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Waren 2014 en 2015 op het vlak van pensioenen 
en aanvullende pensioenen al erg bewogen 
jaren dan kan men zeggen dat deze in 2016 in 
een nog grotere stroomversnelling terecht zijn 
gekomen. 

Zowel het wettelijk kader op nationaal niveau, als op 
Europees niveau ondergingen ingrijpende wijzigingen. 
Tevens werden tal van wetgevende initiatieven 
gelanceerd of althans een aanzet daartoe gegeven. Deze 
initiatieven hebben doorheen het gehele jaar aanleiding 
gegeven tot grote maatschappelijke debatten.

Dit alles kadert stuk voor stuk in een gewijzigde en heel 
specifieke context.

Vooreerst is er de demografische evolutie welke 
onomstootbaar een snelle vergrijzing van onze 
samenleving aantoont. Mensen leven steeds langer 
en kunnen desgevallend ook langer genieten van een 
welverdiend rustpensioen. De keerzijde hiervan is 
evenwel dat de klassieke wettelijk pensioenen onder een 
heel grote druk komen te staan.

Europa heeft dit begrepen en spoort haar lidstaten 
heviger dan ooit aan tot het nemen van accurate 

maatregelen om de 
1ste pijler pensioenen 
betaalbaar te houden. Zo 
werd België gesommeerd 
om haar actieve bevolking 
langer te laten werken 
wat moet resulteren in 
meer bijdragen aan ons 
sociaal zekerheidsstelsel 
en een uitgestelde 
pensioenverplichting voor de overheid. 

Al deze Europese aanbevelingen vertaalden zich 
op Belgisch nationaal niveau enerzijds reeds in 
de wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van 
de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot 
wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot 
het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd 
voor het overlevingspensioen, waarbij de wettelijke 
pensioenleeftijd tegen 2030 gradueel wordt 
opgetrokken tot 67 jaar, en anderzijds in de wet van 18 
december 2015, tot waarborging van de duurzaamheid 
en het sociaal karakter van de aanvullende pensioenen 
en tot versterking van het aanvullende karakter ten 
opzichte van de rustpensioenen, welke in werking trad 
op 1 januari 2016.
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Op nationaal niveau betekende deze laatste wet evenwel 
dat talrijke pensioenfondsen getroffen werden door 
implementatiemoeilijkheden op korte termijn. Erger nog 
was dat door de snelheid waarmee de wet genomen was, 
er talrijke interpretatieproblemen en onduidelijkheden 
dienden opgelost te worden. Om hieraan op een zo kort 
mogelijke termijn te verhelpen werd er een werkgroep in 
de schoot van de CAP samengesteld waar alle betrokken 
stakeholders actief in participeerden. Deze resulteerde 
in twee adviezen uitgaande van de CAP (Advies nr. 37 
en 38), waardoor het overgrote deel van de problemen 
een al dan niet pragmatische oplossing kregen. Ondanks 
deze inspanning werden evenwel niet alle problemen 
opgelost en op sommige vlakken werden rechten van de 
aangeslotenen retro-actief ingekort wat het vertrouwen in 
de tweede pijler helemaal niet ten goede komt. 

Een andere heel specifieke context, die het beleid sterk 
heeft beïnvloed, was het aanhoudende lage rente klimaat 
en de lage economische groei vooruitzichten .

Deze tendens zet Europa en meer specifiek EIOPA 
(The European Insurance and Occupational Pensions 
Authority) opgericht als toezichthouder op de financiële 
sector binnen Europa, er toe aan om de “long for low 
scenario’s” stevig onder de loupe te nemen in de door 

