levi Strauss, OFP IRP Levi Strauss, OFP

40 IBP Ravago, OFP IBP Ravago, OFP

41 IBP van de Handel in Brandstoffen, OFP IRP pour le Commerce de Combustibles, OFP

42 IBP Volvo Belgium OFP IBP Volvo Belgium OFP

43 Instelling Voor Bedrijfpensioenvoorziening Telenet, OFP Instelling Voor Bedrijfpensioenvoorziening Telenet, OFP

44 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Antwerpse 
Waterwerken, OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Antwerpse 
Waterwerken, OFP

45 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Brabo, OFP Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Brabo, OFP

46 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Dow Belgie, 
OFP

Institution de retraite professionnelle Dow Belgique, OFP

47 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS, OFP Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS, OFP

48 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de Ford 
ondernemingen in België, OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de Ford 
ondernemingen in België, OFP

49 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening van Delta 
Lloyd Life OFP

Institution de Retraite Professionnelle de Delta Lloyd Life 
OFP

50 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Werklieden 
VCLB, OFP

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Werklieden 
VCLB, OFP

51 Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak Belgie, OFP Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak Belgie, OFP

52 Integrale GSK Intégrale CCA

53 International Pension Fund KBC, OFP International Pension Fund KBC, OFP

54 IRP de la SA Cockerill Sambre et des soc. affiliées, 
personnel employé et cadre, en abrégé C.S.E.C., OFP

IRP de la SA Cockerill Sambre et des soc. affiliées, 
personnel employé et cadre, en abrégé C.S.E.C., OFP

55 J & J Belgium Pension Fund, OFP J & J Belgium Pension Fund, OFP

56 l'Oreal Pensioenfonds, OFP l'Oréal Fonds de Pension, OFP

57 Mars Belgium Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Mars Belgium, OFP

58 Nestlé Europees Pensioenfonds (NEPF), OFP Fonds de Pensions Nestlé (FPEN), OFP

59 Nieuw Pensioenfonds Carrefour Belgium, OFP Nouveau Fonds de Pension Carrefour Belgium, OFP

60 OFP Provant, OFP  OFP Provant, OFP

61 OGEO 2 Pension, OFP OGEO 2 Pension, OFP

62 Ogeo Fund, OFP Ogeo Fund, OFP

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

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

64 Pensio B, OFP Pensio B, OFP

65 Pensiobel, OFP Pensiobel, OFP

66 Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP

67 Pensioenfonds Agoria, OFP Fonds de Pension Agoria, OFP
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68 Pensioenfonds Belgacom, OFP Fonds de Pension Belgacom, OFP

69 Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van 
Randstad, OFP

Fonds de Pension Sociétés Belges de Randstad, OFP

70 Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP

71 Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP

72 Pensioenfonds InBev - bedienden en arbeiders, OFP Pensioenfonds InBev - bedienden en arbeiders, OFP

73 Pensioenfonds InBev - Kaderleden, OFP Fonds de Pension InBev - Cadres, OFP

74 Pensioenfonds KBC, OFP Fonds de pension KBC, OFP

75 Pensioenfonds Limburg Chemie, OFP Fonds de Pension Limbourg Chimie, OFP

76 Pensioenfonds Metaal, OFP Fonds de Pension Metal, OFP

77 Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP

78 Pensioenfonds PRO, OFP Fonds de Pension PRO, OFP

79 Pensioenfonds Santander Benelux, OFP Fonds de Pension Santander Benelux, OFP

80 Pensioenfonds Senior Management KBC, OFP Fonds de Pension Senior Management KBC, OFP

81 Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP

82 Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP

83 Pensioenfonds TE Connectivity Belgium, OFP Pensioenfonds Te Connectivity Belgium, OFP

84 Pensioenfonds Transport en Logistiek OFP Fonds de pension Transport et Logistique 

85 Pensioenfonds UZ-Gent, OFP Pensioenfonds UZ-Gent, OFP

86 Pensioenfonds van de Bedienden onder barema en 
Arbeiders van de Solvay Groep in Belgie, OFP

Fonds de Pension des Employés barémisés et Ouvriers du 
Groupe Solvay en Belgique, OFP

87 Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
België Gevestigde Aanverwante Bedrijven, OFP

Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
Belgie Gevestigde Aanverwante Bedrijven, OFP

88 Pensioenfonds van Groep Brussel Lambert, OFP Fonds de Pension du Groupe Bruxelles Lambert, OFP

89 Pensioenfonds Vandemoortele, OFP Pensioenfonds Vandemoortele, OFP

90 Pensioenkas Tractebel, OFP Caisse de Pensions Tractebel, OFP

91 Pension & Co IBP, OFP Pension & Co IBP, OFP

92 Pfizer Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Pfizer, OFP

93 Powerbel, OFP Powerbel, OFP

94 Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP

95 Shell Belgium Pension Fund, OFP Shell Belgium Pension Fund, OFP

96 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP

97 Solidariteitsfonds GB-Bedrijven, OFP Fonds de Solidarité GB-Entreprises, OFP

98 TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP

99 TEC Pension, OFP TEC Pension, OFP

100 The Bank of New York Mellon Pension Fund, OFP The Bank of New York Mellon Pension Fund, OFP

101 Tupperware Pensioenfonds, OFP Tupperware Pensioenfonds, OFP

102 Unilever Belgium Pension Fund "Seric", OFP Unilever Belgium Pension Fund "Seric", OFP

103 Unilever Belgium Pension Fund "Union", OFP Unilever Belgium Pension Fund "Union", OFP

104 Unilever Belgium Sociale Kas, OFP Unilever Belgium Caisse Sociale, OFP

105 Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto, OFP Association pour le Plan de Pension Monsanto, OFP
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106 Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia, OFP Association pour le Plan de Pension Solutia, OFP

107 Volvo Car Pensioenfonds, OFP Volvo Car Pensioenfonds, OFP

108 Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds, OFP Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds, OFP

109 Volvo Resultatenfonds, OFP Volvo Resultatenfonds, OFP

110 Voorzorgfonds UCB, OFP Fonds de Prévoyance UCB, OFP

111 Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP

112 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics Bedienden, OFP

113 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management, OFP

114 Voorzorgsfonds CBR, OFP Fonds de Prévoyance CBR, OFP

115 Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie, OFP Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie, OFP

116 Voorzorgsfonds Umicore, OFP Fonds de Prévoyance Umicore, OFP

117 Voorzorgsfonds van l'Oreal België, OFP Fonds de Prévoyance de l'Oréal Belgique, OFP

118 Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP

SECTORALE INRICHTERS

1 Belgische Kamer der Verhuizers Chambre Belge des Déménageurs

2 Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van 
Antwerpen

Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van 
Antwerpen

3 FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren 331 FSE Fonds d'Epargne Sectoriel des Secteurs Fédéraux 331

4 Fonds 2° pijler PC 218 (F2P PC 118) Fonds 2e pilier CP 118 (F2P PC 118)

5 Fonds Voor Bestaanszekerheid Van De Bewaking (FBZB) Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage (FSEG)

6 Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de 
Houtbewerking

Fonds de Sécurité d'Existence de l'Ameublement et de 
l'Industrie Transformatrice du Bois

7 Sefocam Sefocam

8 Sociaal Fonds 331 tot Financiering Aanvullende 
Pensioenen Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector

Sociaal Fonds 331 tot Financiering Aanvullende 
Pensioenen Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector

9 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse 
Gemeenschap vzw

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse 
Gemeenschap vzw

2.5.2 Toegetreden leden per 31/12/13

Firmanaam – Nom de l'entreprise

1 AIG Europe Limited - Belgian Branch

2 Algemene Levensherverzekering Maatschappij

3 Allen & Overy LLP

4 Allianz Blgium

5 Amundi

6 AON Belgium bvba/sprl trading as Aon Hewitt

7 AXA Investment Management Benelux

8 Banque Triodos

9 BNP Paribas Investment Partners Belgium nv/sa

10 BNP Paribas Securities Services 
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11 Capfi Delen Asset Management 

12 Carmignac Gestion

13 Claeys & Engels

14 Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

15 Dexia Asset Management Belgium 

16 DnF Bookkeepers for Pensionfunds

17 DWS Investments 

18 EBCS

19 Edmond de Rothschild Asset Management 

20 Emfea Consulting

21 Energy

22 Esofac Belgium

23 Ethias

24 Eubelius

25 Euronext NV

26 F. Van Lanschot Bankiers

27 Fastnet Belgium

28 Franklin Templeton International Services S.A.

29 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren

30 HSBC Global Asset Management (France)

31 ING Investment Management

32 KBC Asset Management

33 La Française AM (ex-UFG-LFP)

34 Lane Clark & Peacock

35 Linklaters LLP

36 Loyens & Loeff Avocats

37 Lydian CVBA

38 Lyxor Asset Management

39 M & P Consult

40 Mercer Belgium

41 Merryll Lynch International

42 Milliman

43 Natixis Global Asset Management

44 Petercam

45 PKF Bedrijfsrevisoren

46 Precisis

47 Pricewaterhousecoopers Belgium bcbva

48 QBE Re (Europe) Limited Secura Branch

49 Robeco

50 Rockspring PAM
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51 Rothschild & CIE Gestion

52 Sepia

53 Serfinac

54 Société Générale Corporate & Investment Banking

55 Sofidy Gestion

56 Stibbe

57 Tiberghien CVBA

58 Towers Watson 

59 Vanbreda Risk & Benefits

60 Younity CVBA

2.6 ALGEMENE VERGADERING (AV)

pp 126 effectieve leden (met stemrecht):

pP A-leden: 117

pP B-leden: 9

pp 60 toetredende leden (zonder stemrecht) 

pp Aanwezigheden & volmachten op de Algemene Vergadering:

pP AV 25/04/2013: 26 + 19 volmachten

pP AV 27/11/2013: 52 e-stemmingen

2.7 SAMENStELLING RAAD VAN BEStUUR (OP 31/12/2013)

1 Amonis OFP Tom MERGAERTS

2 Bekaert IBP OFP Catherine DE LANNOY

3 Caisse de Pension Tractebel OFP Hervé NOEL, Vice-Président

4 Chambre Belge des Déménageurs Diane DE WINTER

5 External Board Member Philip NEYT, Président

6 External Board Member Jos VERLINDEN

7 Exxonmobil | Pensioenfonds t.v.v. de Arbeiders en het Bediendenpersoneel van 
de groepen Exxon/Esso/Mobil Oil OFP

Gerda SCHULTZ-SIBBEL

8 Fonds 2ème Pilier PC118 Greet MOERMAN

9 Fonds de Pension Agoria OFP Paul SOETE

10 Fonds de Pension Groupe Solvay OFP Christine DOMBRET

11 Fonds de Pension KBC OFP Edwin MEYSMANS, Vice-Président

12 Fonds de Pension Métal, OFP Victor FABRY

13 Fonds de Pension Pensiobel OFP Serge TUBEECKX

14 Fonds de Prévoyance UCB OFP Isabelle FEUILLIEN

15 FSE Fonds d'Epargne Sectoriel des Secteurs Fédéraux 331 Johan VANBUYLEN

16 IBM Belgium OFP Daniel CHANBON

17 Intégrale CCA Philippe DELFOSSE

18 J&J Belgium Pension Fund OFP Luc FREYNE
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19 OFP Provant Peter SOMMEN

20 Pensio B OFP Daniel VANHAEVERBEKE

21 Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/social-Profitsector Johan VANBUYLEN

22 Pensions Complémentaires de ING Belgique Olivier DE DECKERE 

23 Procter & Gamble Belgium Pension Fund Ann VERHAEGEN 

24 Shell Belgium Pension Fund OFP Jan VLIETINCK, Trésorier

25 Unilever Belgium Pension Fund Union OFP Ronny DOMEN

2.8 SAMENStELLING DIRECtIECOMIté (PER 31/12/2013)

1 Philip Neyt, Voorzitter

2 Edwin Meysmans, Vice-Voorzitter

3 Hervé Noël, Vice-Voorzitter

4 Philippe Delfosse

5 Tom Mergaerts

6 Daniel Vanhaeverbeke

2.9 SECREtARIAAt

Het secretariaat verzekert de dagelijkse werking van de Vereniging, bereidt de dossiers voor, staat in voor 
de organisatie van de activiteiten, en vertegenwoordigt de sector bij de overheid en de diverse instanties. 
Het bestaat uit 7 personen en werkt onder leiding van de Secretaris-Generaal.

Karel Van Gutte Secretaris-Generaal

Bart De Wit Senior Advisor

Ann Verlinden Senior Advisor (50% VTE)4

Johan Vanbuylen Consultant (20% VTE vanaf 8/07/2013)

Céline Hendrickx Juridisch Adviseur (vanaf 10/2013)

Viviane Petit Office Manager

Sandra Le Louarn Office Assistente

4 VTE: Voltijds Equivalent
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3 HEt WEttELIJK EN REGLEMENtAIR KADER

3.1 WEtGEVING

Sinds eind 2012 was er heel wat beweging op gebied van regelgeving. De voornaamste wijzigingen zijn:

3.1.1 Wet van 19 december 2012 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discrimi-
natie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht betreft op gebied van goederen en diensten 
en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (BS 25-1-2013) (BVPI Infoflash 2013-7)

Op 1 maart 2011 oordeelde het Europe Hof van Justitie in de Test-Aankoop zaak dat vanaf 21 december 2012 
zowel verzekeringspremies als – uitkeringen in het kader van verzekeringscontracten geslachts neutraal 
moeten zijn.

In navolging daarvan werd de wet van 19 december 2012, tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 (ter 
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht betreft op het gebied van 
goederen en diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid), in januari 2013 in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Door de toevoeging van een 3e paragraaf aan artikel 12 van de genderwet van 10 mei 2007, brengt de 
Wet van 19 december 2012, een duidelijk antwoord op de vraag welke 2e pijler toezeggingen in het 
kader van de anti-discriminatie wetgeving onder de aanvullende regelingen van de sociale zekerheid 
vallen en welke niet. 

In deze extra paragraaf stelt de wet onder andere dat vanaf 21 december 2012 een uniseks tarief dient 
gebruikt te worden voor individuele overdrachten naar een onthaalstructuur. 

Voor die 2e pijler pensioentoezeggingen die niet worden vermeld in de extra 3e paragraaf kunnen dus 
onder bepaalde voorwaarden geslacht specifieke actuariële factoren blijven gebruikt worden.

Voor (3e pijler) levensverzekeringen gesloten vanaf 21 december 2012 dient men voortaan altijd een 
uniseks tarief te hanteren.

3.1.2 Alle pensioen- en solidariteitsinstellingen maken voortaan deel uit van het KSZ netwerk  
(BVPI Infoflash 47 en 60)

Alle pensioen- en solidariteitsinstellingen die een pensioen- en/of een solidariteitstoezegging beheren, 
behoren sinds 15 februari 2013 tot het netwerk van de sociale zekerheid. Ze zijn bijgevolg voortaan 
verplicht alle gegevens uit het KSZ-netwerk te betrekken, uiteraard voor zover de gegevens in het 
KSZ-netwerk beschikbaar zijn. 

Voor die pensioen- en solidariteitsinstellingen die een pensioen- en/of een solidariteitstoezegging 
beheren die wordt ingericht door een werkgever en/of een zelfstandige bedrijfsleider en/of een 
zelfstandige is het mogelijk een vrijstelling te bekomen. BVPI heeft zowel voor zijn huidige als voor zijn 
toekomstige leden die vrijstelling bekomen. De betrokken instellingen hoeven dus geen aanpassingen te 
doen in hun gegevensstromen.
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Deze vrijstelling werd verleend door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 
Gezondheid – Afdeling Sociale Zekerheid, via de beraadslaging nr 13/061 van 4 juni 2013. De teksten 
van de beraadslagingen van het SCSZG zijn ter beschikking via de website van de KSZ. 

