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in het verlengde van 2014 werd ook 2015 een heel bewogen jaar op 
het vlak van pensioenen en aanvullende pensioenen. Zo werd er verder 
gewerkt aan de vele initiatieven die hun oorsprong vinden in het 
regeerakkoord, de nationale en europese wetgevende initiatieven en 
de conclusies van de expertencommissie maar ook werden een aantal 
belangrijke nieuwe initiatieven opgestart. in het parlement werden 
twee nieuwe wetten gestemd: een eerste op het vlak van de wettelijke 
pensioenen en een tweede op het vlak van de aanvullende pensioenen. 

Deze laatste, de wet tot waarborging van de duurzaamheid en het 
sociaal karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van 
het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen werd in 
het parlement gestemd op 18 december 2015. Het eerste deel van 
de wet is de neerslag van maanden van onderhandelingen tussen 
de sociale partners in de schoot van de Commissie aanvullende 
Pensioenen, alwaar PensioPlus als aanwezig expert zijn stempel heeft 
gedrukt. De wet herschrijft de minimum rendementsgarantie, vervat in 
de WaP, zodat deze draagbaar blijft voor de inrichters en aantrekkelijk 
blijft voor de werknemers. Deel twee van de wet heeft betrekking 
op de versterking van het aanvullend karakter en behelst de wijziging 
van de datum van uitbetaling van de aanvullende pensioenen om 
deze af te stemmen op de wettelijke pensionering, de afschaffing 
van de zogenaamde vervroegingsmechanismen en het optrekken van 
de eindleeftijd in aanvullende pensioenplannen naar de wettelijke 
pensioenleeftijd. Deze wet doet heel veel vragen rijzen en zorgt 
voor interpretatieproblemen. Door de onmiddellijke inwerkingtreding 
van deze wet is rechtsonzekerheid ontstaan en snelle remediëring is 
noodzakelijk. PensioPlus volgt vanzelfsprekend dit dossier op de voet. 

europa ontplooide op een steeds 
intensievere manier haar activiteiten 
zowel op het regelgevend niveau 
resulterend enerzijds in de portability 
richtlijn (welke verder haar uitwerking 
kreeg in een advies van de Commissie 
aanvullende Pensioenen) en de 
voorbereidende werken tot het trilogue 
debat over de iORP ii Directieve, en anderzijds in de profilering door 
eiOPa inzake stress tests en quantitative assessments. 

tot slot bracht de expertengroep voor de Financiële Sector op 13 
januari 2016 haar rapport uit, waarin belangrijke aanbevelingen 
gedaan worden inzake pensioenfondsen en meer specifiek pan- 
europese Pensioenfondsen.

voor pensioenfondsen bleef 2015 ook een jaar vol grote 
uitdagingen. investering in de huidige economische realiteit stelt 
ons voor vragen en problemen waar we in het verleden nooit mee 
werden geconfronteerd. Risicovrije activa bestaan niet meer. De 
volatiliteit van de overheidsobligaties binnen de eurozone bereikt 
niveaus die sinds de tweede wereldoorlog ongezien zijn, met lange 
termijn nominale rendementen die nul percent benaderen.

gelijktijdig worden er binnen de centrale banken, de beleidsmakers 
en de controleautoriteiten nieuwe regels en wetgeving 
geïntroduceerd. Hierbij wordt maar al te vaak het ultieme doel 
vergeten, namelijk een adequate pensioenopbouw realiseren. 

1 Woord van de voorzitter
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De quantitative easing policy heeft dan wel (tijdelijk) de 
rendementen ondersteund; door de interest op obligaties zijn de 
verplichtingen drastisch gestegen.

Dit drijft ons naar beleggingen met een hoger risico, maar 
gelijktijdig verwachten de controleautoriteiten op basis van stresstest 
een beleid van de-risking. Wat dan weer een nefaste invloed heeft 
op de financieringsniveaus en de druk op de rendementen op 
vastrentende effecten verder opvoert.

Wanneer de interest op overheidsobligaties in de toekomst dan 
weer stijgt, kan dit leiden tot grote financieringstekorten, net wat we 
allemaal - europa, de wetgever de controleautoriteiten maar vooral 
de pensioenfondsen - kost wat kost willen vermijden.

We moeten dan ook naar de toekomst toe deze trend omkeren 
en oplossingen zoeken samen met de verschillende stakeholders 
met als enig doel, zoals voorheen vermeld, een adequate 
pensioenopbouw realiseren. 

Door de toenemende complexiteit en de overregulering stijgen 
de kosten steeds verder.  Moeten we geen lessen trekken uit het 
buitenland, en meer samenwerken om zo het hoofd te bieden aan 
de vele uitdagingen waar we voor staan?

Ook voor PensioPlus was 2015 een uitermate uitdagend jaar. er 
werd gewerkt aan een vernieuwd en elegant voorkomen, een 
andere aanpak van werken, het versterken van het secretariaat en 
het herdefiniëren van onze missie welke wij als koepelvereniging 
en belangenverdediger van alle instellingen die beroepsgebonden 
pensioenstelsels inrichten, voorstaan. 

PensioPlus kan rekenen op een sterk 
team ten dienste van onze leden en 
ik wil hen in naam van de Raad van 
Bestuur hartelijk danken voor hun 
continue inzet.

PensioPlus kende eens temeer een 
groeijaar met een verdere toename van 
de leden en eens te meer een jaar met 
een sterke financiële basis zodat we 
deze middelen kunnen inzetten om de 
belangen van de leden nog beter te behartigen.

Philip neyt
voorzitter PensioPlus
april 2016

navigatie

6

“Ook voor PensioPlus was

een uitermate uitdagend jaar”



Nationaal wetgevend werk
2015 was het jaar waarin Minister Daniel Bacquelaine zijn stempel 
drukte op de hervormingen van de wettelijke en aanvullende 
pensioenen.

eerst was er de wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de 
wettelijke leeftijd voor rustpensioen, de voorwaarden voor de 
toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor 
het overlevingspensioen. in deze wet, die een uitvoering is van de 
conclusies van de expertencommissie die stelt dat om de wettelijke 
pensioenen in de toekomst op hetzelfde niveau te houden de 
gemiddelde loopbaan van de Belgen substantieel moet verlengen, 
wordt de wettelijke pensioenleeftijd gradueel verhoogd tot 67 
jaar in 2030. tevens wordt de mogelijkheid om op vervroegd 
rustpensioen te gaan onderworpen aan striktere leeftijds- en 
loopbaanvoorwaarden.

vervolgens stemde het parlement op 18 december 2015 de wet 
tot waarborging van de duurzaamheid en het sociaal karakter van 
de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende 
karakter ten opzichte van de rustpensioenen. Het eerste deel 
van de wet handelt over het duurzaam en sociaal karakter van 
aanvullende pensioenen en is eigenlijk de neerslag van maanden 
van onderhandelingen tussen de sociale partners in de schoot 
van de Commissie aanvullende Pensioenen, alwaar PensioPlus 
als aanwezig expert terzake zijn stempel heeft gedrukt. De wet 
herschrijft de minimum rendementsgarantie, vervat in de WaP, 

zodat deze draagbaar blijft voor 
de inrichters en aantrekkelijk voor 
de werknemers. Het resultaat was 
de invoering van een variabele 
rendementsgarantie voor de toekomst 
en het definiëren van de gebruikte 
methode (horizontale versus verticale 
methode) voor in het verleden opgebouwde reserves/gestorte 
premies. Deel twee van de wet heeft betrekking op de versterking 
van het aanvullend karakter en omvat de wijziging van de datum van 
uitbetaling van de aanvullende pensioenen om deze af te stemmen 
op de wettelijke pensionering, de afschaffing van de zogenaamde 
vervroegingsmechanismen en het optrekken van de eindleeftijd in 
aanvullende pensioenplannen naar de wettelijke pensioenleeftijd.

Het is vooral deze laatste wet over de aanvullende pensioenen die 
heel veel vragen en interpretatieproblemen doet rijzen. 

Zo zijn er vragen betreffende de minimum rendemenstgarantie: 
tot wanneer loopt die? Hoe kan men de historiek achterhalen? Wat 
betekent een tariefgarantie over de gehele pensioentoezegging 
(voor bepaling van de toe te passen methode)? Kan de inrichter 
zelf kiezen voor de horizontale of verticale methode? 

Maar de meeste vragen betreffen de overlijdensdekking, 
de pensioenleeftijd en de impact van de afschaffing van 
de vervroegingsmechanismen. Zo stellen zich wat de 

OVERZICHT 2015
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overlijdingsdekking betreft vragen rond de berekening van de 
kost. Welke verworven reserves dient men in acht te nemen? tot 
welke leeftijd geldt de overlijdens dekking? Wanneer moet men ze 
aanbieden? etc... Ook het begrip pensioenleeftijd roept veel vragen 
op. Wat met de lopende invaliditeits uitkeringen? Hoe moet men in 
een te bereiken doel plan de pensioenleeftijd aanpassen aan de 
wettelijke pensioenleeftijd? en ga zo maar door.

PensioPlus heeft niet enkel haar expertenbijdrage geleverd in de 
schoot van de Commissie voor aanvullende Pensioenen, om de 
sociale partners toe te laten tot een aanvaardbaar compromis te 
komen dat resulteerde in deze wet, zij heeft gedurende het gehele 
traject van het wetgevend initiatief, tot aan de definitieve wet van 
18 december 2015, haar stempel gedrukt. tot slot heeft PensioPlus 
onmiddellijk na het tot stand komen van de wet, waarvan al lang heel 
duidelijk was dat deze tot talrijke interpretatieproblemen aanleiding 
zou geven, de handschoen opgenomen en werkt tot op vandaag 
via een tweesporentraject (als expert in de werkgroep CaP en 
als initiatiefnemer van een technische werkgroep in de schoot van 
PensioPlus) naarstig aan de remediëring van de wet.

Uitwerken van de wet De Croo van 15 mei 2014 
Sigedis beheert sedert 2011 de databank DB2P en ook in 2015 
werd naarstig verder gewerkt aan de implementatie. er is vandaag 
reeds heel veel informatie met betrekking tot aanvullende 
pensioenen van werknemers en zelfstandigen beschikbaar. Deze 
informatie laat toe om de naleving van de (para)fiscale en sociale 
wetgeving over de aanvullende pensioenen beter en meer uniform 
te controleren en dit draagt op zijn beurt bij tot de transparantie 
van en het vertrouwen in aanvullende pensioenen.

in uitvoering van de wet van 15 mei 
2014, gestemd onder impuls van 
toenmalig Minister van pensioenen 
alexander De Croo, werden daar nog 
een aantal dimensies aan toegevoegd:  
de hervorming en uniformisering van 
de pensioenfiche en de communicatie 
naar de burger. twee topics waar in 
2015 hard aan gewerkt werd.

De communicatie naar de burger 
garandeert het recht op toegang tot de informatie en dit 
via twee kanalen. enerzijds is er de communicatie door de 
pensioeninstellingen of inrichters via de pensioenfiche (voor 
actieven), welke telkens op 1 januari wordt geëvalueerd, en welke 
verwijst naar de databank van Sigedis (mypension.be) en inhoudelijk 
ermee dient overeen te stemmen. Daarnaast is er de communicatie 
vanuit DB2P welke is voorzien vanaf 2016 en waardoor men via de 
databank zijn individuele aanvullende pensioenrechten zal kunnen 
bekijken en eventuele “vergeten” rechten zal kunnen terugvinden 
(mypension.be).

Ook hier heeft PensioPlus zich sedert jaren geëngageerd om de 
meetings en vorming in de schoot van Sigedis bij te wonen en 
aldaar actief bij te dragen. Dit was niet anders in 2015. 

eveneens in uitvoering van de wet van 15 mei 2014 werd door 
FSMa op 5 oktober 2015 de circulaire “informatieverschaffing bij 
uittreding “ uitgevaardigd waarbij meer duiding werd gegeven 
bij het wettelijk kader (WaP artikel 31 en 32) en meer in het 
bijzonder over de inhoud waaraan de uittredings fiches dienen te 
voldoen. voorts heeft FSMa op 30 november 2015 een ontwerp 
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van circulaire klaargestoomd rond het nieuwe wettelijke begrip 
“multi-inrichterspensioenstelsels”. Deze moest ertoe leiden dat 
de in de economische realiteit gegroeide praktijk van transfers 
van individuen / aangeslotenen bij een pensioenplan binnen 
groepen van ondernemingen en sectoren te reglementeren in 
die zin dat er geen sprake meer zou zijn van uittreding. Hierbij 
werd aan de sector gevraagd om via een consultatie input te 
geven. PensioPlus heeft heel actief en op basis van bevindingen 
van een ad hoc werkgroep aan deze consultatie deelgenomen 
en haar bezorgdheden bekendgemaakt over een aantal niet 
werkbare principes, zoals het hanteren van het begrip “identiek” 
en de interpretatie van de definitie “hoofdelijke aansprakelijkheid”. 
Wetswijziging dringt zich hier op, wil deze wet geen dode letter 
blijven.

ten slotte wordt er ook nog verder gesleuteld aan de 
geleidelijke gelijkschakeling van de aanvullende pensioenen 
arbeiders en bedienden in uitvoering van de wet van 5 mei 
2014. Ook deze wet geeft aanleiding tot tal van interpretatie- en 
implementatieproblemen.