haar in 2017 georganiseerde 
stress test voor aanvullende 
pensioenfondsen. Tevens 
blijft EIOPA pogingen 
ondernemen om een 
kwantitatief kader voor 
pensioenfondsen op 
te leggen. Haar opinie 
van april 2016 over “A 
common framework for 
risk assessment and transparency” is hierin een laatste 
demarche. Ik was als lid van de Occupational Pension 
Stakeholder Group binnen EIOPA bijzonder actief 
in de debatten om geen geharmoniseerd uniform 
kwantitatief kader in te voeren. Bovendien hebben we 
jarenlang succesvol gestreden om de EU Commissie, EU 
Parlement en de Raad te overtuigen dit niet te doen, 
waardoor uiteindelijk geen kwantitatief kader (Pijler 1), 
werd ingelast in de nieuwe IORP-II Richtlijn. Onder onze 
implus verkregen we binnen EIOPA’s OPSG (Occupational 
Pension Stakeholder Group) dat de ganse OPSG 
haar unaniem negatief heeft uitgesproken over zo’n 
geharmoniseerd kader…..maar het gevaar op invoering 
Is daarom nog niet geweken….. EIOPA zoekt nu steun bij 
de ESRB en FSB voor het common framework for risk 
assessment and transparancy.
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Op Belgisch niveau vertaalt zich dat dan weer in de druk 
welke FSMA uitoefent om de impliciete actualisatievoet 
(rekening houdend met de door de pensioenfondsen 
aangelegde reservebuffers) onder de 4% te houden. 
Fondsen die daar niet aan voldeden werden door de 
FSMA gevraagd de door hen toegepaste rendementen en 
actualisatievoet te staven en een actieplan hieromtrent uit 
te werken op korte termijn.

Om op lange termijn aanvaardbare rendementen 
te kunnen neerzetten is het voor pensioenfondsen 
essentieel dat zij kunnen blijven beleggen in de reële 
economie en dat zij zich effectief kunnen gedragen 
als lange termijn investeerders.  Thans beleggen 
de Belgische Pensioenfondsen drie vierden van hun 
reserves in de reële economie, wat de beste garantie 
is voor een welvaartsvast rendement, om de kostprijs 
van het aanvullend pensioen onder controle te houden, 
en het minimumrendement op de pensioenplannen te 
kunnen inlossen. 

Een derde grote contextwijziging is de voortgezette 
zoektocht naar investeerders allerhande in een 
ultieme poging om de Europese economie weer 
aan te zwengelen. Dit uit zich in een doorgedreven 
aanmoediging en verregaande facilitering van 

investeringen in voornamelijk 
infrastructuur, onderzoek en 
ontwikkeling en innovatie.

Binnen Europa 
veruitwendigt zich dit in 
het verder uitrollen van 
het in 2015 geïnitieerd 
actieplan “Capital Markets 
Union” genaamd. Een 
plan waarbij de krijtlijnen werden uitgetekend voor 
een pakket aan maatregelen om de lange termijn 
investeringsmogelijkheden sterk uit te breiden, de 
Europese financiële markten te integreren en structurele 
obstakels zoals de verscheidenheid in belastingregimes 
weg te werken. Om deze investeringen mogelijk te maken 
wil men niet enkel institutionele beleggers maar ook 
onrechtstreeks individuele spaarders mobiliseren.

In het licht hiervan ontwikkelen zich in Europa trouwens 
steeds talrijker initiatieven, welke het voor de tweede 
pijler pensioenfondsen niet altijd even makkelijk maken. 
Dit is grotendeels het gevolg van het feit dat men vanuit 
Europa keuzes maakt welke niet altijd stroken met de 
eigenheid van tweede pijler pensioenen die gestoeld 
is op collectiviteit en solidariteit. Haaks hierop staat 
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het initiatief van de Europese Commissie omtrent de 
invoering van Pan – European Personal Pensions. Deze 
vorm van pensioenopbouw zou volgens de Commissie 
het voordeel hebben dat ze voor de consument / de 
investeerder eenvoudig, betaalbaar en transparant is 
en uitzicht geeft op een goed rendement. PensioPlus 
gelooft dat deze vrijwillige individuele pensioenopbouw 
haar nut kan bewijzen, vooral in deze landen waar 
wettelijke en/of collectieve aanvullende pensioenen geen 
sterke uitbouw kennen. Desalniettemin is PensioPlus 
van mening dat er een klaar en duidelijk onderscheid 
dient te blijven met de weluitgebouwde en sociaal 
omkaderde tweede pijler pensioenen, welke naast 
het wettelijk pensioen het omvangrijkste deel van de 
pensioenopbouw dient uit te maken. 