Het lijkt alsof pensioen- en solidariteitsinstellingen die een pensioen- en/of een solidariteitstoezegging 
beheren die wordt ingericht door een sector geen mogelijkheid hebben om een vrijstelling te vragen. 
Deze instellingen zouden bijgevolg, voor wat betreft de gegevens die zich in het KSZ-netwerk bevinden, 
verplicht geweest zijn de gegevens via het KSZ netwerk te betrekken. BVPI ondernam actie om ook voor 
een aantal sectoren toch nog een vrijstelling te bekomen.

3.1.3 EIOPA voortaan ook in de WIBP wetgeving (BVPI infoflash 61 en 75)

In het kader van de invoering van één Europees systeem voor financieel toezicht dienden er een aantal 
wijzigingen te worden aangebracht aan onze Belgische Wet op Instellingen voor Bedrijfspensioen-
voorzieningen (WIBP). Dit gebeurde door het KB van 29 april 2013 dat onlangs in het Belgisch Staatsblad 
werd gepubliceerd.

Deze wijzigingen houden verband met de verwijzing naar de Omnibus I richtlijn, de definitie van de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en de informatieverstrekking aan EIOPA.

Dit besluit creëert geen nieuwe verplichting in hoofde van de IBP.

3.2 PARLEMENtAIRE WERKzAAMHEDEN (SELECtIE)

In de loop van 2013 werden een groot aantal parlementaire vragen (Kamer en Senaat) gesteld. In de elektronische 
versie van dit jaarverslag – die beschikbaar is op onze website –, vindt u een selectie met een link naar de 
mondelinge en schriftelijke vragen die betrekking hebben op of een link hebben met de tweede pijler en/
of de leden van BVPI.

3.3 CIRCULAIRES, MEDEDELINGEN EN PUBLICAtIES VAN DE FSMA

3.3.1 Mededeling van de jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 
2012

Deze circulaire geeft een concrete toelichting m.b.t. de jaarlijkse rapporteringen die IBP’s dienen te doen 
aan de FSMA.

3.3.2 Voorlopige resultaten van de door EIOPA uitgevoerde kwantitatieve impactstudie (QIS) over 
de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (FSMA – 9 april 2013)

In aanvulling op het verslag van EIOPA met de voorlopige resultaten van de QIS studie in het kader van de 
herziening van de IORP richtlijn publiceert FSMA ook een verslag van de voorlopige resultaten van de 
Belgische IORPs die deelnamen aan de QIS oefening. 

Doelstelling van dit Belgische verslag dat de FSMA heeft opgesteld, is bijkomende informatie te 
verschaffen over de impact van een eventuele “IORP II”-regelgeving op de Belgische IBP’s, en dit ter 
aanvulling op het door EIOPA gepubliceerde verslag. 

Het verslag van EIOPA omvat een uitgebreide beschrijving van de problemen die zijn gerezen bij de 
voorbereiding van de kwantitatieve impactstudie (QIS), en van de lacunes die de voorlopige resultaten 
vertonen inzake kwaliteit, vergelijkbaarheid en volledigheid. 

Ook de FSMA benadrukt dat de resultaten in dit Belgische verslag eerste voorlopige resultaten zijn, 
gebaseerd op een ruwe analyse van de gegevens die door de Belgische IBP’s zijn verstrekt voor de QIS. 
Conclusies trekken uit eerste resultaten houdt vanzelfsprekend een risico op een verkeerde interpretatie in. 

De FSMA is van oordeel dat er in deze fase geen conclusies kunnen worden getrokken en dat een verdere 
grondige verificatie en analyse een absolute vereiste zijn voor het uitwerken van een nieuw regelgevend 
en toezichtskader.

http://www.ksz.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/security/security_06/security_06_01/2013.html
http://www.pensionfunds.be/
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3.3.3 Formulier voor de rappor tering van geschillen tussen tegenpar tijen met betrekking 
tot een OTC-derivatencontract, de waardering er van of de uitwisseling van 
zekerheden voor een bedrag of een waarde hoger dan 15 miljoen euro die ten 
minste 15 werkdagen onopgelost zijn (Mededeling FSMA – 6 januari 2014) 

Artikel 15(2) van de gedelegeerde verordening nr. 149/2013 van de Europese Commissie tot aanvulling 
van de EMIR-verordening bepaalt dat de financiële tegenpartijen alle geschillen voor een bedrag hoger 
dan 15 miljoen euro die ten minste 15 werkdagen onopgelost zijn, aan de FSMA dienen te rapporteren.

In dat verband verzoekt de FSMA de financiële tegenpartijen om een formulier te gebruiken voor de maan-
delijkse rapportering van alle lopende geschillen voor de afgelopen kalendermaand. Dit formulier moet 
binnen 2 weken na afloop van die maand aan de FSMA zijn overgelegd. De eerste rapporteringen met 
betrekking tot de geschillen waarop voornoemde verordening van toepassing is, dienen vóór 
15 februari  2014 aan de FSMA te zijn overgemaakt. Als er zich in een bepaalde maand geen geschil voor-
doet dat moet worden gerapporteerd, hoeven de financiële tegenpartijen het formulier niet in te vullen.

3.3.4 Statistieken van de verrichtingen van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen

FSMA werkte de sectorgegevens bij tot en met boekjaar 2012.

3.3.5 Beschouwingen bij de rapportering door beursgenoteerde ondernemingen over de 
vergoedingen na uitdiensttreding in de jaarrekeningen 2012

De FSMA heeft de rapportering over toegezegde pensioenverplichtingen in de geconsolideerde 
jaarrekening over het boekjaar 2012 van een aantal beursgenoteerde vennootschappen onderzocht. Via 
dit onderzoek wou de FSMA een beter inzicht verkrijgen in de informatieverstrekking over dit type van 
personeelsbeloningen en aanbevelingen formuleren voor de geconsolideerde jaarrekeningen over het 
boekjaar 2013. Dit onderzoek kadert eveneens binnen de Europese gezamenlijke toezichtprioriteiten 
voor 2012, zoals gepubliceerd door ESMA.

In dit document worden de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek weergegeven en worden een 
aantal aanbevelingen geformuleerd voor de jaarverslagen over het boekjaar 2013. Aangezien 
vennootschappen vanaf 2013 de herziene versie van IAS 19 moeten toepassen, werd bij het formuleren 
van onderstaande aanbevelingen rekening gehouden met bepaalde aspecten van de herziene standaard.

Aanbevelingen voor de jaarrekening 2013

pp De FSMA vraagt de vennootschappen om bijzondere aandacht te besteden aan de beschrijving van de 
kenmerken van de toegezegde pensioenregelingen en de daaraan verbonden risico’s.

pp De FSMA wijst op de noodzaak om voldoende gedesaggregeerde toelichtingen over toegezegde 
pensioenregelingen te verschaffen teneinde de gebruikers van de jaarrekening in staat te stellen 
inzicht te verwerven in de verschillende risico’s van de plannen.

pp De FSMA verwacht van de vennootschappen dat zij voor de bepaling van de discontovoet rekening 
houden met de verduidelijking van het IFRS IC inzake hoogwaardige ondernemingsobligaties.

pp De FSMA wijst de vennootschappen op de noodzaak om voldoende aandacht te besteden aan een opsplit-
sing van de informatie m.b.t. actuariële veronderstellingen voor plannen waaraan materieel verschillende 
risico’s verbonden zijn opdat een zinvolle interpretatie van deze veronderstellingen mogelijk is.

pp De FSMA vraagt de vennootschappen om meer aandacht te besteden aan de beschrijving van de 
belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden m.b.t. toegezegde pensioenregelingen.

pp De FSMA vestigt de aandacht op de vereiste van de herziene IAS 19 om in de toelichting een 
gevoeligheidsanalyse op te nemen voor iedere belangrijke actuariële veronderstelling.

pp De FSMA vraagt de vennootschappen om duidelijk aan te geven in de toelichting onder welke posten 
de verschillende baten en lasten m.b.t. toegezegde pensioenregelingen werden verwerkt.

pp De FSMA benadrukt dat vennootschappen de nodige aandacht moeten besteden aan de correcte 
classificatie van plannen met een gewaarborgd rendement en dat ze de verwerking en verantwoording 
van de verwerking ook moeten toelichten. Daarnaast is het essentieel dat de waarderingsmethode 
wordt beschreven, vermits er nog geen duidelijke richtlijnen van het IASB zijn.

pp De FSMA beveelt aan om in de toelichting bij de jaarrekening een duidelijk onderscheid te maken tussen 
personeelsbeloningen na uitdiensttreding en andere langetermijnpersoneelsbeloningen. Voor de brugpensi-
oenen moet ook duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen brugpensioenen die vallen onder ontslag-
vergoedingen en brugpensioenen die moeten verwerkt worden als vergoedingen na uitdiensttreding.
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3.4 FISCALItEIt

3.4.1 Nieuwe tarieven voor de bedrijfsvoorheffing vanaf 1 juli 2013 ingeval van uitbetaling van 
pensioenkapitalen op leeftijd 60 en 61 jaar (BVPI Infoflash 53).

Het Koninklijk Besluit van 23 mei 2013 omtrent de vaststelling van de nieuwe tarieven voor de 
bedrijfsvoorheffing werd op 30 mei jl. in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit betreft de wijziging van de bedrijfsvoorheffing die dient ingehouden te worden vanaf 1 juli 2013 
ingeval van uitbetaling van pensioenkapitalen op leeftijd 60 en 61 jaar.

Samengevat zijn voor de toekenning of de betaling (*) van pensioenkapitalen vanaf 01/07/2013 
volgende inhoudingen van toepassing: 

Regeling vanaf 01/07/2013 (leeftijd 60 jaar) 

patronaal deel 16,66% indien effectief met pensioen (**) 

patronaal deel 20,19% in alle andere gevallen 

persoonlijk deel voor 01/01/1993 16,66% ongewijzigd 

persoonlijk deel na 01/01/1993 10,09% ongewijzigd 

Regeling vanaf 01/07/2013 (leeftijd 61 jaar) 

patronaal deel 16,66% indien effectief met pensioen (**)

patronaal deel 18,17% in alle andere gevallen 

persoonlijk deel voor 01/01/1993 16,66% ongewijzigd 

persoonlijk deel na 01/01/1993 10,09% ongewijzigd 

Regeling vanaf 01/07/2013 (leeftijd 62 tot 64 jaar) 

patronaal deel 16,66% ongewijzigd 

persoonlijk deel voor 01/01/1993 16,66% ongewijzigd 

persoonlijk deel na 01/01/1993 10,09% ongewijzigd 

Regeling vanaf 01/07/2013 (leeftijd 65 jaar en later) 

patronaal deel 16,66% ongewijzigd 

patronaal deel 10,09% ongewijzigd (Generatiepact)(**), indien actief tot 65

persoonlijk deel voor 01/01/1993 16,66% ongewijzigd 

persoonlijk deel na 01/01/1993 10,09% ongewijzigd 

(*) De uitdrukking “betaling” wijst op de overhandiging van hand tot hand (in speciën, met een cheque of anderszins). Er is sprake van 
“toekenning” indien het pensioenkapitaal ter beschikking wordt gesteld van de begunstigde, wat inhoudt dat het kapitaal onmiddellijk 
moet kunnen worden geïncasseerd. 

Bepalend is zodoende het ogenblik van de werkelijke inning of meer algemeen het ogenblik waarop de begunstigde over het pensioen-
kapitaal of de afkoopwaarde kan beschikken (voor / na 1 juli 2013). 

Het ogenblik van het bereiken van de pensioenleeftijd zoals vastgelegd in het pensioenreglement of pensioenovereenkomst is derhalve 
niet doorslaggevend indien de betaling of toekenning pas later geschiedt (bv. omwille van een geschil). 

(**) De uitbetalingsinstelling zorgt ervoor dat zij in het bezit is van de nodige bewijsstukken om het verminderd tarief van de bedrijfsvoor-
heffing te kunnen toepassen: 

pp Generatiepact: bewijs van tewerkstelling (geen wijzigingen) 

pp Op leeftijd van 60 jaar en 61 jaar: confirmatie van de overheid (Zuidertoren) van aanvraag vervroegd wettelijk pensioen of 

personeelsdienst
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3.4.2 Wijziging RV voor beleggingsvennootschappen

Tijdens het laatste begrotingsconclaaf en in de daaropvolgende begrotingsnotificaties is beslist om de 
regels m.b.t. de Roerende Voorheffing (RV) in hoofde van Belgische Beleggingsvennootschappen (ICB’s) 
te wijzigen.

Op 9 juni werden de wetgevende teksten in De Kamer ingediend als amendement op de hangende wet 
diverse bepalingen (Document 53K2891).

Hierin zal u lezen dat dat OFP’s voor zowel hun rechtstreekse en onrechtstreekse beleggingen (via Beveks) 
geen extra fiscale kosten hebben indien zij investeren in de Belgische economie.

De aangekondigde wijzigingen in de Roerende Voorheffing geen impact heeft op de rechtstreekse 
beleggingen van de OFP’s in de Belgische economie. OFP’s kunnen de RV die ze betalen op dividenden 
van Belgische bedrijven dus blijven verrekenen en terugvorderen.

Indien alle deelbewijzen van een compartiment van een Bevek uitsluitend worden aangehouden door 
OFP’s, is er geen roerende voorheffing verschuldigd op dividenden van Belgische aandelen.

3.4.3 Sectorplan – wijziging debiteur 8.86%

Voor een sectoraal aanvullend pensioenstelsel is de debiteur van de 8,86% RSZ- bijdrage niet langer de 
werkgever maar de inrichter. Deze maatregel werd ingevoerd via art 72 van de programmawet van 
27 december 2012 (BS 31/12/2012) maar wacht nog steeds op het nodige uitvoerings-KB.

3.4.4 Verhoging van de roerende voorheffing van 15% naar 25%

Indien een aangeslotene opteert voor een lijfrente met afstand van kapitaal, wordt op 3% van het netto 
kapitaal een afzonderlijke belasting geheven. In feite komt het er dus op neer dat elk jaar roerende 
voorheffing moet worden betaald op een vermeende interest van 3%. Concreet betekent dit dat de 
lijfrentegenieter verplicht is om 3% van het afgestane kapitaal (na belastingen) aan te geven op zijn 
belastingaangifte. Sinds 1 januari 2013 bedraagt deze roerende voorheffing 25% in plaats van 15%, te 
verhogen met gemeentebelasting. 

3.5 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN 

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 omtrent 
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. 

De BVPI is vertegenwoordigd in de CAP.

In 2013 heeft de CAP geen nieuwe adviezen uitgebracht.

Professor Yves Stevens legde midden 2013 zijn mandaat als Voorzitter van de CAP, neer. De Minister van 
Pensioenen verleende hem op 24 juni eervol ontslag als lid van de Commissie voor Aanvullende 
Pensioenen (BS 28/06/2013).

De Minister van Pensioen besliste eveneens op 24 juni (BS 28/06/2013) om de heer Henk Becquaert, lid 
van het directiecomité van FSMA, te benoemen tot lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen 
als deskundige voor een termijn van zes jaar.

De Minister besliste eveneens dat de heer Henk Becquaert wordt benoemd tot Voorzitter van de 
Commissie voor Aanvullende Pensioenen.

BVPI neemt kennis van de beslissing van Professor Stevens en wenst hem van harte te bedanken voor zijn 
jarenlange inzet.

BVPI verwelkomt de benoeming van dhr. Becquaert als Voorzitter van de CAP en feliciteert hem van 
harte.
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3.6 COMMISSIE VOOR HEt VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR zELFStANDIGEN

De Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (afgekort Commissie VAP-Z) is een 
adviesorgaan dat als opdracht heeft advies te verstrekken over de besluiten die in uitvoering van de 
WAP-Z genomen worden en overleg te plegen omtrent alle vragen inzake de toepassing van de WAP-Z 
en de uitvoeringsbesluiten die haar worden voorgelegd door de bevoegde Minister, de Raad voor het 
VAP-Z of door de FSMA. De Commissie VAP-Z kan ook uit eigen beweging adviezen geven over alle 
problemen inzake de toepassing van de WAP-Z en de uitvoeringsbesluiten. De BVPI is betrokken bij de 
activiteiten van de Commissie VAP-Z.