Expertengroep voor de Financiële sector
De expertengroep voor de Financiële Sector, samengesteld door 
Minister Johan van Overtveldt, heeft de vruchten van haar werk 
in 2015 neergeschreven in haar rapport over de toekomst van de 
Belgische Financiële Sector, uitgebracht op 13 januari 2016. Het 
verslag beoogt de evaluatie van de hervormingen en het aanpakken 
van de resterende uitdagingen voor de financiële sector en dit om 
de economie te beschermen tegen een herhaling van een financiële 
crisis met extreme gevolgen, zoals we die in het verleden hebben 
gekend.

eén van de aanbevelingen van 
de expertengroep gaat over de 
ontwikkeling van alternatieve financiële 
tussen personen en heeft het dan heel 
specifiek over nationale en  
pan-europese pensioenfondsen. 
teneinde de pan-europese 
pensioenfondsen te promoten maakt 
de expertengroep gewag van het 
wegwerken van een reeks pijnpunten, 
welke reeds sedert geruime tijd 
ook een prioritair dossier zijn voor PensioPlus. Zo stelt men als 
maatregelen voor om enerzijds de opstartkosten te verlagen door 
het instellen van één aanspreekpunt welke juridische en logistieke 
bijstand zou verlenen bij de complexe sociaalrechtelijke en fiscale 
regelgeving, en anderzijds om de sociaalrechtelijke en fiscale 
wetgeving te herbekijken en daar waar nodig aan te passen.

Uitdiepen van Regeerakkoord –  
kerndossiers PensioPlus
Het Regeerakkoord van 2014 heeft een vrij omvangrijk hoofdstuk 
Pensioenhervorming, waarin tal van maatregelen vervat liggen om 
te komen tot een fundamentele hervorming van onze stelsels. Men 
mag gerust spreken van één van de grootste hervormingen ooit.

veel van deze hervormingen liggen PensioPlus nauw aan het hart 
en in het bijzonder werden de initiatieven met ook maar enige 
raakvlakken met aanvullende pensioenen in 2015 heel intensief en 
proactief opgevolgd.
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De regering engageerde zich om België als aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor pan-europese Pensioenfondsen te blijven 
promoten. België beschikt inderdaad over een bijzonder 
aantrekkelijk en flexibel juridisch en fiscaal kader en over een “to 
the point” en “principle based” prudentiële regelgeving. elf pan-
europese Pensioenfondsen hebben zich reeds gevestigd in België. 
niettemin zijn er toch een aantal pijnpunten die andere fondsen 
doen twijfelen om de stap te wagen. Deze pijnpunten werden 
door PensioPlus geanalyseerd, opgelijst en voor elk van hen werd 
een sterk standpunt ingenomen en een voorstel van oplossing 
geformuleerd. Dit alles ligt vervat in de PensioPlus pijnpuntennota. 
Met dit lijvig dossier heeft PensioPlus, gesteund door haar adviseurs 
en vertegenwoordigers uit de sector, in 2015 tal van ministeries, 
kabinetten, overheidsdiensten en europese instellingen bezocht 
in de strijd om voor deze pijnpunten accurate en aanvaardbare 
oplossingen te bieden. er is veel vordering gemaakt in dit dossier, 
maar de laatste rechte lijn dient nog gelopen te worden.

De regering verklaarde tevens constructief te zullen meewerken aan 
de geleidelijke invoering van de financiële transactietaks onder het 
regime van de versterkte samenwerking, een speciale procedure 
ingesteld door het Lissabon verdrag. Doel van de Belgische 
regering daarbij is de reële economie te sparen. en terwijl 
de regering in 2015 haar beloften verder nakomt en er hevige 
discussies gaande zijn binnen de schoot van de Raad economische 
en Financiële Zaken (eCOFin), heeft PensioPlus zich samen met 
tal van andere Belgische en europese federaties, verenigingen 
en instellingen zoals onder meer vBO, Pensionseurope en de 
Pensioenfederatie over deze problematiek gebogen en samen met 
hen tal van stevige position papers opgesteld met een omvangrijke 
argumentatie waarom pensioenfondsen van deze taks dienen 
vrijgesteld te worden.

een derde maatregel uit het regeer-
akkoord betreft de verdere demo-
cratisering van aanvullende bedrijfs-
pensioenen. Het laatste decennium 
is de toegankelijk heid van de 2de 
pijler enorm toegenomen in België, 
maar we hebben nog steeds een 
lange weg te gaan! in aantallen is het 
aantal actieven die bereikt worden 
enorm toegenomen maar voor veel 
aangeslotenen blijven de voordelen uit 
de 2de pijler zeer beperkt. Omdat hun aanvullend pensioen niet veel 
aan hun pensioeninkomen toevoegt, negeert het merendeel van de 
mensen dit dan ook. Hun bijdrage is te laag en het tijdstip waarop ze 
begonnen bij te dragen viel vrij laat in hun carrière. Het is de stelligste 
overtuiging van PensioPlus dat een verdieping van de dekking alleen zal 
verkregen worden als er meer bewustwording, transparantie (kosten, 
rendementen, risico’s, overstapmogelijkheden, enz), relevantie en 
vertrouwen komt. Deze elementen zijn allemaal met elkaar verbonden 
en het zijn ook diegene waar PensioPlus blijft voor ijveren. Mensen 
hebben behoefte aan een referentiekader om een antwoord op de rol 
van de 2de pijler te krijgen in hun eigen portfolio. alle informatie moet 
begrijpelijk, duidelijk en relevant te zijn.

tot slot vermeldt het regeerakkoord, als onderdeel van 
de specifieke aanpassingen aan de wetgeving van het 
ambtenarenpensioen, de afschaffing van de gelijkstelling van de 
periodes als contractueel overheidspersoneel voor toekomstige 
statutaire ambtenaren. Dit houdt in dat indien deze maatregel 
genomen wordt door de regering, de contractuele jaren 
niet langer opgenomen worden voor de berekening van het 
ambtenarenpensioen, eens men statutair wordt. gevolg is dat 
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er dus nood is aan bijkomend pensioen voor deze mensen. 
PensioPlus heeft een specifieke werkgroep opgericht met als 
doel om bij de betrokken minister na te gaan of de 2de pijler 
een rol kan spelen in de pensioenopbouw van de contractuelen 
binnen de publieke sector, wat de timing is, en welke budgetten 
of financieringsmogelijkheden er beschikbaar zijn voor de 
contractuelen binnen de regionale en federale overheden. Daarnaast 
zal deze werkgroep een denkoefening organiseren over de 
mogelijke opbouw van een 2de pijler stelsel voor deze sector.

Europa: IORP II en de Portability Richtlijn
IORP II
Op europees politiek niveau werd 2015 gebruikt om verder te 
werken aan de iORP ii Richtlijn. Deze richtlijn vindt haar oorsprong 
in de publicatie van het Pensioen groenboek van de europese 
Commissie in 2010. nadat de aanbevelingen van eiOPa aan de 
Commissie in 2011 – 2013 rond de Holistic Balance Sheet na sterke 
oppositie werden afgevoerd, hebben de europese Commissie, 
de europese Raad en het europees Parlement in 2014 en vooral 
2015 (publicatie versie van het Parlement) verder gewerkt aan 
de uitwerking van elk hun eigen versie van de Richtlijn, gefocust 
op governance, rapportering, grensoverschrijdende activiteiten en 
communicatie naar de aangeslotenen. Hierbij ontstonden discussies 
tussen voornamelijk de Commissie en het Parlement rond een aantal 
topics welke in 2016 haar uitkomst zal vinden in de trilogue debatten 
met de bedoeling om uiteindelijk te komen tot een compromistekst.

Op regelgevend niveau heeft eiOPa in 2015 verder gewerkt aan 
een nieuw prudentieel kader.  in deze context werden meerdere 
prudentiële benaderingen getest via stress tests en kwantitatieve 
analyses om de solvabiliteitsmarges van de pensioenfondsen te 

evalueren. De tests hebben een 
aanvang genomen op 11 mei 2015 
en op 13 mei 2015 heeft PensioPlus 
opnieuw een werkgroep opgestart 
om deze technische oefening 
te ondersteunen. gemiddeld 
genomen heeft de Belgische 
pensioenfondssector de drie stress 
scenario’s, welke getest werden zowel 
op de nationale balans (het Belgische 
solvabiliteitskader) als op de holistic 
balance sheet (de methodiek voorgesteld door eiOPa) goed 
doorstaan. Dit omdat de sector vandaag reeds voldoende buffers 
aanlegt en ook omdat er meestal voldoende sponsor-support is om 
de verplichtingen aan de risicovrije rentevoeten te dragen.

De Portability Richtlijn
Begin 2016 heeft de Commissie voor aanvullende Pensioenen 
haar advies uitgebracht, in het kader van de omzettingsprocedure 
naar Belgisch recht van de zogenaamde Portability Richtlijn van het 
europees Parlement en de Raad, welke werd goedgekeurd op 16 
april 2014. Deze richtlijn heeft betrekking op de minimumvereisten 
voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de 
lidstaten door de verbetering en het behoud van aanvullende 
pensioenrechten. Het betreffende advies behandelt zowel de 
toepassingsmodaliteiten (ratione temporis, ratione personae en 
ratione materia), als de normatieve bepalingen van de richtlijn.
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De noodzaak van een adequaat pensioen
De demografische evolutie met de stijgende levensverwachting 
zal op zich leiden tot een ware explosie van de publieke uitgaven. 
gekoppeld aan het steeds verder uithollen van de wettelijke 
pensioenen (het verwijderen van de fictieve jaren, het optrekken 
van de pensioenleeftijd, het temperen van de stijging van het 
plafond, .... om er maar een paar te noemen) heeft dit tot gevolg 
dat de aanvullende pensioenen (samen met andere vormen van 
pensioensparen), een steeds belangrijker rol gaan spelen in de 
doelstelling om de werknemers toe te laten een totaal pensioen 
op te bouwen dat voorziet in een behoorlijke vervangingsratio 
voor de verworven levensstandaard op het einde van de carrière. 
Ondanks de vele wijzigingen die aanvullende pensioenen sedert hun 
beginjaren en zeker in de jaren negentig ondergingen (wijzigen van 
een rentedoel naar een beloofd kapitaal, wijzigen van de belofte 
in pensioenplannen van een te bereiken doel naar een te betalen 
bijdrage) blijft men streven naar een totale vervangingsratio tussen 
de 60 – 75 percent.

Dat de democratisering van het aanvullend pensioen in België de 
goede richting uitgaat, bewijst het feit dat het aantal werknemers 
met aanvullend pensioen van 40 naar 75 percent is gestegen tussen 
2004 en 2013 en dit ondanks de crisis, die het aangaan van lange 
termijn engagementen bemoeilijkte, dit ondanks een beleid van 
loonmatiging en dit ondanks een rendementsgarantie, die in het 
klimaat van lage rentevoeten, zeker voor de uitbouw van nieuwe 
pensioenplannen, een bijkomende hindernis vormt. toch moet 
het aantal aangeslotenen blijven stijgen. een aantal categorieën 
werknemers bouwt vandaag nog altijd geen aanvullend pensioen 
op. We denken hierbij aan de contractuele personeelsleden in 
overheidsdienst, werknemers in de horeca en in KMO’s.

naast de verbredingsbeweging 
die zijn oorsprong vindt in de 
wet van 2004 op de aanvullende 
pensioenen, ook bekend als de 
Wet vandenbroucke, blijft het ook 
noodzakelijk om voor eenieder een 
zo adequaat mogelijk pensioen op 
te bouwen. Om deze opbouw van 
een adequaat aanvullend pensioen 
te verzekeren dienen verschillende 
factoren vervuld te worden. vooreerst 
dient er een stabiel juridisch, fiscaal en prudentieel kader gecreëerd 
te worden dat de uitholling van de doeltreffendheid van de 2de 
pijler een halt toeroept en het vertrouwen van alle stakeholders 
bestendigt. Het bewerkstelligen van open communicatie is hier de 
sleutel. Daarnaast mogen beleidsmakers en toezichthouders bij 
het introduceren van nieuwe regelgeving het ultieme doel van de 
2de pijler niet uit het oog verliezen en diezelfde regelgeving mag 
niet leiden tot een disproportionele stijging van de complexiteit, 
de administratieve lasten en de daarmee gepaard gaande kosten, 
welke de facto drukken op de rendementen en dus direct of 
indirect op de hoogte van de aanvullende pensioenen. ten slotte 
dient men ernaar te streven om de premiebijdrage voor de 
aanvullende bedrijfspensioenen welke voor vele aangeslotenen 
vandaag nog bedroevend laag blijkt te zijn, te verhogen. 
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PensioPlus: de vereniging anno 2015
in 2015 deden zich binnen PensioPlus op drie vlakken 
belangrijke wijzigingen voor of werden de voorbereidingen 
daartoe getroffen, teneinde deze in januari 2016 te introduceren: 
de versterking van het team, de make-over van de “look and 
feel” en de radicale verandering in de manier van werken.

