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1 WOORD VAN DE VOORZITTER
2014 zal in de annalen van de Belgische aanvullende pensioenen geboekstaafd staan als een jaar met 
een belang dat vergelijkbaar is met 2003, het jaar van de Wet Aanvullende Pensioenen, of met 2006, het 
jaar van de Wet over de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Het Belgische parlement stemde 
drie belangrijke hervormingswetten. Een expertencommissie bracht een lijvig rapport uit met ingrijpende 
hervormingsvoorstellen voor het Belgische pensioensysteem. De Europese Commissie publiceerde een 
substantieel hervormingsvoorstel voor de Europese richtlijn over instellingen voor bedrijfs pensioen-
voorziening. Er trad een nieuwe federale regering aan die in haar regeerakkoord een uitgebreid 
hoofdstuk opgenomen heeft over de hervorming van zowel de wettelijke als de aanvullende pensioenen.

2014 was het jaar waarin de voormalige minister van Pensioenen, Alexander De Croo, de oogst van twee 
jaar beleidsvoorbereidend werk heeft binnengehaald. Zijn belangrijkste en meest onverwachte prestatie 
is ongetwijfeld de wet van 5 mei 2014. Deze wet is gebaseerd op een sociaal akkoord tussen de sociale 
partners van 10 februari 2014 en roept een wettelijk kader in het leven voor de geleidelijke 
gelijkschakeling van de aanvullende pensioenen van werklieden en bedienden. Het was het eerste en 
voorlopig enige vervolgluik op het sociaal akkoord van juni 2013 over de harmonisatie van de 
opzegtermijnen en de carenzdag tussen werklieden en bedienden. De wet van 5 mei 2014 heeft 
enerzijds een overgangsperiode vastgesteld die loopt van 1 januari 2015 tot 1 januari 2025 tijdens de 
welke de sociale partners in sectoren en ondernemingen de verschillen tussen werklieden en bedienden 
moeten wegwerken. Anderzijds heeft ze een aantal inhoudelijke en procedurele spelregels bepaald die 
bij de harmonisatie gevolgd moeten worden. Er wordt duidelijk verwacht dat de sectoren de eerste stap 
zetten. Alle waarnemers zijn het erover eens dat de harmonisatie-oefening een grote opportuniteit 
inhoudt om de aanvullende pensioenen verder te democratiseren in het algemeen en de sectorale 
aanvullende pensioenregimes, instrument van democratisering bij uitstek, uit te breiden in het bijzonder. 
Het is aan de sociale partners om deze opportuniteit te grijpen. Het blijft echter onduidelijk hoe de 
harmonisatie-oefening zal kunnen rijmen met de politiek van loonmatiging die de nieuwe federale 
regering voert.

Voormalig minister van Pensioenen, Alexander De Croo, heeft in 2014 een tweede wet over aanvullende 
pensioenen door het federale Parlement laten aannemen. De wet van 8 mei 2014 centraliseert alle 
vorderingen inzake aanvullende pensioenen tussen aangeslotenen/begunstigden en inrichters/pensioen-
instellingen bij de arbeidsrechtbank. Dit is een belangrijke vereenvoudiging en zal bijdragen tot de 
uitbouw van inhoudelijke expertise over de complexe en technische materie van de aanvullende 
pensioenen bij de rechterlijke macht. Men kan bijgevolg verwachten dat deze maatregel de kwaliteit van 
de rechtsgang op termijn zal verbeteren. 

Tot slot heeft Alexander De Croo in 2014 ook een derde wet over aanvullende pensioenen laten 
stemmen. Het gaat om de wet van 15 mei 2014, een mozaïekwet die een geheel van hervormingen 
bevat. Ze voert ten eerste een eengemaakte verjaringstermijn in voor alle vorderingen tussen 
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aangeslotenen/begunstigden en inrichters/pensioeninstellingen. Ze geeft ten tweede de burgers 
toegang tot hun aanvullende pensioengegevens in de Databank Aanvullende Pensioenen vanaf 2016 
en hervormt de pensioenfiche op basis van de meest recente inzichten in pensioencommunicatie 
(gelaagde informatieverstrekking). Ze voert ten derde een aantal aanpassingen door aan het begrip 
uittreding waarbij onder andere het begrip multiwerkgeverspensioenstelsel een wettelijke basis krijgt. 
In de marge wordt bovendien de financieringsverplichting van een tekort ten aanzien van de minimale 
rendementsgarantie uitgesteld van het moment van uittreding tot het ogenblik van effectieve 
overdracht van de verworven reserves. Ze introduceert ten vierde sociaal regelgevend kader voor 
aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders, die tot op dat ogenblik enkel gereguleerd werden via het 
fiscaal recht.

Alhoewel al deze maatregelen op zich vooruitgang inhouden, roepen ze een voor een ook vragen op of 
stellen ze uitdagingen voor pensioeninstellingen. Zo blijkt de toepassing van het nieuwe, uniforme 
vertrekpunt van de geharmoniseerde verjaringstermijn niet vanzelfsprekend. Makkelijke, continue 
onlinetoegang voor burgers tot hun aanvullende pensioengegevens zal waarschijnlijk tot een stevige 
toename van vragen van deze burgers aan hun pensioeninstelling leiden. Niet alle pensioeninstellingen 
zijn hierop voorbereid. Het begrip multiwerkgeverspensioenstelsel werd zo beperkend gedefinieerd dat 
het meer problemen creëert dan oplost. Het blijft dan ook waarschijnlijk een doodgeboren kind. Een 
verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van de bepalingen over de aanvullende pensioenen 
voor bedrijfsleiders zorgt voor een interpretatie die de vroeger bestaande flexibiliteit in de vormgeving 
van individuele pensioentoezeggingen voor bedrijfsleiders onderuit dreigt te halen. Al deze punten 
illustreren dat het werk niet eindigt, maar pas van start gaat eenmaal een wet gestemd werd.

Twee ingrijpende hervormingsvoorstellen van voormalig minister van Pensioenen, Alexander De Croo, 
haalden het niet binnen de federale regering. Een eerste voorstel was een fundamentele herziening van 
de toepassing van de 80 %-regel op basis van de loopbaan- en loongegevens van het verleden en de 
volledige verleden loopbaan. Een tweede voorstel hield in dat het aanvullend pensioen enkel nog 
opgenomen zou kunnen worden op het ogenblik waarop het wettelijk pensioen effectief opgenomen 
wordt, gekoppeld aan een afschaffing van alle voordelige vervroegingsmechanismen in aanvullende 
pensioenstelsels. Het bleek echter om uitstel, niet om afstel te gaan. Beide voorstellen werden 
opgenomen in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering.

De voorstellen kwamen in het regeerakkoord terecht via de omweg van het rapport van de Commissie 
Pensioenhervorming 2020-2040. 2014 was immers ook het jaar van deze zogenaamde Commissie 
Vandenbroucke. Opgericht door de voormalige ministers van Pensioenen en Zelfstandigen, Alexander 
De Croo en Sabine Laruelle, en samengesteld uit twaalf experts, door sommige waarnemers de twaalf 
apostelen van Alexander De Croo genoemd – waaronder de inmiddels betreurde Jos Berghman –, heeft 
op twaalf maanden tijd een lijvig rapport geproduceerd met op de eerste plaats verregaande 
hervormings voorstellen voor de wettelijke pensioenen. Hun boodschap was duidelijk. Om in de 
toekomst de wettelijke pensioenen op hetzelfde niveau te houden moet de gemiddelde loopbaan van 
de Belgen substantieel verlengen. De lengte van de standaardloopbaan moet in de toekomst de 
parameter worden waarop ingegrepen wordt om de wettelijke pensioenen financieel duurzaam te 
houden. En om het wettelijke systeem transparant en sociaal rechtvaardig te houden moet een 
puntensysteem ingevoerd worden. De Commissie pleit voor een nieuwe rechtvaardigheid, een nieuwe 
zekerheid waarbij aan gepensioneerden niet een absolute vervangingsratio gegarandeerd wordt, maar 
een vaste verhouding van het pensioen ten opzichte van het gemiddelde loon op het ogenblik van 
pensionering. Iedereen was het erover eens dat de voorstellen van de Commissie getuigden van een zorg 
om maatschappelijke rechtvaardigheid, een onderbouwde, pragmatische analyse en grote creativiteit.

De Commissie Vandenbroucke pleitte ook uitdrukkelijk voor een evenwicht tussen repartitie en 
kapitalisatie. In de ideale wereld zou dit evenwicht vervat liggen in een op het Zweedse pensioensysteem 
geïnspireerde eerste pijler bis, maar met collectieve financiering. Een opmerkelijk wereldvreemd voorstel 
voor een Commissie die in haar voorstellen over de eerste pijler zo’n grote realiteitszin aan de dag legde. 
Finaal besefte de Commissie dit ook zelf en beval ze aan om de pijnpunten in de bestaande tweede pijler 
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Woord van de voorzitter

weg te werken. Haar belangrijkste voorstel op dit vlak was ongetwijfeld een verdere verbreding en 
verdieping van de aanvullende pensioenen door sociale partners op sectoraal niveau de afspraak te laten 
maken dat een deel van de tweejaarlijkse beschikbare loonmarge automatisch naar de verdere opbouw 
van een sectoraal aanvullend pensioen zou vloeien tot een percentage van 3% bereikt wordt.

De nieuwe federale regering, die midden oktober 2014 aantrad, heeft in haar regeerakkoord een 
indrukwekkend hoofdstuk over pensioenen staan, het omvangrijkste in jaren. Pensioenen mogen gerust 
de werf bij uitstek van de regering Michel genoemd worden. Het hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op 
het rapport van de Commissie Vandenbroucke. Het bevat ook een stevig luik aanvullende pensioenen: 
het hiervoor reeds vermelde 3%-voorstel, een hervorming van de 80%-regel, het voorstel De Croo over 
pensioenleeftijd en voordelige vervroegingsmechanismen, de invoering van een individuele 
pensioentoezeggingsovereenkomst voor zelfstandigen-natuurlijke personen, de invoering van een 
wettelijk kader voor aanvullende pensioenen van contractuele ambtenaren, de geleidelijke uitbouw van 
een aanvullend pensioen voor federale contractuele ambtenaren, een hervorming van de minimum 
rendementsgarantie die ze opnieuw verzekerbaar maakt. En op uitdrukkelijke vraag van BVPI: de verdere 
stimulering van België als vestigingsland van pan-Europese pensioenfondsen. De nieuwe federale 
regering zal haar handen vol hebben aan de uitvoering van al deze maatregelen inzake aanvullende 
pensioenen. Het wordt zonder enige twijfel een drukke en boeiende legislatuur.

Ook de Europese Unie heeft zich in 2014 niet onbetuigd gelaten op het vlak van aanvullende pensioenen. 
Zo werd op 16 april 2014 richtlijn 2014/50/EU uitgevaardigd. Deze legt een aantal minimumvereisten op 
over de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten en over informatieverstrekking. 
Bedoeling is om hierdoor de mobiliteit van werknemers tussen lidstaten te vergroten. Alhoewel formeel 
enkel van toepassing op tussen lidstaten mobiele werknemers, worden de lidstaten in de memorie van 
toelichting opgeroepen om de minimumvereisten ook toe te passen op werknemers die niet mobiel zijn 
tussen EU-lidstaten. De richtlijn kan met recht een mijlpaal genoemd. Het is de allereerste keer dat de EU 
inhoudelijke pensioenregels harmoniseert. Dit is het begin van een Europees sociaal aanvullend 
pensioenrecht. De Unie gaat op die manier in aanvullende pensioenen veel verder dan ze ooit zou durven 
te gaan in wettelijke pensioenen.

Op 28 maart 2014 heeft de Europese Commissie bovendien haar langverwachte voorstel tot hervorming 
van de IORP I-richtlijn voorgesteld. Het voorstel bevat voorstellen op het vlak van pan-Europese pensioen-
fondsen, governance van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en informatie voorziening aan 
aangeslotenen en begunstigden. De voorstellen zijn verregaand. De voorstellen rond governance zullen 
de beheerskosten van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening aanzienlijk verhogen. Kleine 
pensioenfondsen zullen het moeilijk krijgen. De oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie 
over informatievoorziening hielden zelfs een volledige, uiterst gedetailleerde, Europese harmonisering 
van door pensioenfondsen uitgereikte pensioenfiches in. De Europese Raad bereikte op 10 december 
uiterst snel een akkoord in eerste lezing over het IORP II-voorstel van de Europese Commissie. De Raad 
zwakt het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie sterk af. Dit is onder andere te danken 
aan het sterke lobbywerk van een van de twee Europese koepelorganisaties waarvan BVPI lid, de AEIP.