Het feit dat Europa neigt naar meer individualisering en 
vrijheid voor het individu is eveneens ingegeven door de 
zorg omtrent de houdbaarheid van vroegere aangegane 
verplichtingen enerzijds en de nood om zoveel mogelijk 
de actieve populatie te bereiken. PensioPlus is ervan 
overtuigd dat niet de exclusieve keuze voor het ene of 
het andere zaligmakend is, maar dat een goede mix 
aan pensioenopbouw in de eerste, tweede en derde, 
meer geindividualiseerde pijler, het meeste garantie 
op een adequaat pensioen biedt. In deze mix moet het 

aanvullend pensioen tweede 
pijler een heel belangrijke 
rol vervullen net omwille van 
haar eigenheid. Vooraleer 
Europa dit kader invoert, 
en dit enkel ter aanvulling 
van wat reeds bestaat in de 
EU Lidstaten, dient ze een 
impactanalyse te maken 
daar de vele initiatieven 
van individuele pensioenopbouw vaak zijn uitgedraaid 
op een wildgroei van fondsen en aanbieders, met hoge 
kosten tot gevolg en met grote ontevredenheid van 
de deelnemers omdat ze vaak niet wisten de juiste 
keuzes te maken en elke vorm van transparantie tekort 
schoot. Voorbeelden zijn legio; de Latijns-Amerikaanse 
voorbeelden als Chili, maar ook de Scandinavische landen 
met als model-voorbeeld Zweden, tonen aan dat veel 
pensioenspaarders overblijven met een kater en een 
lager adequaat pensioen.  Zeker in tijden van lagere 
verwachte rendementen, kan men niet genoeg waakzaam 
zijn op de kosten.  

De weerslag van dit Europese streven naar meer 
individualisme op het Belgisch politieke denken liet niet 
lang op zich wachten. Gedurende het zomerreces werd 
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een wetsontwerp, houdende vrij aanvullende pensioenen 
voor zelfstandigen in eerste lezing in Ministerraad 
gestemd. De bedoeling van het ontwerp bestond erin 
om zelfstandigen zonder een vennootschap die op 
vandaag enkel voor hun aanvullende pensioenopbouw 
kunnen genieten van de VAPZ, de mogelijkheid te 
bieden het karakter van hun aanvullend pensioen te 
verstevigen door bovenop de mogelijkheid tot sparen 
via VAPZ een bijkomende mogelijkheid tot vrij sparen 
in de tweede pensioenpijler te voorzien. Daar dit 
voorstel niet alleen technisch complex bleek te zijn, 
maar anderzijds ook een breder maatschappelijk debat 
teweeg bracht heeft dit voorstel zich op vandaag, hoewel 
reeds gestemd in Ministerraad, nog niet geconcretiseerd 
in een een wet .. Bovendien zorgde dit debat voor een 
“spill over” naar de werknemerssfeer waar tevens de 
idee groeide dat er ook iets diende gedaan te worden 
voor hen die op vandaag nog geen aanvullend pensioen 
genieten, met name de contractuelen in overheidsdienst 
tewerkgesteld en de talrijke werknemers in kleinere 
ondernemingen waar op vandaag geen collectief 
plan bestaat. En hoewel rond deze materie nog geen 
ontwerpteksten voorhanden zijn woedt het debat hier 
des te heviger rond tal van essentiële kernvragen. In 
welke pijler hoort deze pensioenopbouw thuis, moet het 
systeem residuair dan wel complementair zijn, moet het 

collectief gemaakt worden 
of kan het individueel, over 
welke soort plannen spreekt 
men, welke verplichtingen 
en waarborgen dienen 
eraan gehecht te worden, 
etc… Voer voor nog 
heel wat discussie, maar 
desalniettemin een 
noodzakelijk debat in een 
bredere zoektocht naar een voor iedereen toegangkelijk 
systeem, in een sociaal kader waar de wettelijke 
pensioen steeds meer onder druk komen te staan. Een 
zoektocht die evenwel op geen enkele wijze afbreuk 
mag doen aan de verworvenheden.  Bovendien is 
Pensioplus de mening toegedaan dat elke verbreding en 
uitbreiding van de 2de pijler dient te gebeuren binnen 
het bestaand wettelijk kader om de pensioenspaarder te 
beschermen tegen elke willekeur.  