ten eerste werd het secretariaat op verschillende vlakken 
versterkt. in maart werd er een nieuwe secretaris–generaal 
aangesteld, mevrouw Catherine Bril. in januari en wederom in 
augustus kwam er een nieuwe Office Manager en een Office 
assistant bij, respectievelijk mevrouw Katleen Ceulemans en 
mevrouw Fabienne Barbier. ten slotte werd er in september ook 
nog een bijkomende senior advisor/jurist aangeworven, de heer 
Johan Sevens.

vervolgens werd er het gehele jaar door intensief gewerkt om 
de vereniging in een nieuw en fris professioneel kleedje te 
steken. De oude naam in drie talen, afgekort BvPi, aBiP of BaPi, 
welke geen enkele indicatie meer gaven van de belangrijke 
lading die ze dekten en het logo, waarvan niemand nog wist 
waarvoor het stond, zouden worden vervangen, gedompeld in 
een bad van blauw–groene kleuren en ondersteund door een 
krachtige slagzin. De naam werd PensioPlus, welke terzelfdertijd 
het aanvullend karakter van de pensioenen 2de pijler en 
de toegevoegde waarde van onze vereniging incarneert. 
De kleuren benadrukken dan weer het vernieuwend elan, 
de energie en het dynamisme van de vereniging en stralen 
vertrouwen, eerlijkheid en loyaliteit uit. De slagzin, “Smarter 
together for better pensions”, geeft de gedachte weer van 
een echte ledenvereniging in het diepste van haar betekenis. 
een vereniging die samen met al haar stakeholders streeft 

naar de beste oplossingen voor alle 
belanghebbenden. De slagzin duidt 
ook op de nood aan solidariteit en 
collectieve basis en op het belang 
van de 2de pijler voor betere en 
adequatere pensioenen.

ten slotte werd hard gewerkt aan 
de voorbereidingen aan een radicaal 
nieuwe aanpak in de manier van 
werken. er werd een nieuwe website 
gecreëerd en een beheersysteem uitgewerkt dat drie poten 
van het dagelijks administratief werk omvat: data, documentatie 
en communicatie. aan de inhoudelijke taken verandert er niets, 
maar via actuele tools zal onze missie op een efficiëntere wijze 
ingevuld worden.

... en wat brengt 2016?
Waar 2015 een bewogen jaar is geweest op tal van domeinen 
zal het er in 2016 op aan komen onze verwezenlijkingen te 
bestendigen en onze strijd daar waar nodig verder te zetten. 
PensioPlus dient zich sterk te maken haar grote doelstellingen, 
zijnde het verdere democratiseren van de aanvullende pensioenen, 
het streven naar een adequaat pensioen voor eenieder en het 
verdedigen van de noodzaak van pensioenfondsen als ideaal 
vehicle om dit alles te bereiken, blijvend hoog in haar vaandel te 
voeren. Het zal er in 2016 op aankomen dat PensioPlus met een 
versterkt team, een nieuw elan en optimaal gebruik makend van 
de vereende krachten van al haar stakeholders en haar uitgebreid 
netwerk, stevig lobbywerk voert om enerzijds de opportuniteiten 
te optimaliseren en anderzijds de dreigingen af te wenden.
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2.1 Overzicht van de sector en 
representativiteit van PensioPlus

alle 198 Belgische iBP’s samen beheerden per 31/12/2014 23.4 miljard euro (bron 
FSMa en PensioPlus). Daarvan vertegenwoordigden de 128 iBP-leden van PensioPlus 
meer dan 86% (20.2 Mia).

volgens de gegevens van Sigedis bouwen 2,5 miljoen unieke werknemers een 
aanvullend pensioen op. Daarvan hebben 1,48 miljoen aangeslotenen uitsluitend een 
sectoraal pensioenplan.

De effectieve leden van PensioPlus vertegenwoordigen meer dan 1.4 miljoen actieve 
aangeslotenen.

Daarnaast telt PensioPlus 64 toetredende leden (waaronder consultants, advocaten, 
asset managers, actuarissen, accountants, revisoren, …) die hoofdzakelijk diensten 
verlenen aan de effectieve leden.  
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Bijdragen en uitkeringen over 2014 
(bron FSMA en PensioPlus)

 y De Belgische iBP’s ontvingen in 2014 1,15 miljard euro bijdragen:
 � 90% zijn werkgeversbijdragen, 10% zijn 
werknemersbijdragen

 � 2% van de bijdragen gebeurde in het kader van de 
uitvoering van een herstelplan

 y iBP’s keerden voor 793 miljoen aan prestaties uit (bron FSMa,  
cfr supra), waarvan:
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Werknemersvertegenwoordiging

 y Uit de jaarlijkse enquête van PensioPlus weten we dat er in 2014 in 73% van de 
iBP’s werknemersvertegenwoordiging in de Raad van Bestuur is. 

 y in meer dan 35% van de gevallen waar geen werknemersvertegenwoordiging is 
in de Raad van Bestuur bestaat er een sociaal comité.

Gemiddelde dekkingsgraad per 31/12/2014 (bron FSMA)

 y Ktv + marge = 156%
 y Ltv + marge = 129%

Enkele technische elementen (bron PensioPlus)

 y De mediaan actualisatievoet die gebruikt wordt bij Defined Benefit plannen om de 
Ltv voorzieningen te berekenen is 3,7% (bron PensioPlus, cfr supra). 
30% van de respondenten hebben de gebruikte actualisatievoet in 2014 verlaagd en 
29% verwacht deze in 2015 te verlagen.

 y eind 2014 was de gemiddelde duration van de verplichtingen van de Belgische iBP’s 
gelijk aan 13.2.
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2.2 Wie is PensioPlus?

PensioPlus is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 1975 onder de 
naam “Belgische vereniging van Pensioenfondsen” (BvPF). Zij verenigt 
de iBP’s (instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening) alsook 
de inrichters van een sectoraal pensioenplan. Bedrijven die 
activiteiten organiseren of diensten verlenen in het kader 
van de 2de pijler zijn eveneens welkom als toetredend 
lid.

De leden van PensioPlus zijn betrokken in het kader 
van de aanvullende pensioenen van de tweede 
pijler. Dit zijn de pensioenen die voortvloeien uit 
een collectieve pensioentoezegging verbonden 
aan een economische activiteit en georganiseerd 
door een bedrijf, een groep van bedrijven, een 
sector of een publieke instelling en dit voor 
de werknemers, zelfstandigen of contractueel 
personeel in overheidsdienst. 
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2.3 Onze missie 

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

PensioPlus 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 PensioPlus 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.

PensioPlus 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.
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Daartoe vertegenwoordigt PensioPlus 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.

PensioPlus is vertegenwoordigd in de Commissie voor de aanvullende Pensioenen, 
de Commissie voor de verzekeringen, de aeiP (european association of Paritarian 
institutions), Pensionseurope en verschillende werkgroepen rond aanvullende pensioenen.

PensioPlus 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. 

PensioPlus stelt kennis en informatie ten dienste van de leden. Leden worden regelmatig 
geïnformeerd via de PensioPlus infoflash. in het kader van vorming en opleiding van zowel 
bestuurders als andere betrokkenen bij de pensioeninstelling organiseert PensioPlus op 
regelmatige basis zowel open als gesloten vormingen. Open vormingen richten zich tot 
alle leden, gesloten vormingen verzorgen specifieke opleidingen voor een welbepaalde 
pensioeninstelling, rekening houdend met de specifieke noden.

PensioPlus organiseert haar werking rond vier “consultatieve werkgroepen”: 
bedrijfspensioenfondsen, sectorale regelingen, regelingen voor zelfstandigen en regelingen 
voor de openbare sector. PensioPlus 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 maken.
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2.4 Dienst aan de leden

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

als u lid bent, houdt PensioPlus 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 PensioPlus 
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.

PensioPlus stelt via zijn website een aantal publicaties en informatie ter beschikking van het 
grote publiek.

in de mate van het mogelijke antwoordt PensioPlus graag op vragen van studenten en 
onderzoekers in het kader van hun onderzoeksprojecten over aanvullende pensioenen of 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
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2.5 PensioPlus leden

PensioPlus 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 die geen iBP, 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 
toetredende leden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering en maken geen 
deel uit van de Raad van Bestuur.
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2.6  Algemene Vergadering
 

 y 128 effectieve leden (met stemrecht):
 � a-leden: 116
 � B-leden: 12

 y 64 toetredende leden (zonder stemrecht) 
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2.7 Samenstelling Raad van Bestuur (op 31/12/2015)

1  aanvullende pensioenen van ing België  Olivier De Deckère
2  amonis OFP  tom Mergaerts
3  Bekaert iBP arbeiders OFP  Catherine De Lannoy
4  exxonmobil OFP gerda Shultz-Sibbel
5  Fonds 2° Pijler PC118 greet Moerman
6  iBM Belgium OFP  Daniel Chanbon
7  integrale gvK  Philippe Delfosse
8  J&J Belgium Pension Fund OFP  Luc Freyne
9  nestlé european Pension Fund Philippe Kneipe
10  Onafhankelijk Bestuurder Philip neyt, voorzitter
11 Onafhankelijk Bestuurder Jos verlinden
12  Provant OFP Peter Sommen
13  Pensio B OFP  Daniel vanhaeverbeke
14  Pensioenfonds agoria OFP Fritz Potemans
15  Pensioenfonds groep Solvay OFP Christine Dombret
16  Pensioenfonds KBC OFP  edwin Meysmans, Ondervoorzitter
17  Pensioenfonds Proximus OFP  vincent Lantin
18  Pensioenfonds Metaal, OFP Kamiel van Loock
19  Pensiobel OFP Serge tubeeckx
20  Pensioenkas tractebel OFP  Hervé noël, Ondervoorzitter
21  PF van de non-Profit/Social-Profit Sector Johan vanbuylen
22  Procter & gamble Belgium Pension Fund ann verhaegen
23  Shell Belgium Pension Fund OFP Jan vlietinck, Penningmeester
24  Unilever Belgium Pension Fund Union OFP Rianne Lemsom
25  voorzorgsfonds UCB OFP isabelle Feuillien
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2.8 Samenstelling Directiecomité (op 31/12/2015)

1  Philip neyt  voorzitter
2  edwin Meysmans Ondervoorzitter
3  Hervé noël Ondervoorzitter
4  Philippe Delfosse
5  tom Mergaerts
6  Daniel vanhaeverbeke

2.9 Secretariaat (op 31/12/2015)

Het Secretariaat verzekert de dagelijkse werking van PensioPlus, bereidt de dossiers 
voor, staat in voor de organisatie van de activiteiten en vertegenwoordigt de sector bij 
de overheid en de diverse instanties. Het bestond op 31/12/2015 uit 5 personen en werkt 
onder leiding van de Secretaris-generaal.

Catherine Bril Secretaris-generaal
ann verlinden Senior advisor
Johan Sevens Senior Legal advisor

Katleen Ceulemans Office Manager
Fabienne Barbier Office assistant
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3.1 Wetgeving

Sinds eind 2014 was er heel wat beweging op gebied van 
regelgeving. De voornaamste wijzigingen zijn:

3.1.1 Minimum rendementsgarantie
Op 16 oktober 2015 sloten de sociale partners een akkoord om 
het minimumrendement uit de Wet op de aanvullende Pensioenen 
(WaP) te hervormen. Dit akkoord werd vertaald in de wet van 18 
december 2015 (zie verder).

3.1.2 Vervroegingsmechanismen
in hetzelfde akkoord van 16 oktober 2015 werd ook beslist het 
aanvullend karakter van de tweede pijler te versterken door de 
zogenaamde vervroegingsmechanismen af te schaffen. Ook dit werd 
vertaald in de wet van 18 december 2015 (zie verder).

3.1.3 Verhoging wettelijke pensioenleeftijd (wet van 
10 augustus 2015)
De wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke 
leeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang 
tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het 
overlevingspensioen, omvat drie luiken.

een eerste luik handelt over de verhoging van de wettelijke leeftijd 
van het rustpensioen, die tegen 2030 opgetrokken wordt naar 67 
jaar. 

een tweede luik gaat in op de 
gewijzigde toegangsvoorwaarden 
tot het vervroegd rustpensioen. De 
mogelijkheid om een vervroegd 
rustpensioen te bekomen, is 
onderworpen aan de voorwaarde dat 
de belanghebbende een loopbaan 
bewijst van een bepaald aantal 
kalenderjaren. Hierop zijn weer enkele 
uitzonderingen voorzien.
ten slotte werden ook wijzigingen 
aangebracht aan de periode waarin het overlevingspensioen te 
vroegste kan ingaan. 

3.1.4 Wijziging inwerkingtreding bepaalde artikelen 
uit de programmawetten van 22 juni 2012 en 
27 december 2012 inzake de bijzondere sociale 
zekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen 
(wet van 20 juli 2015)
De wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake 
sociale zekerheid wijzigt de inwerkingtreding van respectievelijk 
artikel 30 van de programmawet van 22 juni 2012 en artikel 66 
van de programmawet van 27 december 2012. artikel 30 van 
de programmawet van 22 juni 2012 handelt over de bijzondere 
sociale zekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen voor 
zelfstandigen, artikel 66 van de programmawet van 27 december 
2012 handelt over de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor de 
aanvullende pensioenen voor werknemers. Beide artikels treden in 
werking op 1 januari 2017.
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3.1.5 Wet van 18 december 2015
Op 24 december 2015 werd de wet tot waarborging van de 
duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende 
pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten 
opzichte van de rustpensioenen, zoals gestemd op 18 december 
2015 in de Kamer, gepubliceerd.