Aanvankelijk wou de Europese Commissie in haar IORP II-voorstel een kwantitatief luik opnemen 
geïnspireerd op de solvabiliteit II-regelgeving van verzekeraars. Intens gelobby van de pensioen-
fondssector, de sociale partners en de rechtstreeks betrokken lidstaten is erin geslaagd om de Commissie 
ervan te weerhouden een kwantitatief luik op te nemen. Dit betekent echter geenszins dat het gevaar op 
dit vlak van de baan is. EIOPA heeft in 2014 immers – zogezegd op eigen initiatief – een consultatie 
opgestart over de verdere uitwerking van een nieuw kwantitatief kader voor Europese pensioenfondsen 
dat bekend staat als het “Holistic Balance Sheet”. Op grond hiervan zal EIOPA in 2015 stresstesten en 
een tweede kwantitatieve impactstudie organiseren, om vervolgens begin 2016 een advies over te 
maken aan de Europese Commissie. De meerderheid van de waarnemers is ervan overtuigd dat EIOPA – 
tegen alles in – het “Holistic Balance Sheet” in regelgeving vertaald wil zien. Gezien de zware financiële 
gevolgen die dit zou hebben, is dit een grote bedreiging voor de toekomst van aanvullende pensioenen 
in de Europese Unie. Een goed voorbeeld van hoe de weg naar de hel geplaveid is met goede 
bedoelingen.
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2014 is dus een woelig jaar geweest voor aanvullende pensioenen in België en de Europese Unie. BVPI 
heeft twee grote missies: de democratisering van aanvullende pensioenen faciliteren, in het bijzonder 
door sectorale pensioenstelsels, en het vehikel van not-for-profit instellingen voor bedrijfs pensioen-
voorziening promoten. 2014 heeft voor de bevordering van deze missies zowel opportuniteiten als 
bedreigingen gebracht. In 2015 zal het erop aankomen door verstandig lobbywerk de opportuniteiten 
te leveragen en de bedreigingen in te dijken.

Philip Neyt

Voorzitter

BVPI-ABIP-BAPI

24/04/2015
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2 VOORSTELLING BVPI

2.1 OVERZICHT VAN DE SECTOR & REPRESENTATIVITEIT VAN BVPI

Alle 207 Belgische IBP’s samen beheerden per 31/12/2014 20,4 miljard euro (bron FSMA1 en BVPI2). 
Daarvan vertegenwoordigden de 119 IBP-leden van BVPI meer dan 85% (17.4 Mia).

Volgens de gegevens van Sigedis3 bouwen 2,9 miljoen unieke werknemers een aanvullend pensioen op. 
Daarvan hebben 1,2 miljoen aangeslotenen uitsluitend een sectoraal pensioenplan.

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

Daarnaast telt BVPI 63 toetredende leden (waaronder consultants, advocaten, asset managers, actua-
rissen, accountants, revisoren, …) die hoofdzakelijk diensten verlenen aan de effectieve leden. 

Kerncijfers IBP’s:

pp Bijdragen en uitkeringen over 2013 (bron FSMA4 en BVPI5)

pP De Belgische IBP’s ontvingen in 2013 1,2 miljard euro bijdragen. 

• 79% zijn werkgeversbijdragen, 21% zijn werknemersbijdragen

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

pP IBP’s keerden voor 905 miljoen aan prestaties uit (bron FSMA, cfr supra), waarvan:

Kapitaal leven Kapitalen overlijden en invaliditeit Renten Afkopen

66% 5,5% 28% 0,5%

pp Werknemersvertegenwoordiging

pP Uit de jaarlijkse enquête van de BVPI weten we dat er in 2013 in 70% van de IBP’s werknemers
vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur is. 

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

1 Statistieken FSMA over boekjaar 2013 
2 Enquête BVPI over boekjaar 2013
3 Sigedis, Globaal rapport DB2P (versie 20/01/2014)
4 Statistieken FSMA over boekjaar 2013 
5 Enquête BVPI over boekjaar 2012
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pp Gemiddelde dekkingsgraad per 31/12/2013 (bron FSMA)

pP KTV + marge = 150%

pP LTV + marge = 126% 

pp Enkele technische elementen (bron BVPI)

pP De mediaan actualisatievoet die gebruikt wordt bij Defined Benefit plannen om de LTV 
voorzieningen te berekenen is 4,5% (bron BVPI, cfr supra).

pP 15% van de respondenten hebben de gebruikte actualisatievoet in 2013 verlaagd en 7% verwacht 
deze in 2014 te verlagen.

pP Eind 2013 was de gemiddelde duration van de verplichtingen van de Belgische IBP’s gelijk aan 12,6.

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

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

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

2.3 ONZE MISSIE

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

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

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

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

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

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

Informatie wordt vergaard door contact te houden met de verschillende spelers, zowel leden als niet 
leden, zowel nationaal als internationaal. 

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

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

2.4 DIENST AAN DE LEDEN

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

Sommige van deze activiteiten zijn voorbehouden voor effectieve leden.

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

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

2.5 BVPI LEDEN

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

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

De toetredende leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die actief zijn in de sector van de 
tweede pijler, maar 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 toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en maken 
geen deel uit van de Raad van Bestuur.
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2.5.1 Effectieve leden A (pensioenfondsen) en B (Sectorale inrichters) op 31/12/1214

N° Naam FSMA OFP NL Nom FSMA OFP FR

PENSIOENFONDSEN

1 Aanvullende Pensioenen van ING België, OFP Pensions Complémentaires d’ING Belgique, OFP

2 Amonis, OFP Amonis, OFP

3 Aon Belgium bvba/sprl Trading as Aon Hewitt Aon Belgium bvba/sprl Trading as Aon Hewitt

4 Astrazeneca Pension Fund Belgium, OFP Astrazeneca Pension Fund Belgium, OFP

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

6 Bekaert IBP Arbeiders, OFP Bekaert IBP Arbeiders, OFP

7 Bekaert IBP, OFP Bekaert IBP, OFP

8 Belfius Aanvullend OFP Belfius Complémentaire OFP

9 Belfius OFP Belfius OFP

10 BP Pensioenfonds, OFP BP Pensioenfonds, OFP

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

12 Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, 
OFP

Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, 
OFP

13 Compaq Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Compaq, OFP

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

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

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

17 Elgabel, OFP Elgabel, OFP

18 Enerbel, OFP Enerbel, OFP

19 Euroclear Pension Fund, OFP Euroclear Pension Fund, OFP

20 ExxonMobil OFP ExxonMobil OFP

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

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

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

24 Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier de la SA 
Cimenterie CBR, OFP

Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier de la SA 
Cimenterie CBR, OFP

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

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

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

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

29 GE Pension Fund, OFP GE Pension Fund, OFP

30 General Motors Pensioenfonds, OFP General Motors Pensioenfonds, OFP

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

32 Honeywell OFP, OFP Honeywell OFP, OFP

33 Honeywell Retirement Fund (Belgium), OFP Honeywell Retirement Fund (Belgium), OFP

34 Huntsman Pension Fund, OFP Huntsman Pension Fund, OFP
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35 Hydralis OFP, OFP Hydralis OFP, OFP

36 IBM Belgium, OFP IBM Belgium, OFP

37 IBP Beobank, OFP IBP Beobank, OFP

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

IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-Blue Collars, 
OFP

39 IBP Levi Strauss, OFP IBP Levi Strauss, OFP

40 IBP Ravago, OFP IBP Ravago, OFP

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

42 IBP Volvo Belgium, OFP IBP Volvo Belgium, OFP

43 IBP Telenet, OFP IBP Telenet, OFP

44 IBP Antwerpse Waterwerken, OFP IBP Antwerpse Waterwerken, OFP

45 IBP Brabo, OFP IBP Brabo, OFP

46 IBP Dow België OFP IRP Dow Belgique, OFP

47 IBP Ineos, OFP IBP Ineos, OFP

48 IBP van de Ford Ondernemingen in België, OFP IBP van de Ford Ondernemingen in België, OFP

49 IBP van Delta Lloyd Life OFP IRP de Delta Lloyd Life OFP

50 IBP Werklieden VCLB, OFP IBP Werklieden VCLB, OFP

51 IBP Vopak België, OFP IBP Vopak België, OFP

52 Integrale GVK Intégrale CCA

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

54 IRP de la SA Cockerill Sambre et des Soc. Affiliées, 
Personnel Employé et Cadre, en abrégé C.S.E.C., OFP

IRP de la SA Cockerill Sambre et des Soc. Affiliées, 
Personnel Employé et Cadre, en abrégé C.S.E.C., OFP

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

56 L’Oreal Pensioenfonds, OFP L’Oréal Fonds de Pension, OFP

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

58 Nestlé Europees Pensioenfonds (N.E.P.F), OFP Fonds de Pension Européen Nestlé (F.P.E.N), OFP

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

60 OFP Provant, OFP OFP Provant, OFP

61 Ogeo 2 Pension, OFP Ogeo 2 Pension, OFP

62 Ogeo Fund, OFP Ogeo Fund, OFP

63 OFP S.A. Cockerill Sambre et des Soc. Affiliées, Personnel 
Ouvrier, OFP

OFP S.A. Cockerill Sambre et des Soc. Affiliées, Personnel 
Ouvrier, OFP

64 Pensio B, OFP Pensio B, OFP

65 Pensiobel, OFP Pensiobel, OFP

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

67 Pensioenfonds Agoria, OFP Fonds de Pension Agoria, OFP

68 Pensioenfonds Belgacom, OFP Fonds de Pension Belgacom, OFP

69 Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van 
Randstad, OFP

Fonds de Pension Sociétés Belges de Randstad, OFP

70 Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP
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71 Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP

72 Pensioenfonds Inbev – Kaderleden, OFP Pensioenfonds Inbev – Cadres, OFP

73 Pensioenfonds Inbev Bedienden en Arbeiders, OFP Pensioenfonds Inbev Bedienden en Arbeiders, OFP

74 Pensioenfonds KBC, OFP Fonds de Pension KBC, OFP

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

76 Pensioenfonds Metaal, OFP Fonds de Pension Métal, OFP

77 Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP

78 Pensioenfonds PRO, OFP Fonds de Pension PRO, OFP

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

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

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

82 Pensioenfonds TE Connectivity Belgium Pensioenfonds TE Connectivity Belgium

83 Pensioenfonds Transport en Logistiek OFP, afgekort 
Pension TL OFP

Fonds de Pension Transport et Logistique OFP

84 Pensioenfonds UZ Gent, OFP Pensioenfonds UZ Gent, OFP

85 Pensioenfonds van de Bedienden onder Barema en 
Arbeiders van de Solvay Groep in België, OFP

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

86 Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
België gevestigde aanverwante bedrijven, OFP

Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
België gevestigde aanverwante bedrijven, OFP

87 Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit 
Sector OFP

Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profit 
Sector OFP

88 Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-Profit 
Sector, OFP

Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-Profit 
Sector, OFP

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

90 Pensioenfonds Vandemoortele, OFP Pensioenfonds Vandemoortele, OFP

91 Pensioenkas Tractebel, OFP Caisse de Pensions Tractebel, OFP

92 Pension & Co IBP, OFP Pension & Co IBP, OFP

93 Pfizer Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Pfizer, OFP

94 Powerbel, OFP Powerbel, OFP

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

96 Shell Belgium Pension Fund, OFP Shell Belgium Pension Fund, OFP

97 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP

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

99 TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP

100 TEC Pension, OFP TEC Pension, OFP

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

102 Tupperware Pensioenfonds, OFP Tupperware Pensioenfonds, OFP

103 Unilever Belgium Pension Fund “Seric”, OFP Unilever Belgium Pension Fund “Seric”, OFP

104 Unilever Belgium Pension Fund “Union”, OFP Unilever Belgium Pension Fund “Union”, OFP

105 Unilever Belgium Sociale Kas, OFP Unilever Belgium Caisse Sociale, OFP

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

108 Volvo Car Pensioenfonds, OFP Volvo Car Pensioenfonds, OFP

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

110 Volvo Resultatenfonds, OFP Volvo Resultatenfonds, OFP

111 Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP

112 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Bedienden, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Bedienden, OFP

113 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Management, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Management, OFP

114 Voorzorgsfonds CBR, OFP Fonds de Prévoyance CBR, OFP

115 Voorzorgsfonds Groep New Holland België, OFP Voorzorgsfonds Groep New Holland België, OFP

116 Voorzorgsfonds UCB, OFP Fonds de Prévoyance UCB, OFP

117 Voorzorgsfonds Umicore, OFP Fonds de Prévoyance Umicore, OFP

118 Voorzorgsfonds van l’Oreal België, OFP Fonds de Prévoyance de l’Oréal Belgique, OFP

119 Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP

SECTORALE INRICHTERS

1 Belgische Kamer der Verhuizers Chambre Belge des Déménageurs

2 Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van 
Antwerpen

Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van 
Antwerpen

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

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

5 Fonds Voor Bestaanszekerheid van de Bewaking (FBZB) Fonds de Sécurité d’Existence du Gardiennage (FSEG)

6 Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de 
Houtbewerking

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

7 Sefocam Sefocam

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

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

9 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse 
Gemeenschap vzw

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse 
Gemeenschap vzw

2.5.2 Toegetreden leden op 31/12/1214

Firmanaam – Nom de l’entreprise

1 ABN Amro Private Banking NV

2 AIG Europe Limited – Belgian Branch

3 Algemene Levensherverzekering Maatschappij

4 Allen & Overy LLP

5 Allianz Benelux

6 Amundi Asset Management

7 AXA Investment Management Benelux

8 BNP Paribas Investment Partners Belgium

9 BNP Paribas Securities Services VBR
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10 Candriam Belgium

11 Capfi Delen Asset Management 

12 Carmignac Gestion

13 Claeys & Engels

14 Deloitte Bedrijfsrevisoren

15 Deutsche Asset & Wealth Management

16 DnF Accountants for Pensionfunds

17 EBCS

18 Edmond de Rothschild Asset Management (France)

19 Emfea Consulting

20 Energy CA

21 ESOFAC Belgium

22 Ethias

23 Eubelius

24 Euronext Brussels

25 F. Van Lanschot Bankiers

26 Fastnet Belgium

27 Franklin Templeton International Services

28 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren

29 HSBC Global Asset Management (France)

30 ING Investment Management

31 KBC Asset Management

32 KPMG Advisory

33 La Française AM

34 Lane Clark & Peacock Belgium

35 Linklaters LLP

36 Loyens & Loeff Advocaten

37 Lydian

38 Lyxor Asset Management

39 M&P Consult

40 M&G Investment Management

41 Mercer Belgium

42 Merrill Lynch International

43 Milliman

44 Muzinich & Co. Ltd. Succursale de Paris

45 Natixis Global Asset Management

46 Pension Architects

47 Petercam Institutional Asset Management

48 Pictet Asset Management

49 PriceWaterhouseCoopers Belgium
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50 QBE Re (Europe) Limited Secura Branch