In 2013 heeft de Commissie VAP-Z geen nieuwe adviezen uitgebracht. 

3.7 COMMISSIE VOOR VERzEKERINGEN

De Commissie voor Verzekeringen (afgekort CVV) is een adviescommissie ingericht door de Controlewet 
van 9 juli 1975 met als opdracht overleg te plegen omtrent alle vragen die haar door de minister of de 
FSMA worden voorgelegd en adviezen uit te brengen over alle problemen betreffende 
verzekeringsverrichtingen. De BVPI is vertegenwoordigd in de CVV.

De Commissie voor Verzekeringen bracht in 2013 geen advies uit met een mogelijke impact op de 
activiteiten van de IBP’s of de sector van de aanvullende pensioenen.

3.8 SIGEDIS

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.

Verder beheert Sigedis sinds juli 2011 ook 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.

Op dit ogenblik is deze databank nog volop in ontwikkeling, maar op termijn kan een individu de 
databank raadplegen om zijn rechten te consulteren of om eventuele “vergeten” pensioenrechten op te 
sporen. Rond dit concept van “Communicatie met de burger” werd in 2013 gestart met een werkgroep 
vanuit de Begeleidingscommissie i.s.m. het kabinet Pensioenen en Sigedis.

BVPI is betrokken bij zowel de Begeleidingscommissie als de technische werkgroep rond de 
databank DB2P en tenslotte de werkgroep “Communicatie met de burger”. Sinds september 2013 
wordt er naar de leden van de BVPI-werkgroep Sigedis/DB2P een schriftelijk verslag gestuurd omtrent de 
werkzaamheden in de technische werkgroep van Sigedis die wekelijks bijeen komt. De BVPI-werkgroep 
Sigedis/DB2P werd eind 2013 ook gereactiveerd en kwam op 3 december 2013 terug bijeen. 

Alle BVPI-leden werden ook ingelicht omtrent de Wijninckx-taks en de aangifte van de premies op 
17 januari 2013. Op 19 september 2013 werd er ook een speciale infosessie georganiseerd om alle BVPI-
leden terug up-to-date te brengen met de evoluties en toekomstverwachtingen.
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Belangrijke stappen in de operationalisering van DB2P

Nadat in 2011 voor de eerste maal informatie opgeladen werd in DB2P, kwam de informatie upload van 
de pensioeninstellingen aan DB2P in 2012 op kruissnelheid. In het totaal waren er in het najaar van 2013 
bijna 17.500.000 aangiftes in productie. In deze aangiftes onderscheiden we drie grote blokken:

De regelingen: pensioenplannen, groepsverzekeringen, pensioentoezeggingen…

De rekeningen: rechten van de aangeslotenen, kenmerken van de rechtenopbouw, bedragen…

De financiering: bedragen betaald door werkgevers-inrichters.

Jaar Aantallen Ingediend door

2011 756.621 201 Pensioeninstellingen
(23 verzekeraars en 178 pensioenfondsen)

2012 8.156.496 9 sectorale inrichters

2013 8.566.886 4 solidariteitsinstellingen

Meer dan 100.000 regelingen
Georganiseerd door 48.975 werkgevers/sectoren

100 in eigen naam
114 via een mandaat

Een belangrijke nieuwigheid in 2013 was de Premium-aangifte waarvan de sectoren nog vrijgesteld 
waren. De pensioeninstellingen zijn nu verplicht om tegen 30/06 van elk bijdragejaar (in 2013 voor 
bijdragejaren 2012 en 2013) de nodige gegevens mee te delen voor de berekening van de Wijninckx-
bijdrage. Vanaf mei 2013 kunnen de werkgevers eveneens consulteren welke premies voor de 
aanvullende pensioenopbouw in aanmerking zijn genomen voor de berekening van deze Wijninckx-
bijdrage van 1,5%.

3.9 EUROPA 

3.9.1 Voorstelling van de QIS resultaten

Eind 2012 namen verschillende Belgische IBP’s deel aan de QIS oefening die door EIOPA was gelanceerd 
in het kader van de herziening van de IBP richtlijn. Op 9 april 2013 publiceerde EIOPA een rapport met de 
voorlopige QIS resultaten. Op 4 juli 2013 werden de meeste van deze resultaten bevestigd in tweede 
rapport met de definitieve resultaten.

Op 23 mei 2013 kondigde commissaris Michel Barnier aan dat de nieuwe IBP richtlijn zich zal focussen 
op de governance en transparantie aspecten en, bij gebrek aan technische informatie en meer volledige 
gegevens, de kwantitatieve elementen voorlopig niet zullen worden opgenomen in het ontwerp van 
richtlijn.

BVPI werkte tevens actief mee aan de conferentie die op 4 juli 2013 door EIOPA werd opgezet in het 
kader van de presentatie van de voorlopige QIS resultaten. Tom Mergaerts (Amonis OFP) maakte deel uit 
van een panel dat zijn ervaring deelde aangaande de eerste QIS oefening.

3.9.2 Discussie paper rond sponsor support

In juli 2013 lanceerde EIOPA een discussie nota aangaande sponsor support. De eerste QIS oefening had 
immers de onduidelijkheden rond de berekening van de sponsor support aangetoond en de voorgestelde 
methode van evaluatie in vraag gesteld. BVPI formuleerde een antwoord op de verschillende vragen en 
maakte binnen het opgelegde tijdskader haar visie over aan EIOPA.

Op het sponsor support event van 17 oktober 2013, zoals georganiseerd door EIOPA, leverde BVPI 
2 sprekers. Enerzijds sprak onze voorzitter Philip Neyt als keynote speaker over de visie van de sector 
omtrent sponsor support en anderzijds gaf Tom Mergaerts (Amonis OFP) een alternatieve aanpak rond 
sponsor support.
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3.9.3 Goedkeuring “portability” richtlijn door de Europese Raad van Ministers (BVPI Infoflash 64)

De Europese Raad van Ministers van Werk en Sociaal Beleid heeft op 20 juni in eerste lezing een ontwerp 
van nieuwe richtlijn goedgekeurd omtrent “improving the acquisition and preservation of supplementary 
pension rights”. Deze richtlijn stond eerder bekend als de “portability” richtlijn.

Na de goedkeuring door de Europese Raad van Ministers dient ook het Europees Parlement haar akkoord 
te geven over deze tekst.

Deze tekst zegt o.a. dat: 

pp Deze richtlijn is alleen van toepassing op aangeslotenen die na uittreding in een andere lidstaat van de 
EU gaan werken.

pp Verder bepaalt ze regels rond de toegang tot opbouw van pensioenrechten (Conditions governing 
acquisition) (Vesting)

pP “where a vesting period and/or a waiting period is applied the total combined period shall under no 
circumstances exceed three years for outgoing workers;

pP where a minimum age is stipulated for the vesting of pension rights, this age shall not exceed 
21 years for outgoing workers

pP […]”

pp Alsook regels omtrent het behoud van opgebouwde pensioenrechten (Preservation of dormant 
pension rights)

pP “The Member States shall adopt the measures necessary, having regard to the nature of the pension 
scheme rules or practice, to ensure that outgoing workers’ dormant pension rights or their values 
are treated in line with the value of the rights of active scheme members, or the development of 
pension benefits currently in payment, or by other means which are considered fair treatment, such 
as:

(a) if the pension rights in the supplementary pension scheme are acquired as an entitlement to a 
nominal sum, safeguarding the nominal value of the dormant pension rights; or 

(b) if the value of accrued pensions rights changes over time, adjusting the value of the dormant 
pension rights by: 

(i) a rate of interest built into the pension scheme, or 

(ii) the return on investments derived by the supplementary pension provider; or 

(c) if the value of the accrued pension rights is adjusted, for instance, in accordance with the 
inflation rate or salary levels, adjusting the value of the dormant pension rights accordingly 
subject to any proportionate limit set by national legislation or agreed by the social partners.

pP […]”

pp Omzetting (Transposition)

pP “The Member States shall adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to 
comply with this Directive no later than three years after the date of entry into force of this Directive 
[…] 

pP Notwithstanding the first paragraph, Member States that face particular difficulties in transposing 
this Directive may, where justified, have an additional period of up to two years in order to comply 
with this Directive”

3.9.4 EIOPA’s Occupational Pension Stakeholder Group

Op 4 oktober 2013 stelt EIOPA een nieuwe Occupational Pension Stakeholder Group (OPSG) samen. De 
OPSG telt 30 leden en wordt voorgezeten door Benne van Popta (Voorzitter) en Matti Leppälä (Vice 
Voorzitter).
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3.9.5 Verordening “Emir” (BVPI Infoflash 116)

De benaming EMIR (European Market Infrastructure Regulation) heeft betrekking op Verordening nr. 
648/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 inzake OTC-derivatentransacties, 
centrale tegenpartijen (CTP) en transactieregisters. Deze verordening is van kracht sinds 
16 augustus 2012 en wil de transparantie op de derivatenmarkten verhogen. Ze zal dus veranderingen 
met zich meebrengen voor alle partijen die op deze markt actief zijn, de pensioenfondsen inbegrepen, 
die niet vrijgesteld zijn van alle verplichtingen. Enkele van deze verplichtingen zullen overigens met 
terugwerkende kracht gelden. 

EMIR introduceert drie types van verplichtingen: clearingverplichtingen, risico-inperkingstechnieken en 
rapportageverplichting. 

De eerste deadline van rapportering is 12 februari 2014.

3.9.6 Green Paper Long Term Investing

BVPI verwelkomde het initiatief van de Europese Commissie zijnde de consultatie aangaande het 
Groenboek « Langetermijnfinanciering van de Europese economie ». IBPs zijn van nature lange termijn 
investeerders aangezien dit type van investeringen overeenstemt met het lange termijn karakter van de 
pensioenverplichtingen. IBPs kunnen alsdusdanig een belangrijke rol spelen in de lange termijn 
financiering.

3.9.7 European Long Term Invesment Funds

In dezelfde context volgde BVPI ook de ontwikkelingen in het kader van het voorstel aangaande de 
oprichting van Europese langetermijn investeringsfondsen. Deze ELTIFs bieden ook kleinere- en 
middelgrote IBPs meer kansen om op gediversifieerde wijze in lange termijn projecten te investeren en 
leveren door de gezamelijke aanpak ook schaalvoordelen en de nodige know-how en expertise. Wel 
blijven er nog een aantal vragen onder andere aangaande liquiditeit, diversifiëring, governance, 
kapitaalsvereisten, enz… 

3.9.8 De Financiële Transactietaks

Sinds het begin van 2013 is er een nieuw dossier in de actualiteit: de FTT (Financiële Transactietaks of 
Tobin-taks). Deze heffing zou er komen op voorstel van de Europese Commissie om de financiële sector 
een substantiële bijdrage te laten betalen voor hun aandeel in het veroorzaken van de financiële crisis en 
om speculatie tegen te gaan. In het regeerakkoord is overeengekomen dat België deze taks, samen met 
10 andere landen zou invoeren. 

Het voorstel treft ook ten onrechte de Belgische pensioenfondsen. Voor BVPI is de FTT een strategisch én 
principieel dossier geworden: enerzijds zijn onze pensioenfondsen noch vanuit juridisch, noch vanuit 
economisch oogpunt te beschouwen als financiële instellingen, ze hebben geen speculatief karakter. 
Anderzijds verhoogt de FTT de uitvoeringskost met een tiental mio €. Een kost die uiteindelijk 
terechtkomt bij de werkgevers, waardoor de verdere democratisering van de 2° pijler niet bevorderd 
wordt. De FTT zou bovendien een belangrijk impact hebben op de pan-Europese pensioenfondsen in 
België en alsook op de concurrentiepositie van de pensioenfondsen. 

De BVPI dringt erop aan dat pensioenfondsen worden vrijgesteld van deze belasting, zoals ook gevraagd 
door het Europees Parlement in zijn eerste resolutie over de FTT, en zoals wordt ondersteund door de 
Belgische regering. 

3.9.9 Omnibus II

Op 14 november 2013 kwam er het lang verwachte akkoord in verband met de Omnibus II richtlijn. Op 
11 maart 2014 werd deze richtlijn aangenomen door het Europees Parlement. Ze moet nog formeel 
door de Raad worden goedgekeurd en gepubliceerd worden alvorens ze in werking kan treden. Deze 
richtlijn maakt dat Solvency II vanaf 2016 een feit wordt. Het waren vooral de discussies aangaande de 
“long term guarantees” en het bijbehorende assessment die voor vertraging zorgde. Opdat verzekeraars 
en toezichthouders vanaf 2016 de nieuwe regels kunnen toepassen blijft er wel nog veel werk te doen 
rond de vele technische details van dit nieuwe Solvency II regime.
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3.10 DE OESO

3.10.1 OECD Pension Markets in Focus 20135

De OESO heeft een nieuwe versie van haar OECD Pension Markets in Focus gepubliceerd, hierin geeft zij 
een overzicht van de ontwikkelingen m.b.t. pensioenfondsen (2e pijler en soms ook 3e pijler) in de 
OESO. Hierbij enkele cijfers en voorname conclusies.

In 2012 vormden private pension systems (voornamelijk 2e pijler maar soms ook 3e pijler) binnen de 
OESO een vermogen van 32 triljoen USD. Zo’n 2/3 (67,9%) van dit bedrag wordt beheerd via 
pensioenfondsen.

In de OESO komen de totale pensioenfonds assets overeen met 77% van het totale BBP. In België 
bedraagt dit 4,6%.

FIGuuR 1 Belang van pensioenfondsen in verhouding tot de economie voor een aantal OESO landen, 2012

Source: OECD Global Pension Statistics.
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http://www.oecd.org/pensions/PensionMarketsInFocus2013.pdf
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In 2011 waren de reële rendementen over het algemeen negatief. In 2012 werden in vrijwel alle OESO 
landen hoge reële rendementen gehaald. Voor 18 landen lagen deze reële rendementen zelfs hoger dan 
5%.

FIGuuR 2 Gemiddeld reëel netto beleggingsrendement van een pensioenfonds voor een aantal OESO landen, 2011-2012

Source: OECD Global Pension Statistics.
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Belgische IBP’s hebben enkel een middelenverbintenis. Zij voeren de pensioentoezegging uit, leggen de 
nodige technische voorzieningen aan bestaande uit een verworven reserve en een buffer die onder 
andere afhankelijk is van de beleggingsrisico’s. In geval er tekorten zouden ontstaan, springt de 
werkgever/inrichter bij. Ten opzichte van een IBP (of verzekeraar) die contractueel een rendement belooft 
kan een andere beleggingsstrategie worden aangenomen. 

FIGuuR 3 Asset allocatie voor een aantal geselecteerde activa klassen in een aantal OESO landen, 2012

Source: OECD Global Pension Statistics.
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De OESO geeft een overzicht van de budgetten die door een aantal landen worden gespendeerd aan 
1e pijler en 2e pijler pensioenen. We zien dat de overheidsuitgaven voor België boven het OESO 
gemiddelde ligt. De combinatie van overheids- en private uitgaven voor 1e en 2e pijler pensioenen 
behoren bij de hoogsten van de beschouwde landen.

FIGuuR 4 Publieke en private pensioenuitgaven voor een aantal OESO landen, 2012 (of laatste beschikbare informatie)

Source: OECD Global Pension Statistics.
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3.10.2 OECD Pensions Outlook 20136

De OESO publiceerde in 2013 haar Pensions Outlook. Hierin maakt zij een overzicht van de recente 
pensioenontwikkelingen en trends in de OESO lidstaten.