De wet is de ultieme uitvoering van het akkoord dat de sociale 
partners op 16 oktober 2015 sloten en dat het minimumrendement 
uit de Wet op de aanvullende Pensioenen (WaP) hervormt en 
de keuzemogelijkheid van een minimale overlijdensdekking voor 
slapers voorziet. tevens wordt het aanvullend karakter van de 2de 
pijler versterkt door de uitbetaling van het aanvullend pensioen 
af te stemmen op het wettelijk pensioen en de zogenaamde 
vervroegingsmechanismen af te schaffen.

De inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving is voorzien op 1 
januari 2016.

De minimumrendementsgarantie voorzien in de WAP: 
duurzaam en sociaal

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de 
rendementsgarantie kunnen als volgt weergegeven worden:

 y De garantie is op een verzekerbaar niveau gebracht.

 y er is geen wijziging in het toepassingsgebied, wel 

wordt niet langer het onderscheid gemaakt tussen het 

bijdragepercentage werknemers en werkgevers.

 y De rendementsgarantie is variabel en wordt bepaald door een 

formule. 

De wet voorziet ook in bepalingen 
over de reeds gestorte premies en 
opgebouwde reserves, zonder iets 
te veranderen aan de contractuele 
relaties tussen de pensioeninstellingen 
en de inrichters.

aangeslotenen krijgen vanaf 1/1/2016 
bij vertrek de keuze tot een 
overlijdensdekking ten belope van 
de verworven reserves en dit zonder 
medisch onderzoek. De “slaper” dient dit te financieren via zijn 
opgebouwde reserve, aan een te bepalen collectief tarief.

Wijziging van de uitbetaling van de aanvullende pensioenen 
en afschaffing van de vervroegingsmechanismen: versterking 
aanvullend karakter

Het tweede deel van de wet van 18 december 2015 omvat de 
maatregelen ter versterking van het aanvullend karakter van de 
aanvullende pensioenen ten opzichte van de rustpensioenen. 
grosso modo kunnen drie groepen van maatregelen worden 
onderscheiden:

1) Afstemming van de uitbetaling van het aanvullend pensioen 
op de wettelijke pensionering
De aanvullende pensioenen zullen pas vereffend worden op 
het moment van pensionering, waarbij de wet bepaalt dat als 
‘pensionering’ de effectieve ingang van het wettelijk pensioen 
(zijnde 65 jaar gradueel te verhogen tot 67 jaar) gezien moet 
worden. Hierop zijn enkele afwijkingen voorzien. De wet voorziet 
ook in een hele reeks overgangsbepalingen. 
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2) Afschaffing van de zogenaamde vervroegingsmechanismen
De wetgever was van oordeel dat het bestaan van de gunstige 
vervroegingsmechanismen, die ertoe aanleiding gaven dat de 
aangeslotene bij vervroegde opname van het aanvullend pensioen 
zekere voordelen genoot, de persoon in kwestie aanzette om 
vervroegd uit het arbeidscircuit te stappen en zijn wettelijk 
pensioen op te nemen. 

Daarom bepaalt de wet van 18 december 2015 dat een aantal 
bepalingen nietig zijn. Het gaat meer bepaald om alle bepalingen 
die tot doel of tot gevolg hebben dat zij:

 y de gevolgen van een uittreding of pensionering vóór 

de wettelijke pensioenleeftijd op de omvang van de 

pensioenprestatie opheffen of beperken;

 y bijkomende voordelen toekennen omwille van de uittreding of 

pensionering;

 y en zo leiden tot verhoging van verworven reserves en/of 

prestaties en tot elk ander bijkomend voordeel. 

Hierop zijn een aantal uitzonderingen voorzien. 

3) Optrekken van de eindleeftijd in aanvullende 
pensioenplannen naar de wettelijke pensioenleeftijd.
in de wet van 18 december 2015 voorziet de wetgever in 
maatregelen die ertoe leiden dat de eindleeftijd bepaald in 
de pensioentoezeggingen afgestemd wordt op de wettelijke 
pensioenleeftijd. ten eerste kan de eindleeftijd die bepaald wordt 
in nieuwe pensioentoezeggingen niet langer lager zijn dan de 
wettelijke pensioenleeftijd. Ook kan bij wijziging van de leeftijd 

in een pensioentoezegging, deze 
leeftijd nooit meer lager zijn dan de 
wettelijke pensioenleeftijd. tot slot 
is het zo dat wat betreft bestaande 
pensioentoezeggingen de eindleeftijd 
voor werknemers die in dienst 
treden vanaf 1 januari 2019 nooit 
lager kan zijn dan de wettelijke 
pensioenleeftijd. Werknemers die 
ondanks hun pensionering toch nog 
een beroepsactiviteit uitoefenen, 
genieten noch van een pensioentoezegging, noch van een 
solidariteitstoezegging, tenzij ze reeds aangesloten waren voor 1 
januari 2016.
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303.2.1 Gebruik van de identificatiecode voor juridische 
entiteiten (LEI): tenuitvoerlegging door de FSMA 
(FSMa_2015_01 dd. 16 januari 2015)
Dit document handelt over de richtsnoeren van de europese 
autoriteit voor verzekeringen en Bedrijfspensioenen (hierna “eiOPa”) 
voor het gebruik van de identificatiecode voor juridische entiteiten 
door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en over de 
tenuitvoerlegging van die richtsnoeren door de FSMa.

3.2.2 Mededeling van de jaarrekening, statistieken en 
erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2014 
(FSMa_2015_02 dd. 20 januari 2015)
Deze circulaire bepaalt de modaliteiten voor het overmaken van 
de rapportering over het boekjaar 2014 van de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening.

Omdat het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioen voorziening 
definitief werd toegewezen aan de FSMa heeft deze laatste beslist 
om de rapportering door de iBP’s voortaan te laten verlopen via haar 
eigen rapporteringskanaal, FiMiS.

De FSMa heeft een grondige screening gedaan van de 
rapporteringsvereisten. Daarbij werd voor de inhoud van elke survey 
de vraag gesteld of

 y de informatie nodig is om een 

getrouw beeld te krijgen van de 

financiële situatie van de iBP;

 y deze informatie reeds voorhanden 

is in andere documenten;

 y deze informatie op een gesystematiseerde wijze ter beschikking 

moet zijn (o.m. voor de rapporteringsverplichtingen van de 

FSMa ten opzichte van bv. de OeSO, eiOPa, eurostat,…);

 y de informatie met voldoende kwaliteitsgehalte via een andere 

instantie kan verkregen worden;

 y alle nodige informatie voorhanden is om de prudentiële 

opdracht van de FSMa inzake de iBP’s te kunnen uitvoeren.

Deze screening heeft ertoe geleid dat verschillende elementen uit 
de rapportering werden geschrapt, aangepast of toegevoegd. De 
wijzigingen worden in deze circulaire per survey toegelicht.

De voornaamste nieuwigheid betreft de toevoeging van een rubriek 
“deugdelijk bestuur” in de P40-rapportering die moet toelaten 
een duidelijk standpunt van de Raad van Bestuur te krijgen over de 
organisatiestructuur van de iBP en de wijze waarop deze tegemoet 
komt aan de 11 principes van deugdelijk bestuur van iBP’s.

3.2 Circulaires, mededelingen en  
publicaties van de FSMA
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Delen van de rapportering konden worden geschrapt omdat deze 
informatie in principe beschikbaar is voor de FSMa via andere 
rapporteringskanalen (bv. het communicatieplatform eCorporate). Dit 
veronderstelt evenwel dat deze informatie van hoge kwaliteit is en 
tijdig wordt overgemaakt.

gelet op het belang van een goede en tijdige rapportering voor de 
uitoefening van haar toezicht zal de FSMa voortaan strenger toezien 
op de volledigheid van de rapportering en het respecteren van de 
opgelegde termijnen.

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

3.2.3 Medewerkingsopdracht van de erkende 
commissarissen bij de instellingen voor bedrijfs
pensioen voorziening (FSMa_2015_05 dd. 5/02/2015)
Deze circulaire beschrijft de richtlijnen van de FSMa inzake de 
medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen bij de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, vervat in artikel 108 
van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

3.2.4 Informatieverschaffing bij uittreding uit een 
aanvullende pensioentoezegging (FSMa_2015_15 dd. 

5/10/2015)
De FSMa heeft een onderzoek gevoerd naar de kwaliteit en tijdigheid 
van de informatieverstrekking bij uittreding van een aangeslotene uit 
een aanvullende pensioentoezegging. Deze mededeling geeft een 
overzicht van de voornaamste vaststellingen van dat onderzoek en 
maakt het standpunt van de FSMa over elk van deze vaststellingen 
kenbaar.

3.3 Fiscaliteit

in 2015 werden geen wijzigingen doorgevoerd aan het fiscale en 
parafiscale kader.
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3.4 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.

PensioPlus is vertegenwoordigd in de CaP.

in de loop van 2015 werkte de CaP aan een advies omtrent de omzetting in Belgisch 
recht van de “portability” richtlijn (2014/50/eU). Dit advies werd finaal gepubliceerd eind 
januari 2016.
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3.5 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.

PensioPlus is betrokken bij de activiteiten van de Commissie vaP-Z.

in 2015 heeft de Commissie vaP-Z geen nieuwe adviezen uitgebracht. 
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3.6 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.

PensioPlus is vertegenwoordigd in de Cvv.

De Commissie voor verzekeringen bracht in 2015 geen advies uit met 
een mogelijke impact op de activiteiten van de iBP’s of de sector van 
de aanvullende pensioenen. Zij bracht wel drie adviezen uit over andere 
onderwerpen. Deze zijn beschikbaar op de website van de FSMa .
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3.7 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.

De databank DB2P is reeds een tijdje operationeel. vanaf 2016 wordt ze 
opengesteld naar de burger. vanaf dan 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.
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PensioPlus is betrokken bij zowel de begeleidingscommissie als de technische 
werkgroep rond de databank DB2P en ten slotte de werkgroep “communicatie 
met de burger”. Op regelmatige tijdstippen informeert PensioPlus de leden van 
de werkzaamheden binnen deze werkgroepen.

in de loop van 2015 werd voornamelijk verder gewerkt op de implementatie van 
de wijzigingen naar aanleiding van de bepalingen in de wet diverse bepaling van 
15 mei 2014, meer in het bijzonder aan de pensioenfiche, de sortie “light”, de 
multi-inrichterspensioenstelsels, etc. verder werd in 2015 ook veel tijd besteed 
aan de voorbereiding van de openstelling van de databank voor de burger. De 
focus lag daarbij op het maken van een contactmodule die ervoor moet zorgen 
dat een burger met vragen naar de juiste persoon wordt geleid.
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3.8 Europa

3.8.1 Tracking Service
een van de elementen in het eU-Witboek over pensioenen is de eU 
pension tracking service. Dit is een systeem dat europese burgers een 
overzicht moet geven van de door hen opgebouwde pensioenrechten 
in de verschillende europese lidstaten.

Om een dergelijk systeem uit te werken lanceerde de europese 
Commissie een projectoproep. Dit werd toegekend aan een 
consortium met als naam ttYPe (“track and trace your pension in 
europe”). Op 26 maart 2015 stelde dit consortium zijn finaal rapport 
voor en ging dit project een volgende fase in. Het rapport toont aan 
dat de oprichting van een dergelijk europees tracking systeem mogelijk 
en doenbaar is. naast een dienstverlening aan mobiele werknemers 
binnen europa moet dit systeem de pensioeninstellingen ook toelaten 
om contact te houden met zijn aangeslotenen, ook indien deze 
verspreid zitten over verschillende eU landen. Het finaal rapport zoals 
voorgesteld geeft een reeks gedetailleerde aanbevelingen over hoe 
men deze doelstelling kan bereiken en welke methoden hierbij kunnen 
gebruikt worden.

Op basis van het reeds gedane werk vraagt de europese Commissie 
een volgende stap te zetten naar een europees tracking Systeem 
(etS). Hiertoe wordt het consortium uitgebreid. Zo trad ook 
Sigedis toe tot het projectteam. in deze fase wordt bekeken hoe 
alle stakeholders betrokken kunnen worden, business plannen en 
financieringsmodellen worden uitgewerkt en men werkt aan een 
implementatietraject voor de opzet van een etS. in mei 2016 zal 

dit alles voorgesteld worden aan 
de europese Commissie en aan 
de stakeholders in de europese 
pensioenindustrie.

3.8.2 Holistic Balance Sheet – 
Solvency 
in mei 2015 lanceerde eiOPa de 
eerste stress test voor iORP’s en een 
kwantitatief assessment naar Solvency 
bij iORP’s.

De stress test heeft twee doelstellingen:
 y inzicht krijgen in de veerkracht van iORP’s bij ongunstige 
marktontwikkelingen;

 y inzicht krijgen in systeemrisico’s die kunnen worden veroorzaakt 
door de iORP’s in situaties van verhoogde stress. 