51 Robeco

52 Rockspring PAM

53 Rothschild & CIE Gestion

54 Schröder Investment Management (Luxembourg) – Belgium Branch

55 Sepia

56 Serfinac

57 Société Générale Corporate & Investment Banking

58 Sofidy

59 Stibbe

60 Tiberghien Advocaten

61 Towers Watson 

62 Vanbreda Risk & Benefits

63 Younity CVBA

2.6 ALGEMENE VERGADERING (AV)

pp 128 effectieve leden (met stemrecht):

pP A-leden: 119

pP B-leden: 9

pp 63 toetredende leden (zonder stemrecht) 

2.7 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR (OP 31/12/2014)

1 Aanvullende pensioenen van ING België Olivier De Deckère

2 Amonis OFP Tom Mergaerts

3 Bekaert IBP OFP Catherine De Lannoy

4 Belgische Kamer der Verhuizers Diane De Winter

5 External Board Member Philip Neyt, Voorzitter

6 External Board Member Jos Verlinden

7 Exxonmobil OFP Gerda Shultz-Sibbel

8 Fonds 2de Pijler PC118 Greet Moerman

9 IBM Belgium OFP Daniel Chanbon

10 Integrale GVK Philippe Delfosse

11 J&J Belgium Pension Fund OFP Luc Freyne

12 Nestlé European Pension Fund Philippe Kneipe

13 OFP Provant Peter Sommen

14 Pensio B OFP Daniel Vanhaeverbeke



JAARVERSLAG BVPI 2014

22

15 Pensioenfonds Agoria OFP Fritz Potemans

16 Pensioenfonds Groep Solvay OFP Christine Dombret

17 Pensioenfonds KBC OFP Edwin Meysmans, Ondervoorzitter

18 Pensioenfonds Belgacom OFP Vincent Lantin

19 Pensioenfonds Metaal OFP Victor Fabry

20 Pensioenfonds Pensiobel OFP Serge Tubeeckx

21 Pensioenkas Tractebel OFP Hervé Noël, Ondervoorzitter

22 Pensioenfonds van de Non-Profit/Social-Profit Sector Johan Vanbuylen

23 Procter & Gamble Belgium Pension Fund Ann Verhaegen

24 Shell Belgium Pension Fund OFP Jan Vlietinck, Penningmeester

25 Unilever Belgium Pension Fund Union OFP Rianne Lemsom

26 Voorzorgsfonds UCB OFP Isabelle Feuillien

2.8 SAMENSTELLING DIRECTIECOMITÉ (OP 31/12/2014)

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 31/12/2014)

Het secretariaat verzekert de dagelijkse werking van de Vereniging, bereidt de dossiers voor, staat in voor 
de organisatie van de activiteiten, en vertegenwoordigt de sector bij de overheid en de diverse instanties. 
Het bestond op 31/12/2014 uit 4 personen en werkt onder leiding van de Secretaris-Generaal.

Stephan Neetens Secretaris-Generaal

Ann Verlinden Senior Advisor

Viviane Petit Office Manager

Sandra Le Louarn Office Assistant
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3 HET WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER

3.1 WETGEVING

Sinds eind 2013 was er heel wat beweging op gebied van regelgeving. De voornaamste wijzigingen zijn:

3.1.1	 Eenheidsstatuut	arbeiders	–	bedienden	(BVPI	Infoflash	14	en	20)	

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

In navolging daarvan werd de wet van 5 mei tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen 
en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende 
geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die rusten op het onderscheid tussen werklieden 
en bedienden inzake aanvullende pensioenen, op 9 mei 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Deze heeft tot doel de verschillende behandeling, gebaseerd op een onderscheid tussen arbeiders en 
bedienden inzake aanvullend pensioen, geleidelijk aan uit de weg te ruimen.

Deze tekst herneemt het akkoord van de “Groep der 10” van 10 februari, dat geconverteerd werd in het 
formeel advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 12 februari, en voorziet drie periodes om een 
einde te stellen aan deze verschillende behandeling1: 

pp Een periode n1 betreft het verleden, d.w.z. de werkperiodes gelegen vóór 1 januari 2015, waarvoor 
de verschillende behandelingen die rusten op het onderscheid arbeiders-bedienden niet beschouwd 
worden als discriminaties. 

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

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

1 Florence Delogne, « Suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés dans les pensions complé-
mentaires », Infosessie: Actualiteiten Pensioenen, VBO, 27 februari 2014. 
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Dit project voorziet ook de mogelijkheid om een gemeenschappelijke inrichter aan te stellen voor 
verschillende paritaire commissies of paritaire subcommissies, die de oprichting van aanvullende 
pensioenen als enig doel zal hebben. 

3.1.2	Wet	van	15	mei	2014	houdende	diverse	bepalingen	(BVPI	Infoflash	15	en	54)

Op 19 juni 2014 werd de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.

De wet diverse bepalingen bevat o.a. de volgende titels:

A Verjaring

Deze titel voorziet een unieke verjaringstermijn van 5 jaar voor alle vorderingen, zowel contractuele als 
buitencontractuele, die een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde kan instellen tegen de 
inrichter en/of de pensioeninstelling. Daarnaast voorziet de wet tevens in een uniek uitgangspunt/
startpunt van de verjaring: de verjaringstermijn van 5 jaar begint pas te lopen vanaf het moment dat de 
werknemer, de aangeslotene of de begunstigde over de nodige kennis beschikte (of redelijkerwijze 
moest beschikken) om de vordering te kunnen instellen. 

Deze bepalingen zijn in werking getreden tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. 
op 29 juni 2014.

B Informatie voor de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren over gegevens 
betreffende aanvullende pensioenen

Enerzijds organiseert deze titel een wettelijk kader zodat werknemers, zelfstandigen en ambtenaren ten 
laatste op 31 december 2016 de gegevens over hun aanvullend pensioen kunnen raadplegen in de 
databank tweede pijler DB2P. Deze databank krijgt hierdoor een bijkomende finaliteit. Hiermee gaat de 
verplichting gepaard voor de pensioeninstellingen, inclusief de IBP’s, om de DB2P met de nodige 
gegevens aan te vullen.

Anderzijds voorziet deze titel wijzigingen aan de wet op de aanvullende pensioenen (WAP), zodat de 
door de IBP’s verstrekte informatie overeenstemt met deze, die door Sigedis beschikbaar wordt gesteld. 
Zo zal de pensioenfiche voor de actieven een uniform formaat moeten respecteren en de stand van de 
verworven reserves op 1 januari dienen te vermelden.

De verplichting om een pensioenfiche aan de slapers te verstrekken vervalt aangezien zij hun gegevens 
zullen kunnen consulteren via DB2P. 

Deze bepalingen treden in voege op 1 januari 2016.

C Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders

Tot nog toe waren de bedrijfsleiders de enigen waarvan het aanvullend pensioen niet geregeld werd 
door een specifieke wetgeving. Aangaande aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders waren slechts 
een beperkt aantal bepalingen aangaande fiscaliteit en prudentieel toezicht geregeld. Een minimum 
wettelijk sociaal kader – geïnspireerd door wat reeds voorzien is voor de bezoldigde werknemers en 
zelfstandigen – werd bijgevolg vastgelegd. 

Deze rubriek is in werking getreden tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 
29 juni 2014 – met uitzondering van de artikels 40 (uitbetaling van de verstrekkingen), 41 en 42 
(transparantie), die in werking treden op 1 januari 2015 en van artikel 39 (informatie van de 
aangeslotene), dat op 1 januari 2016 in werking treedt. 

D Uittreding

Op dit ogenblik is het begrip uittreding verbonden met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
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De nieuwe bepalingen stellen dat tekorten ten opzichte van de minimale rendementsgarantie niet langer 
moeten worden aangezuiverd op het moment van uittreding, maar enkel op het moment van transfer of 
pensionering.

Verder wordt het begrip uittreding nu enerzijds uitgebreid: een nieuwe vorm van uittreding wordt 
ingevoerd, zijnde het einde van de aansluiting aan de pensioentoezegging voor werknemers wier 
arbeidsovereenkomst niet beëindigd wordt, maar die niet meer aan de aansluitingsvoorwaarden van het 
pensioenstelsel voldoen. Bijvoorbeeld: omwille van een promotie tot kaderlid voldoet een werknemer 
niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden van de pensioentoezegging van de bedienden. 

Deze specifieke situatie krijgt een eigen procedure van uittreding, een procedure die minder omslachtig 
is dan de klassieke uittreding. De elementen aangaande de toekenning van de rendementsgarantie, de 
aanzuivering van de verworven reserves en de communicatie van de verworven reserves met de 
bijbehorende keuzemogelijkheden worden immers uitgesteld tot op het moment van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst. 

Wel dient te worden opgemerkt dat in geval de betrokkene niet meer zou genieten van een 
overlijdensdekking, hij of zij de mogelijkheid krijgt om de verworven reserves alsnog te transfereren naar 
een onthaalstructuur. 

Op het moment van de beëindiging van de aansluiting is er een specifieke informatie aan de betrokkene 
voorzien, gegeven dat de werkgever deze beëindiging van aansluiting binnen de 30 dagen daarop-
volgend meldt aan de pensioeninstelling (of in geval van een sectorale pensioenregeling aan de inrichter 
die op zijn beurt de informatie binnen de 30 dagen overmaakt aan de pensioeninstelling).

Anderzijds wordt het begrip uittreding beperkt door het niet van toepassing te verklaren op werknemers 
die bewegen tussen werkgevers die deelnemen aan een multi-inrichterspensioenstelsel (courant in 
groepen van ondernemingen) en dit op voorwaarde dat de werkgevers onderling een uittredings-
overeenkomst hebben gesloten.

Deze bepalingen zijn in werking getreden tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. 
op 29 juni 2014.

E Het begrip pensioenleeftijd

Met deze titel wordt het begrip pensioenleeftijd ingevoerd in de wetgeving met betrekking tot de 
aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen, ter vervanging van het begrip pensionering. 
De pensioenleeftijd wordt gedefinieerd als de leeftijd, die vermeld staat in de pensioenregeling of in de 
pensioenovereenkomst. Deze documenten zullen voortaan deze leeftijd dienen te vermelden. 

Deze rubriek is in werking getreden tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 
29 juni 2014. 

Artikel 86 bepaalt bovendien dat de regelingen en de bestaande pensioenovereenkomsten uiterlijk 
tegen 1 juli 2017 aangepast dienen te worden. 

3.1.3	 Arbeidsrechtbank	bevoegd	voor	geschillen	rond	aanvullende	pensioenen	(BVPI	Infoflash	54)

Op 2 juni 2014 werd de wet van 8 mei 2014 betreffende de aanvullende pensioenen, andere 
aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de 
bevoegd heid van de arbeidsrechtbank, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

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

Deze wet maakt de arbeidsrechtbank bevoegd voor zowat alle geschillen in het kader van aanvullende 
pensioenen, zijnde alle geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde enerzijds 
en een inrichter of een pensioeninstelling anderzijds over de materie van de aanvullende pensioenen. 

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

Deze wet is in werking getreden op 1 september 2014.