Daarnaast doet zij ook enkele algemene aanbevelingen (verhogen effectieve pensioenleeftijd en 
uitbreiden aanvullende pensioenen).

3.10.3 OECD working papers7

De OESO publiceert op regelmatige basis analyses en achtergrond nota’s omtrent ontwikkelingen die 
een invloed kunnen hebben op of gelieerd zijn aan pensioenen. Dit betreft zowel risk management, 
governance, investeringen, bescherming van de aangesloten, en financial education. 

In 2013 publiceerde zij:

pp WP.36 Institutional investors and infrastructure financing

pp WP.35 Institutional investors and green infrastructure investments: Selected case studies

pp WP.34 Promoting financial inclusion through financial education

pp WP.33 Financial education in Latin America and the Caribbean, Versión en español

pp WP.32 Pension Fund Investment in Infrastructure: A Comparison between Australia and Canada

pp WP.31 Policyholder protection schemes: selected considerations

3.11 BOEKHOUDNORMEN 

Hoewel de IBP’s onderworpen zijn aan specifieke boekhoudnormen (KB van 5 juni 2007 met betrekking 
tot de jaarrekeningen van de IBP’s), zijn de inrichters van de IBP’s in veel gevallen (indien ze 
beursgenoteerd zijn) onderworpen aan de internationale IAS/IFRS-boekhoudnormen. Deze hebben 
echter geen impact op de Belgische fiscale boekhouding.

3.11.1 Wijzigingen van toepassing sinds 1 januari 2013

The International Accounting Standards Board (IASB) kondigde in juni 2011 reeds wijzigingen aan. Deze 
wijzigingen worden effectief van kracht voor alle rapporteringen over periodes die starten vanaf 1 januari 2013.

De voornaamste wijzigingen zijn: 

pp Het onmiddellijk erkennen van wijzigingen in de kost van pensioenplannen (zowel actuarial gains/
losses als past service costs), hierbij wordt met andere woorden de “corridor option” afgeschaft. Deze 
optie liet de sponsor toe om enkel een deel van de winst/verlies te erkennen in het lopend jaar en de 
rest af te schrijven in de toekomst. Voortaan dient alles onmiddellijk erkend te worden. 

pP De erkenning van actuarial gains/losses zal gebeuren via het eigen vermogen, meer bepaald via OCI 
(Other comprehensive income). Dit moet de vergelijkbaarheid van de IAS cijfers tussen verschillende 
bedrijven bevorderen. De volatiliteit zal verschuiven van de resultatenrekening naar het eigen 
vermogen.

pP De erkenning van de past service cost verloopt via de resultatenrekening

6 Pensions At A Glance 2013

7 OECD Working Papers On Finance Insurance And Private Pensions

http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/oecdworkingpapersonfinanceinsuranceandprivatepensions.htm
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pp Nieuwe voorstelling die erin bestaat dat de ondernemingen duidelijker de verschillende elementen van 
de pensioenkost vermelden, en een onderscheid maken tussen: (i) “operating costs”, (ii) “net interest 
cost”, (iii) “remeasurements”. Deze wijziging moet de vergelijkbaarheid van de kost verhogen.

pP Operating costs omvat de “service costs”, de kosten voor “plan amendments” en “curtailments” en 
gains/losses die verband houden met de “settlements”. Deze kosten maken deel uit van de Pension 
Expense in de resultatenrekening.

pP Net interest costs, hierbij valt vooral op dat het begrip “expected return on assets” verdwijnt. In vele 
gevallen zal dit leiden tot een hogere “pension expense”. Deze kosten maken deel uit van de 
Pension Expense in de resultatenrekening.

pP Remeasurements omvat alle overige elementen zoals gains/losses op DBO, op assets, op benefit 
payments alsook alle elementen die verband houden met de asset ceiling. De erkenning van de 
remeasurements verlopen via de balans, meer bepaald via de OCI.

pp Bijkomende rapporteringen moeten leiden tot betere bekendmaking van de karakteristieken en de 
risico’s van de pensioenplannen. Deze bijkomende rapporteringen omvatten onder andere een 
toelichting bij een aantal bedragen opgenomen in de financial statements (DBO, assets, asset ceiling, net 
defined liability/asset), een overzicht van de verschillende activaklassen waarin de assets worden belegd, 
een overzicht van de gebruikte actuariële hypothesen alsook een sensitiviteitsanalyse op de belangrijkste 
elementen, een beschrijving van het financieringsplan, de verwachte bijdragen voor de komende 
rapporteringsperiode, enz.. Bovendien zijn er een aantal specifieke rapporteringsvereisten voor multi-
werkgever plannen aangaande de financiering, het niveau van solidariteit tussen de werkgevers enz…

pp Ook administratieve kosten en taksen dienen voortaan mee in rekening te worden genomen. 
Aangaande taksen zijn er wel nog een aantal discussies lopende of de verplichtingen al dan niet met 
13.26% dienen verhoogd te worden.

pp De gebruikte sterftetafels in de IAS valuaties dienen voortaan rekening te houden met toekomstige 
evoluties in sterfte.

Verder blijft de IASB ook bij zijn voornemen een meer fundamentele herziening van de IFRS boekhoud-
standaard IAS 19 door te voeren. Deze grondige hertekening zal echter nog een aantal jaren in beslag 
nemen.

3.11.2 Waardering vaste bijdrage en cash balance plannen

In de IFRIC Update van September 2013 besteedt men opnieuw aandacht aan de waardering van de 
pensioenvoordelen uit pensioentoezeggingen met een gegarandeerd rendement of met notionele 
bijdragen.

Het IFRS Interpretations Committee heeft voorlopig beslist om de methode toe te passen zoals 
voorgesteld in het ontwerp van de IFRIC D98.

Concreet betekent dit dat voor een plan met een gegarandeerd of een vast rendement, worden voor de 
schatting van het pensioenvoordeel de bijdragen tot op einddatum geprojecteerd aan het gegarandeerde 
of vast rendement. Die eindwaarde wordt nadien verdisconteerd rekening houdend met het rendement 
op hoogwaardige bedrijfsobligaties zoals elders voorzien in IAS 19.

Voor pensioenvoordelen die afhangen van een toekomstig rendement op de investeringen, stelt het 
ontwerp voor om de waarde van de pensioenverplichtingen gelijk te stellen aan de waarde van de 
investeringsportefeuille op evaluatie datum. In geval van een mix van gegarandeerd rendement en 
rendement van de beleggingen zal men het maximum van beide nemen.
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3.12 ACADEMISCHE PUBLICAtIES

3.12.1 Enkele interessante publicaties van de Pensioenfederatie

De Nederlandse vereniging van pensioenfondsen (PensioenFederatie) publiceerde een aantal interessante 
documenten:

pp Code Pensioenfondsen

pp Tijdpad implementatie wet Versterking bestuur pensioenfondsen

pp Aanbevelingen Uitvoeringskosten 2013 – Nadere uitwerking kosten vermogensbeheer, herziene 
versie met aanvullingen

pp Processtappen transitie naar nieuwe pensioenregeling

3.12.2 Twee interessante studies aangaande de WAP rendementsgarantie

Zowel Prof. dr. Pierre Devolder UCL als Marjan Maes, Docent-onderzoeker HUBrussel hebben studies 
uitgevoerd in het kader van de problematiek rond de WAP rendementsgarantie.

Marjan Maes stelt dat door het feit dat verzekeringsinstellingen niet de WAP rendementsgarantie maar 
een jaarlijkse rendementsgarantie aanbieden, ze zichzelf verplichten om hoofdzakelijk in obligaties te 
beleggen. Op lange termijn leidt dit tot een lager rendement en dus ook een lager pensioenvoordeel 
voor de aangeslotene. Een verzekeringsproduct met een garantie op einde looptijd zou niet alleen beter 
aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van de WAP rendementsgarantie maar zou ook een win-win 
situatie creëren voor alle partijen.

Prof. dr. Devolder schat in zijn onderzoek wat de kost van de WAP rendementsgarantie vandaag 
betekent. Hij doet dit aan de hand van de waardering van Europese putopties. In een vereenvoudigd 
scenario waarbij één enkele premie wordt gestort en waarbij de beleggingsportefeuille constant wordt 
gehouden over de volledige looptijd, schat Prof. Dr. Devolder, gegeven de huidige lage rentevoeten, de 
kost van de WAP rendementsgarantie voor de werkgever voor een gemiddelde duurtijd van 20 jaar op 
18%. Dit resultaat is uiteraard afhankelijk van de volatiliteit van zowel de renten als het resultaat van de 
beleggingen, de mate waarin de rentevoeten zich herstellen en de mate waarin het resultaat van de 
beleggingsportefeuille gecorreleerd is aan deze rentevoeten.

3.13 ACtUALItEIt BELGIë

3.13.1 Echtscheiding en Aanvullende Pensioenen (BVPI Infoflash 72 en 83)

Het lot van aanvullende pensioenen in geval van ontbinding van een huwelijk met een gemeenschappelijk 
vermogen maakt reeds jaren het voorwerp uit van discussie. Voor de enen gaat het om een eigen recht, 
zoals ook het wettelijk pensioen een eigen recht is, voor de anderen moeten de verworven reserves, 
opgebouwd tijdens het huwelijk, in het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten vallen. Zowel 
het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie heeft zich recent uitgesproken over het gemeen karakter 
van het aanvullend pensioen. 

Het voorontwerp van wet, dat op vrijdag 5 juli door de ministerraad werd goedgekeurd, gaat evenwel in 
de tegenovergestelde richting. Het wetsontwerp werd door de Regering ingediend in de Kamer. Indien 
het wordt goedgekeurd, zal er een nieuw artikel toegevoegd worden in het Burgerlijk Wetboek, dat het 
lot regelt van de aanvullende pensioenen. Hierbij worden de volgende vijf situaties onderscheiden: 

1 Pensioenrentes uitgekeerd tijdens het huwelijk komen toe aan het gemeenschappelijk vermogen. 

2 Pensioenrentes uitgekeerd na de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel (bijvoorbeeld omdat 
men overgaat naar een stelsel van scheiding van goederen) of van het huwelijk (door echtscheiding, 
maar ook door overlijden van de echtgenoot van de pensioengerechtigde) zijn eigen. 

8 IFRIC Draft Interpretation D9 Employee Benefit Plans with a Promised Return on Contributions or Notional Contributions published in 2004
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3 Het pensioenkapitaal uitgekeerd tijdens het huwelijk komt toe aan het gemeenschappelijk vermogen. 
Indien de begunstigde van het pensioenkapitaal overlijdt, blijft het pensioenkapitaal deel uitmaken 
van het ontbonden gemeenschappelijk vermogen (en zal het dus door de langstlevende echtgenoot 
moeten gedeeld worden met de erfgenamen van de overleden echtgenoot). Indien evenwel de niet-
begunstigde echtgenoot overlijdt, dan heeft de begunstigde van het pensioenkapitaal recht op een 
vergoeding lastens het gemeenschappelijk vermogen voor een bedrag dat overeenkomst met zijn 
pensioenkapitaal voor de periode na het overlijden van zijn echtgenoot. Het gaat immers om zijn eigen 
pensioenkapitaal. Hetzelfde geldt indien het huwelijk ontbonden wordt door echtscheiding. Ook hier 
heeft de begunstigde van het pensioenkapitaal recht op het deel van het pensioenkapitaal gerelateerd 
aan de periode na de echtscheiding. Om dit deel te bepalen zal het pensioenkapitaal vermenigvuldigd 
worden met een breuk, waarvan de teller gelijk is aan het op het ogenblik van de ontbinding van het 
huwelijk overblijvend aantal jaren levensverwachting van de begunstigde en de noemer gelijk is aan 
het totaal jaren levensverwachting van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering van het 
pensioenkapitaal (voor beide berekeningen wordt uitgegaan van de sterftetafels bedoeld bij artikel 19 
§1 van het KB WAP van 14 november 2003 zoals van toepassing op het ogenblik van de uitkering van 
het pensioenkapitaal). 

4 Het pensioenkapitaal uitbetaald na de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel of het huwelijk 
zijn eigen. Aan het gemeenschappelijk vermogen is geen vergoeding verschuldigd. 

5 Het overlevingspensioen of het overlijdenskapitaal dat aan de langstlevende echtgenoot toekomt 
omwille van het overlijden van de andere echtgenoot is eigen, zonder vergoeding aan het 
gemeenschappelijk vermogen. 

Daarenboven zal een rechter bij de bepaling van het onderhoudsgeld dat in het kader van een 
echtscheiding eventueel aan één van de echtgenoten toekomt, met het eigen karakter van de 
pensioenrechten (zowel van het wettelijk als van het aanvullend pensioen) rekening kunnen houden. Hij 
zal hierbij oog moeten hebben voor de keuzes die beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben 
gemaakt met betrekking tot hun loopbaan, en de pensioenrechten die elke echtgenoot daarbij heeft 
kunnen opbouwen. Wat de rechter hiervoor zal in aanmerking nemen (verworven reserves op het 
ogenblik van de ontbinding van het huwelijk?) is nog maar de vraag. 

IPBs zullen in elk geval de pensioenuitkeringen (rente of kapitaal) enkel aan de aangeslotene zelf moeten 
blijven uitbetalen. Eventueel kan de IBP in het kader van een echtscheiding van een aangeslotene nog 
wel vragen krijgen in verband met de hoogte van de verworven reserves of prestaties, teneinde de 
ex-echtgenoten of de rechter toe te laten het onderhoudsgeld te bepalen. 

Bij het beantwoorden van die vragen mag de IBP de privacy van haar aangeslotene niet uit het oog 
verliezen (enkel vragen beantwoorden van de aangeslotene zelf, of van een gerechtelijk gemandateerde). 

3.13.2 Overige projecten

In de loop van 2013 stonden heel wat projecten op stapel. Vele projecten zijn nog steeds niet finaal. 
Hieronder een kort overzicht:

A Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden inzake aanvullende pensioenen

Het Grondwettelijk Hof vonniste in een arrest van 7 juli 2011 dat er verplicht een einde moet worden 
gesteld aan het verschil in behandeling van arbeiders en bedienden op gebied van de duur van de 
opzeggingstermijnen en de carenzdag, en dit voor 8 juli 2013, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid in alle 
gebieden die getroffen zijn door een verschil in behandeling.

Op vrijdag 21 februari 2014 heeft daarom de Ministerraad een voorstel tot wettekst goedgekeurd, die 
tot doel heeft de verschillende behandeling, gebaseerd op een onderscheid tussen arbeiders en 
bedienden inzake aanvullend pensioen, geleidelijk aan uit de weg te ruimen. 

Deze tekst herneemt het akkoord van de “Groep der 10” van 10 februari, dat geconverteerd werd in het 
formeel advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 12 februari, en voorziet drie periodes om een 
einde te stellen aan deze verschillende behandeling9: 

pp een periode n1 betreft het verleden, d.w.z. de werkperiodes gelegen vóór 1 januari 2015, waarvoor 
de verschillende behandelingen die rusten op het onderscheid arbeiders-bedienden niet beschouwd 
worden als discriminaties 
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pp een periode n2, of overgangsperiode, betreffende de werkperiodes gelegen tussen 1 januari 2015 
en 1 januari 2025: gedurende deze periode, worden deze verschillende behandelingen niet beschouwd 
als discriminaties, op voorwaarde dat ze vóór 1 januari 2015 in het pensioenstelsel ingevoerd werden.  
Deze periode impliceert bijgevolg de verplichting tot onthouding: het is verboden een pensioenstelsel 
in te dienen dat een dergelijke verschillende behandeling inhoudt, evenals om een dergelijke 
verschillende behandeling in een bestaand pensioenstelsel in te voeren, behalve om een einde te 
stellen aan de verschillende behandeling die in een pensioenstelsel bestaan. 

pp een periode n3 betreft de toekomst: voor de werkperiodes vanaf 1 januari 2025 zijn de verschillende 
behandelingen, gebaseerd op een onderscheid tussen arbeiders en bedienden, discriminaties. 