Dat deze gewijzigde context en de impact ervan op 
het maatschappelijk en politiek denken substantieel zal 
blijven doorwerken in de komende jaren staat eigenlijk 
als een paal boven water. Dit noopt alle betrokken 
stakeholders ertoe allert te blijven voor het ultieme 
doel van aanvullende pensioen tweede pijler met 
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name substantieel bijdragen aan de opbouw van een 
zo adequaat mogelijk reël vervangingsinkomen voor 
gepensioneerden. Hierbij is het van belang te streven 
naar minder complexiteit en meer transparantie. Op 
nationaal niveau deed de FSMA hier al een waardevolle 
poging met haar onderzoek naar transparantie in 
pensioenreglementen, fiches en transparantieverslagen. 
Op basis van dit onderzoek wil FSMA mededelingen 
uitbrengen met haar verwachtingen ( de “must have”) 
alsook een aantal aanbevelingen (de “nice to have”). 
Tevens dient er blijvend gewerkt te worden op het 
onder controle houden van de kostenstructuur door 
het streven naar een doorgedreven efficiëntie. Dit is en 
blijft een speerpunt dossier voor PensioPlus. PensioPlus 
heeft zich hier geëngageerd om proactief, maar met een 
gezonde kritische ingesteldheid blijvend medewerking 
te verlenen aan het in goede banen leiden van de 
toenemende rapporteringvereisten. 

Daarnaast lanceerde EIOPA ook een survey om te 
polsen naar het enthousiasme voor het opzetten van een 
pan – Europees kader voor vaste bijdrageplannen. Ook 
bij deze survey kan men zich vele vragen stellen.  We 
zijn van oordeel dat EIOPA zich niet moet uitspreken 
over de design van de pensioenplannen, dit behoort 
tot de subsidiariteit van de EU-lidstaten. Zo wordt in 

heel de survey nergens 
rekening gehouden met de 
eigenheid van het sociaal- 
en arbeidsrechtelijke kader 
van de onderscheiden 
lidstaten. Bovendien kan 
men zich de vraag stellen 
naar de fiscale haalbaarheid 
van een dergelijk kader, 
daar waar fiscaliteit nu net 
een nationale autonomie bij uitstek vormt. Men kan dus 
de indruk krijgen dat dit initiatief eerder focust op een 
nieuw “product an sich” dan wel rekening te houden 
met de ultieme doelstellingen van beroepsgebonden 
aanvullende pensioenen. Ook hier zal PensioPlus heel 
allert blijven.

Inzake rapporteringsvereisten zullen we niet ontsnappen 
aan bijkomende rapportering aan de ECB. Dit zal leiden 
tot extra kosten. Hoe dan ook zal er de komende 
jaren veel aandacht moeten besteed worden aan het 
kostenbeheer. In Nederland, publiceert de Nederlandse 
Bank, nu reeds de kosten van administratie en 
financieel beheer van de individuele pensioenfondsen.  
De Belgische pensioenfondsen, staan ook vroeg 
of laat voor deze uitdaging, trouwens dit zou al 
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moeten blijken uit het transparantieverslag.  Verdere 
kostenbeheersing gezien de toenemende kost van 
reglementering en aanhoudend laag renteklimaat, zal 
de agenda’s van de OFP’s beheersen, waardoor verder 
moet gedacht worden aan alle mogelijke vormen 
van efficiëntieverbetering, door samenwerking in de 
uitvoering van beheerstaken, uitwisseling best practices, 
….ook hier kan PensioPlus een platform zijn. 