26

JAARVERSLAG BVPI 2014

3.2 PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN (SELECTIE)

In de loop van 2014 werden een aantal parlementaire vragen (Kamer en Senaat) gesteld.  
Hierbij een overzicht van de voornaamste vragen in het kader van aanvullende pensioenen: 

pp Vraag nr. 20540 van de heer volksvertegenwoordiger Joseph George aan de Vice-Eersteminister en 
Minister van Pensioenen, over “De bescherming van de belangen van de begunstigden van de 
pensioenfondsen” CRABV 53 COM 899, blz. 5

pp Vraag nr. 21380 van de heer volksvertegenwoordiger Siegfried Bracke aan de Vice-Eersteminister en 
Minister van Pensioenen, over “Het eenheidsstatuut en het aanvullend pensioen” CRABV 53 
COM 899, blz. 10

pp Vraag nr. 21572 van de heer volksvertegenwoordiger Siegfried Bracke aan de Vice-Eersteminister en 
Minister van Pensioenen, over “De pensioenideeën van het ABVV” CRABV 53 COM 899, blz. 12

pp Vraag nr. 21638 van de heer volksvertegenwoordiger Siegfried Bracke aan de Vice-Eersteminister en 
Minister van Pensioenen, over “De vervroegde opvraging van het aanvullend pensioen” CRABV 
53 COM 899, blz. 15

Ook in de Europese Commissie kwam het onderwerp pensioenen aan bod:

pp Question for written answer E-011075/13 to the Commission Syed Kamall 
Subject: Appropriation of private pension funds by the Polish Government 
Publicatieblad van de Europese Unie, C 208, 03/07/2014, p. 285

pp Question for written answer E-011181/13 to the Commission Hans-Peter Martin 
Subject: Capping of pensions when combining employment relationships 
Publicatieblad van de Europese Unie, C 208, 03/07/2014, p. 468

pp Question for written answer E-010609/13 to the Commission Catherine Stihler (S&D) 
Subject: TestAchat Case 
Publicatieblad van de Europese Unie, C206, 02/07/2014, p. 92

pp Question for written answer E-010648/13 to the Commission Theodoros Skylakakis 
Subject: Report on actuarial balance in the pension system 
Publicatieblad van de Europese Unie, C206, 02/07/2014, p. 168

pp Question for written answer E-010833/13 to the Commission Philippe De Backer 
Subject: Recommendations – Belgian 2013 National Reform Programme – Pensions 
Publicatieblad van de Europese Unie, C206, 02/07/2014, p. 507

3.3 CIRCULAIRES, MEDEDELINGEN EN PUBLICATIES VAN DE FSMA

3.3.1 Mededeling van de jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 
2013

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

3.3.2	 EMIR	(Circulaire	FSMA	–	6	januari	2014)

In januari 2014 publiceerde FSMA op de website een excel sheet voor de rapportering van geschillen 
tussen tegenpartijen met betrekking tot een OTC-derivatencontract, de waardering ervan of de 
uitwisseling van zekerheden voor een bedrag of een waarde hoger dan 15 miljoen euro die ten minste 
15 werkdagen onopgelost zijn.

3.3.3	 Vorming	van	de	bedrijfsrevisoren	(Mededeling	FSMA	–	28	juli	2014)

Het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de 
erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat 
bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen, goedgekeurd bij het ministerieel 
besluit van 17 juni 2013 (FSMA-reglement), bepaalt vormingsvereisten voor bedrijfsrevisoren die 
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overeenkomstig dit FSMA-reglement een revisoraal mandaat uitoefenen of beogen uit te oefenen bij 
een instelling voor collectieve belegging, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve 
belegging of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

In de mededeling geeft FSMA informatie over de nieuwe regels die van toepassing zijn in het kader van 
de vormingsvereisten waarvan sprake in de artikelen 2, 7, 15 en 18 van het FSMA-reglement.

Deze nieuwe regels betreffen de personen op wie de vormingsvereisten betrekking hebben, de 
frequentie van de vormingen, de inhoud van de vormingen, andere vormen van bijscholing en het 
deelnameattest.

3.3.4 Jaarrekening van de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening  
(Circulaire	FSMA	–	15	december	2014)	

Deze circulaire vervangt circulaire CBFA_2008_15 van 1 juli 2008. Zij verschaft meer duidelijkheid over 
een aantal bepalingen inzake de jaarrekening van de IPB’s teneinde het opstellen van de jaarrekening te 
vergemakkelijken en de transparantie van deze rapportering te verbeteren.

Het koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de IBP’s bevat de regels voor het 
opstellen van de jaarrekening van de IBP’s naar Belgisch recht aangaande de activiteiten die zij zowel 
binnen als buiten België verrichten.

Volgens artikel 11 van dit besluit moet “de jaarrekening […] een getrouw beeld geven van het vermogen, 
de financiële positie en van de kosten en opbrengsten” van een IBP. Voorts bepaalt dit artikel dat “zij 
duidelijk [moet] worden opgesteld” conform de bepalingen die in dit besluit zijn vastgelegd.

Zeven jaar na de inwerkingtreding van dit besluit heeft FSMA de toepassing ervan in de praktijk 
geëvalueerd en circulaire CBFA_2008_15 van 1 juli 2008, die beoogde om meer duidelijkheid te 
verschaffen over een aantal bepalingen, geactualiseerd.

Allereerst is naar voren gekomen dat bepaalde rubrieken van de jaarrekening nog steeds vragen 
oproepen, of althans aanleiding kunnen geven tot uiteenlopende interpretaties. Daarom heeft FSMA 
niet alleen de verduidelijkingen die in 2008 reeds werden aangereikt nogmaals in herinnering gebracht, 
maar ook de oorspronkelijke tekst van de circulaire CBFA_2008_15 verder uitgewerkt door er 
bijkomende preciseringen over welbepaalde punten aan toe te voegen.

Er werd ook besloten om de nieuwe circulaire toe te spitsen op verduidelijkingen die nog relevant zijn 
voor de sector. De hoofdstukken over de in 2007 aangebrachte vernieuwingen werden daarom 
weggelaten.

Deze circulaire overloopt bewust niet alle rubrieken van de jaarrekening van de IBP’s, maar gaat enkel in 
op de rubrieken die vatbaar zijn voor interpretatie of kunnen leiden tot een afwijkende toepassing.

Deze circulaire is gericht aan de IBP’s naar Belgisch recht alsook aan hun erkende commissarissen.

3.3.5	 EIOPA-richtsnoeren	–	Gebruik	van	de	identificatiecode	voor	juridische	entiteiten	(LEI)
(FSMA_2015_01	van	16/01/2015)

Op 20 oktober 2014 heeft EIOPA de “Richtsnoeren voor het gebruik van de identificatiecode voor 
juridische entiteiten” uitgevaardigd. Deze richtsnoeren willen consistente, doeltreffende en doelmatige 
toezichtspraktijken tot stand brengen via de harmonisatie van de identificatie van juridische entiteiten.
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Wat de bevoegdheden van de FSMA betreft, zijn de door EIOPA uitgevaardigde richtsnoeren van 
toepassing op de instellingen voor de bedrijfspensioenvoorziening.

Het EIOPA-document bevat richtsnoeren voor:

1 De aanvraag van een LEI-code;

2 De controle van de aanvraag van een LEI-code;

3 De te geven instructies over het gebruik van de LEI-code; en

4 De waarborgen dat de LEI-code in de rapportering aan EIOPA worden vermeld.

De FSMA is van oordeel dat deze EIOPA-richtsnoeren nuttige toelichtingen verschaffen voor de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die reeds over een LEI-code moeten beschikken.

Verder merkt de FSMA op dat voor de overige instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening geen 
reglementaire verplichting geldt om over een LEI-code te beschikken.

3.3.6 Mededeling van de jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 
2014	(Circulaire	FSMA	–	20	januari	2015)

Deze circulaire bepaalt de modaliteiten voor het overmaken van de raportering over het boekjaar 2014 
van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Omdat het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 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:

pp De informatie nodig is om een getrouw beeld te krijgen van de financiële situatie van de IBP;

pp Deze informatie reeds voorhanden is in andere documenten;

pp Deze informatie op een gesystematiseerde wijze ter beschikking moet zijn (onder meer voor de rappor-
teringsverplichtingen van de FSMA ten opzichte van bv. de OESO, EIOPA, Eurostat, …);

pp De informatie met voldoende kwaliteitsgehalte via een andere instantie kan verkregen worden;

pp Alle nodig 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.

Delen van de rapportering konden worden geschrapt omdat deze informatie in principe beschikbaar is 
voor de FSMA via andere rapporteringskanalen (bvb. het communicatieplatform eCorporate). Dit 
veronderstelt evenwel dat deze informatie van hoge kwaliteit is en tijdig wordt overgemaakt.
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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 niet alleen haar de rapporteringsstaten binnen de gestelde termijnen toe te 
sturen, maar haar ook onmiddellijk in kennis te stellen van belangrijke feiten die zich tijdens het boekjaar 
voordoen of die een impact hebben op de werking van de IBP.

3.4 FISCALITEIT

In 2014 werden geen wijzigingen doorgevoerd aan het fiscale en parafiscale kader.

3.5 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN 

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen (afgekort CAP) is een adviesorgaan ingesteld door de WAP 
met als opdracht advies te verstrekken over de uitvoerings-KB’s van de WAP en overleg te plegen omtrent 
alle vragen inzake de toepassing van titel II van de WAP en de uitvoeringsbesluiten ervan. De CAP kan 
ook uit eigen beweging adviezen geven over alle problemen inzake de toepassing van de WAP en haar 
uitvoeringsbesluiten. 

De BVPI is vertegenwoordigd in de CAP.

In 2014 heeft de CAP geen nieuwe adviezen uitgebracht.

De CAP behandelde in 2014 volgende onderwerpen: 

pp Behandeling van klachten over groepsverzekering, IPT’s en dergelijke; 

pp Behandeling van vragen en klachten inzake aanvullende pensioenen;

pp Wet houdende diverse bepalingen;

pp Portability-richtlijn.

3.6 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN

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

In 2014 heeft de Commissie VAP-Z geen nieuwe adviezen uitgebracht. 

3.7 COMMISSIE VOOR VERZEKERINGEN

De Commissie voor Verzekeringen (afgekort CVV) is een adviescommissie ingericht door de Controlewet 
van 9 juli 1975 met als opdracht overleg te plegen omtrent alle vragen die haar door de minister of de 
FSMA worden voorgelegd en adviezen uit te brengen over alle problemen betreffende verzekerings-
verrichtingen. De BVPI is vertegenwoordigd in de CVV.
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De Commissie voor Verzekeringen bracht in 2014 geen advies uit met een mogelijke impact op de 
activiteiten van de IBP’s of de sector van de aanvullende pensioenen. Zij bracht wel zes adviezen uit over 
andere onderwerpen. Deze zijn beschikbaar op de website van de FSMA2.

3.8 SIGEDIS

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

Verder beheert Sigedis sinds juli 2011 ook de databank aanvullende pensioenen (DB2P). 

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

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.

BVPI is betrokken bij zowel de Begeleidingscommissie als de technische werkgroep rond de 
databank DB2P en tenslotte de werkgroep “Communicatie met de burger”. Op regelmatige 
tijdstippen informeert BVPI de leden van de werkzaamheden binnen deze werkgroepen.

In de loop van 2014 werd voornamelijk nagedacht over wat de mogelijke impact is indien de databank 
wordt opengesteld aan de burger en hoe mogelijke vragen kunnen worden gekanaliseerd. Naast het 
verder afwerken van de databank op de verschillende domeinen (werknemers WAP, andere dan WAP, 
zelfstandigen, WAPZ) werd er ook aandacht besteed aan de implementatie van de wet diverse 
bepalingen en de vereiste aanpassingen van de aangifte instructies. Bovendien werd er in de context van 
de fiscale sancties ook een rapportering naar de pensioeninstelling uitgewerkt die later ook zal resulteren 
in een rapport aan de inrichter.

3.9 EUROPA 

3.9.1 “Portability” richtlijn

Op 16 april 2014 hebben het Europees Parlement en de Raad van Ministers definitief de nieuwe richtlijn 
omtrent “improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights” goedgekeurd. 
Deze richtlijn stond eerder bekend als de “portability” richtlijn. “Portability” komt echter in de richtlijn 
niet aan bod. 

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

Verder bepaalt de richtlijn regels rond de toegang tot opbouw van pensioenrechten alsook regels 
omtrent het behoud van de opgebouwde pensioenrechten. De richtlijn handelt ook over omzetting.

3.9.2 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.

2 http://www.fsma.be/nl/about%20fsma/advisory%20bodies/cvv/adv.aspx



Het wettelijk en reglementair kader

31

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 gaat dit project een volgende fase in. 

3.9.3 Code of Good Practice

Nog naar aanleiding van het EU-Witboek over pensioenen startte de Europese Commissie een werkgroep 
over een Code of Good Practice voor systemen van aanvullende pensioenen. Een dergelijke code moet 
de toegang tot kwaliteitsvolle systemen van aanvullende pensioenen verbeteren en de aantrekkelijkheid 
ervan verhogen.

Een eerste lijst elementen van een dergelijke Code of Good Practice bevat:

pp Consistentie

pp Adequaatheid

pp Veiligheid

pp Kosteneffectiviteit

pp Flexibiliteit

pp Transparantie

pp Bestuur

3.9.4 Verordening “EMIR”

De benaming EMIR (European Market Infrastructure Regulation) heeft betrekking op Verordening nr. 
648/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 inzake OTC-derivatentransacties, 
centrale tegenpartijen (CTP) en transactieregisters.

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

In 2014 werd een consultatie georganiseerd (Consultation Paper on draft regulatory technical standards 
on risk-mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP under Article 11(15) of 
Regulation (EU) No 648/2012).

Er is een mogelijkheid dat de tijdelijke vrijstelling voor nog eens twee jaar zal verlengd worden.

3.9.5	 Holistic	Balance	Sheet	–	Solvency	(Infoflash	90)

Op 13 okotber 2014 publiceerde EIOPA een consultatie rond “Further Work on Solvency of IORP’s” en 
dit ter voorbereiding van de technische specificaties voor een volgende kwantitatieve impact studie 
(“Quantitative Impact Study” – QIS).

De “consultation paper” wijdt een hoofdstuk aan een mogelijke verbetering van de definities en 
methodes voor het evalueren van de elementen op de “holistic balance sheet”. Vooral de evaluatie van 
de sponsor support, mogelijke discretionaire beslissingen en de zogenaamde contract boundaries 
kunnen van belang zijn voor de Belgische IORP’s. Daarnaast besteedt de consultatie ook aandacht aan de 
waardering van mogelijke systemen van reductie.