Dit project voorziet ook de mogelijkheid om een gemeenschappelijke inrichter aan te stellen voor 
verschillende paritaire commissies of paritaire subcommissies, die de oprichting van aanvullende 
pensioenen als enig doel zal hebben. 

B Dynamisch Beheer

In het kader van de éénmaking van het statuut voor arbeiders en bedienden, circuleerde er tegelijkertijd 
een ontwerp voor de vereenvoudiging van de regels rond dynamisch beheer. In de praktijk leidde de 
bestaande regeling rond dynamisch beheer tot een aantal moeilijkheden: de oude planregels zijn niet te 
corrigeren voor verleden diensttijd en het beheer van de complexe regels is duur. Het voorstel tot 
veréénvoudiging hield in dat de verworven prestatie conform het oude plan worden bevroren op datum 
van wijziging om ze nadien jaarlijks te verhogen met 2%. De factor (ter vervanging van de evoluerende 
elementen zoals salaris) ligt forfaitair op 2% maar het dynamisch beheer kan mits akkoord van de sociale 
partners op een aantal elementen aangepast worden. Dit voorstel liet ook toe om komaf te maken met 
de oude vorm van dynamisch beheer. Enkel in geval van een gelijke stijging van het plafond en het salaris 
à rato van een percentage dicht bij 2% leidt deze nieuwe regel tot identieke resultaten als het complexe 
oude dynamisch beheer. Voorlopig blijft de situatie ongewijzigd.

C Minimum rendementsgarantie 

Ook in 2013 bleef de discussie aanhouden over het al dan niet wijzigen van de regels aangaande de 
minimum rendementsgarantie. In het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake 
aanvullende pensioenen zagen we reeds het voorstel dat de bijstorting van het tekort ten opzicht van de 
minimum rendementsgarantie kan gebeuren op het moment van uitbetaling of transfer en niet langer 
dient te gebeuren op moment van uittreding. Voorlopig blijft de situatie ongewijzigd.

3.13.3 Twee belangrijke voorontwerpen van wet die de nodige aandacht verdienen

Deze twee voorontwerpen van wet werden geanalyseerd in de loop van 2013. Op 14 februari 2014 
heeft de ministerraad ze in eerste lezing goedgekeurd. Vervolgens werden ze naar de Raad van State 
verstuurd, waarna een tweede lezing volgt en een voorlegging in het parlement. De betreffende 
bepalingen zijn dus nog niet van kracht.

Het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen behandelt 
verschillende titels die onze aandacht trekken: 

A Harmonisatie van de verjaringstermijnen

Het voorontwerp stelt een unieke verjaringstermijn van vijf jaar voor en dit voor alle vorderingen, zowel 
contractuele als buitencontractuele, die een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde 
aanhangig kan maken tegen de inrichter en/of de pensioeninstelling. 

Bovendien definieert men een eenvormig vertrekpunt: de verjaringstermijn van 5 jaar begint pas te lopen 
vanaf het moment dat de werknemer, de aangeslotene of de begunstigde over voldoende kennis 
beschikte of redelijkerwijze over voldoende kennis moest beschikken om de vordering te kunnen 
instellen.

Ook voor zelfstandigen zijn analoge regels voorzien.

9 Florence Delogne, « Suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés dans les pensions complé-
mentaires », Infosessie: Actualiteiten Pensioenen, VBO, 27 februari 2014. 
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B Communicatie aan de burger

Op initiatief van de minister van Pensioenen werd in de loop van 2013 het project “Communicatie aan 
de burger” gelanceerd. Voortaan zal de burger via DB2P10 online kunnen consulteren welke aanvullende 
pensioenen er voor hem werden opgebouwd. Voor de pensioeninstellingen vervalt hierdoor de 
verplichting om slapers een pensioenfiche te bezorgen. 

Om de informatie tussen de verschillend kanalen af te stemmen, zal de pensioeninstelling voor de 
pensioenfiche van de actieven als eerste pagina een uniform format dienen te respecteren en de actuele 
toestand op 1 januari moeten vermelden. 

De Sigedis AccountState aangifte zal jaarlijks dienen te gebeuren vóór 30/9/X met gegevens situatie 
1/1/X. Sigedis informeert over het aanvullend pensioen op drie verschillende niveaus: 

pp globale bedragen 2e pijler (WAP, WAPZ) 

pp de globale bedragen uitgesplitst per statuut (werknemer, zelfstandige, openbare sector), 

pp detail info per inrichter, per pensioentoezegging en per pensioeninstelling. 

Hierna een overzicht van de informatie op de respectievelijke niveau’s:

1. Globaal 2. Per statuut 3. Per PI/Per PT

1. De verworven reserve x x x
+ eventuele vwdn

+ uitgesplitst WG/WN

2. De indicatieve rente x

3. De overlijdensdekking x x x

4. De verworven prestatie x
+ datum opeisbaarheid

5. Te verwachten prestatie x

6. Het financieringsniveau x

7. De WAP garantie x

8. Hyperlink PI x

Verder verzorgt Sigedis ook volledig de communicatie aan de slapers (inclusief de aangeslotenen aan een 
onthaalstructuur, KB 69 regeling, individuele verderzetting) en neemt ze contact met het individu op 
cruciale momenten (vanaf 45 jaar en nadien om de vijf jaar indien een impliciete keuze tot communicatie 
op papier en 6 maanden nà opname wettelijk pensioen en indien het aanvullend pensioen nog niet werd 
uitgekeerd). 

Het ontwerp van wetgeving regelt ook de elektronische verdeling van de pensioenfiche. De huidige tekst 
van het ontwerp stelt dat dit alles van kracht wordt vanaf 1 januari 2016.

C Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders 

Het voorontwerp van wet stelt eveneens een wettelijk minimumkader op sociaal vlak voor het aanvullend 
pensioen voor de bedrijfsleider. Dit is in de mate van het mogelijke geïnspireerd op het bestaande 
wettelijke kader voor aanvullende pensioenen voor werknemers en voor zelfstandigen. Dit moet toelaten 
om ook voor bedrijfsleiders de bepalingen in het kader van de communicatie aan de burger te baseren 
op gelijkwaardige begrippen en bepalingen.

D uitreding

Dit voorontwerp past de definitie aan van het begrip uittreding: het begrip uittreding wordt […] niet 
meer exclusief verbonden met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar ook met de 
beëindiging van de actieve aansluiting. 

Bovendien voegt het voorontwerp in het kader van de bepalingen rond uittreding een definitie toe van 
een multi-inrichterspensioenstelsel, namelijk een identiek pensioenstelsel ingevoerd door meerdere 
inrichters waarvan de uitvoering toevertrouwd wordt aan dezelfde pensioeninstelling(en).

10 DB2P = databank 2e pijler pensioenen, beheerd door vzw Sigedis
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E Het begrip pensioenleeftijd

Het voorontwerp definieert het begrip pensioenleeftijd. Het gaat om de pensioenleeftijd die in het 
pensioen reglement of in de pensioenovereenkomst wordt vastgesteld. 

3.13.4 Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank

Het tweede wetsvoorstel voorziet in de vereenvoudiging van de bevoegdheid van de rechtbanken voor 
het behandelen van geschillen over aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid en meer in het 
bijzonder van de aanvullende pensioenen.

Vanaf nu zullen enkel en alleen de arbeidsrechtbanken bevoegd zijn voor zowat alle geschillen in het 
kader van aanvullende pensioenen, zijnde alle geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of 
een begunstigde enerzijds en een inrichter of een pensioeninstelling anderzijds over de materie van de 
aanvullende pensioenen. 

Dezelfde arbeidsrechtbanken zijn ook bevoegd voor de analoge geschillen met betrekking tot 
zelfstandigen over de materie van de aanvullende pensioenen. 

3.13.5 Hervorming van de 80% regel 

Het ontwerp aangaande de 80% regel heeft een aantal positieve elementen. Aangezien de voorliggende regel 
zich baseert op prestaties afgeleid uit gekende reserves in plaats van geprojecteerde prestaties zijn voortaan 
alle elementen gekend die nodig zijn voor de berekening. Dit maakt de ingewikkelde projecties overbodig.

Het ontwerp biedt een antwoord op bestaande mogelijkheden tot misbruik. Wel dient men na te gaan 
of tegelijkertijd ook geen probleem ontstaat met langer werken op alternatieve en niet-lineaire manieren. 
De uitmiddelingsmechanismen voor het salaris die in het ontwerp werden ingebouwd spelen immers 
nadelig in geval van demotie, deeltijds werk, en andere alternatieve vormen op het einde van de carrière. 
Deze alternatieve vormen zijn hoe langer hoe meer van toepassing om mensen te motiveren langer te 
blijven werken.

Het voorstel kent nog een aantal onduidelijkheden die verder dienen uitgeklaard te worden (organisatie 
1e controle, meerdere deeltijdse carrières, enz…).

Verder dient er ook een oplossing gezocht te worden om een antwoord te bieden aan een aantal 
mogelijke problemen: 

pp Op vlak van rechtszekerheid: hoe regelt men de overgang van de oude naar de nieuwe 80% regel?

pp Op vlak van loopbaanprofiel: 

pP Hoe rekening te houden met de alternatieve vormen op het einde van de loopbaan? 

pP Rekent men voortaan in 1/45 terwijl men vaststelt dat almaar meer werknemers later instappen op 
de arbeidsmarkt? 

pp En op vlak van de sanctie: 

pP Is de formule nog up to date? 

pP Is ze geschikt voor DB plannen? 

pP Is ze enkel van toepassing voor de laatste werkgever? 

Een verdere analyse dringt zich op.

Een BVPI werkgroep buigt zich over het ontwerp. Ze dringt aan op een nog verdere vereenvoudiging 
zodanig dat alle stakeholders de controle ook zelf kunnen uitvoeren en formuleert hiertoe een voorstel.
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3.13.6 Afstemming eerste en tweede pijler 

Verschillende projecten hebben tot doel om de eerste en de tweede pijler pensioenen beter op elkaar af 
te stemmen. Hierbij de bepaling die voornamelijk onze aandacht verdient: op een bepaald moment werd 
in een voorontwerp van wet het idee geopperd om de betaling van het aanvullend pensioen te laten 
samenvallen met de uitkering van het wettelijk pensioen. Dit zou betekenen dat aanvullende pensioen 
niet langer kunnen worden uitgekeerd terwijl de persoon nog actief is. Bovendien werden bepalingen 
voorzien die gunstige voorwaarden tot vervroegde pensionering verboden met als gevolg dat vanaf 
1 juli  2014 aangeslotenen er niet langer gebruik van zouden kunnen maken.

BVPI heeft zich tegen deze bepalingen fel verzet omwille van het feit dat de voorziene overgangsperiode 
veel te kort was. Bijgevolg werden deze bepalingen voorlopig geschrapt.

3.14 ExPERtENCOMMISSIE 2020-2040 

De ‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ is samengesteld uit twaalf leden die elk over een  
bijzondere deskundigheid beschikken inzake pensioenen.

Deze expertencommissie werd aangesteld door Vicepremier en Minister van Pensioenen Alexander de 
Croo samen met Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle, in 
opvolging van de Nationale Pensioenconferentie.

Ze kreeg als taak verdere hervormingen voor te bereiden om zo de sociale en financiële duurzaamheid 
van onze pensioenstelsels verder te versterken. De Commissie zal in het voorjaar 2014 een rapport 
opleveren met concrete beleidsaanbevelingen.

BVPI bereidde een document voor dat werd voorgelegd aan de Commissie. Het herneemt informatie 
aangaande aanvullende pensioenen, de verschillende problematieken en actuele vragen alsook de visie 
van BVPI dienaangaande. 
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4 HEt LEVEN VAN ONzE VERENIGING

4.1. HERBENOEMING PHILIP NEyt tOt VOORzIttER VAN DE VERENIGING

De Raad van Bestuur van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen heeft op 27/11/2013 
Philip Neyt unaniem opnieuw tot Voorzitter van de vereniging benoemd.

Philip Neyt zit de BVPI voor sinds 2006. 

4.2. NIEUWE LEDEN

2013

Inrichter Sefocam

Inrichter Compensatiefonds Voor Bestaanszekerheid Haven van Antwerpen (wijziging van A- naar B-Lid)

Inrichter Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking (FBZB)

Inrichter Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap vzw

Inrichter Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking

Pensioenfonds Instelling Voor Bedrijfpensioenvoorziening Telenet,

Pensioenfonds IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-blue Collars, OFP

Pensioenfonds Exxonmobil | Pensioenfonds t.v.v. de Arbeiders en het Bediendenpersoneel van de groepen  
Exxon/Esso/Mobil Oil OFP

Pensioenfonds IBP v/d Handel in Brandstoffen, OFP

Pensioenfonds Belfius OFP

Toetredend Tiberghien CVBA

Toetredend Younity CVBA

Toetredend Milliman

Toetredend Esofac Belgium

Toetredend Carmignac Gestion

Toetredend Sofidy Gestion

Toetredend Lydian CVBA
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4.3 ONtSLAGEN

2013

Ontslag Effectief lid Caisse de Retraite du Personnel du Soir et de l’Agence Rossel, OFP

Ontbonden Effectief lid Association Auxiliaire de Fonds de Pension OFP

Ontslag Toetredend Lid ACTEIA

Ontslag Toetredend Lid Capitalatwork

4.4 DEELNEMERS AAN ACtIVItEItEN VAN BVPI IN 2013 

Activiteit Deelnemers

Gesloten Vorming 70

BPA© 126

Seminaries 119

Infosessies 489

Lunch causerieën 83

Consultatieve Werkgroep 55

TOTAAL 942

Deelnemers diverse BVPI-werkgroepen ± 220

Correspondenten InfoFlash 1025

Persconferenties 40 (geschreven pers, radio & TV)

4.5 VOORLOPIGE RESULtAtEN FINANCIëLE ENqUêtES 2013

BVPI 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.

Eénmaal per jaar wordt in de maand maart een uitgebreide enquête georganiseerd omtrent de 
gedetailleerde activaspreidingen, planinformatie en funding ratio’s. 

De resultaten zoals hieronder vermeld zijn gebaseerd op de voorlopige resultaten 2013 zoals bekomen in 
de peiling van januari 2014. De definitieve resultaten 2013 worden opgevraagd in de maand maart en 
zullen worden voorgesteld tijdens het Financieel Seminarie van 24 april en zullen worden gebundeld in 
een uitgebreid rapport.

 Resultaten

49 IBP’s hebben deelgenomen aan de enquête. Zij vertegenwoordigen een totaal van activa van 
13,7 miljard EUR, hetzij ongeveer 69% van de markt.
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 Rendement

Het gewogen gemiddeld rendement in 2013 bedraagt +6,73%. Over een langere periode behalen IBP’s 
de volgende rendementen:

Nominaal  
jaarlijks netto rendement

Reëel (na inflatie) 
jaarlijks netto rendement

2013 6,73% 5,71%

3 jaar 5,90% 3,03%

5 jaar 8,51% 6,07%

10 jaar 5,56% 3,17%

15 jaar 4,02% 1,90%

20 jaar 5,62% 3,47%

25 jaar 6,12% 3,81%

Sinds 1985 6,81% 4,51%

De spreiding van de activa ziet er als volgt uit: 

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aandelen 26% 28% 45,9% 44% 40% 29% 34% 37% 31% 32% 36%

Obligaties 54% 48% 40,4% 40% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 47%

Immobiliën  1%  9%  3,9%  8%  9%  6%  7%  5% 7% 7% 7%

Diversen 11%  1%  1,6%  2%  5%  7%  6%  3% 9% 4% 5%

Liquiditeiten  8% 14%  4,3%  6%  6% 11%  4%  6% 7% 6% 4%

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

De definitieve resultaten 2013 zullen met meer informatie en een meer uitgebreidere analyse beschikbaar 
zijn in het rapport betreffende de financiële enquête over het boekjaar 2013. 