Ook zullen Pensioenfondsen, gezien de lage 
rendementsverwachtingen van overheidsleningen, 
geconfronteerd worden om te investeren in minder 
tradionele activaklassen; ook hier zal er noodzaak zijn de 
koppen bij elkaar te steken en de know how te delen 
om kosten-efficient te blijven.

Tot slot zal 2017 en 2018 cruciaal worden bij het 
omzetten van de IORP II Richtlijn in nationale wetgeving. 
In het Europees Parlement werd op 24 november 
2016 (gepubliceerd op 23 december 2016) van de 
Richtlijn 2003/41/EC, beter bekend als de IORP II 
Richtlijn, een duidelijker, betrouwbaar en een voor 
grensoverschrijdende activiteiten flexibel kader willen 
creëren inzake aanvullende pensioenen. De vier 
voornaamste doelstellingen van de Richtlijn zijn de 
grensoverschrijdende actitiveiten van pensioenfondsen 

verduidelijken en 
vergemakkelijken, behoorlijk 
bestuur en risicobeheer 
verzekeren, duidelijke 
en relevante informatie 
aan de aangeslotenen en 
begunstigden aanleveren 
en ervoor zorgen dat 
de toezichthouders 
over de noodzakelijke 
middelen beschikken om effectief toezicht over de 
pensioenfondsen te kunnen uitoefenen. De Richtlijn 
voorziet in een periode van 24 maanden gedurende 
dewelke de lidstaten deze Richtlijn kunnen omzetten 
in nationale wetgeving. België heeft zich evenwel 
voorgenomen om net als bij de vorige Richtlijn een 
pioniersrol te spelen bij de omzetting en er werd reeds 
mandaat gegeven vanuit de Regering aan de nationale 
toezichthouder FSMA om deze werkzaamheden aan te 
vatten. PensioPlus is reeds midden 2016 gestart met 
een werkgroep met als doel proactief mee te schrijven 
aan deze nationale vertaalslag. En hoewel in wezen 
deze Richtlijn voor België niet zo’n wezenlijke impact 
heeft, omdat het degelijk bestaande wettelijk kader 
reeds in grote mate voorziet wat de richtlijn voorschrijft, 
zijn er toch een aantal belangrijke elementen die 
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nauwlettend dienen opgevolgd te worden. Wat betreft 
de grensoverschrijvende activiteiten en pan–Europese 
pensioenfondsen zal het key zijn dat er betere definities 
en omschrijvingen komen en dat de toepassing van de 
procedures opgelegd door IORP II een constructieve 
impact hebben. Anderzijds waren de bepalingen rond 
“good governance” reeds in grote mate aanwezig in onze 
Belgische praktijk via de bestaande FSMA circulaire, die 
nu in wetgeving dient omgezet te worden en hier en 
daar in- en aangevuld dient te worden met bijkomende 
bepalingen zoals “risk management” en “own risk 
assessment”. Ook inzake transparantie scoorde België 
al bijzonder goed, maar het feit dat dit Europees via 
deze Richtlijn nogmaals wordt ondersteund kan alleen 
maar bijdragen tot een beter begrip van kosten en 
rendementen, voornamelijk dan in vaste bijdrage plannen.

PensioPlus blijft er meer dan ooit van overtuigd 
dat wil men het gezamenlijk streefdoel, zijnde aan 
zoveel mogelijk gepensioneerden de mogelijkheid 
bieden om een relatief goede levensstandaard te 
behouden in vergelijking met deze genoten tijdens 
hun beroepsactieve loopbaan, in de mix van wettelijk 
pensioen en beroepgebonden aanvullende pensioen, 