Het kwantitatief assessment is een belangrijke bron voor het werk van 
eiOPa rond solvency voor iORP’s en zal mee vorm geven aan een 
advies op eigen initiatief van eiOPa aan de europese Commissie. Het 
doel van het kwantitatief assessment is om data te verzamelen en om 
de geschiktheid te toetsen van de voorstellen die eiPOa formuleerde 
voor het gebruik van het holistic balance sheet.

PensioPlus volgde alles op in het kader van de werkgroep eiOPa Qa 
en stress test. Ook moedigde PensioPlus haar leden aan om actief deel 
te nemen aan dit proces.

3.8.3 IORP II
Op 27 maart 2014 publiceerde de europese Commissie een voorstel 
tot herziening van de iORP-richtlijn. Onder italiaans voorzitterschap 
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formuleerde de europese Raad op 10 december 2014 een 
compromisvorstel. in de loop van 2015 was het europees Parlement 
aan de beurt om een voorstel te formuleren, hetgeen gestemd 
werd op 25 januari 2016. Momenteel vinden de onderhandelingen 
in de triloog plaats. algemeen wordt verwacht dat men voor de 
zomervakantie tot een finale tekst komt die 24 maanden na publicatie 
ook van kracht wordt.

De nieuwe richtlijn legt vooral de nadruk op de verdere uitbouw van 
grensoverschrijdende activiteiten, een verbeterde governance van 
de instellingen en meer transparantie naar de aangeslotenen en de 
toezichthouder. PensioPlus volgde verder het voorstel tot herziening 
van de iORP-richtlijn op en formuleerde reeds verschillende position 
papers om zo mee te kunnen wegen op het beleidsvormingsproces.

3.8.4 De Financiële Transactietaks 
Sinds het begin van 2013 is de Ftt (Financiële transactietaks of tobin-
taks) in de actualiteit. 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. De Belgische regering verklaarde 
tevens constructief te zullen meewerken aan de geleidelijke invoering 
van de Ftt, samen met 10 andere landen onder het regime van de 
versterkte samenwerking, een speciale procedure ingesteld door het 
Lissabon verdrag. Het voorstel treft ook – ten onrechte – de Belgische 
pensioenfondsen, hoewel het doel van de Belgische regering duidelijk 
was om de reële economie te sparen.

Reeds van in het begin en dus ook in 2015 volgde PensioPlus de 
ontwikkelingen rond de eventuele invoering van een Ftt op de voet, 

omdat deze riskeert een negatieve 
impact te hebben op de aanvullende 
pensioenen en de iBP’s indien die ook 
onderworpen zouden worden aan deze 
taks. Meer specifiek vraagt PensioPlus 
om de pensioenfondsen van de tweede 
pijler en hun investeringen vrij te stellen 
van deze taks. Deze pensioenfondsen 
zijn immers not-for-profit instellingen 
die opgericht worden door de sociale 
partners of de werkgever met als enig doel om een aanvullend 
pensioen te voorzien voor de (toekomstige) werknemers. De kost van 
de Ftt zal dus gedragen worden door de werkgevers en werknemers 
wat zal leiden tot lagere pensioenkapitalen en/of tot een stijging van de 
arbeidskost.

aangezien deze taks niet in de volledige eU zal worden ingevoerd, en 
verschillende belangrijke handelspartners van België niet deelnemen 
aan de versterkte samenwerking, zal dit een negatieve impact hebben 
op de Belgische loonkostenhandicap. Bovendien is het belangrijk te 
weten dat de andere landen die steeds op de shortlist staan voor de 
vestiging van een pan-europees pensioenfonds (ierland, Luxemburg) 
of sterke pensioenfondslanden (nederland) niet deelnemen aan de 
versterkte samenwerking rond een Ftt.

PensioPlus formuleerde hierover onder andere een position paper, 
samen met de Pensioenfederatie. Ook in de pijnpuntennota van 
PensioPlus, die handelt over belemmeringen bij de uitbouw van (pan-
europese) pensioenfondsen, komt de invoering van een Ftt aan bod.
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3.9 De OESO

 3.9.1 Pensions at a glance 2015 
De OeSO publiceerde in 2015 haar Pensions at a Glance. Hierin maakt zij een analyse van 
de pensioenhervormingen in de OeSO lidstaten en de landen van de g20 in de voorbije 
2 jaar.

Het rapport bevat ook een diepgaande analyse van de pensioenen van de eerste pijler en van de impact 
op pensioenrechten van korte of onderbroken loopbanen, en dit ten gevolge van een late intreding op de 
arbeidsmarkt, het zorgen voor kinderen of werkloosheid. een ander hoofdstuk analyseert in welke mate de 
vervangingsratio’s gevoelig zijn voor veranderingen in de parameters. Ook worden een aantal indicatoren 
voorgesteld om het pensioenbeleid van de verschillende betrokken landen te vergelijken.

De OeSO komt tot volgende vaststellingen:
 y De nasleep van de globale economische crisis blijft de pensioensystemen belasten.
 y Landen doen opnieuw inspanningen om de financiële duurzaamheid van de pensioensystemen te verbeteren.
 y De pensioenen van de eerste pijler verschillen substantieel in de verschillende landen, zowel naar design als 
naar hun geschiktheid om armoede te bestrijden.

 y in sommige landen bestaan verschillende mechanismen die het effect van kortere loopbanen op pensioenen 
beperken.

 3.9.2 Andere OESO publicaties
De OeSO heeft een nieuwe versie van haar OECD Pension Markets in Focus gepubliceerd, waarin zij een overzicht 
geeft van de ontwikkelingen m.b.t. pensioenfondsen (2de pijler en soms ook 3de pijler) in de OeSO.



navigatie

40

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.

De FSMa publiceerde in 2014 in verband met deze 
boekhoudnormen “Studie 44: Financiële verslaggeving over 
Belgische ‘pensioenplannen van het type vaste bijdrage’ met 
wettelijk gegarandeerd rendement”.

Omdat de werkgever het wettelijk minimumrendement van 
dergelijke pensioenplannen moet garanderen, worden niet alle 
actuariële en beleggingsrisico’s met betrekking tot die plannen 
overgedragen aan de verzekeringsonderneming die of aan het 
pensioenfonds dat die plannen beheert. in het kader van iFRS 
boekhoudnormen voldoen die pensioenplannen daarom niet 
langer aan de definitie van de “vaste bijdrage regelingen” (DC) 
en moeten zij als “vaste prestatie regelingen” (DB) worden 
geclassificeerd. De verwerking van die regelingen in de iFRS-
jaarrekening is echter niet eenvoudig.

verschillende publicaties van de iaSB en het iFRS iC bevestigen 
dat bij de ontwikkeling van iaS 19 geen rekening gehouden 

werd met hybride pensioenplannen 
die kenmerken vertonen van zowel 
vaste bijdrage regelingen als vaste 
prestatie regelingen, en dat hun 
verwerking volgens iaS 19 bijgevolg 
voor problemen zorgt.

in de praktijk blijken twee methodes te worden gebruikt 
voor de raming van de verplichting met betrekking tot de 
Belgische pensioenplannen van de betrokken entiteiten, een 
eerste gebaseerd op de iaS 19-methodologie (15% van de 
steekproefgroep) en een tweede gebaseerd op de intrinsieke 
waarde (85% van de steekproefgroep). Bij de eerste methode 
wordt de verplichting berekend als het verschil tussen de 
contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van 
toegezegde pensioenrechten en de reële waarde van de 
fondsbeleggingen, terwijl de verplichting bij de tweede 
methode tegen intrinsieke waarde wordt gewaardeerd.

De wet van 18 december 2015 heeft de hoogte en het principe 
van de rendementsgarantie grondig gewijzigd. De FSMa 
onderzoekt momenteel wat de impact van deze wetswijziging is 
op de toepassing van de verwerking van dit type plannen in de 
iFRS boekhouding.

3.10 Boekhoudnormen
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3.11 Overige actualiteit België

3.11.1 Rapport Expertengroep voor de Financiële Sector:  
De Toekomst van de Belgische Financiële Sector 

in april 2015 werd een expertengroep voor de Financiële Sector geïnstalleerd door 
de minister van financiën. Hun opdracht was de hervormingen die doorgevoerd werden 
naar aanleiding van de bankencrisis in 2008-2009 en de daaropvolgende economische 
crisis, te evalueren en aanbevelingen te formuleren om de resterende uitdagingen voor de 
financiële sector aan te pakken en om de economie te beschermen tegen een herhaling 
van een financiële crisis met extreme gevolgen.

PensioPlus formuleerde aanbevelingen voor de expertengroep, onder andere over de 
pan-europese pensioenfondsen.

Het eindrapport verscheen in januari 2016.



4
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4.1 Nieuwe leden in 2015

inrichter  Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Sector van de elektriciens
Pensioenfonds  voorzorgskas van het notariaat, OFP
Pensioenfonds  voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere
  zelfstandigen, OFP
Pensioenfonds  iBP Citibank PLC Belgium Pension Plan, OFP
Pensioenfonds  andimo voorzorgsfonds, OFP
toetredend lid  Capital international Ltd.
toetredend lid  Primonial
toetredend lid  aMg Ltd.

4.2 Ontslagen in 2015

Ontslag effectief lid iBP Brabo, OFP
Ontslag toetredend lid Milliman
Ontslag toetredend lid Pension architects
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4.3 Deelnemers aan activiteiten 
 van PensioPlus in 2015

Activiteit Deelnemers

gesloten vorming 19 (2 bestuurdersvormingen)

BPa© 35

Mini-BPa 35

Seminaries 226

infosessies 284

Lunchcauserieën 115

Consultatieve werkgroepen 20

TOTAAL 1077

Deelnemers diverse PensioPlus 

werkgroepen
± 400

Correspondenten infoFlash 1170

Persconferenties 6 (geschreven pers)
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4.4 Voorlopige resultaten van de financiële 
enquêtes in 2015

PensioPlus organiseert jaarlijks 2 kleine en 1 grote enquête bij een representatief staal 
van de Belgische iBP’s.

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

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

De resultaten zoals hieronder vermeld zijn gebaseerd op de voorlopige resultaten 2015 
zoals bekomen in de peiling van januari 2016. De definitieve resultaten 2015 worden 
opgevraagd in maart 2016 en zullen worden voorgesteld tijdens het Financieel Seminarie 
van 18 mei 2016 en nadien gebundeld worden in een uitgebreid rapport.
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Jaarlijks netto rendement 

nominaal

Jaarlijks netto rendement

Reëel (na inflatie)

2015 4,40% 2,86%

  3 jaar 7,36% 6,62%

  5 jaar 6,61% 4,98%

10 jaar 4,75% 2,85%

15 jaar 4,07% 2,10%

20 jaar 6,16% 4,20%

25 jaar 6,64% 4,60%

Sinds 1985 6,97% 4,80%

Resultaten
40 iBP’s namen deel aan de enquête. Zij vertegenwoordigen een totaal van activa 
van 14,158 miljard eUR, hetzij ongeveer 60 % van de markt.

Rendement
Het gewogen gemiddeld rendement in 2015 bedraagt +4,40%. Over een langere 
periode behalen iBP’s de volgende rendementen:
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1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Obligaties 54% 48% 40,4% 40% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 47% 47% 45%

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

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

Liquiditeiten 8% 14% 4,3% 6% 6% 11% 4% 6% 7% 6% 4% 13% 13%

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De spreiding van de activa ziet er als volgt uit:
(De definitieve resultaten 2015 zullen met meer informatie en een uitgebreidere 
analyse beschikbaar zijn in het rapport betreffende de financiële enquête over het 
boekjaar 2015)
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4.5 Persconferenties

PensioPlus 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 2015 twee persconferenties:

4.5.1 Persconferentie van 11 februari 2015 
De persconferentie van 11 februari 2015 stond in het teken van de 
resultaten van de Belgische iBP’s over het boekjaar 2014. 

na het goede rendement over het jaar 2013 (+6,73%) behaalden de 
Belgische tweede pijler pensioenfondsen (iBP’s) over het jaar 2014 
een gemiddeld gewogen beleggingsrendement van 11,86%.

Philip neyt, voorzitter van PensioPlus: “De Belgische OFP’s hebben in 
2014 een schitterend resultaat neergezet. Dit bewijst de competentie 
van hun investeringsbeleid. toch moet de sector waakzaam blijven. 

Door de aanhoudend lage rente zullen 
toekomstige rendementen lager zijn. 
De zoektocht naar meer renderende 
activaklassen moet gekoppeld worden 
aan meer en beter risicomanagement. 
Om dezelfde reden is er op vandaag 
ook voor verschillende types OFP’s nood aan een evenwichtige, 
transparante en eenvoudig beheerbare hervorming van de wettelijke 
rendementsgarantie.” 

Op 31 december 2014 zagen we de volgende gespreide 
activaverdeling:

 y 34% in aandelen
 y 47% in obligaties
 y 5% in vastgoed
 y 2% in liquiditeiten
 y 13% in andere beleggingen (voornamelijk verzekeringen, 
infrastructuur, private equity en convertible bonds)

Zes vertegenwoordigers van de geschreven pers (iPe, La Libre, 
trends, trends tendances, L’echo en De tijd) waren aanwezig.



navigatie

49
4.5.2  Persconferentie Eerste Semester 2015 van 11 
september 2015
Op 11 september 2015 werden de resultaten van de tussentijdse 
financiële enquête over de eerste zes maanden van 2015 aan de 
pers voorgesteld.

na het goede rendement over het jaar 2014 (+11,06%) behaalden 
de Belgische iBP’s over de eerste helft van het jaar 2015 een 
gemiddeld gewogen beleggingsrendement van 4,48%.