4.6 PERSCONFERENtIES

BVPI verschaft op regelmatige basis informatie aan de pers omtrent de werking en structuur van de 
tweede pensioenpijler, over de rol van de IBP’s, etc.

Daarnaast organiseerde zij in 2013 twee persconferenties:

4.6.1 Persconferentie 4 februari 2013 

De persconferentie van 4 februari 2013 stond in het teken van de resultaten van de Belgische IBP’s over 
het boekjaar 2012. 

Ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiële markten, met onder meer de crisis rond een 
aantal landen in de Eurozone, en de lage interestvoeten behaalden de Belgische 2e pijler pensioen-
fondsen (IBP’s) in het jaar 2012 een positief rendement van +12,3%.

“Belgische Pensioenfondsen investeren meer dan 70% van hun activa in de reële economie.”

“Pensioenfondsen blijven dankzij hun gediversifieerde en stabiele activaspreiding en hun lange termijn 
horizon, hun rol als lange termijn beleggers opnemen.”
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Op 31 december 2012 zagen we de volgende gespreide activaverdeling:

pp 37% in aandelen, 

pp 49% in obligaties,

pp 5% in vastgoed, 

pp 4% in liquiditeiten,

pp 5% in andere beleggingen (voornamelijk infrastructuur, en ook grondstoffen, private equity, 
verzekeringen, energie …).

Naast 6 vertegenwoordigers van de schrijvende pers (Belga, De Standaard, De Tijd, FD Magazine, L’Echo 
en Trends) waren ook 5 vertegenwoordigers van de audiovisuele pers (Bel RTL, Kanaal Z, VTM, VRT radio 
en VRT televisie) aanwezig.

4.6.2 Persconferentie S1-2013 (27 september 2013)

Op 27 september 2013 werden de resultaten van de tussentijdse financiële enquête over de eerste zes 
maanden van 2013 voorgesteld aan de pers.

Ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiële markten, het experimentele beleid van 
verschillende centrale banken en de hieruit resulterende lage interestvoeten behaalden de Belgische 2e 
pijler pensioenfondsen (IBP’s) over het eerste halfjaar van 2013 een positief rendement van +1,16%, op 
jaarbasis zou dit overeenkomen met een return van 2.33%.

Enkele cijfers: 

pp Eind 2012 beheerden de Belgische IBP’s 18,6 Mia euro aan pensioenactiva

pp Representatieve steekproef van IBP’s die 11,5 miljard EUR (± 62% van de sector) vertegenwoordigen 

pp Gemiddeld gewogen rendement over de periode tot 1 januari tot 30 juni 2013 bedraagt: +1,16% 

pp De mediaan over dezelfde periode bedraagt 1,83% 

pp De standaardafwijking over de betreffende periode is gelijk aan 1,745% 

pp Op 30 juni 2013 zagen we de volgende gespreide activaverdeling:

pp 34% in aandelen, 

pp 50% in obligaties, uitgesplitst in 47% overheidsobligaties en 53% bedrijfsobligaties

pp 8% in vastgoed, 

pp 4% in liquiditeiten,

pp 4% in andere beleggingen (voornamelijk infrastructuur, en ook grondstoffen, private equity, 
verzekeringen, energie …).

In de obligatiemarkten kwam het tegenvallend rendement o.a. van de stijgende rente welke een 
negatieve druk legde op de prijs of de marktwaarde van de obligaties. 

De emerging markets kende een zeer moeilijk 2e kwartaal. Dit werd mede veroorzaakt door de negatieve 
macro-economische berichten en voornamelijk de aankondiging van Ben Bernanke tot de “tapering” 
van de overheidstussenkomsten in de VS, wat geïnterpreteerd werd als het begin van het einde van de 
periode van “Quantitative easing”. De rente in de VS veerde hiertengevolge op en had een besmettend 
effect op wereldwijde activa, met belangrijke uitstromen in de emerging markets tot gevolg maar 
eveneens een verhoging van de rente op het continent. Gezien dit sterke effect en om het prille 
economische herstel niet te fnuiken, werd deze positie onlangs genuanceerd.

De beleggingen in de USA (± 30% van de aandelen portefeuille) en andere beleggingen genoteerd in 
dollar (30% tot 40% van de beleggingen in EM obligaties) leden onder de lichte daling van de dollar 
t.o.v. de euro (-1,39% over de periode 1 januari – 30 juni).
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Uit gegevens van de FSMA blijkt dat over 2012 het aantal herstel- en saneringsplannen van 66 tot 
34  gedaald is. De bestaande herstelplannen evolueren positief, 36 werden reeds volledig afgesloten, de 
30 anderen volgen hun normale verloop. De herstel- of saneringsmaatregelen bestaan vaak uit het 
bijstorten door de inrichtende onderneming(en).

Begin 2013 werden 4 nieuwe financieringstekorten vast gesteld. Dit werd voornamelijk veroorzaakt 
door het feit dat de IBP’s proactief bijkomend strengere, veiligere, hypothesen hanteren voor de 
berekening van hun verplichtingen.

Naar aanleiding van deze halfjaarlijkse resultaten gaf BVPI een aantal kernboodschappen mee:

pp Pensioeninstellingen zijn uitvoerders van afspraken tussen werkgevers en werknemers.

pp Pensioenfondsen uit de 2e pijler zijn geen speculanten, het zijn sociale not for profit instellingen met 
als enige doel om de toekomstige pensioenen van hun aangeslotenen (werknemers en 
gepensioneerden) zo goed mogelijk op te bouwen. Dit verplicht de pensioenfondsen om voor de 
investeringen steeds een aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen het nemen van risico en de lange 
termijn rendementen, met inachtneming van de minimumgaranties zoals opgelegd door de wet op 
aanvullende pensioenen.

pp De sociale partners hebben een centrale rol in de 2e pensioenpijler. Zo was er eind 2012 in 72% van de 
2e pijler pensioenfondsen een actieve werknemersvertegenwoordiging in de raad van bestuur.

pp De resultaten over het afgelopen half jaar illustreren dat investeren in overheidsobligaties, 
bedrijfsobligaties en cash niet altijd zonder risico is. Het nieuwe regelgevend kader dat momenteel 
binnen Europa wordt uitgedacht en dat steunt op de Solvency II-aanpak, zal sommige IBPs en hun 
sponsors ertoe aanzetten of verplichten om net nog meer te investeren in vastrentende effecten. Dit 
zou ertoe kunnen leiden dat de obligatiemarkten al dan niet tijdelijk worden verstoord met mogelijke 
instabiliteit tot gevolg.

pp Daarom pleit BVPI voor een regelgevend kader waarin pensioenfondsen stabiele investeerders blijven 
met een lange termijn filosofie en een focus op de reële economie en reële rendementen.

pp 2/3 van de activa van pensioenfondsen gaat naar bedrijfsfinanciering onder de vorm van rechtstreekse 
deelnames in het kapitaal of via leningen. Sinds 2012 houden pensioenfondsen meer bedrijfsobligaties 
dan overheidsobligaties aan.11

pp Pensioenfondsen blijven aandachtig voor het tegenpartijrisico en spreiding ervan.

pp De obligatieportefeuilles blijven in de focus van het risicomanagement, vanwege het toenemend risico 
en de vragen, of men nog vergoed wordt voor het risico dat men neemt, en de vraag in welke mate de 
overheidsobligaties op vandaag nog altijd gedreven wordt door de interventiepolitiek van de ECB en/
of de financial regulation?

pp Binnen de pensioenfondsen bestaat er een groeiende interesse voor reële activa en infrastructuur o.a. 
project bonds alsook voor inflatie gekoppelde overheidsleningen.

Tijdens deze persconferentie waren 21 vertegenwoordigers van de schrijvende pers aanwezig (Belga, De 
Tijd, De Standaard, De Verzekeringswereld, FD Magazine, L’Echo, Trends-Tendances, Het Laatste Nieuws, 
La Meuse/La Lanterne, Le Soir, Knack, Grenz-Echo, Het Belang van Limburg, De Morgen, La Libre 
Belgique, Mediafin, le Vif/L’Express en Financelab).

11 53% van de obligatieportefeuille bestaat uit bedrijfsobligaties, 47% uit overheidsobligaties.
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4.7 BELGIAN PENSION ACADEMy (BPA©)

De BVPI organiseerde sedeert enkele jaren een opleiding rond de tweede pijlerpensioenen en de werking 
van IBP’s. De opleiding is gekend onder de naam BPA© – Belgian Pension Academy. 

Het BPA© programma 2013-2014 omvatte 3 modules:

pp Module I behandelt de actuariële en financiële technieken en de principes en de berekeningswijze 
van de technische voorzieningen die men moet kennen voor een goed begrip van het prudentiële 
kader waarin IBP’s werkzaam zijn.

pp Module II analyseert de juridische, prudentiële, sociale, fiscale, boekhoudkundige aspecten alsook de 
rapporteringsverplichtingen en de interne en externe communicatie van IBP’s komen hier aan bod.

pp Module III analyseert alle aspecten van de beleggingen. Na een grondige inleiding tot de financiële 
markten en producten, worden in module III de verschillende financiële beslissingen van de 
strategische en prudente activaspreiding en een kritische lezing van de laatste tendensen tot de 
rapportering onderzocht.

Alle lesgevers van de BPA©-opleiding beschikken niet alleen over de knowhow maar eveneens over een 
gewaardeerde en ruime praktijkervaring in de materie die ze doceren.

Deze BPA©-opleiding richt zich vnl. tot eenieder die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen, 
zij het als bestuurder van een IBP, zij het als lid van een toezicht comité, als lid van één van de operationele 
organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, als werknemers- of werkgevers-
vertegenwoordiger, als sectorinrichter of als werknemer van de bijdragende onderneming met 
verantwoordelijkheden inzake aanvullende pensioenregelingen, als aangeslotene, als benefit consultant, 
jurist, advocaat of fiscalist actief in de sector als dienstverlener aan IBP’s, … alsook tot personen met 
beleidsverantwoordelijkheden inzake pensioenen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht.

De modules startten in oktober 2013. 

Module I en Module II telden respectievelijk 45 en 51deelnemers. Module III van academiejaar 2013-
2014 is van start gegaan in maart 2014, hiervoor hebben 29 deelnemers ingeschreven. 

Module I Module II Module III

NL FR NL FR NL FR

Effectieve leden 16 11 19 13 9 5

Toetredende leden 2 3 3 4 3 3

Vertegenwoordigers politieke 
overheden, Europese partners

5 8 5 7 3 6

Totaal 23 22 27 24 15 14

Elke module bestond uit een 9-tal lessen van 3 uur.

Op het einde van module I en module II werd een examen georganiseerd. Alle deelnemers ontvangen 
een attest van deelname en, indien men deelnam aan het examen en slaagde, vermeldt het attest het 
welslagen in het examen.

Daarnaast werd de BPA© ook erkend door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten 
(BIBF). Op deze wijze kunnen zowel de lesgevers als de deelnemers deze opleiding valideren binnen de 
verschillende permanente vormingen.

De BPA©-opleiding biedt de mogelijkheid om te werken en tegemoet te komen aan de «fit & proper»-
vereisten van de principes van deugdelijk bestuur.

Sinds de aanvang van de BPA© in 2002, hebben reeds meer dan 300 personen deze opleiding gevolgd. 
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4.8 VORMINGEN VOOR BEStUURDERS VAN IBP’S

Sinds 2007 organiseert BVPI een nieuwe opleiding, specifiek gericht 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 internal auditor of compliance 
officer. 

Deze bestuurdersvorming bestaat uit drie sessies van telkens een halve dag en behandelt de volgende 
onderwerpen:

pp de financiële aspecten en de beleggingen;

pp de juridische, sociale en fiscale aspecten;

pp de boekhoudkundige en actuariële aspecten.

In 2013 organiseerde de Vereniging vijf volledige bestuurdersvormingen, namelijk bij Federale Non-profit 
sector, General Motors Pensioenfonds OFP, Pensioenfonds Bank Degroof, Pensioenfonds AB-Inbev, 
Pensioenfonds Belfius OFP.

Voor deze vormingen konden we beroep doen op de volgende leden-lesgevers: 

Jean-Claude Brouillard (Constructiv), Véronique Pertry (Eubelius), Fréderic Chandelle (Integrale) Serge 
Tubbeeckx (Pensioenfonds Groep GDF Suez & Sector Gas en Electriciteit), Emmy Verbist (Conac), An Van 
Damme (Claeys&Engels), Barbara Heylen (Claeys&Engels), Elke Duden (Linklaters), Lut Sommerijns 
(Loyens & Loeff), Arielle Deltombe (Pensioenfonds Groep GDF Suez & Sector Gas en Electriciteit), Jan 
Ruttens (Aon Hewitt), Patrick Mariën (Aon Hewitt), Kurt Cappoen (PWC), Corinne Merla (Younity), 
Catherine Crombé (Younity), Koen Van Duyse (Thiberghien), Fabian de Bilderling (Integrale), Dirk Van 
Den Broeck (Grant Thornton Bedrijfsrevisoren), Cedric Hayen (ING IM), Jan De Smet, (Pensioenfonds 
Agfa Gevaert), Thierry Denayer (Stibbe), Xavier Gillot (Stibbe), Edwin Meysmans (KBC), Kristof Woutters 
(Dexia Asset Management), Vincent Carchon (Dexia Asset Management), Franky Stevens (Aon Hewitt), 
Sven Schroven (Towers Watson), Erik Baeckelandt (Towers Watson)

U vindt op onze website een korte inhoud van deze vorming.

4.9 LUNCHCAUSERIEëN

Een lunchcauserie biedt aan 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 de Vereniging. 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 de Vereniging te ontmoeten en met hen van gedachten te 
wisselen.

Alle presentaties van de lunchcauserieën kan u op onze website terugvinden.
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In 2013 werden de volgende lunchcauserieën georganiseerd:

24 januari 2013 “Eurocrisis – licht aan het einde van de tunnel?”

Sponsor Natixis Global Asset Management

Inhoud De recente evoluties in het economisch beleid van de Eurozone, de verklaringen rond de 
onomkeerbaarheid van de Euro, de nieuwe maatregelen voor de staten in 
financieringsmoeilijkheden, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de globale daling van 
rendementen op de overheidsobligaties, maar er zouden belangrijke risico’s kunnen zijn m.b.t. 
re-financiering van sommige landen in 2013.
In dit kader dringen de volgende vragen zich op:
pp Welke zijn de risico’s van de nieuwe « Outright Monetary Transactions » ingevoerd door de ECB in 
augustus dit jaar en meer bepaald rond het risico van « redénomination » ?

pp Een terugkeer van Portugal en Ierland in de financiële markten, onder welke condities?

pp Welke rol voor overheidsschulden in een institutionele portefeuille?

pp Sterke volatiliteit en lage interestvoeten: hoe omgaan met het koppel rendement/risico ?

pp Is er een nut van wereldwijd te investeren in plaats van in de Euro zone?

Olivier de Larouzière, Directeur Gestion Taux d’intérêt Natixis Asset Management, en Axel Botte, 
Stratégiste Taux, Natixis Asset Management gaven hun visies en antwoordden op vragen tijdens de 
lunch georganiseerd naar aanleiding van dit debat.

28 februari 2013 “Factor Investing: harvesting the Low-Volatility anomaly in an efficient way”

Sponsor Robeco

Inhoud Factor Investing is een investeringsstrategie waarbij uit academisch onderzoek blijkt dat de factor 
premiums zoals Value, Momentum en Low Volatility beter risico gecorrigeerde returns kunnen 
opleveren dan de markt gewogen indexen. 
Men stelt vast dat de ontwikkeling van Factor Investing een game-changing trend is in de sector. Zo 
blijkt het dat allocaties t.a.v. factor premiums belangrijker zijn dan allocaties t.a.v. specifieke regio’s.
De “Low-Volatility Anomaly” is een voorbeeld van een dergelijke factor waarvan is aangetoond dat 
hij de risico-return karakteristieken van een aandelen allocatie sterk kan beïnvloeden. Men verwacht 
dat deze factor het zeer goed zal doen in de het huidige onzekere en volatiele marktklimaat.