Een volgend hoofdstuk geeft een aantal opties voor het definiëren van het toezichtskader en meer 
bepaald hoe de informatie op de “holistic balance sheet” mogelijk kan gebruikt worden om bijkomende 
buffers op te leggen, om meer inzage te verlenen in mogelijke risico’s en om minimale dekkingswaarden 
voor de technische provisies te bepalen met bijbehorende herstelperioden indien men deze minimale 
drempels niet zou halen.

De BVPI was ervan overtuigd dat het van groot belang was om deel te nemen aan deze consultatie om 
op die manier ook de Belgische IORP’s een stem te geven in de latere totstandkoming van het Europese 
prudentiële kader. De BVPI riep daarom al zijn leden op om actief deel te nemen aan de werkgroep die 
een antwoord op deze consultatie zou voorbereiden.

De consultatie liep tot 13 januari 2015.
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3.9.6	 IORP	II	(Infoflash	42)

De Europese Commissie publiceerde op 27 maart 2014 haar voorstel tot herziening van de IORP-richtlijn.

Op 17 september 2014 formuleerde het Italiaans Voorzitterschap van de Raad een eerste compromis 
voor het voorstel. Dit werd besproken door een werkgroep. De Raad bereikte een tweede en een derde 
compromis in oktober en november 2014. Een vierde compromis werd bereikt op 21 november 2014. 
Een herzien vierde compromis werd gepubliceerd op 28 november 2014, samen met een mandaat om te 
onderhandelen. Op 10 december hebben de lidstaten ingestemd met een compromisvoorstel. In een 
volgende stap wordt het voorstel besproken binnen het Europees Parlement.

3.9.7	 EC	Green	Paper	on	long-term	financing	of	the	European	economy

Na de consultatie rond de Green Paper on long-term financing (LTF) of the European economy in 2013, 
brengt de Europese Commissie op 27 maart 2014 een rapport uit. Dit initiatief is bedoeld om een breed 
debat op gang te brengen aangaande long-term financing. Uitgangspunt is dat EU voor een grote 
uitdaging staat, zijnde de EU opnieuw sturen in de richting van slimme, duurzame en inclusieve groei, 
waarbij jobs gecreëerd worden en voortgebouwd wordt op competitieve sterktes.

In dit groenboek worden de IBPs expliciet genoemd als lange termijn investeerders. Zij kunnen dus een 
belangrijke rol spelen in de lange termijn financiering. 

3.9.8	 European	Long	Term	Investment	Funds

In dezelfde context als de Green Paper volgde BVPI ook de ontwikkelingen in het kader van het voorstel 
aangaande de oprichting van Europese lange termijn investeringsfondsen (ELTIFs).

Deze ELTIF’s bieden ook kleinere en middelgrote IBP’s meer kansen om op gediversifieerde wijze in lange 
termijn projecten te investeren en leveren door de gezamenlijke aanpak ook schaalvoordelen en de 
nodige know-how en expertise.

Het ELTIF voorstel werd bediscussieerd in het Europees Parlement, maar werd in 2014 (nog) niet aanvaard.

3.9.9	 De	Financiële	Transactietaks	(BVPI	Infoflash	42)

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. Er is overeengekomen dat België, samen met 10 andere landen, deze taks zou invoeren. Het 
voorstel treft ook – ten onrechte – de Belgische pensioenfondsen.

In 2014 waren er in dit dossier twee nieuwe elementen.

Ten eerste werd de rechtszaak van het Verenigd Koninkrijk tegen de beslissing van de Raad van Ministers 
om een versterkte samenwerking toe te laten op 30 april verworpen door het Europees Hof van Justitie.

Daarnaast hebben de 11 lidstaten die werken aan de eventuele invoering van een FTT op de EcoFin raad 
van 6 mei 2014 opnieuw hun engagement uitgedrukt om een FTT in te voeren.

De BVPI heeft naar aanleiding daarvan (net als het Europees Parlement vroeger al deed) opnieuw haar 
bezorgdheid geuit over de negatieve impact die dit riskeert te hebben indien de aanvullende pensioenen en 
de IBP’s ook onderworpen worden aan deze taks. Dit werd in 2014 druk besproken.

3.9.10	FATCA

Op 23 april 2014 werd de Intergovernmental Agreement (IGA) tussen België en de USA in het kader van 
de Amerikaanse FATCA wetgeving ondertekend.

In de IGA worden de Belgische OFPs expliciet erkend. Elke OFP die kan genieten van het bestaande 
België-USA dubbelbelastingverdrag, zal kunnen genieten van het FATCA statuut van een Exempt 
Beneficial Owner en kwalificeert daarom als een Non-Reporting Financial Institution.

Elk pensioenfonds dat niet grensoverschrijdend werkt, zal voldoen aan de voorwaarde van het 
dubbelbelastingverdrag.
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De in België gevestigde pan-Europese pensioenfondsen zullen hoogstwaarschijnlijk ook voldoen aan de 
voorwaarden die gesteld worden door het dubbelbelastingverdrag uit 2006.

Indien dit op individuele basis niet zo zou zijn, kan men terugvallen op “broad participation retirement 
scheme” uitzonderingen die voorzien zijn.

BVPI heeft deze problematiek expliciet ter attentie gebracht en deze mogelijkheid werd expliciet vermeld 
in de administratieve toelichting die de IGA begeleidt.

3.10 DE OESO

3.10.1	OECD	Pensions	Outlook	20143

De OESO publiceerde in 2014 haar Pensions Outlook. Hierin maakt zij een overzicht van de recente 
pensioenontwikkelingen en trends in de OESO lidstaten.

In deze editie gaat de OESO in op hoe pensioensystemen reageren op de uitdagingen waar ze voor 
staan. De vergrijzing van de bevolking en het uitdagende economische klimaat, dat wordt gekenmerkt 
door een lage opbrengst, weinig groei en lage interestvoeten, creëren problemen voor de pensioen-
systemen.

De OESO komt tot volgende vaststellingen:

pp Grotere en langere bijdragen komen slechts gedeeltelijk tegemoet aan de uitdaging die de vergrijzing 
van de bevolking vormt voor de pensioensystemen.

pp Landen drijven het tempo van de pensioenhervormingen op, enerzijds om de onhoudbare overheids-
schuld en de publieke pensioenuitgaven te stabiliseren, en anderzijds om op een houdbare wijze 
tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de vergrijzende bevolking.

pp Een combinatie van een betere dekking, hogere bijdragen, een hogere effectieve pensioenleeftijd en 
een positief economisch klimaat zou de complementaire rol van de private pensioenen stimuleren.

pp Het succes van automatische deelnameregeling om de rol van de private pensioenen te vergroten, 
hangt af van het ontwerp, de communicatie en de voorlichtingscampagnes die met de lancering en 
toepassing ervan gepaard gaan, evenals de interactie met andere bestaande incentives.

pp Pensioenafschriften en nationale pensioencommunicatie campagnes (NPCC’s) zijn belangrijke hulp-
middelen om ervoor te zorgen dat een pensioenstelsel met succes de actuele uitdagingen aanpakt. 

3.10.2	Andere	OESO	publicaties

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

3.11 BOEKHOUDNORMEN 

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

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

In 2014 startte de FSMA een project rond de financiële verslaggeving over Belgische pensioenplannen 
van het type vaste bijdrage waarvan het rendement wordt gegarandeerd door de wet van 28 april 2003 

3 http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2014_9789264222687-en



34

JAARVERSLAG BVPI 2014

betreffende de aanvullende pensioenen (WAP/LPC). Met de publicatie van deze studie wil de FSMA 
bijdragen tot een betere financiële verslaggeving over dergelijke pensioenplannen in de IFRS-jaarrekening 
van Belgische genoteerde entiteiten.

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 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.

Hoewel de financiële verslaggeving over de Belgische pensioenplannen van het type vaste bijdrage is 
verbeterd, is er toch nog ruimte voor verbetering. De FSMA verwacht van de entiteiten dat zij in de 
toelichting bij hun jaarrekening minstens de volgende informatie verschaffen over hun materiële 
Belgische pensioenplannen van het type vaste bijdrage met wettelijk minimumrendement:

pp Een duidelijke beschrijving van de specifieke kenmerken van de Belgische pensioenplannen van het 
type vaste bijdrage met vermelding van de risico’s die de entiteiten in het kader van die plannen dragen;

pp Een duidelijke toelichting bij en verantwoording van de gehanteerde boekhoudkundige grondslagen 
voor de waardering van de op te nemen verplichting;

pp Een beschrijving van alle relevante veronderstellingen en schattingen waarvan gebruik wordt gemaakt 
bij de berekening van die verplichting;

pp Kwantitatieve informatieverschaffing over de waardering van de verplichting, en

pp Informatie over het bedrag en de timing van en de onzekerheid over toekomstige kasstromen.

3.12 ACADEMISCHE PUBLICATIES

3.12.1	Leerstoel	Pensioenen	UCL

Aan de UCL werd een Leerstoel Pensioenen opgericht door de professoren Pierre Devolder en Alexia Autenne. 
Deze is gekarakteriseerd door een multidisciplinaire aanpak. De twee bouwstenen ervan zijn enerzijds de 
actuariële en anderzijds de juridische wetenschap. De Leerstoel beoogt drie complementaire doelen:

pp Het bieden van een kritische analyse van vraagstukken in verband met de financiering, het manage-
ment en de regelingen van de pensioensystemen, zowel nationaal als op Europees niveau;

pp Het creëren van een high-level en transdisciplinaire onderzoeksgroep over pensioenen aan de UCL;

pp Het zichtbaar maken van het onderwijs over pensioenen aan de UCL en het bieden van een kwaliteits-
volle vorming over de problemen en uitdagingen van de pensioensystemen, zowel op Belgisch als op 
Europees niveau.

De leerstoel wordt gefinancierd door het legaat van Pierre De Merre. 
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3.13 EXPERTENCOMMISSIE 2020-20404

3.13.1	De	opdracht	van	de	Commissie	Pensioenhervorming	2020-2040

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

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

Ze kreeg als taak verdere hervormingen voor te bereiden om zo de sociale en financiële duurzaamheid 
van onze pensioenstelsels verder te versterken.

Het eindrapport van de commissie werd gepubliceerd op 16 juni 2014.

3.13.2	Het	rapport	van	de	Commissie	Pensioenhervorming	2020-2040

In het rapport formuleren de experten verschillende aanbevelingen. Wat volgt is een overzicht van die 
aanbevelingen die betrekking hebben op de tweede pijler of die niet expliciet betrekking hebben op de 
tweede pijler, maar er wel gevolgen voor hebben.

De Commissie pleit voor het gelijktijdig en complementair inzetten van repartitie en kapitalisatie als 
financieringstechniek. (17.2)

Om de aanvullende pensioenen te versterken en in de mate van het mogelijke te veralgemenen, stelt de 
Commissie voor om in de private sector gedurende 15 jaar stelselmatig een bepaald percentage van 
reële loonstijgingen aan te wenden voor bijdragestortingen in sectorale aanvullende pensioenplannen, 
totdat in elke sector een bijdrageniveau van 3% bereikt is. (19.3)

De Commissie geeft aan dat aanpassingen nodig zijn om vervroegde uittreding met aanvullende 
pensioenen te ontmoedigen en doet hiertoe concrete voorstellen voor wettelijke aanpassingen. (19.4)

Het is niet eenvoudig zicht te krijgen op de aangerekende kosten die wegen op het rendement van de 
aanvullende pensioenen voor de aangeslotenen en slapers. Om hieraan te verhelpen stelt de Commissie 
voor een vergelijkbaar meetinstrument voor de kosten uit te werken. (19.5)

In België is er een sterke concentratie van het beheer van aanvullende pensioenen bij een beperkt aantal 
verzekeraars. Dit houdt een mogelijk systemisch risico in dat verder gaat dan de loutere Belgische 
verzekeringsmarkt. Daarom pleit de Commissie ervoor dat België (mee) het voortouw neemt in de creatie 
van een Europees waarborgfonds of Europees waarborgmechanisme dat een potentiële crisis bij één of 
meerdere belangrijke spelers op de Belgische markt mee kan bufferen. (19.6)

Aanvullende pensioenen kennen een gunstig fiscaal regime in vergelijking met alle andere loon-
voordelen. De Commissie geeft aan dat er veel onzekerheden zijn over de gevolgen van wijzigingen in 
het systeem, maar doet toch enkele voorstellen, onder andere dat uitkeringen in kapitaal niet langer 
louter lineair mogen worden belast in de personenbelasting volgens de leeftijd, maar dat er ook een 
sterke progressiviteit moet worden ingevoerd in functie van de omvang van het kapitaal. (19.7.ii)

Een ander voorstel van de Commissie is dat uitkeringen in rentes gestimuleerd moeten worden in 
samenspraak met de sector en de sociale partners. Doordat er momenteel geen rentemarkt is in België, 

4 Alle documenten van de expertencommissie zijn te raadplegen op de webiste: http://pensioen2040.belgie.be/nl/
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moet de vorm van de rente eerst worden vastgelegd. Vanuit de overheid kan in functie van het soort 
rente dat aangeboden wordt, een fiscaal gunstregime worden uitgewerkt. Zo meent de Commissie dat 
er terecht een verschil in fiscale behandeling kan en mag zijn tussen bijvoorbeeld herzienbare financiële 
rentes en geïndexeerde lijfrentes. Op termijn kan dit uitmonden in een stabiele omgeving waarbij er als 
algemene regel effectief financieel houdbare lijfrentes worden geïnstalleerd. (19.7.iii)