Op 30 juni 2015 zagen we de volgende gespreide activaverdeling:
 y 34% in aandelen
 y 40% in obligaties, uitgesplitst in 47% overheidsobligaties en 
53% bedrijfsobligaties

 y 7% in vastgoed
 y 5% in liquiditeiten
 y 13% in andere beleggingen (voornamelijk infrastructuur en 
private equity...)

Deze enquête leert bovendien:

 y “there is no alternative”: de aanhoudende omgeving van lage 

rente drijft investeerders naar beleggingen met een hoger 

risico waar gehoopt wordt meer rendement te kunnen halen. 

Men is bereid meer risico te aanvaarden. “asset bubbles” 

vallen bijgevolg niet uit te sluiten.

 y Dit rendement is slechts een momentopname van de situatie 

op 30 juni 2015. Ondertussen hebben we de voorbije weken 

geleerd dat de tragere groei in China, die wereldwijd voor 

spanningen zorgt op de financiële markten, de europese 

jaarresultaten flink zal beïnvloeden.

 y voor de 2de jaarhelft 2015 wordt algemeen een meer 

volatiele periode verwacht. 
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4.6 Open vormingen

4.6.1 Belgian Pension Academy (BPA©)
PensioPlus organiseert sinds 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 2014-2015 omvatte 3 modules:
 y Module i behandelt de actuariële en financiële technieken 
en de principes en berekeningswijze van de technische 
voorzieningen die men moet kennen voor een goed begrip 
van het prudentiële kader waarin iBP’s werkzaam zijn. 

 y Module ii analyseert de juridische, prudentiële, 
sociale, fiscale, boekhoudkundige aspecten evenals de 
rapporteringsverplichtingen en de interne en externe 
communicatie van iBP’s. 

 y 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 zowel over de knowhow 
als over een gewaardeerde en ruime 
praktijkervaring in de materie die ze 
doceren. 

De BPa© opleiding richt zich 
voornamelijk tot iedereen die actief is 
in de materie van de aanvullende pensioenen, zij het als bestuurder 
van een iBP, zij het als lid van een toezichtcomité, als lid van één 
van de operationele organen of van de algemene vergadering van 
een iBP, als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger, 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.

Het BPa© programma 2014-2015 werd enkel in het nederlands 
georganiseerd.

De modules startten in oktober 2014. elke module bestaat uit een 
9-tal lessen van 3 uur. Module i en Module ii telden respectievelijk 
23 en 25 deelnemers. Module iii van academiejaar 2014-2015 
ging van start in april 2015. Hiervoor hadden zich 16 deelnemers 
ingeschreven.
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Op het einde van module i en module ii wordt 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.

De BPa© is erkend door het instituut van actuarissen in België 
(ia|Be), het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 
(BiBF) en de Ordes van vlaamse en Franstalige Balies. 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. 

4.6.2 MiniBPA
PensioPlus organiseert een korte bestuurdersvorming rond de 
tweede pijlerpensioenen en de werking van de iBP’s onder de 
benaming “Mini Belgian Pension academy” of “Mini-BPa”. Deze 
vorming is gespreid over vier halve dagen.

tijdens deze opleiding komen de 
sleutelelementen van de Belgische 
wetgeving en praktijkervaring aan 
bod met ruimte voor een aantal 
zeer specifieke vragen. Hiervoor 
doet PensioPlus beroep op lesgevers 
die beschikken over een bijzondere 
expertise in hun specifieke materie.

De Mini-BPa richt zich tot iedereen die actief is in de materie van 
de aanvullende pensioenen: bestuurders van een iBP, leden van 
één van de operationele organen van een iBP, werknemers- of 
werkgeversvertegenwoordigers, sectorinrichters, werknemers van 
een bijdragende onderneming met verantwoordelijkheden inzake 
aanvullende pensioenregelingen, aangesloten leden, consultants, 
juristen, advocaten of fiscalisten actief in de sector als dienstverlener 
aan iBP’s.

De Mini-BPa 2015-2016 is gespreid over 4 halve dagen en wordt 
georganiseerd in het nederlands en het Frans. De Franstalige Mini-
BPa ging van start in november 2015. er waren 35 inschrijvingen. 
De nederlandstalige Mini-BPa is voorzien voor de eerste helft van 
2016.
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4.7 Gesloten vormingen: vormingen voor 
bestuurders van IBP’s

Sinds 2007 organiseert PensioPlus 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 interne auditor of compliance officer. De 
bestuurdersvorming bestaat uit 3 sessies van telkens een halve dag en behandelt volgende onderwerpen:

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

in 2015 organiseerde PensioPlus 2 volledige bestuurdersvormingen:  bij iBP telenet OFP en bij general Motors 
Pensioenfonds OFP.

voor deze vormingen konden we beroep doen op volgende leden-lesgevers: Stephan neetens (PensioPlus), 
Koen van Duyse (tiberghien), alexander vandenbergen (Lydian), Patrick Marien (aon Hewitt), Michel Snoeks 
(aon Hewitt), Dirk van den Broeck (grant thornton Bedrijfsrevisoren), Chris Desmet (Willis towers Watson), Bank 
Degroof & BnP Paribas, iBP telenet OFP, Hans Ceulemans (Willis towers Watson), en Lut Sommerijns (Loyens & 
Loeff).



navigatie

53

4.8 Lunchcauserieën

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

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

in 2015 werden de volgende lunchcauserieën georganiseerd:
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“Beleggingsrendement ontwikkelen buiten de traditionele beleggingscategorieën; 
een introductie voor institutionele beleggers voor 2015” - 15 januari 2015

Sponsor: Willis towers Watson

na de recente sterke beursprestaties lijken de beste jaren voor aandelen achter de rug. 
De meeste overheidsobligaties in ontwikkelde landen worden intussen verhandeld aan 
negatieve reële interestvoeten en de credit spread op bedrijfsobligaties is beperkt. Bijgevolg zullen 
de institutionele beleggers niet meer in dezelfde mate als in het verleden kunnen rekenen op de 
traditionele bronnen van rendement. 

tijdens deze lunchcauserie bespraken Paul Berriman, head of asset management voor Willis towers 
Watson in UK en Sven Schroven, consulting actuary voor Willis towers Watson in België, een aantal 
niche en skill-driven beleggingsstrategieën die door institutionele beleggers in europa worden 
onderzocht en geïmplementeerd in hun zoektocht om beleggingsrendement te ontwikkelen te midden 
van een bredere markt die grotendeels geprijsd is voor perfectie. 

We bespraken onder meer alternatieve kredietverlening buiten de traditionele vastrentende activa, 
systematische en diversifiërende strategieën over het multi-asset spectrum en portefeuille opbouw 
wanneer buiten de traditionele beleggingscategorieën belegd wordt. We besloten met een open 
discussie rond de implicaties voor Belgische beleggers van deze shift in relatieve aantrekkingskracht 
van traditionele beleggingscategorieën naar meer gesofisticeerde beleggingen en beleggingen met 
capaciteitsbeperking evenals de wijze waarop Belgische beleggers toegang kunnen krijgen tot deze 
opportuniteiten.
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“De nieuwe financieringsmethoden van de Europese economie door de 
institutionele beleggers” - 29 januari 2015 

Sponsor: edmond de Rothschild asset Management

Sedert de financiële crisis van 2008 en de nieuwe reglementeringen, type Bazel iii en 
Solvency ii, is in europa een fenomeen van disintermediatie gaande. Deze trend begon 
in de vorm van publieke kredietverstrekking op de kapitaalmarkten (bedrijfsobligaties) 
en wordt verder gezet in de vorm van privé kredietverstrekking in verschillende vormen: 
aan Ondernemingen, immobiliën, infrastructuur. Deze disintermediatie laat de institutionele 
investeerders een belangrijker rol spelen in de financiering van de europese economie. 

tijdens deze lunchcauserie illustreerden nicolas Dubourg, Directeur van de 
investeringsoplossingen en Jean-Francis Dusch, Directeur van het Debt Management 
infrastructuur bij edmond de Rothschild asset Management deze tendensen aan de hand 
van voorbeelden in verschillende europese landen, door de rol van europa en door de 
belangrijkste determinanten van de investeringen in kredietverstrekking voor infrastructuur.
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“Converteerbare obligaties, de stabiliteit van een obligatie gecombineerd met 
een aantrekkelijk rendementspotentieel” - 26 februari 2015 

Sponsor: nn investment Partners

De rendementen van de pensioenfondsen werden de voorbije jaren ondersteund door 
een sterke daling van de rentevoeten en een herstel van de aandelenmarkten. De activa-
allocatie bleef in deze periode grotendeels gericht op de traditionele activaklassen. Om 
de rendementsdoelstellingen van het pensioenplan in de toekomst te behalen, loont het 
de moeite om ook andere, complementaire opties te bekijken. in deze context vormen 
converteerbare obligaties een interessante opportuniteit. 

tijdens deze lunchcauserie lichtte Pierre Lepicard, Client Portfolio Manager Convertible 
Bonds Strategies nn investment Partners, de fundamentele karakteristieken van 
deze activaklasse toe. Hij stond eveneens stil bij het potentieel in verschillende 
marktomgevingen en de vooruitzichten voor converteerbare obligaties in de huidige 
rente-omgeving.
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“IORP II & Other Global Trends Transforming the Pension Funds Industry” 
- 5 mei 2015

Sponsor: BnP Paribas Securities Services

De huidige iORP ii reglementering en het huidig prudentieel kader dwingen 
pensioenfondsen in België en in europa om de basisprincipes omtrent hun organisatie en 
werking grondig in vraag te stellen. De nood aan een nieuw evenwicht tussen risico en 
rendement, het dilemma van outsourcing v. insourcing, de vraag naar strengere interne 
beleidspolitiek, de wil om in nieuwe soorten instrumenten te investeren en de verplichting 
om risico’s en rendementsvereisten beter te omkaderen zijn maar een paar voorbeelden 
van de nieuwe uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. 

tijdens deze lunchcauserie besprak Dietmar Roessler, global Head Client Segment 
asset Owners bij BnP Paribas Securities Services, enkele van de sleutelaspecten die tot 
de hervorming zullen leiden van de pensioenfondsensector. Bovendien werden tijdens 
dit debat ook verschillende pistes naar voren gebracht om te beantwoorden aan de 
toenemende complexiteit voortvloeiend uit deze nieuwe en uitdagende omgeving. 

ten slotte had deze ontmoeting ook tot doel om een unieke gelegenheid te zijn om met 
professionele spelers uit de sector openlijk te kunnen debatteren over deze onderwerpen.
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“Het risicorendementsprofiel van obligatieportefeuilles aantrekkelijker 
maken” - 10 september 2015

Sponsor: Pictet asset Management

Obligaties moeten een sleutelrol spelen in elke beleggingsportefeuille door regelmatige 
inkomsten, diversificatie en risicoverlaging te bieden. Dit realiseren is bijzonder 
moeilijk in de huidige context van lage rente en toegenomen volatiliteit binnen alle 
obligatiesegmenten. 

We staan voor de grote uitdaging om de risico-rendementsprofielen van traditionele 
obligatie- portefeuilles aantrekkelijker te maken. 

Kan absolute return fixed income een oplossing bieden? 

Patricia Schuetz, Senior Client Portfolio Manager in het global Bonds team van Pictet 
asset Management, is stellig overtuigd van de toegevoegde waarde van deze benadering. 
Zij lichtte toe hoe de combinatie van een traditionele portefeuille met een flexibele 
obligatiestrategie significante voordelen biedt op gebied van duratie, diversificatie en 
decorrelatie.
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“Is er een plek voor Europees vastgoed in de beleggingsportefeuille van 
Belgische pensioenfondsen?” - 24 september 2015

Sponsor: M&g investments

na vijf opeenvolgende jaren van dubbelcijferige rendementen in de verenigde Staten en 
het verenigd Koninkrijk, zijn de europese vastgoedmarkten aan de beurt om te profiteren 
van het economisch herstel wereldwijd. economische stimuli, waaronder het Quantitative 
easing programma ter waarde van €1.1 triljoen, een aantrekkelijk geprijsde euro en ultra-
lage rentes op overheidspapier ondersteunen dit standpunt.
 