Tijdens deze lunchcauserie lichtte Maarten Polfliet, Client Portfolio Manager Quantitative Equities 
Robeco, de “Low-Volatility Anomaly” en andere interessante factors toe en werden zijn 
verwachtingen voor de toekomst besproken.

23 mei 2013 “Factor Investing: activa beheren in functie van risicofactoren?”

Sponsor HSBC Global Asset Management

Inhoud De constructie van een strategische asset allocatie is gebaseerd op het principe van diversificatie. 
Diversificatie tussen activaklassen is niet altijd eenvoudig gezien de rendementen van de 
activaklassen dikwijls verklaard kunnen worden door hun exposure aan gelijkaardig risico factoren.

Mogelijk kan een meer pertinente aanpak er dan in bestaan om over te stappen van een asset 
allocatie volgens activaklassen naar een allocatie volgens risicofactoren.

Deze risicofactoren zijn door wetenschappelijk onderzoek in kaart gebracht en bestudeerd. Vandaag 
worden strategieën die gebaseerd zijn op risicofactoren reeds toegepast op het niveau van de 
individuele aandelen.

Tijdens deze lunchcauserie, legde Jean-Charles Bertrand, Affiliate Professor HEC Paris et Head of 
Multi-Asset HSBC Global Asset Management, uit hoe een allocatie op basis van factoren (bij 
voorbeeld value, momentum, …) kan uitgebreid worden naar een geheel van activaklassen.
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20 juni 2013 “Senior Loans – Goed gepositioneerd voor hogere en lagere rentevoeten ”

Sponsor ING Investment Management Belgium

Inhoud Obligaties en aandelen vormen sinds lang de hoekstenen van de portefeuilles van IBP’s.
Binnen het kader van de nieuwe economische realiteit en de lage rentevoeten, raken beleggers 
steeds meer geïnteresseerd in beleggingsalternatieven die het portefeuillerendement kunnen 
opkrikken zonder het gewenste risicoprofiel te compromitteren.
« Senior Loans » is zo een alternatief dat mogelijk een interessante nieuwe bouwsteen kan vormen 
voor IBP’s en andere institutionele beleggers.

Tijdens de lunchcauserie, lichtte Olivier Struben, Hoofd van het Europese Senior Loan Team bij ING 
Investment Management, de belangrijkste karakteristieken van de « Senior Loans » toe.
Hij besprak eveneens hoe deze activaklasse mogelijk een aantrekkelijke bron van 
portefeuillediversificatie en rendement kan vormen en dit zowel bij hogere of lagere rentevoeten.

19 september 2013 “Investeringsoplossingen vanuit het perspectief van het beheer van Actief en Passief “

Sponsor Edmond de Rothschild Asset Management Benelux

Inhoud Tijdens deze lunchcauserie zal aandacht besteed worden aan de wijze waarop een pensioenfonds 
zijn activa optimaal kan beheren en alloceren in functie van zijn pensioenverplichtingen.

Nicolas Dubourg – Verantwoordelijke financial engineering bij Edmond de Rothschild Asset 
Management ging in op de opbouw van een activa allocatie en van het beheersproces in 
overeenstemming met het passief. Hij presenteerde deze thematiek vanuit twee invalshoeken:  
1) het opbouwen van een reserve en een inkomen; 2) de zoektocht naar rendement en diversificatie.

Vervolgens lichtte hij toe hoe een portefeuille aangepast kan worden in functie van de visie op de 
markt en de belangrijkste doelstellingen (rendement, VaR limieten, …) rekening houdend met de 
duration.

Tot slot werden verschillende voorbeelden van investeringsoplossingen toegespitst op het beheer 
van het Actief / Passief verder uitgediept, zoals: converteerbare obligaties, het beheer van het 
Maximale Jaarlijkse Gecontroleerde Risico op Verlies voor gediversifieerde portefeuille of risicovolle 
activaklassen zoals aandelen, toepassing van het aandelenbeheer Value & Yield en investeringen in 
infrastructuurschuld.

21 november 2013 “De kunst van beleggen bij lage rente: beleggen met kapitaalsbescherming bij een 
lage rente. Welke aandachtspunten moet men in acht nemen? “

Sponsor Van Lanschot

Inhoud Tijdens deze lunchcauserie zal aandacht besteedt worden aan de wijze waarop een pensioenfonds 
zijn activa optimaal kan beheren en alloceren in functie van zijn pensioenverplichtingen.

Centrale vraag in deze uiteenzetting was, welke zijn de aandachtspunten bij producten met 
kapitaalbescherming? Kunnen garantiemaatwerken (guarantee notes made to measure) een 
oplossing bieden om het risico te beperken? De theorie zegt dat door de hoofdsom veilig te stellen 
en daarnaast de rentevergoeding op de lening actief in te zetten in een beleggingscategorie 
waarover men optimistisch is, de voordelen van twee beleggingsmogelijkheden mogelijk kunnen 
gecombineerd worden in één beleggingsoplossing.

Tijdens deze lunchcauserie lichtte Florian Hillen – Head of structured investments Kempen & Co, het 
concept van Guarantee Notes toe en gaf alsook de nodige voorbeelden. Vervolgens ging hij in op de 
vraag of dit vandaag interessant kan zijn gezien de relatief lage rentestand als eventueel alternatief 
voor obligaties. Tot slot stond hij uitgebreid stil bij de verschillende risico’s en aandachtspunten die in 
acht genomen dienen te worden.
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4.10 INFOSESSIES & SEMINARIES

In 2013 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

4.10.1 Info-sessies

17 januari 2013 “Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen de Wyninckx 
bijdrage”

Inhoud De bedoeling van deze infosessie is in vervolg op de infoflashes (84, 89 en 90) van december 
praktische guidance te geven over de juridische basis, de wijze waarop dit berekend dient te worden 
alsook over de verschillende aangiftes die dienen te gebeuren. Tot slot lichten een pensioenfonds en 
een pension-administrator hun ervaringen (tot op heden) toe.

Sprekers Corinne Merla, Advocaat-Vennoot – Younity 
Patrick Forêt, Shell Belgium Pension Fund, OFP
Serge Tubeeckx, Pensioenfondsen gas- en elektriciteitssector
Jan Geerardyn, Actuaris-Vennoot – Conac
Steven Janssen – Algemeen Directeur Sigedis
Martine Mezecaze, Directie bijzondere toepassingen – RSZ

26 februari 2013 “Stand van zaken herziening IORP richtlijn & Standpunt Belgische regering”

Inhoud De afgelopen maanden namen verschillende Belgische IORP’s deel aan de Quantitative Impact Study 
aangaande de herziening van de IORP richtlijn. Ook al is het nog even wachten op de finale 
resultaten van deze studie, deze quantitatieve aspecten brachten weerom meer inzicht in de plannen 
rond IORP II en de impact ervan op het ruimere macro economische kader. 
In deze infosessie lichten de Belgische Minister van Pensioenen en internationale afgevaardigden 
van verschillende sociale partners hun respectievelijke standpunten aangaande de IORP herziening 
toe.

Sprekers Alexander De Croo, Vicepremier en Minister van Pensioenen
Chris Verhaegen, Voorzitster Occupational Pensions Stakeholders Group (OPSG) EIOPA
Tom Sallis, Senior Policy Adviser at Confederation of British Industry (CBI)
Francesco Birganti, Director of the European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
Karel Van Gutte, Secretaris-Generaal BVPI
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4 juni 2013 “Verwachte volatiliteit van de beleggingsportefeuille 
En de link met het financieringsplan”

Inhoud Naast het verwachte rendement wordt ook de verwachte volatiliteit van de beleggingsportefeuille 
een essentieel gegeven in het financieringsplan en de SIP. 
BVPI stelt vast dat FSMA de pensioeninstellingen uitnodigt om het financieringsplan en meer 
bepaald de gebruikte actualisatievoet toe te lichten.
In dit kader kregen de pensioeninstellingen die meer dan 50% in obligaties investeren reeds de 
vraag om via een ad hoc rapportering bijkomende informatie aan te leveren waaronder ook de 
verwachte volatiliteit van de beleggingsportefeuille.
BVPI en Bank Degroof werkten een Excel-tool uit die IBPs moet toelaten om deze verwachte 
volatiliteit van de globale portefeuille te bepalen.
Na het invullen van de samenstelling van de portefeuille op 31 december 2012, berekent de Excel 
tool aan de hand van de BVPI/Bank Degroof variantie-covariantie matrix de verwachte volatiliteit van 
de portefeuille op basis van de evolutie van de returns van een aantal benchmarks over een periode 
van 10 jaar.
In deze infosessie gaan we dieper in op de link tussen verwachte volatiliteit en het financieringsplan 
en reiken we argumenten aan die kunnen gebruikt worden in de discussies aangaande de 
actualisatievoet. Verder presenteren we ook het idee, de opbouw en het gebruik van de BVPI/Bank 
Degroof excel tool.

Sprekers Marc Meganck & Nicolas Deltour, FSMA 
Sven Schroven, Towers Watson
Jan Longeval & Bart Claeys, Bank Degroof 
Jacques Tison & Kurt Cappoen, PWC
Emmy Verbist & Yvo Vermeylen, CONAC

19 september 2013 “Jaarlijkse Update: Werking DB2P en Aanvullend pensioen en echtscheiding”

Inhoud De bedoeling van deze infosessie is om i.s.m. Sigedis een stand van zaken op te maken en te kijken 
wat de nabije toekomst nog zal brengen. Daarnaast gaan we nader in op de actualiteit en bespreken 
we in detail de gevolgen voor de nieuwe wetgeving inzake aanvullend pensioen en echtscheiding.

Sprekers Steven Janssen – Algemeen Directeur Sigedis
Sofie Palmans – Sigedis
An Vandamme – Claeys en Engels
Florence Delogne – Kabinet Minister van Pensioenen

28 oktober 2013 “Beleggen in vastgoed”

Inhoud In onze financiële enquête 30/6/2013 merkten we op dat de vastgoedbeleggingen bij de 
pensioenfondsen zijn gestegen van 5% naar 8%. We vonden het dan ook interessant een infosessie 
te organiseren met pensioenfondsen die beleggen in vastgoed. Hoe pak je dit aan? Hoe diversifieer 
je in vastgoed?
We staan ook even stil bij een vastgoedcategorie die naast kantoren en rusthuizen ook aan belang 
wint, nl. retailvastgoed.

Sprekers Sven Schroven – Towers Watson
Edwin Meysmans, directeur KBC Pensioenfonds
Bart Decoster, adviseur Pensioenfonds Antwerpse Waterwerken
Anneleen Desmyter, CEO Quares 
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06 november 2013 “Arbeiders-bedienden, quid met de aanvullende pensioenen?
Een stand van zaken en de praktische impact”

Inhoud In de Nationale arbeidsraad ligt op vandaag een wetsvoorstel voor omtrent de aanvullende 
pensioenen in het kader van het dossier arbeiders-bedienden.
BVPI onderschrijft en erkent dat dit het domein van de sociale partners is.
Doel van deze infosessie is om haar leden te informeren over de huidige stand van zaken en de 
praktische impact die dit zal hebben voor de uitvoerders van de afspraken tussen sociale partners.

Sprekers Lut Sommerijns, LoyensLoeff
Fabian de Bilderling, Integrale
Alexander Vandenbergen, Lydian
Gabriel Delporte, Secretaris-generaal Confederatie Bouw
Manou Doutrepont, Owner-Founder: Social Dialogue Network
Florence Delogne & Luc Windmolders, Kabinet Minister van Pensioenen

12 november 2013 “De (para)fiscaliteit van de aanvullende pensioenen, update”

Inhoud De voorbije jaren werden in de marge een aantal fiscale wijzigingen, of wijzigingen met een fiscale 
impact gedaan, die een invloed hebben op de aanvullende pensioenen en de pensioeninstellingen.
De bedoeling van deze infosessie is om een stand van zaken te maken en u een update te geven voor 
de aandachtspunten in de praktijk.
Tijdens deze sessie zal tevens kort de impact voor de Pan-Europese Pensioenfondsen geschetst 
worden.

Sprekers Florence Delogne, Kabinet Minister van Pensioenen 
Xavier Gillot, Stibbe
Thierry Charon & Lut Sommerijns, LoyensLoeff
Koen Van Duyse, Tiberghien 
Olivier Hermand & Geneviève Colot, PWC

4.10.2 Seminaries

25 april 2013 “OFP’s en nieuwste ontwikkelingen inzake risicobeheer en risicobeheersing & 
Beleggingen en rendementen van Belgische IBP’s in 2012”

Inhoud Meerdere eminente sprekers geven ons hun visie over de huidige economische toestand, de trends 
op prudentieel, juridisch en financieel vlak.

Sprekers Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister, Minister van economie, consumenten en Noordzee
Wim Coumans, Ondervoorzitter, FSMA
Pierre Devolder, Gewoon hoogleraar UCL/ISBA
Kristof Woutters, Head of financial engineering, DEXIA AM
Werner Ruess, EU Affairs Manager, Michelin
Bart Van Craeynest, Chief economist Petercam
Bart DE WIT, Senior Advisor BVPI

4.11 WERKGROEPEN

De BVPI heeft verschillende werkgroepen gecreëerd om de betrokkenheid van al haar leden bij haar 
lobbyactiviteiten te verhogen. Alle effectieve en toetredende leden kunnen zich inschrijven voor 
deelname. 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.
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In 2013 waren de volgende werkgroepen actief:

Werkgroepen Activiteiten in 2013 en perspectieven voor 2014

Pensioenuitvoering Deze werkgroep kwam begin 2014 bijeen teneinde een ontwerp van BVPI visie te 
definiëren aangaande de uitvoeringskosten van een OFP.

80% regel In februari 2014 werd naar aanleiding van een nieuw voorstel rond de 80% regel een 
werkgroep opgericht om het voorstel te analyseren.

Non listed investments Op vraag van meerdere leden, heeft BVPI aan FSMA gevraagd hoe zij kijkt naar 
investeringen van IBP’s in leningen uitgegeven door lokale besturen en leningen aan 
BEVAKS en rechtstreeks investeringen in vastgoed. FSMA heeft hierop haar interne 
guidance toegelicht aan de werkgroep. De werkgroep kreeg de mogelijkheid haar vragen 
en opmerkingen te formuleren. De bijeenkomst van deze werkgroep vond plaats in 
september 2013.

Communicatie Midden december 2013 werd deze werkgroep opgestart teneinde technische input te 
verzamelen in het kader van het project Communicatie aan de burger. Bovendien werd ook 
ruimer gekeken en heeft de werkgroep de rol van de werkgever/inrichter aangaande de 
communicatie aan de aangeslotene trachten te (her)definiëren. Deze werkgroep 
rapporteerde aan de Raad van Bestuur van BVPI.

Reflexiegroep Memorandum  
aan politieke partijen

In voorbereiding van de verkiezingen van mei 2014, organiseerde BVPI in de herfst van 
2013 verschillende werkgroepen ten einde de haar memorandum aan de politieke partijen 
op te stellen.

Pan-European Pension Funds De pan-Europese pensioenfondsen is voor BVPI steeds een speerpunt dossier geweest. In mei 
2013 werd een vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van effectieve en 
toe tredende leden waarbij een aantal potentiële aandachtspunten in de wetgeving opgelijst 
werden. Vervolgens werd op vraag van verschillende leden in november ook een stuurgroep-
werking opgestart onder voorzitterschap van Dhr. Eddy Genot, ex-VP Finance J&J. Het lidmaat-
schap van deze stuurgroep werd op vraag van de leden beperkt tot de effectieve leden. 