De Commissie blijft de rendementsgarantie een belangrijk uitgangspunt vinden, omdat die cruciaal was en 
is voor het vertrouwen van de werknemers. Wel oordeelt de Commissie dat er een grondig onderzoek moet 
gebeuren m.b.t. de hoogte van de rendementsgarantie. Een rendementsgarantie die te hoog is in 
vergelijking met de reële rendementen die op lange termijn kunnen behaald worden, zou immers het 
vertrouwen van de werkgevers in de ontwikkeling van aanvullende pensioenen kunnen ondermijnen. (19.8)

Zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon en die het Vrij Aanvullend Pensioen 
voor Zelfstandigen (VAPZ) volledig hebben benut, moeten volgens de Commissie gebruik kunnen maken 
van een “pensioenovereenkomt” die het voor hen mogelijk maakt om een aanvullend pensioen in de 
tweede pijler te verwerven waarvan de voordelen en de grenzen gelijk zullen zijn aan deze die van 
toepassing zijn voor zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen als rechtspersoon. (19.9)

Bij echtscheiding of formele beëindiging van het wettelijk samenwonen wil de Commissie een gelijke 
splitsing toepassen van de opgebouwde pensioenrechten, en dit voor de 3 wettelijke stelsels. Concreet 
betekent dit dat de individuele punten en de minimale puntengarantie die de partners verworven 
hebben gedurende het huwelijk of het samenwonen opgeteld worden en gedeeld worden door 2, 
waarbij elke partner de helft krijgt toegekend. (12.5.2)

Er wordt in België veel gespaard, maar dit sparen is onvoldoende gericht op de lange termijn en op de 
reële economie. Aangezien het bij pensioenverplichtingen om de lange termijn gaat, heeft men er alle 
belang bij om een gedeelte van dat spaargeld te kanaliseren naar de lange termijn. (17.4) 

De tweede hoofddoelstelling van de WAP was dat door de combinatie van repartitie en kapitalisatie de 
pensioenrisico’s breder zouden worden gespreid. Deze finaliteit lijkt niet behaald te zijn. We stellen 
immers vast dat een belangrijk deel van de beleggingen voor de aanvullende pensioenen bestaat uit 
Belgische overheidsobligaties. Hierdoor zijn de pensioenrisico’s meer geconcentreerd in plaats van meer 
gediversifieerd. (19.1)

De Commissie stelt voor om op korte termijn voor nieuw aangeworven contractanten in de publieke 
sector een wettelijk kapitalisatiestelsel op te starten. Dergelijke “1ste pijler bis” laat toe de kloof tussen 
hun pensioen en het pensioen van hun vast benoemde collega’s kleiner te maken. (18)

De Commissie pleit voor de invoering van een puntenstelsel in de wettelijke pensioenen.

De BVPI heeft zich over het rapport uitgesproken en formuleerde commentaren op elk van deze 
aanbevelingen.

3.14 REGEERAKKOORD (INFOFLASH 79 EN 81)

Op 9 oktober 2014 werd het federale regeerakkoord bekendgemaakt.

De federale regering wil inzetten op de “Democratisering van de aanvullende pensioenen” (Regeer-
akkoord 2.8.) :

“Het rapport van de Commissie Pensioenhervorming stelt : “Daarnaast is een doordachte strategie 
nodig m.b.t. de rol van kapitalisatie enerzijds, en de organisatie van aanvullende pensioenen in de 
tweede pijler anderzijds.”
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Parallel met de invoering van een gemengd pensioen (een pensioen van werknemer voor de jaren als 
contractueel en een overheidspensioen voor de jaren als statutair) zal de regering het huidige rechtskader 
op het gebied van aanvullend pensioen aanpassen zodat de openbare besturen en de overheidsbedrijven 
aangemoedigd worden om een aanvullend pensioenstelsel te ontwikkelen bij contractueel overheids-
personeel en een begin te maken met de opbouw ervan voor het federaal overheidspersoneel met een 
voldoende bijdrageniveau.

In overleg met de openbare besturen zullen ze geleidelijk verplicht worden de uitvoering van hun 
aanvullende pensioenen aan een pensioeninstelling toe te vertrouwen.

Tevens zullen de fiscale behandelingen van opname van de tweede pijler in rente en in kapitaal beter op 
elkaar afgestemd worden.

Daarbij zullen de bestaande fiscale voordelen niet verlaagd worden. Bovendien zal een analyse gemaakt 
worden van de maatregelen die genomen kunnen worden om het aanbod van renteproducten op de 
markt te stimuleren.

De toepassingsproblematiek van de fiscale 80%-regel zal onderzocht worden. Er zal onderzocht worden 
om de 80%-grens voor de aanvullende pensioenen tevens uit te drukken in punten.

De 80%-regel zal voortaan berekend worden op basis van identificeerbare parameters die rekening 
houden met de reeds gepresteerde loopbaan. Om kunstmatige verhogingen van het loon (op het einde 
van de loopbaan) te voorkomen zal gewerkt worden met een gemiddeld loon over een aantal jaren. De 
parameters voor de berekening van de nieuwe grens zullen in overeenstemming gebracht worden met 
de beschikbare informatie in de databank “Opbouw Aanvullende Pensioenen”.

De regering zal erop toezien dat een minimum rendementsgarantie blijft bestaan, waarbij er een billijke 
verhouding moet bestaan tussen deze rendementsgarantie en de reële rendementen. Dit betekent ook 
dat de minimum rendementsgarantie kan stijgen wanneer de reële rendementen omhooggaan. Daarbij 
is het essentieel dat nieuwe toezeggingen voor aanvullende pensioenen opnieuw verzekerbaar worden.

Voor zelfstandigen-natuurlijke personen zal de mogelijkheid worden gecreëerd om naast het VAPZ een 
tweede pijler te verwerven waarvan de voordelen en grenzen gelijk zullen zijn aan deze voor zelfstandige 
bedrijfsleiders.

De regering zal aan de sociale partners vragen om te onderzoeken in welke mate een bepaald percentage 
van de loonstijgingen bij akkoord kan worden aangewend voor bijdragestortingen in aanvullende 
pensioen plannen, totdat in elke sector een bijdrageniveau van minimaal 3% bereikt is. Deze mogelijkheid 
kan opgevat worden in een meerjarenperspectief, maar moet wel bindend gemaakt worden.

De regering zal voorstellen om dit dossier toe te voegen aan de agenda van het volgend interprofessioneel 
akkoord.

Het wordt mogelijk gemaakt voor de werknemers om een vrij aanvullend pensioen in de tweede pijler op 
te bouwen via inhoudingen op het loon verricht door de werkgever. De werknemers bepalen, binnen 
bepaalde grenzen, vrij het bedrag. De fiscale voordelen zullen gelijk zijn aan deze die van toepassing zijn 
voor aanvullende pensioenstelsels die door werkgevers worden ingesteld.

De regering zal maatregelen uitwerken die de vervroegde uittreding met aanvullende pensioenen 
ontmoedigen zodat het aanvullend pensioen niet opgenomen kan worden voor het wettelijk pensioen 
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en zodat de bepalingen in de pensioenreglementen die tot vroegtijdige pensionering aanzetten, worden 
verboden, mits overgangsmaatregelen.

De regering zal erop toezien dat België aantrekkelijk blijft voor de pan-Europese pensioenfondsen.

De BVPI informeerde zijn leden over de inhoud van het regeerakkoord aangaande de drie pensioenpijlers.

3.15 OVERIGE ACTUALITEIT BELGIË

3.15.1 Minimum rendementsgarantie 

Het VBO formuleerde een voorstel met betrekking tot de minimum rendementsgarantie. Uitgangspunt is 
dat de minimale rendementsgarantie verzekerbaar moet blijven in het kader van een evenwichtige 
verantwoordelijkheid van de inrichter.

Dit voorstel onderscheidt zich van de huidige toestand, onder andere door volgende elementen:

pp Een variabel minimumrendement; er moet echter voor een zekere stabiliteit worden gezorgd om jojo-
effecten te vermijden; de rentevoet wordt pas aangepast als het gemiddelde van de OLO-tarieven met 
meer dan 0,5 punt de rentevoet die van toepassing is, overschrijdt;

pp De aangeslotenen die uit het plan zijn gestapt en die hun reserves bij de vroegere inrichter hebben 
gelaten (dat wil zeggen de slapers) zullen een keuze moeten maken binnen de 12 maanden in plaats 
van binnen een niet in de tijd beperkt periode;

pp De garantie zal niet meer worden berekend zoals bij de huidige “spaarboekjesformules”; met andere 
woorden, de huidige garantie van 3,25/3,75% blijft van toepassing op de reserves die voor de datum 
van toepassing van de nieuwe formule, namelijk 1 januari 2015, werden vergaard.

De nominale rentevoet van 3,25% is momenteel in reële termen zeer hoog omwille van de nul-inflatie. 
Uit de jaarlijkse BVPI financiële enquête blijkt dat de minimale rendementsgarantie alleszins voor het 
verleden weinig problemen stelt. Wel merken we op dat het OLO rendement op 10 jaar vandaag 
(februari 2015) nog slechts 0,57% bedraagt. Verder stelt zich ook de vraag welke financiële instrumenten 
zonder al te veel risico voldoende return bieden om op lange termijn de minimale rendementsgarantie 
van 3,25% af te dekken. Dit stelt voornamelijk een probleem voor startende of snel groeiende 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of voor pensioentoezeggingen die meer dan het wettelijk 
minimum beloven bv. door een jaarlijkse garantie te bieden in plaats van een lange termijngarantie of 
door de 3,25% garantie ook aan te bieden aan slapers of zuivere cash balance plannen met nog geen of 
een beperkte buffer. Ook verzekeraars matchen rentegarantie van werkgevers niet meer.

Een eventuele wijziging van de minimum rendementsgarantie is een bevoegdheid van de sociale 
partners. Het gaat immers om een bepaling uit de sociale- en arbeidsrechtelijke wetgeving en maakt 
aldus inherent deel uit van de pensioentoezegging.

Voor BVPI is het van groot belang dat de rendementsgarantie transparant en eenvoudig beheerbaar is. 
Een afwijking van de “spaarboekjesformule” zoals in het VBO voorstel lijkt ondermeer vanuit dit opzicht 
niet wenselijk.

3.15.2 Eénheidsstatuut arbeiders-bedienden

Zelfs nu er wettelijk een regeling werd uitgewerkt, verdiept de sector zich verder over de harmonisatie 
van de arbeiders-bedienden en de implementatie in de aanvullende pensioentoezeggingen.
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4 HET LEVEN VAN ONZE VERENIGING

4.1 NIEUWE LEDEN IN 2014

Inrichter Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking

Pensioenfonds IBP van de Handel in Brandstoffen OFP

Toetredend lid ABN AMRO Bank NV

Toetredend lid KPMG Advisory

Toetredend lid M&G Investment Management (M&G Investments)

Toetredend lid Muzinich & Co Ltd Succursale de Paris 

Toetredend lid Pictet Asset Management

Toetredend lid Schröder Investment Management (Luxembourg) SA Belgium Branch

4.2 ONTSLAGEN IN 2014

Ontslag Toetredend Lid Banque Triodos

Ontslag Toetredend Lid Precisis

4.3 DEELNEMERS AAN ACTIVITEITEN VAN BVPI IN 2014

Activiteit Deelnemers

Gesloten Vorming 70

BPA© 64

Seminaries 77

Infosessies 336

Lunch causerieën 89

Consultatieve Werkgroepen 55

TOTAAL 942
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Deelnemers diverse BVPI werkgroepen ± 220

Correspondenten InfoFlash 1025

Persconferenties 20 (geschreven pers, radio & TV)

4.4 VOORLOPIGE RESULTATEN FINANCIËLE ENQUÊTES 2014

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

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

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 2014 zoals bekomen in 
de peiling van januari 2015. De definitieve resultaten 2014 worden opgevraagd in de maand maart 2015 
en zullen worden voorgesteld tijdens het Financieel Seminarie van 30 april 2015 en nadien gebundeld 
worden in een uitgebreid rapport.

Resultaten

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

Rendement

Het gewogen gemiddeld rendement in 2014 bedraagt +11,86%. Over een langere periode behalen IBP’s 
de volgende rendementen:

Nominaal  
jaarlijks netto rendement

Reëel (na inflatie) 
jaarlijks netto rendement

 2014 11,86% 12,28%

 3 jaar 10,20% 9,18%

 5 jaar 7,78% 5,80%

10 jaar 5,84% 3,78%

15 jaar 3,81% 1,79%

20 jaar 6,53% 4,56%

25 jaar 6,34% 4,22%

Sinds 1985 6,97% 4,80%
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De spreiding van de activa ziet er als volgt uit: 

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

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

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

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

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

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

De definitieve resultaten 2014 zullen met meer informatie en een uitgebreidere analyse beschikbaar zijn 
in het Rapport betreffende de financiële enquête over het boekjaar 2014. 

4.5 PERSCONFERENTIES

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

Daarnaast organiseerde zij in 2014 twee persconferenties:

4.5.1	 Persconferentie	van	3	februari	2014	

De persconferentie van 3 februari 2014 stond in het teken van de resultaten van de Belgische IBP’s over 
het boekjaar 2013. 

Na het goede rendement over het jaar 2012 (+12,3%) behaalden de Belgische 2e pijler pensioenfondsen 
(IBP’s) over het jaar 2013 een gemiddeld gewogen beleggingsrendement van 6,73%.