Maar hoe verhouden deze kansen zich tot de risico’s voor Belgische pensioenfondsen, 
waar kunnen zij optimaal rendement behalen binnen de - zeer diverse - europese 
vastgoedmarkt en hoe kunnen zij de risico’s minimaliseren?
 
vanessa Muscarà, Senior Research analyst, presenteerde M&g’s meest recente 
vooruitzichten op de europese vastgoedmarkt en evalueerde de beleggingsmogelijkheden 
gedurende een veranderende markt cyclus. naast de identificatie van een aantal stedelijke 
‘hotspots’ presenteerde zij de resultaten van een portefeuille optimalisatie analyse. Hierbij 
werd gekeken hoe een optimale risico-rendementsverhouding kan worden bereikt door 
toevoeging van europees vastgoed aan een Belgische vastgoedportefeuille.
 
vervolgens demonstreerde David Jackson, Head of global indirect investments en Senior 
Fund Manager van het M&g european Property Fund, hoe hij profiteert van het vertraagd 
herstel op de europese vastgoedmarkt en hoe zijn visie en analyse in praktijk worden 
toegepast.
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“Risicobeheer dankzij Smart Beta en risicofactoren” - 29 oktober 2015

Sponsor: Lyxor asset Management

Oorspronkelijk betekende de term “Smart Beta” indices waarvan de alternatieve 
weging werd bepaald door een doelstelling op het vlak van het portfolioprofiel, zoals 
vermindering van het risico of vertegenwoordiging van economische waarde. 

Meer recentelijk werd de wereld van Smart Beta uitgebreid met op risicofactoren gebaseerde 
strategieën die de bronnen van risico’s ontleden om de overeenkomstige risicopremies beter te bepalen. 
voortaan bieden deze twee categorieën van Smart Beta essentiële instrumenten voor risicobeheer. 

De klassieke “Smart Beta” indices met alternatieve weging kunnen gebruikt worden om de absolute 
volatiliteit te verminderen, om concentratie uit te sluiten of enige andere doelstelling van risicobeheer te 
realiseren. Deze methodes tot verminderen van het risico dienen echter goed begrepen te worden. 

De op factoren gebaseerde strategieën bieden de mogelijkheid om een beter inzicht te krijgen in de 
blootstelling aan de risicofactoren en de bronnen van het rendement te controleren door kapitaal toe 
te kennen aan de gekozen risicopremies. Deze factoren vormen zo een sterk palet aan diversificatie-
instrumenten. 

niettemin is het essentieel dat deze instrumenten steunen op solide basisprincipes. De beleggers 
moeten daarnaast ook de voordelen begrijpen van de verschillende methoden om in deze factoren te 
beleggen, nl. tussen statische diversificatie of dynamische toewijzing.
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4.9 Infosessies & Seminaries

in 2015 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

navigatie

61



IN
FO

SE
SS

IE
”Nieuwigheden in het kader van de jaarlijkse FSMA rapportering” 
- 12 februari 2015

Inschrijvingen: 83

Sprekers: ann Devos – Coordinator, FSMa toezicht op de Pensioenen
Diederik vandendriessche – adviseur, FSMa toezicht op de Pensioenen
Henk Becquaert – Directeur, FSMa toezicht op de Pensioenen

Jaarlijks dienen de pensioenfondsen te rapporteren aan de toezichthouder FSMa. Dit 
omvat gegevens aangaande beheerde regelingen, financiële rapportering en deugdelijk 
bestuur. een belangrijke vraag van de sector en tevens doelstelling van de FSMa is om 
de systematische gegevensopvraging af te stemmen op de toezichtsnoden en informatie 
slechts één maal op te vragen. Dit is een ambitie die stapsgewijze gerealiseerd wordt 
en die vandaag als eerste stap mede leidt tot wijzigingen aan de FSMa rapportering 
voor het boekjaar 2014. nu de taak tot toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen-
voorzieningen definitief overgeheveld werd naar FSMa, kan de FSMa tools ontwikkelen 
en ter beschikking stellen die beter aansluiten bij haar noden als toezichthouder en die 
beter afgestemd zijn op de pensioenfondsen. Dit maakt dat niet enkel de inhoud van de 
jaarlijkse rapportering maar ook het kanaal voor het aanleveren van de gegevens wijzigt.

Doel van deze infosessie was voor PensioPlus om haar leden te informeren over 
wat er exact wijzigt en inzicht te geven in de mogelijke impact op de organisatie en 
voorbereiding van de jaarlijkse FSMa rapportering.
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”ISAE 3402, sleutel tot vereenvoudiging Good Governance?” - 22 september 2015

Inschrijvingen: 76

Sprekers: Bart Kuipers/Maité Cedron - PwC
Philippe Meneve - Conac
Sara Baeten - KBC asset Management

Pensioenfondsen worden alsmaar meer geconfronteerd met bijkomende verplichtingen 
inzake governance of deugdelijk bestuur. Zowel de regulator (FSMa) als interne 
auditors, externe auditors en compliance officers prediken het belang van een sterke 
interne controle. een iSae 3402 certificatie voor uitbestede diensten zoals bijvoorbeeld 
vermogensbeheer, actuariaat, pensioenadministratie en boekhouding is een mogelijkheid 
om de interne controle en het comfortgevoel van alle stakeholders van pensioenfondsen 
te versterken. iSae 3402 rapporteert immers over de efficiëntie in uitvoering van 
diensten en leidt hiermee tot een inperking van financiële en operationele risico’s van een 
pensioenfonds.

Dit seminarie herinnerde de beginselen van iSae 3402, gaf duiding over de aangehaalde 
troeven en liet getuigen aan het woord die de certificatie voor diensten aan 
pensioenfondsen hebben begeleid. Deze ontmoeting was een unieke gelegenheid om met 
professionele spelers uit de sector openlijk te debatteren over deze onderwerpen. 
Deze infosessie werd georganiseerd in samenwerking met KBC asset Management, PwC 
en Conac.
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”EU policies which impact workplace pensions” - 27 oktober 2015

Inschrijvingen: 52

Sprekers: Matti Leppälä – Secretary general/CeO, Pensionseurope
Corianne van de Ligt – Policy advisor, Pensionseurope
Ursula Bordas – Policy advisor, Pensionseurope
tom Mergaerts – CeO, amonis OFP
Philip neyt – voorzitter, PensioPlus

Pensionseurope speelt de hoofdrol op het vlak van aanvullende pensioenen in europa. Zij 
streven naar een sterk eU kader dat aanvullende pensioenen in europa promoot en goede 
resultaten voor de leden oplevert. Om dat te bereiken, werkt Pensionseurope nauw samen 
met de eU-instellingen en relevante stakeholders. Zij zijn de enige europese vereniging 
die uitsluitend op pensioenen focust.
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”Actualia in het landschap van de aanvullende pensioenen” - 17 december 2015

Inschrijvingen: 63

Sprekers: Marie-noëlle vanderhoven – vBO
Lut Sommerijns – vWeW advocaten
Yves van Wassenhove – FSMa

naast het akkoord van de groep van tien aangaande de minimum rendementsgarantie 
kondigde de pers ook maatregelen aan om de uitbetaling van de aanvullende pensioenen 
te laten samenvallen met deze van de wettelijke pensioenen en alle bepalingen te 
verbieden die kunnen aanmoedigen tot vervroegde pensionering. FSMa van haar 
kant publiceerde een circulaire aangaande de informatieverschaffing in het kader 
van de uittredingsfiche en ook Sigedis stelde op haar website een nieuwe set van 
aangifteinstructies voor met een aantal wijzigingen die ingaan vanaf 1 januari 2016. 
tijdens deze infosessie gingen experten terzake dieper in op elk van deze 
onderwerpen en de mogelijke impact ervan op de bestaande pensioentoezegging en of 
werkingsmethode schetsen.
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”Investeringsbeleid in een wereld van lage interesten en kwantitatieve 
versoepeling” - 30 april 2015

Inschrijvingen: 121

Sprekers: Philip neyt, voorzitter PensioPlus
ann verlinden – Senior advisor, PensioPlus
Kris Peeters – vice-eersteminister en Minister van Werk en economie
Liesbet Sommen – Directeur Sociale Zaken van het Kabinet
William De vijlder – group Chief economist, BnP Paribas
Luc Coene, ere-gouverneur nBB en Lid toezichtsraad SSM (vertegenwoordiger eCB)
Jan Longeval – gedelegeerd Bestuurder, Bank Degroof
Bernard Caroyez – investment Manager, Pensio B
edwin Meysmans – Directeur, Pensioenfonds KBC
Hervé noël – voorzitter Raad van Bestuur Pensioenkas tractebel

Het seminarie behandelde een “investeringsbeleid in een wereld van lage interesten en 
kwantitatieve versoepeling” en was gekoppeld aan de voorstelling van de resultaten van de 
jaarlijkse financiële enquête over de rendementen van de Belgische iBP’s tijdens het jaar 
2014.
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”De toekomst van sectorale pensioenstelsels in België” - 19 mei 2015

Inschrijvingen: 105

Sprekers: Luc voets – Sector Coördinator, PensioPlus
Henk Becquaert – Directielid, FSMa
gerard Riemen  - algemeen Directeur, Pensioenfederatie
Steven Janssen – SigeDiS
anne Léonard – aCv
Miranda Ulens – aBvv
Marie-noëlle vanderhoven – vBO
ilse De Witte – tRenDS
Daniel Bacquelaine – Minister van Pensioenen

De democratisering van aanvullende pensioenen is de hoofddoelstelling voor de toekomst. 
Sectorale aanvullende pensioenstelsels zijn het instrument bij uitstek om de tweede pijler 
verder te democratiseren. Waar in het voorbije decennium veel vooruitgang werd geboekt 
in de verbreding, is de uitdaging voor het komende decennium de verdieping. Deze 
uitdaging loopt bovendien parallel met de harmonisatieoefening arbeiders-bedienden. 
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4.10 Werkgroepen

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

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

in 2015 waren volgende werkgroepen actief:
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Harmonisatie arbeiders/bedienden

Deze werkgroep situeert zich in het kader van de Wet op de harmonisatie arbeiders 
bedienden van 5 mei 2014. Deze wet kent namelijk verschillende interpretatieproblemen. 
Op initiatief van het kabinet wordt aan de hand van een aantal vragen samen met de 
sociale partners nagegaan hoe de wet dient geïnterpreteerd te worden en of eventuele 
wetswijzigingen vereist zijn. De volgende vragen liggen voor: 1/ Wat verstaat men onder 
een verschil in behandeling ingevoerd vóór 1/1/2015? 2/ Dienen pensioenstelsels gelijk 
of gelijkwaardig te zijn? 3/ Welke garanties dienen te worden geharmoniseerd? 4/ Wat 
kan en mag nog tijdens de overgangsperiode? 5/ Hoe verloopt de harmonisatieoefening 
arbeiders/bedienden op sector- versus ondernemingsniveau? De werkgroep helpt mee 
om vanuit de sector te proberen om antwoorden te vinden op al deze vragen. tevens 
zijn er diverse aandachtspunten zoals de budgettaire impact van deze harmonisatie en de 
interferenties met andere initiatieven (veralgemening/verdieping 2de pijler, afstemmen 
aanvullende pensioen op nieuwe wettelijke pensioen (pensioenleeftijd, vervroegings-
mechanismen), enz.)

Stress Test & Quantitative Assessment (PensioPlus / IA|BE)

eiOPa coördineert binnen europa stress test voor financiële instellingen met twee 
doelstellingen: 1/ inzicht krijgen in de veerkracht van financiële instellingen bij ongunstige 
marktontwikkelingen; 2/ inzicht krijgen in systeemrisico’s die kunnen worden veroorzaakt 
door de financiële instellingen in verhoogde situaties van stress. Bedoeling is om criteria 
te ontwikkelen voor de identificatie en het meten van systeemrisico’s, alsook criteria te 
ontwikkelen voor een adequaat stress testing regime. in 2011 en 2014 voerde eiOPa reeds 
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zulke stress tests uit voor verzekeringsinstellingen. in 2015 had eiOPa een dergelijke 
oefening klaar voor de iBP’s. in het licht daarvan heeft PensioPlus een technische 
werkgroep opgericht die zich sedert haar oprichting gebogen heeft over volgende 
thema’s en zo meegewerkt heeft aan de consultatie van eiOPa: 1/ eiOPa’s discussion 
paper on sponsor support; 2/ Consultation paper Future Work on Solvency for iORP’s; 
3/ Quantitative assessment & stress test. Het doel van de werkgroep is om blijvend 
zich in te zetten voor alle nog komende consultaties in het licht van de bovenvermelde 
doelstelling en dit voor alles wat betrekking heeft op de iBP’s. De werkzaamheden in het 
kader van deze werkgroep werden uitgevoerd in samenwerking met ia|Be.

DB2P

PensioPlus is als representatieve vereniging van pensioeninstellingen en sectorale 
pensioeninrichters vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen en comités van 
Sigedis en de Databank tweede pensioenpijler (DB2P). Om de bekommernissen van haar 
leden goed te kennen en een optimale informatiedoorstroming te organiseren komt de 
interne PensioPlus werkgroep Sigedis zowel op een digitale als fysieke wijze bijeen en 
ontvangen de leden van de werkgroep op zeer regelmatige basis een terugkoppeling 
van de discussies ter zake. Het werkterrein van de groep werd thans sterk uitgebreid tot 
alles wat de databank tweede pensioenpijler aanbelangt wat veel ruimer is dan enkel het 
Sigedis gebeuren.