Sigedis BVPI is als representatieve vereniging van pensioeninstellingen en sectorale pensioen-
inrichters vertegenwoordigt in de verschillende werkgroepen en comités van Sigedis en de 
Databank tweede pensioenpijler. Ten einde de bekommernissen van haar leden goed te 
kennen en een optimale informatiedoorstroming te organiseren kwam de interne BVPI 
werkgroep Sigedis in 2013 zowel op een digitale als fysieke wijze bijeen en ontvingen de 
leden van de werkgroep op zeer regelmatige (wekelijkse) basis een terugkoppeling van de 
discussies ter zake.

Revisor en KB jaarrekeningen Eind februari 2014 ontving de BVPI een vraag tot advies van de FSMA m.b.t. een 
ontwerpcirculaire inzake de rol van de Revisor alsook omtrent een ontwerpcirculaire 
betreffende de jaarrekeningen van de IBP. BVPI formuleerde een advies op beide circulaires 
op basis van de besprekingen en analyses in de werkgroep ter zake.

Governance Forum In mei 2013 wordt deze werkgroep opnieuw geactiveerd ten einde een forum te bieden 
aan de effectieve leden ter uitwisseling van documenten en ervaringen op het vlak van 
deugdelijk bestuur van IBP’s

“Slapers” In mei 2013 circuleerde de betreffende voorstellen aangaande slapers uit de kadernota die 
door het kabinet pensioenen ter discussie werd voorgelegd aan de NAR. Dit document 
werd samen met het eerdere verslag van de BVPI werkgroep rondgestuurd aan de leden 
van de werkgroep om te peilen naar eventuele standpunten aangaande de voorstellen in 
verband met slapers.

IORP II In samenwerking met IA|BE werd in het kader van de herziening van de IORP richtlijn in mei 
2012 een technische werkgroep opgericht. Deze werkgroep bracht de betreffende experts 
samen en is ook in 2013 een aantal keren samen gekomen. De vergaderingen in 2013 
werden gewijd aan de resultaten van de Quantitative Impact Study alsook aan EIOPA’s 
discussienota aangaande de evaluatie van de sponsor support.
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4.12 CONSULtAtIEVE WERKGROEPEN

4.12.1 Sectoren (CWS)

Zoals u weet, verenigt de BVPI al sinds enkele jaren de sectorale inrichters en pensioenfondsen binnen de 
Consultatieve Werkgroep Sectoren (CWS) van de BVPI. In 2013 was het de betrachting om de goede 
werking die we stilaan hebben uitgebouwd, verder te optimaliseren. 

Er werd afgesproken om de vergaderingen in de toekomst 3 maal per jaar te laten doorgaan (behoudens 
spoedvergaderingen uit hoogdringendheid) en volgens beurtrol bij één van onze sectorleden. Het is 
eveneens de bedoeling om op elke vergadering ook een afgelijnd thema te bespreken en ons niet te 
beperken tot actuele thema’s.

25 februari 2013

Inhoud De CWS besprak de programmawet van eind 2012 m.b.t. de inning van de 8,86% RSZ-bijdrage op 
de werkgeversbijdragen aan aanvullende pensioenen.
De vergadering besprak verder de verlaging van de gegarandeerde rendementen door de 
verzekeraars en er werd stilgestaan bij de rendementen van de pensioenfondsen in 2012

Sprekers Steven Janssen (Sigedis), Martine Mezecace, Stephane Carcan, Ludo Castro en Dirk Vandevenne 
(RSZ)

20 juni 2013

Inhoud De CWS besprak opnieuw de programmawet van eind 2012 m.b.t. de inning van de 8,86% 
RSZ-bijdrage op de werkgeversbijdragen aan aanvullende pensioenen.
Tweede belangrijk agendapunt had betrekking op de toepassing van de aangifte van de Wijninckx-
taks (1,5%) waar de sectoren aandringen op een verlenging van de bestaande vrijstelling tot eind 
2015.

Spreker Steven Janssen (Sigedis), Martine Mezecace en Stephane Carcan (RSZ), Stephan Neetens (Kabinet 
Pensioenen)

10 oktober 2013

Inhoud De CWS besprak in eerste instantie de toepassing van de aangifte van de Wijninckx-taks (1,5%) 
waar de sectoren aandringen op een verlenging van de bestaande vrijstelling tot eind 2015.
Vervolgens werd uitvoerig ingegaan op de problematiek van de aangifte en betaling van de 8,86% 
bijdrage aan de RSZ door de sectoren. Daarnaast kwam ook opnieuw de vraag tot vrijstelling voor 
sommige sectoren om te werken met het netwerk van de KSZ.
Er werd ook stilgestaan bij de aangifteverplichtingen inzake DB2P en meer bepaald de problemen 
voor de aangifte van de EventAccountstates vanaf 2014.
Als speciaal agendapunt werd een MBA-studie besproken aangaande aanbevelingen om de 
kosteneffectiviteit van pensioenfondsen te verhogen.
Tenslotte schetste de nieuwe Voorzitter van de CAP zijn visie omtrent de werking van het 
adviesorgaan en lichtte de FSMA uitvoerig haar tweejaarlijks rapport aangaande sectoren nader toe.

Spreker Ann Verlinden (BVPI), Gerhard Gieselink en Henk Becquaert (FSMA)
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4.13 PUBLICAtIES

Een goede communicatie met de leden en andere belanghebbenden blijft een prioritaire doelstelling van 
de Vereniging. Veel informatie wordt overgemaakt via de nieuwe website, infoflashes, infosessies, 
seminaries, lunchcauserieën, de website, vergaderingen, telefonische onderhouden, e-mails… 

De BVPI is ook vooral voor haar leden een forum voor het uitwisselen van gedachten, het delen van 
ervaringen, het leren aan en van mekaar… De Vereniging poogt voor deze netwerking zoveel mogelijk 
gelegenheden te scheppen via de organisaties van evenementen met aansluitende recepties, meestal 
aangeboden door één van de leden.

4.13.1 Website

De BVPI heeft eind 2010 haar nieuwe website kunnen voorstellen. Zij is er dan ook van overtuigd dat 
deze op korte termijn zal uitgroeien tot een referentiepunt m.b.t. de tweede pijler aanvullende 
pensioenen in België.

Op het publieke gedeelte kan eenieder naast informatie m.b.t. de werking van de vereniging ook 
informatie vinden over alle aspecten van de tweede pijler pensioenen.

Daarnaast kunnen leden met hun persoonlijke login code naast uitgebreide informatie over “ongoing 
files” ook verschillende documenten raadplegen zoals slides van seminaries, alle infoflashes sinds 2004, 
verslagen van de vergaderingen en van werkgroepen waarvan ze lid zijn, etc.

Adres van de website: 

www.pensioeninstellingen.be of www.institutionsdepension.be of www.pensionfunds.be 

4.13.2 Infoflashes 

De Infoflash is een communicatie-instrument dat in 2004 werd gecreëerd. De bedoeling van een 
infoflash is om heel kort op de bal te spelen en snel informatie te bezorgen aan de leden. De inhoud van 
de InfoFlashes zijn tot drie grote groepen te herleiden: inhoudelijke onderwerpen, persoverzichten 
en Newsflashes.

pp Inhoudelijke onderwerpen

De InfoFlashes bevatten korte, informatieve stukken over actuele onderwerpen m.b.t. aanvullende 
pensioenen. Meestal heeft BVPI of één van haar leden dit geschreven. 

01 20120104 Rapporteringen aan de Nationale Bank

05 20130124 “Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen de Wyninckx bijdrage” – FAQ

07 20130201 Wet van 19 december 2012 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 
discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht betreft op gebied van goederen en 
diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid (BS 25-1-2013)

08 20130205 Persoverzicht na persontmoeting van 04/02/2013

10 20130215 Circulaire Reporting omtrent het jaarlijks verslag en de statistieken over het jaar 2012

19 20130318 BTW – Uitspraak Europees Hof – Wheels Case

21 20130322 Rapportering FSMA – OneGate

28 20130409 EIOPA: Voorlopige resultaten QIS IORP

30 20130419 Rapportering FSMA – OneGate – Uitstel tot 31 mei

http://www.pensioeninstellingen.be
http://www.institutionsdepension.be
http://www.pensionfunds.be
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34 20130503 Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame 
ontwikkeling

38 20130508 RVP & RSVZ – Opleidingen voor professionals: Pensioenhervorming werknemers- en 
zelfstandigenpensioenen

39b 20130513 FSMA Ad hoc rapportering over financieel vastrentende producten per 31/12/2012 – De BVPI/Bank 
Degroof variantie – covariantiematrix

40 20130514 Brief van SIGEDIS aan werkgevers – Verplichtingen inzake de databank aanvullende pensioenen

45 20130524 Mededeling van BVPI: Europese Commissie stelt de kwantitatieve regels voor Pensioenfondsen uit

47 20130531 Alle pensioen- en solidariteitsinstellingen maken voortaan deel uit van het KSZ netwerk – 
Uitbreidings-KB 15/10/2004 aangepast per KB 20/12/2012

48 20130531 “Fiscale en sociale notificatie” – Aanvulling op Infoflash 2012-49 – Programmawet van 29/3/2012 
en Programmawet van 22/6/2012

49 20130531 Eerste aangifte Sigedis “Premium”, ten laatste tegen 30 juni 2013

53 20130607 Publicatie KB 23 mei 2013 omtrent Bedrijfsvoorheffing (BS van 30 mei 2013)

54 20130614 Rapport Europese koepelvereniging PensionsEurope: Resultaten Rondvraag

60 20130627 Alle pensioen- en solidariteitsinstellingen maken voortaan deel uit van het KSZ netwerk 
(Uitbreidings-KB 15/10/2004 aangepast per KB 20/12/2012)(Vervolg)

61 20130627 Publicatie KB tot wijziging van de Wet op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening (WIBP)

62 20130627 Jaarverslag FSMA

63 20130627 Vormingen BVPI

64 20130627 Goedkeuring “portability” richtlijn door de Europese Raad van Ministers

66 20130702 Begroting 2013 – Wijziging RV voor beleggingsvennootschappen: 1. RV vrijstellingen voor OFP’s 
blijven gevrijwaard; 2. OFP’s worden niet afgeraden te investeren in de Belgische economie

67 20130709 Voorzitterschap Commissie Aanvullende Pensioenen

68 20130709 FATCA: Stand van zaken voor de pensioeninstellingen

69 20130712 Tweejaarlijks verslag FSMA over de sectorale pensioenstelsels en het vrij aanvullend pensioen voor 
zelfstandigen

72 20130712 Ministerraad keurt Voorontwerp van wet goed die o.a. het lot van de aanvullende pensioenen in 
geval van echtscheiding regelt

75 20130726 EIOPA voortaan ook in de WIBP wetgeving

80 20130830 Circulaire Fiscus – geüpdatet schematisch overzicht taxatiestelsel aanvullende pensioenen

83 20130913 Wetsontwerp dat o.a. het lot van de aanvullende pensioenen in geval van echtscheiding regelt – 
Update

88 20130927 Beleggingen en behaald rendement van de pensioenfondsen (IBP’s)

89 20130927 Verlening indieningstermijn vennootschapsbelasting

94 20131011 Nieuw adviescomité Pan – Europese Pensioenfondsen

98 20131025 De BTW regels voor de Belgische OFP’s zijn niet gewijzigd

108 20131128 BVPI Persbericht – Herbenoeming Philip Neyt

116 20131220 Ook de pensioenfondsen vallen onder “EMIR”!

117 20131223 Aanbevelingen FSMA m.b.t. pensioenen (IAS19) in de geconsolideerde jaarrekening van genoteerde 
vennootschappen
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4.13.3 Persoverzichten

Er verschijnen heel wat artikels in de gespecialiseerde pers over de aanvullende pensioenen. Voor zover 
relevant, heeft BVPI dit in een persoverzicht gebundeld. In 2013, werden er 29 persoverzichten 
aangeboden. 

4.13.4 Newsletters

Onze Europese federaties PensionsEurope & AEIP publiceren met regelmaat hun eigen (Europese) 
Newsletters. Deze bevatten aanvullende, interessante informatie die we vanaf 2012 stelselmatig aan 
onze leden ter beschikking stellen.

Deze Newsletters zijn ons uitsluitend in het EN en/of het FR ter beschikking gesteld. In 2013, publiceerde 
PensionsEurope 3 Newsletters en AIEP 31.

4.14 VERtEGENWOORDIGING

De BVPI is vertegenwoordigd in diverse instanties en commissies en wordt door de toezichthouder FSMA, 
de bevoegde administraties en instanties en de decision makers als representatief en als woordvoerder 
beschouwd voor de sector. Op Europees niveau heeft de BVPI rechtstreekse contacten met beleidsmakers 
en is zij actief via de Europese beroepsvereniging. 

4.14.1 PensionsEurope

De BVPI is lid van PensionsEurope en neemt deel aan de diverse vergaderingen van deze organisatie. BVPI 
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 
(Witboek Europese Commissie, herziening van de IORP Directive, regels inzake BTW voor financiële 
diensten, UCITS, FICO-D, IAS-19, PRIP’s, Green Paper Long Term Investments, European Long Term 
Investment Funds, …) en verdedigt de belangen van de IBP’s t.a.v. alle Europese instanties.

4.14.2 AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires)

BVPI is lid van de AEIP, BVPI is tevens vertegenwoordigd als A-lid in de Management Board, het Bureau en 
de General Assembly. 

De AEIP heeft als hoofddoelstelling het ‘op Europese niveau het paritaire beheer van de sociale 
bescherming bevorderen’. De BVPI neemt deel aan diverse vergaderingen van AEIP, met name aan de 
technische commissies “Coordinated retirement schemes” en “Pension Schemes” alsook aan de 
werkgroep “Security of Pensions”. 

AEIP volgt alle Europese dossiers op en via AEIP worden de belangen van de paritaire instellingen en IBP’s 
verdedigd t.a.v. de Europese instanties. 

In de loop van de maand juni werd Gerard Riemen, Directeur Generaal van de Pensioenfederatie, 
aangesteld als Voorzitter van AEIP. Binnen deze vereniging vertegenwoordigt hij de werknemers en dit 
voor de statutaire periode lopende vanaf 2013 tot en met 2015. BVPI feliciteert Gerard Riemen met deze 
benoeming.
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4.14.3 VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)

De Vereniging is lid van het VBO. In die hoedanigheid volgt de BVPI de activiteiten in de verschillende 
commissies (Sociale, Fiscale en Juridische Commissie) en neemt ze deel aan de werkzaamheden indien er 
relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.

4.14.4 Amcham (American Chamber of Commerce in Belgium)

De Vereniging is lid van Amcham. In die hoedanigheid volgt de BVPI de activiteiten en neemt ze deel aan 
de werkzaamheden indien er relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.

4.14.5 IPE Awards

IPE (Investment & Pensions Europe), het Europees informatieblad dat gespecialiseerd is op het domein 
van investeringen en pensioenen, organiseerde in 2013 zijn 13e uitreiking van de IPE Awards (het 
equivalent van de Oscars voor pensioenfondsen).

De European Silver Award van « Best Corporate Pension Fund » en de Belgian Country Award voor 2013 
werden gewonnen door het Pensioenfonds Belgacom. 

De BVPI feliciteert Pensioenfonds Belgacom voor deze Awards.

In het verleden werden de pensioenfondsen van Belgacom, Pensio B, Levi Straus, Navo, Belgacom, Suez-
Tractebel, Metaal en Amonis ook reeds bekroond met van deze Awards.

Met al deze trofeeën wordt de hele Belgische sector in de bloemetjes gezet. Ons land toont daarmee 
keer op keer dat het, ondanks zijn kleine omvang, op het Europese niveau een belangrijk rol speelt op 
het vlak van pensioenbeheer.