“De democratisering van de 2e pijler aanvullende pensioenen blijft zich voortzetten en bereikt reeds 
2,8 miljoen Belgen. Dit komt grofweg overeen met 75% van de werknemers en 45% van de zelf-
standigen, wat een verdubbeling betekent van de 2e pijler over de voorbije 10 jaar.”

“Het aantal aangeslotenen bij pensioenfondsen verviervoudigde de voorbije tien jaar.”

Op 31 december 2014 zagen we de volgende gespreide activaverdeling:

pp 36% in aandelen, 

pp 47% in obligaties,

pp 7% in vastgoed, 

pp 4% in liquiditeiten,

pp 5% in andere beleggingen (voornamelijk infrastructuur en private equity…).

De pensioenfondsen blijven aandachtig voor het tegenpartijrisico en de spreiding ervan, alsook dat er 
binnen de pensioenfondsen een groeiende interesse voor reële activa en infrastructuur bestaat.

Naast 9 vertegenwoordigers van de schrijvende pers (Belga, Verzekeringswereld, De Tijd, De Morgen, 
Gazet van Antwerpen, L’Echo en Trends) waren ook 5 vertegenwoordigers van de audiovisuele pers (RTL, 
Kanaal Z, VRT) aanwezig.
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4.5.2	 Persconferentie	S1-2014	(17	september	2014)

Op 17 september 2014 werden de resultaten van de tussentijdse financiële enquête over de eerste zes 
maanden van 2014 aan de pers voorgesteld.

Na het goede rendement over het jaar 2013 (+6,73%) behaalden de Belgische IBP’s over de eerste helft 
van het jaar 2014 een gemiddeld gewogen beleggingsrendement van 5,71%.

Op 30 juni 2014 zagen we de volgende gespreide activaverdeling:

pp 30% in aandelen, 

pp 48% in obligaties

pp 8% in vastgoed, 

pp 4% in liquiditeiten,

pp 11% in andere beleggingen (voornamelijk infrastructuur en private equity…).

Deze enquête leert bovendien:

pp Rendementen zijn goed want alle activaklassen deden het goed, maar ze worden vooral gestuwd door 
de verdere verlaging van de rente.

pp Het toekomstige rendement ligt daardoor laag zeker op obligaties. Indien obligaties worden gehouden 
tot op de vervaldag, is het toekomstig rendement beperkt tot ongeveer 1,5%.

pp Het gevaar van deze aanhoudende lage rente is dat iedereen meer rendement en dus meer risico 
opzoekt en dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Aangezien activa duur zijn, vallen “asset bubbles” immers 
niet uit te sluiten.

pp Onzekerheid is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak waarom vraag niet aantrekt.

Tijdens deze persconferentie waren 5 vertegenwoordigers van de schrijvende pers aanwezig (Belga,  
De Tijd, L’Echo, Trends) en 1 vertegenwoordiger van de audiovisuele pers (Kanaal Z).

4.6 BELGIAN PENSION ACADEMY (BPA©)

De BVPI 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:

pp 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.

pp Module II analyseert de juridische, prudentiële, sociale, fiscale en boekhoudkundige aspecten evenals 
de rapporteringsverplichtingen en de interne en externe communicatie van IBP’s.

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

Alle lesgevers van de BPA© opleiding beschikken 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 
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operationele organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, als werknemers- of werkgevers-
vertegenwoordiger, als sectorinrichter of als werknemer van de bijdragende onderneming met 
verantwoor delijk heden 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 gaat van 
start in april 2015. Hiervoor hebben zich 16 deelnemers ingeschreven. 

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© wordt erkend door het Instituut van Actuarissen (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. 

4.7 VORMINGEN VOOR BESTUURDERS VAN IBP’S

Sinds 2007 organiseert BVPI een opleiding specifiek gericht naar de IBP’s. Deze opleiding, bestuurders-
vorming 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 onder-
werpen:

pp De financiële aspecten en de beleggingen;

pp De juridische, sociale en fiscale aspecten;

pp De boekhoudkundige en actuariële aspecten.

In 2014 organiseerde de Vereniging 3 volledige bestuurdersvormingen: bij GE Pension Fund OFP, bij het 
Pensioenfonds Belgacom OFP en bij de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening van de Ford Onder-
nemingen in België OFP.

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

Erik Baeckelandt (Towers Watson), Kurt Cappoen (PWC), Thierry Denayer (Stibbe), Jan De Smet 
(Pensioenfonds Agfa Gevaert), Dieter Dillien (Stibbe), Cedric Hayen (ING IM), Patrick Mariën (Aon 
Hewitt), Edwin Meysmans (Pensioenfonds KBC), Sven Schroven (Towers Watson), Michel Snoeks (Aon 
Hewitt), Lut Sommerijns (Loyens & Loeff), Alexander Vandenbergen (Lydian), Arwen Werniers (Lydian).
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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 de Vereniging. Deelname aan de 
lunchcauserie is gratis.

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

In 2014 werden de volgende lunchcauserieën georganiseerd:

30 januari 2014 ”Obligatiebeheer: filosofie, expertise en verwachtingen voor 2014”

Sponsor Carmignac Gestion

Inhoud Tijdens deze lunchcauserie werd uitgebreid aandacht besteed aan het renterisico dat kan bestaan 
binnen obligatieportefeuilles.

Frédéric Jacob, Head of Country Belgium bij Carmignac Gestion, lichtte eerst kort de macro-
economische visie toe. Vervolgens ging Keith Nay, Beheerder Fixed Income bij Carmignac Gestion, 
vanuit zijn ervaring uitgebreid in op belangrijke pijlers voor het investeringsproces bij bedrijfs-
obligaties en de mogelijke risicoafdekkingen in geval van stijgende rente. Hij gaf tevens een korte 
toelichting over contingent convertible obligaties (CoCo Bonds), obligaties die op bepaalde 
momenten automatisch omgezet worden in aandelen. Hij vulde dit naast een theoretische 
benadering ook aan met een persoonlijke visie en commentaar.

20 maart 2014 ”Investeringsopportuniteiten in geval van een scherpe stijging van de interestvoeten 
en kortetermijn paniek”

Sponsor Franklin Templeton Investments

Inhoud Recente macro-economische evoluties hebben geleid tot een verhoogde volatiliteit op de obligatie-
markten en pertinente verschillen op het gebied van monetaire politiek. De tendens van stijgende 
rentes heeft zich duidelijk doorgezet in zowel de ontwikkelde markten als de groeimarkten. In de 
opkomende markten tekenen zich meer en meer onderlinge verschillen af.

Tijdens deze lunchcauserie ging Elsa Goldberg, Vice President – Senior Product Manager Franklin 
Templeton Fixed Income Group, in op deze verschillende macro-economische evoluties met de 
bijhorende opportuniteiten en risico’s binnen de obligatiemarkten. De focus werd gelegd op de wijze 
waarop een Belgisch pensioenfonds hierop best kan inspelen.

De lunchcauserie werd ingeleid door Gisèle Dueñas Leiva, Sales Manager – Institutions.
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29 april 2014 ”Evoluties in 2014 in de grote Europese vastgoedmarkten – Investment beliefs – 
Europa herneemt zich, maar elk op zijn ritme”

Sponsor La Française

Inhoud Tijdens deze lunchcauserie werden de grote evoluties en verwachtingen in de Europese vastgoed-
markten besproken. In 2013 evolueerden de verschillende Europese vastgoedmarkten in verspreide 
slagorde als gevolg van de uiteenlopende economische situaties, maar ook door structurele 
verschillen. Hoewel voor 2014 en 2015 een algemene herneming wordt verwacht, lijken verschillende 
investeringsstrategieën aangewezen.

Antonin Prade, Head of Real Estate Research van La Française lichtte samen met Philippe Peirs, Head 
of International Real Estate Business Development van La Française, de verschillende macro-
economische evoluties toe en ging daarbij uitgebreid in op de daaruit voortvloeiende opportuniteiten 
en risico’s voor investeerder die (rechtstreeks of onrechtstreeks) in vastgoed (willen) investeren.

De lunchcauserie werd ingeleid door Alain Gerbaldi, Vice-Président du Conseil de Surveillance – 
LFAM International en Andrea Bertocchini, Head of Northern Europe & Benelux – LFAM.

16 mei 2014 ”Emerging Markets debt review and outlook”

Sponsor HSBC

Inhoud Na de recente geopolitieke spanningen tussen Oekraïne en Rusland en rekening houdend met de 
vrees inzake de vertraging van de Chinese groei en evoluties in het Amerikaanse monetaire beleid, 
rijzen er vele vragen bij de obligaties uit emerging markets.

Olga Yangol, Senior Emerging Markets Debt Product Specialist van HSBC Global Asset Management 
besprak de recente evoluties op deze markten en deelde de posities en visies van HSBC.
Concreet blijven er volgens haar in dit zeer diverse universum opportuniteiten bestaan met een 
beheerd risico en blijken een aantal institutionelen, pensioenfondsen en verzekeraars hier recent nog 
meer op ingezet te hebben om voordeel te halen uit de aantrekkelijke rendementen van deze groep 
activa.

De lunchcauserie werd ingeleid door Thierry Vaissade, Head of Institutional Sales Benelux, HSBC.

25 september 2014 ”Bestuurdersaansprakelijkheid en aanvullende pensioenen”

Sponsor Claeys & Engels en AIG

Inhoud De Wet op de IBP’s uit 2006 voerde een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurder van de OFP 
in. Tijdens deze lunchcauserie werd ingegaan op de materie van de aansprakelijkheid van bestuurders 
en/of leden van andere operationele organen van de OFP’s.

Tijdens het eerste deel van de lunchcauserie lichtte Jan Van Gysegem, Partner Claeys & Engels, toe 
waarin een mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en van leden van de operationele organen 
van een OFP kan bestaan. Hij gaf ook een aantal aandachtspunten mee uit de praktijk in vennoot-
schappen en pensioenfondsen in binnen- en buitenland. Vervolgens lichtte Lien Fonderie, Underwriter 
AIG, enkele essentiële elementen van een marktconforme verzekering aansprakelijkheid toe, zowel 
wat betreft de aangeboden dekkingen als de manier waarop zulk risico onderschreven wordt.
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16 oktober 2014 ”SmartBeta beheer in aandelen, een effectieve oplossing om de beta van 
aandelenmarkten te capteren?”

Sponsor AXA IM

Inhoud We stellen vast dat aandelen een redelijk aandeel vertegenwoordigen in de portefeuilles van de 
Belgische IBP’s. Anderzijds is het vandaag duidelijk dat klassieke markt-gewogen beleggingsindexen 
bepaalde risico’s bevatten. O.a. daarom zoeken economisten sinds geruime tijd naar alternatieve 
wijzen om de voordelen van aandeleninvesteringen, indexen, actief beheer, risico management, 
tactische beslissingen, etc. te combineren.

Tijdens deze lunchcauserie besprak Jonathan White, Deputy Head of Client Portfolio Management bij 
AXA IM (Rosenberg Business Unit), de verschillende technieken (klassieke indexen, alternatieve indexen, 
factor investing, …) met een focus op SmartBeta techniek en zijn voor- en nadelen op het gebied van 
risico/return combinatie. Vervolgens ging hij in op een manier om SmartBeta te implementeren in de 
portefeuille, en tot slot besprak hij hoe een pensioenfonds hier zelf mee aan de slag kan gaan.

De lunchcauserie werd ingeleid door Pol Pierret, Country Manager AXA IM Benelux.

4.9 INFOSESSIES & SEMINARIES

In 2014 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

4.9.1 Infosessies

9 januari 2014 ”De impact van de EMIR verordening op IBP’s”

Inhoud De EMIR verordening is een Europese verordening die tot doel heeft de stabiliteit, transparantie en 
efficiëntie op de derivatenmarkt te verbeteren. Ze bestaat uit drie grote luiken:
pp De clearingverplichting,
pp Risicobeheersingsmaatregelen en
pp Rapporteringsvereisten.

Enkel voor de clearingsverplichting is er in sommige gevallen van derivatentransacties een uitstel van 
de verplichting voor pensioenfondsen. De overige bepalingen zijn alleszins van toepassing van zodra 
de OFP derivatentransacties verricht, soms met een retroactieve werking op transacties of uitstaande 
transacties vanaf 16 augustus 2012 en alleszins met een rapporteringsverplichting voor alle derivaten-
klassen van toepassing op 12 februari 2014. Ook al kunnen sommige verplichtingen uitbesteed 
worden aan de vermogensbeheerder of de custodian, aangezien de OFP de eindverantwoordelijk heid 
draagt en op geconsolideerde wijze dient te reconciliëren, is het nu ook haar opdracht om de nieuwe 
verplichtingen goed te organiseren en te coördineren tussen de verschillende spelers in de transactie-
keten.

Doel van deze infosessie was voor BVPI om haar leden te informeren over de huidige stand van zaken 
en de praktische impact die dit zal hebben voor de pensioenfondsen die derivatentransacties 
verrichten.