Rendementsgarantie

in de loop van 2015 zetelde PensioPlus als expert op de zittingen van de naR inzake 
de discussies rond de minimum rendementsgarantie. in het kader van de voormelde 
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discussie tussen de sociale partners werd aan PensioPlus expliciet gevraagd haar 
technische expertise aan te wenden teneinde haar zienswijze inzake de minimum 
rendementsgarantie toe te lichten. Onder meer in dit kader werd in de schoot van het 
PensioPlus de werkgroep Rendementsgarantie opgericht om mee als een denktank te 
fungeren teneinde de PensioPlus toe te staan met kennis van zaken en rekening houdend 
met het standpunt van de diverse partners haar zienswijze toe te lichten aan de sociale 
partners. in het licht van deze vraag heeft de Raad van Bestuur van PensioPlus op 
haar zitting van 9 september 2015 de krijtlijnen van haar zienswijze uitgetekend. Deze 
krijtlijnen werden ten aanzien van de werkgevers- en werknemersdelegaties binnen de 
naR toegelicht op 11 september 2015. in deze blijft PensioPlus de mening toegedaan 
dat de pensioeninstellingen slechts de uitvoerders zijn van de pensioentoezeggingen, dat 
PensioPlus slechts kan overgaan tot het verstrekken van technische expertise. Het zijn de 
sociale partners die uiteindelijk in oktober 2015 een oplossing inzake de discussie rond 
de minimum rendementsgarantie aan de regering ter goedkeuring hebben voorgelegd. 
De werkgroep Rendementsgarantie binnen PensioPlus zal verder het wetgevend initiatief 
hieromtrent blijven opvolgen in het belang van al haar leden.

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 PensioPlus. De standpunten welke PensioPlus 
tot op vandaag innemen kunnen als volgt worden samengevat:
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1. naar aanleiding van het project “Communicatie aan de burger” zullen de gegevens in 
DB2P vanaf eind 2016 ook toegankelijk zijn voor de burger

2. voor de actieve aangeslotene creëert dit een bijkomend kanaal voor 
pensioencommunicatie, voor slapers wordt dit, afhankelijk van de keuze van de 
inrichter/pensioeninstelling, eventueel de enige toegang tot informatie aangaande de 
pensioentoezegging

3. Het project “Communicatie aan de burger” creëert voor de burger een bijkomende 
informatiebron die mogelijk tot vragen zal leiden. 

4. in het kader van het project communicatie aan de burger werd in de loop van 2015 
heel veel aandacht besteed aan de opbouw van de schermen en de opzet van de 
contactgegevens van de pensioeninstelling.

Steering Committee PEPF (PanEuropese Pensioenfondsen)

België heeft zich inderdaad met de invoering van de Wet op de instellingen voor 
Bedrijfspensioenvoorziening bewust geprofileerd als vestigingsplaats voor de pan-
europese pensioenfondsen van multinationale ondernemingen, teneinde een extra 
stimulans te creëren om de verschillende beslissingscentra in België te behouden/
vestigen. in het huidig regeerakkoord heeft de regering opnieuw benadrukt dat verdere 
inspanningen zullen worden geleverd om van België een aantrekkelijke vestigingsplaats te 
maken voor pan-europese pensioenfondsen. Ook de europese Commissie heeft recent 
beslist om een pan-europees pensioenfonds voor wetenschappers in België op te richten 
en we zijn op de hoogte van meerdere multinationale ondernemingen die graag hun 
OFP in België zouden willen uitbreiden tot een pan-europees pensioenfonds. De pan-
europese pensioenfondsen zijn voor PensioPlus steeds een speerpunt dossier geweest. in 
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mei 2013 werd een vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van effectieve 
en toetredende leden waarbij een aantal potentiële aandachtspunten in de wetgeving 
opgelijst werden. vervolgens werd op vraag van verschillende leden in november ook 
een stuurgroep opgestart onder voorzitterschap van Dhr. eddy genot, ex-vP Finance 
J&J. Het lidmaatschap van deze stuurgroep werd op vraag van de leden beperkt tot de 
effectieve leden. in 2014 en 2015 heeft de werkgroep een pijnpuntennota uitgewerkt, 
welke de obstakels blootlegt die nog (potentieel) aanwezig zijn in de onderscheiden 
Belgische en europese regelgeving om van België het forum te maken voor Pan 
europese Pensioenfondsen. Deze nota werd gecommuniceerd aan alle belanghebbende 
overheidsinstanties en aanhoudende inspanning wordt geleverd door deze werkgroep en 
het PensioPlus om via wetgevende initiatieven de laatste (potentiële) obstakels weg te 
werken.

Credit ratings

Deze werkgroep werd opgericht eind 2015 in het kader van een haalbaarheidsstudie 
ingericht door de europese Commissie, Dg FiSMa (Directorate – general for Financial 
Stability, Financial Services and Capital Markets Union) met betrekking tot het gebruik 
van alternatieven voor Credit Ratings. Deze studie zal op haar beurt input leveren voor 
het rapport van de europese Commissie aan het europees Parlement en de Raad met 
betrekking tot art. 5c en 39(5)(g) “of the Credit Rating agencies Regulation (CRa iii). Dg 
FiSMa vroeg daartoe input aan de Belgische toezichthouder FSMa, welke zich op haar 
beurt tot de sector (PensioPlus en een selectie van iBP’s) heeft gericht met een extensieve 
vragenlijst. in dit kader werd de onderhavige werkgroep opgericht, teneinde in overleg 
met de sector de gevraagde input af te toetsen, te centraliseren en te coördineren binnen 
de schoot van PensioPlus.
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Vervroegingsmechanismen

in het kielzog van de wetgeving op de wettelijke pensioenen circuleerden eind 2015 de 
eerste wetgevende initiatieven met betrekking tot de wijziging inzake de regelgeving 
voor aanvullende pensioenen en meer specifiek het voornemen om de zogenaamde 
vervroegingsmechanismen af te schaffen. aangezien dit wetgevend initiatief tal van 
vragen, onduidelijkheden en bekommernissen met zich meebrengt vanuit de praktijk 
heeft PensioPlus hieromtrent onmiddellijk een werkgroep opgericht met als doel mee 
te helpen het wetgevend initiatief te analyseren, onduidelijkheden en tekortkomingen aan 
het licht te brengen en samen met de sector te zoeken naar oplossingen. in een eerste 
werksessie eind oktober 2015 werd een analyse gemaakt van het wetgevend initiatief, 
werden de eerste reacties uit de praktijk gebundeld en werd gepolst naar de mogelijke 
impact op bestaande pensioenplannen. Het is de bedoeling van PensioPlus dit initiatief 
verder van dichtbij te blijven opvolgen en waar mogelijk haar input aan de wetgever te 
geven.

Multiinrichterspensioenstelsels

Deze werkgroep buigt zich over onderwerpen in het kader van multi-
inrichterspensioenstelsels en meer bepaald over de vele vragen die in dit kader gerezen 
zijn naar aanleiding van de wet diverse bepalingen van 15 mei 2014.
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EIOPA

Sinds 2012 werkt eiOPa rond een nieuwe solvency aanpak voor iBP’s in europa. in 
een aantal opeenvolgende projecten worden nieuwe tools uitgetest. in 2012 had men 
de Quantative impact Study (de zogenaamde QiS) en de uitwerking van de technische 
specificaties. in 2013 werd het item rond sponsor support verder uitgediept en werd 
bekeken hoe er mogelijk een solvency kader voor iBP’s kan worden uitgewerkt. in 2015 
werd een stress test en een quantitative assessment uitgevoerd. al deze projecten staan 
samengebracht in aparte subwerkgroepen binnen deze werkgroep eiOPa.

Ad hoc werkgroepen

naast de hoger vermelde werkgroepen kwamen in de loop van 2015 verschillende 
werkgroepen samen rond een aantal actuele vragen en dossiers waaronder de nieuwe 
circulaire aangewezen actuaris, de omzetting van de portability richtlijn, de voorbereiding 
van eiOPa’s stresstest en quantitative assessment, ideeën rond een mogelijke 
administratieve vereenvoudiging.
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4.11 Consultatieve werkgroepen

4.11.1 Sectoren (CWS)
PensioPlus organiseert al sinds enkele jaren voor de sectorale inrichters en 
pensioenfondsen binnen de Consultatieve Werkgroep Sectoren (CWS) van PensioPlus. in 
2015 hebben we getracht om de goede werking verder te optimaliseren. 

4.11.2 Zelfstandigen (CWZ)
in de loop van 2015 heeft deze werkgroep zich gebogen over de toepassingsproblemen 
bij aanvullende pensioenen van bedrijfsleiders, zijnde titel 4 van de wet van 15 mei 
2014 houdende diverse bepalingen. verder werd er ook aandacht besteed aan het 
regeringsvoorstel in verband met het opzetten van een individuele pensioentoezegging 
voor de zelfstandigen – natuurlijke personen.
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4.12 Publicaties

een goede communicatie met de leden en andere belanghebbenden blijft een prioritaire 
doelstelling van PensioPlus. veel informatie wordt overgemaakt via infoflashes, infosessies, 
seminaries, lunchcauserieën, de website, vergaderingen, telefonische onderhouden, e-mails, 
etc.

PensioPlus is voor haar leden vooral een forum voor het uitwisselen van gedachten, 
het delen van ervaringen, het leren aan en van elkaar. PensioPlus probeert voor 
deze netwerking zoveel mogelijk gelegenheden te scheppen via het organiseren van 
evenementen met aansluitende receptie, meestal aangeboden door één van de leden.

4.12.1 Website
in 2015 werd een projectplan uitgewerkt voor een vernieuwing van de PensioPlus website 
en het bijhorende ledennet. Met dit project wil men een aantal doelstellingen realiseren:

 y hogere efficiëntie van de administratieve processen
 y betere doorstroming van informatie en communicatie aan de leden
 y meer tijd voor het inhoudelijke

er werd geopteerd voor een geïntegreerd systeem dat Client Relation Management (CRM), 
Communication Management System (CMS) en Document Management System (DMS) 
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combineert. een dergelijk systeem is specifiek ontworpen voor verenigingen en federaties 
en biedt zeer veel mogelijkheden, zowel voor de interne werking van PensioPlus als voor 
de contacten met leden en derden. 

De nieuwe website werd in de loop van 2015 ontwikkeld en gepresenteerd in januari 
2016. 

4.12.2 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 is tot 3 grote groepen te herleiden: inhoudelijke 
onderwerpen, persoverzichten en newsflashes.

Inhoudelijke onderwerpen:
De infoflashes bevatten korte, informatieve stukken over actuele onderwerpen m.b.t. 
aanvullende pensioenen. Meestal heeft PensioPlus of één van haar leden dit geschreven. in 
2015 verschenen volgende infoflashes:

 y 22-20150323 – Rapportering 31/12/20145 volatiliteit van de portefeuille. De variantie-
covariantie matrix van PensioPlus/Bank Degroof

 y 24-20150331 – eiOPa Qa en stress-test
 y 27-20150408 – Uitbesteding boekhouding iBP
 y 39-20150513 – eiOPa launches Pensions Stress test and Quantitative assessment on 
Solvency for Occupational Pension Funds
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 y 62-20151012 – actualisatie van de administratieve procedure betreffende de overdracht 
van reserves tussen pensioeninstellingen

 y 64-20151020 – De 2de pensioenpijler: een nieuwe rendementsgarantie
 y 65-20151014 – Het gebruik van credit ratings
 y 66-20151223 – KB inzake bedrijfsvoorheffing 2016
 y 67-20151228 – aanvullende penisoenen: Waarborging duurzaamheid en sociaal karakter. 
versterking van aanvullend karakter

 y 68-20151229 – aangifte pensioenkadaster: inhouding op pensioenen en aanvullende 
pensioenen

4.12.3 Persoverzichten
er verschijnen heel wat artikels in de gespecialiseerde pers over de aanvullende 
pensioenen. voor zover relevant heeft PensioPlus dit in een persoverzicht gebundeld. in 
2015 werden er 40 persoverzichten aangeboden. 
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4.13 Vertegenwoordiging

PensioPlus 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 voor de sector beschouwd. Op europees niveau heeft 
PensioPlus rechtstreekse contacten met beleidsmakers en is zij actief via de europese 
beroepsvereniging. 

4.13.1 PensionsEurope

PensioPlus is lid van Pensionseurope en neemt deel aan de diverse vergaderingen van 
deze organisatie. PensioPlus neemt als B-lid deel aan de general assembly.

tot 2012 was Pensionseurope gekend 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 (iORP ii, Holistic Balance Sheet, Financial transaction tax, PRiP’s, eU green 
Paper Long term Financing of the economy, Portability Directive, tracking service, Code 
of good Practice, eMiR, FatCa, vat, accounting, …) en verdedigt de belangen van de iBP’s 
t.a.v. alle europese instanties.

navigatie

80



4.13.2 AEIP (Association Européenne des Institutions 
Paritaires)
PensioPlus is als a-lid vertegenwoordigd in de Management Board, het Bureau en de 
general assembly van aeiP.

De aeiP heeft als hoofddoelstelling het ‘op europese niveau het paritaire beheer van 
de sociale bescherming bevorderen’. PensioPlus 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. 

4.13.3 VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
als lid van het vBO volgt PensioPlus de activiteiten in de verschillende commissies 
(Sociale, Fiscale en Juridische Commissie) en neemt ze deel aan de werkzaamheden indien 
er relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.

4.13.4 AmCham (American Chamber of Commerce in Belgium)
als lid van amCham volgt PensioPlus de activiteiten in de en neemt ze deel aan de 
werkzaamheden indien er relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.
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