deze laatste een cruciale 
rol blijft spelen op 
voorwaarde dat we erin 
slagen pensioenplannen 
aan te bieden welke 
hun adequaatheid, 
duurzaamheid, 
betrouwbaarheid en 
flexibiliteit hebben bewezen. 
Stuk voor stuk elementen 
welke het vertrouwen in de tweede pijler pensioenen 
dienen aan te moedigen. De karakteristieken en de 
collectiviteit (met bijhorende schaalvoordelen en 
een betere onderhandelingspositie, een bestaande 
pragmatische wettelijke omkadering, meer efficiëntie en 
een betere service aan de aangeslotene, professionele 
knowledge/expertise inzake investeringsbeslissingen en 
risicobeheer en de collectieve risicodeling (overlijden, 
langleven, investeringen, …)  van deze tweede pijler 
aanvullende zijn klaar en duidelijk..  Individuele 
pensioenopbouw is complementair aan de 2de 
pijler  Elke verdere verbreding en verdieping van het 
aanvullend pensioen dient te gebeuren binnen de 
bestaande kaders van de 2de en 3de pensioenpijler. 
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Sinds 2016 gaat de BVPI door het leven 
als PensioPlus: met een nieuwe naam, een 
nieuw logo, een krachtige slagzin en een 
aangepaste werking. Dit vertaalt zich ook in 
een geherformuleerde missie.

PensioPlus blijft een ledenorganisatie met een 
ruim aanbod van diensten voor de leden die 
ze vertegenwoordigt. 2
“Ook voor PensioPlus was

een uitermate uitdagend jaar”

NAVIGATIE
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PensioPlus is een vereniging zonder winstoogmerk, 
opgericht in 1975 onder de naam “Belgische Vereniging 
van Pensioenfondsen” (BVPF). Zij verenigt de Instellingen 
voor Bedrijfspensioen-voorziening (IBP’s) en 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 PensioPlus zijn betrokken in het kader van 
de aanvullende pensioenen van de tweede pijler. Dit 
zijn de pensioenen die voortvloeien uit een collectieve 
pensioentoezegging verbonden aan een economische 
activiteit en georganiseerd door een bedrijf, een groep 
van bedrijven, een sector of een publieke instelling en 
dit voor de werknemers, zelfstandigen of contractueel 
personeel in overheidsdienst.

De naam PensioPlus is recent: in 2016 werd de naam BVPI 
vervangen door PensioPlus. Ook het logo werd vernieuwd. 
Beide werden gelanceerd tijden het New Year’s Event van 

12 januari 2016. Daar werden 
ook de vernieuwde website 
en de bijhorende nieuwe 
aanpak toegelicht.
Door verder als PensioPlus 
door het leven te gaan, 
koos de organisatie voor een naam die verwijst naar de 
lading die ze dekt. PensioPlus incarneert tegelijkertijd het 
aanvullend karakter van de pensioenen tweede pijler en 
de toegevoegde waarde van de vereniging. De kleuren 
van het logo benadrukken dan weer het vernieuwend 
elan, de energie en het dynamisme van de vereniging en 
stralen vertrouwen, eerlijkheid en loyaliteit uit. De slagzin, 
“Smarter together for better pensions”, geeft de gedachte 
weer van een echte ledenvereniging, die samen met al 
haar stakeholders streeft naar de beste oplossing voor 
alle belanghebbenden. De slagzin duidt ook op de nood 
aan solidariteit en collectieve basis en op het belang van 
de tweede pijler voor betere en adequatere pensioenen.

2.1. Wie is PensioPlus?



Samen met de naam en het logo, werd ook de missie 
van PensioPlus geactualiseerd en scherp gesteld. Die 
missie draait rond de vier kerntaken van PensioPlus: 
vertegenwoordigen, informeren, vormen en netwerken.

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

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

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

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

PensioPlus stelt haar kennis 
en informatie ten dienste van 
haar leden. Informatie wordt 
vergaard door contact te 
houden met de verschillende 
spelers, zowel leden als niet 
leden, zowel nationaal als internationaal.

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

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

PensioPlus laat haar leden netwerken in werkgroepen en 
biedt een forum tot kennis- en gedachtenuitwisseling rond 
aanvullende pensioenen.