Sprekers Frédéric de Bleye – Senior Manager, PwC
Ann Devos – Coördinator, FSMA Toezicht op de IBP’s en de Aanvullende Pensioenen
Cynthia Radelet – Head of Business Process and Support, Adjunct Directeur Bank Degroof
Laurent Goffinet – CFA Senior Portfolio Manager, Bank Degroof

Inschrijvingen 71
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26 juni 2014 ”Recente wijzigingen aan de wetgeving rond aanvullende pensioenen”

Inhoud Het Parlement stemde in haar laatste werkweek voor de verkiezingen nog twee wetten inzake 
aanvullende pensioenen:
pp Wet houdende diverse bepalingen
pp Wat aanvullende pensioenen van 8 mei 2014 bevoegdheid van de arbeidsrechtbank

Deze twee wetten hebben onder andere betrekking op:
pp Uittreding
pp Communicatie aan de burger vanuit DB2P
pp De creatie van een Wet Aanvullende Pensioenen voor zelfstandige bedrijfsleiders
pp Pensioenleeftijd in het kader van pensioenreglementen
pp Verjaring
pp Bevoegde rechtbank inzake geschillen betreffende aanvullende pensioenen

Doel van deze infosessie was om de BVPI leden te informeren over de recente wijzigingen en de 
praktische impact hiervan voor de pensioenfondsen, de sectorale pensioeninrichters en elkeen die 
betrokken is bij de materie van de aanvullende pensioenen. Hiervoor werden de verschillende topics 
vanuit een theoretische en praktische invalshoek belicht. Tot slot werd een korte vooruitblik gegeven op 
de te verwachten toekomstige discussie en mogelijke wijzigingen.

Sprekers Florence Delogne, Kabinet Pensioenen
Steven Janssen, Sigedis
Luc Vereycken, Voorzitter Commissie Aanvullende Pensioenen Zelfstandigen (CAPZ)
Stephan Neetens

Inschrijvingen 84

25 september 2014 ”Rapport Commissie Pensioenhervorming 2020-2040”

Inhoud De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, in 2013 opgericht door de ministers De Croo en 
Laruelle en bestaande uit 12 experten inzake pensioenen en vergrijzing, heeft op 16 juni 2014 haar 
rapport voorgesteld. Dit bevat verschillende aanbevelingen om het Belgische pensioensysteem te 
hervormen met het oog op de versterking van de sociale en financiële duurzaamheid ervan.

Doel van deze infosessie was om de leden van BVPI en andere geïnteresseerden te informeren over 
de verschillende voorstellen van de Commissie. Er was ook uitgebreid gelegenheid om vragen te 
stellen aan de sprekers en met hen in debat te gaan.

Sprekers Frank Vandenbroucke, KULeuven
Françoise Masai, erevicegouverneur van de Nationale Bank van België

Inschrijvingen 52
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5 november 2014 ”Actualia DB2P”

Inhoud Sigedis informeerde de pensioeninstellingen over de stand van zaken van de aangiften in DB2P. Deze 
rapportering gebeurde aan de hand van 10 indicatoren die werden toegelicht in deze infosessie. Dit is 
een eerste tool die aan de pensioeninstellingen ter beschikking werd gesteld om feedback te krijgen 
over de DB2P aangiften. Dit moet de pensioeninstellingen in staat stellen te werken aan eventuele 
onvolkomenheden om onnodige fiscale sancties voor de inrichter, met een mogelijk verhaal op de 
pensioeninstelling of zijn dienstverleners, te vermijden.

Doel van deze infosessie was eveneens om BVPI leden te informeren over de huidige stand van zaken, 
enerzijds aangaande de exploitatie van de gegevens binnen DB2P en anderzijds aangaande de praktisch 
impact van de recente wet diverse bepalingen op de aangiften van gegevens door de pensioen fondsen.

Sprekers Martine Mezecaze – Directie Bijzondere Toepassingen, RSZ
Stephan Neetens – Secretaris-generaal, BVPI
Steven Janssen – Algemeen Directeur, Sigedis vzw
Serge Tubeeckx – Pensioenfondsen Gas- en Elektriciteitssector
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16 december 2014 ”IORP II”

Inhoud Doel van deze infosessie was om BVPI leden te informeren over de stand van zaken aangaande de 
herziening van de IORP II richtlijn. Eerst en vooral kreeg men een overzicht van de doelstellingen en 
de belangrijkste pijlers van het voorstel van de Europese Commissie zoals dit in maart 2014 gepubli-
ceerd werd. Nadien werd een overzicht gegeven van de positie van de Belgische overheid in de aan 
de gang zijnde discussie binnen de Europese Raad. Ten slotte lichtte BVPI toe hoe ze de belangen van 
de Belgische pensioeninstellingen in dit dossier verdedigt.

Sprekers Saskia Van Ewijk – Europese Commissie, Directoraat-Generaal Financiële Stabiliteit, Financiële 
Diensten en Kapitaalmarktenunie
Luk Behets – Adviseur FSMA
Stephan Neetens – Secretaris-generaal, BVPI
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4.9.2 Seminaries

24 april 2014 ”Beleggingen en rendementen van Belgische IBP’s in 2013 &
Tendensen en toekomstige evoluties”

Inhoud Meerdere eminente sprekers gaven ons hun visie over de huidige economische toestand, de nieuwste 
ontwikkelingen op prudentieel, juridisch en financieel vlak m.b.t. risicobeheersing.

Sprekers Philip Neyt, Voorzitter BVPI
Bart De Wit, Senior Advisor BVPI
Jean-Paul Servais, Voorzitter FSMA
William De Vijlder, Chief Economist BNP IP
Baudouin Van Male De Ghorain, Hydralis OFP
Bart De Coster, IBP AWW OFP
Olivier Poswick, Pensioenkas Tractebel OFP 

Inschrijvingen 77
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4.10 WERKGROEPEN

De BVPI heeft verschillende werkgroepen gecreëerd om de betrokkenheid van al haar leden bij haar 
lobbyactiviteiten te verhogen. Alle effectieve en toetredende leden kunnen 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 2014 waren volgende werkgroepen actief:

Werkgroep Activiteiten in 2014 en perspectieven voor 2015

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

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

Sigedis BVPI is als representatieve vereniging van pensioeninstellingen en sectorale pensioeninrichters verte-
genwoordigd in de verschillende werkgroepen en comités van Sigedis en de Databank tweede 
pensioen pijler. Ten einde de bekommernissen van haar leden goed te kennen en een optimale 
informatie doorstroming te organiseren kwam de interne BVPI werkgroep Sigedis in 2014 zowel op 
een digitale als fysieke wijze bijeen en ontvingen de leden van de werkgroep op zeer regelmatige 
basis een terugkoppeling van de discussies terzake.

Revisor en KB 
jaarrekeningen

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

IORP II In samenwerking met IA|BE werd in het kader van de herziening van de IORP richtlijn in mei 2012 een 
technische werkgroep opgericht. Deze werkgroep bracht de betreffende experts samen en kwam ook 
in 2014 een aantal keren samen. De vergaderingen in 2014 werden gewijd aan de resultaten van de 
Quantitative Impact Study en aan EIOPA’s discussienota aangaande de evaluatie van de sponsor 
support.

4.11 CONSULTATIEVE WERKGROEPEN

4.11.1 Sectoren (CWS)

De BVPI organiseert al sinds enkele jaren de sectorale inrichters en pensioenfondsen binnen de 
Consultatieve Werkgroep Sectoren (CWS) van de BVPI. In 2014 hebben we getracht om de goede 
werking verder te optimaliseren. 

4.12 PUBLICATIES

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

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

In 2014 werd een projectplan voorgesteld voor een vernieuwing van de BVPI website en het bijhorende 
ledennet. Met dit project wil men een aantal doelstellingen realiseren:

pp Hogere efficiëntie van de administratieve processen;

pp Betere doorstroming van informatie en communicatie aan de leden;

pp 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) combineert. 
Een dergelijk systeem is specifiek ontworpen voor verenigingen en federaties en biedt zeer veel 
mogelijkheden, zowel voor de interne werking van de BVPI als voor de contacten met leden en derden. 

De nieuwe website zal in de loop van 2015 ontwikkeld worden. Men mikt op een eerste versie in juni 
2015. Na een testfase in de maanden juli en augustus 2015 hopen we de nieuwe website met al zijn 
toepassingen te presenteren op het ledenevent van september 2015.

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.

pp Inhoudelijke onderwerpen

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

06-20140121 Rondschrijven FSMA jaarlijks verslag en statistieken 2013

14-20140214 Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden inzake aanvullende pensioenen: Advies Nationale Arbeidsraad (NAR)

15-20140214 Voorontwerp van Wet m.b.t. aanvullende pensioenen d.d. 14/02/2014

16-20140217 FSMA rapportering 31/12/2013 Volatiliteit van de portefeuille – De BVPI/Bank Degroof variantie-
covariantiematrix

17-20140221 EMIR Communicatie FSMA

18-20140221 Fiscale fiches en Bericht aan de Schuldenaars Pensioenen (281.11)

20-20140227 Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden inzake aanvullende pensioenen: Tekst neergelegd bij de Kamer

23-20140305 Wetswijziging betreffende de clausule voor aanwijzing van de wettelijke erfgenamen als begunstigden van 
een levensverzekeringsovereenkomst

23-20140305 Nota begunstigingsaanwijzing Contassur

31-20140327 Het ontwerp aangaande de nieuwe IORP II Richtlijn is beschikbaar

34-20140423 FATCA: Akkoord USA-België getekend: Belangrijke vereenvoudiging voor 2e pensioenpijler

38-20140509 Wijninckx-bijdrage: amendement betreffende de sectoren

42-20140528 Stand van zaken on-going capita selecta Europese regelgeving

44-20140528 Uitvoering Boekhouding OFP

46-20140606 Pro memorie – Wijninckx-bijdrage Aangifte Premium – Sectorale pensioenstelsels

48-20140613 De controle van de IBP’s blijft bij de FSMA

49-20140613 Belgisch Pensioenfonds genomineerd voor Nederlandse Pensioen Awards
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50-20140616 Publicatie rapport van de Commissie pensioenhervorming 2020-2040

53-20140620 Een Belgisch pensioenfonds wint een Nederlandse Pensioenprijs

54-20140626 Wetten m.b.t. aanvullende pensioenen. Publicatie in het Belgisch Staatsblad

56-20140626 Benoeming Secretaris-Generaal BVPI

62-20140725 Verplichtingen van de werkgevers t.o.v. DB2P. De deadline van 31/12/2014 nadert.

64-20140729 Sectoraal aanvullend pensioenstelsel: wijziging debiteur van de bijzondere bijdrage van 8,86%

65-20140801 EIOPA-consultatie aangaande de voorstellen tot Richtlijnen betreffende het gebruik van de LEI

69-20140805 Europese verordeningen betreffende beperkende maatregelen tegen Rusland

71-20140912 Benoeming van de nieuwe Commissarissen van de Europese commissie

76-20140915 Europese verordeningen betreffende beperkende maatregelen tegen Rusland – Update

77-20140915 Notie betaling of toekenning in het kader van de inwerkingtreding van artikel 64 van de Programmawet van 
22 juni 2012

79-20141008 Regeerakkoord

81-20141010 Regeerakkoord – 2de lezing

82-20141010 Nieuwe minister van pensioenen

84-20141010 In memoriam Jos Berghman

85-20141017 Regeerakkoord – errata

90-20141020 EIOPA consultatie rond “Further Work on Solvency of IORPs”

91-20141020 Hervormingsvoorstellen van de Commissie betreffende EIOPA

92-20141114 EIOPA guidelines aangaande het gebruik van de LEI

97-20141211 Mogelijk uitstel Sigedis aangifte intern gefinancierde individuele pensioentoezeggingen

101-20141219 Aangiftetermijn gefinancierde individuele pensioentoezegging verschuift naar 30 juni 2015

4.12.3 Persoverzichten

Er verschijnen heel wat artikels in de gespecialiseerde pers over de aanvullende pensioenen. Voor zover 
relevant heeft BVPI dit in een persoverzicht gebundeld. In 2014 werden er 25 persoverzichten 
aangeboden. 

4.12.4 Newsletters

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

Deze Newsletters zijn uitsluitend in het EN en/of het FR ter beschikking. In 2014 publiceerde Pensions-
Europe 1 Newsletter en AIEP 31.

Ook andere nieuwsbrieven werden verspreid onder onze leden, meer bepaald die van de Faculteit 
Rechts geleerdheid (KU Leuven), Leergang Pensioenrecht (4) en van AXA WF Optimal Income (1). 
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4.13 VERTEGENWOORDIGING

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

4.13.1 PensionsEurope

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

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

4.13.2 AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires)

BVPI 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’. De BVPI neemt deel aan diverse vergaderingen van AEIP, met name aan de 
technische commissies “Coordinated retirement schemes” en “Pension Schemes” alsook aan de werk-
groep “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 de BVPI de activiteiten in de verschillende commissies (sociale, fiscale en 
juridische Commissie) en neemt ze deel aan de werkzaamheden indien er relevante onderwerpen voor 
de sector op de agenda staan.

4.13.4 Amcham (American Chamber of Commerce in Belgium)

Als lid van AmCham volgt de BVPI de activiteiten en neemt ze deel aan de werkzaamheden indien er 
relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.

4.13.5 IPE Awards

IPE (Investment & Pensions Europe), het Europees informatieblad gespecialiseerd in het domein van 
investeringen en pensioenen, organiseerde in 2014 zijn 14de uitreiking van de IPE Awards (het equivalent 
van de Oscars voor pensioenfondsen).

De Belgian Country Award voor 2014 werden gewonnen door zowel Integrale als Amonis OFP. 

De BVPI feliciteert Integrale en Amonis OFP voor deze onderscheiding.

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

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