NAVIGATIE
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PensioPlus organiseert haar werking rond vier statutair 
bepaalde “Consultatieve Werkgroepen”: Ondernemingen, 
Sectoren, Zelfstandigen en Openbare Besturen. PensioPlus 
biedt een forum aan om alle aangelegenheden die de 

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

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

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

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

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

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

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

PensioPlus wil zijn leden ook vormen. De leden kunnen 
deelnemen aan opleidingen, lunchcauserieën, seminaries 
en infosessies over actuele onderwerpen. Met de mini-
BPA voorziet PensioPlus een korte bestuurdersvorming 
in het Nederlands en in het Frans, gespreid over vier 
halve dagen. Specifiek voor bestuurders van een gegeven 
IBP organiseert PensioPlus ook nog op maat gemaakte  

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

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

Sommige van deze activiteiten zijn voorbehouden voor 
effectieve leden.

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

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

De toetredende leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die actief 
zijn in de sector van de tweede pijler, maar die geen IBP of inrichter van een 
sectoraal pensioenplan zijn. Onder 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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2.4. PensioPlus leden



2.4.1. Effectieve leden A 
(pensioenfondsen) en B (Sectorale 
inrichters) per 31/12/2016

Pensioenfondsen

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

Arbeiders OFP
6 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening 

OFP
7 Belfius Aanvullend OFP
8 Belfius OFP
9 BP Pensioenfonds OFP
10 Cargill Belgium Pension Fund OFP
11 Chevron Organisme voor de Financiering van 

Pensioenen OFP
12 De IBP Fernand Delory OFP
13 DHL Employee Benefit Fund OFP
14 Elgabel OFP
15 Enerbel OFP
16 Euroclear Pension Fund OFP
17 ExxonMobil OFP

18 Fonds de Pension 2005 
Banque Degroof OFP

19 Fonds de Pension Dow 
Corning OFP

20 Fonds de Pension 
Merbel Pensioenfonds 
OFP

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

22 Fonds de Pension Supplétif Degroof OFP
23 Fonds de Pension Unisys OFP
24 Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en 

Belgique OFP
25 Fonds de Prévoyance Caterpillar OFP
26 GE Pension Fund OFP
27 General Motors Pensioenfonds OFP
28 Henkel Pension Fund Belgium OFP
29 Hewlett-Packard Belgium Pension Fund OFP
30 Honeywell OFP
31 Honeywell Retirement Fund (Belgium) OFP
32 Huntsman Pension Fund OFP
33 Hydralis OFP
34 IBM Belgium OFP
35 IBP Beobank OFP
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36 IBP Citibank Plc Belgium Pension Plan OFP
37 IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-Blue 

Collars OFP
38 IBP Dow België OFP
39 IBP Ineos OFP
40 IBP Levi Strauss OFP
41 IBP Ravago OFP
42 IBP Telenet OFP
43 IBP v/d Handel in Brandstoffen OFP
44 IBP van de Ford Ondernemingen in België OFP
45 IBP Volvo Belgium OFP
46 IBP Water-Link OFP
47 IBP Werklieden VCLB OFP
48 Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak België 

OFP
49 International Pension Fund KBC OFP
50 IRP de Delta Lloyd Life OFP
51 J & J Pension Fund OFP
52 L’Oreal Pensioenfonds OFP
53 Mars Belgium Pensioenfonds OFP
54 Nestle Europees Pensioenfonds (N.E.P.F.) OFP
55 Nieuw Pensioenfonds Carrefour Belgium OFP OFP
56 OFP de la SA Cockerill Sambre et des soc. affiliées, 

personnel employé et cadre, en abrégé C.S.E.C. 
OFP

57 OFP Provant OFP

58 OFP S.A. Cockerill 
Sambre et des soc. 
affiliées, personnel 
ouvrier OFP

59 Ogeo 2 Pension OFP
60 Ogeo Fund OFP
61 Pensio B OFP
62 Pensiobel OFP
63 Pensioenfonds Agfa - 

Gevaert OFP
64 Pensioenfonds Agoria OFP
65 Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van 

Randstad OFP
66 Pensioenfonds Contractuelen VRT OFP
67 Pensioenfonds De Gistfabriek OFP
68 Pensioenfonds InBev - Kaderleden OFP
69 Pensioenfonds Inbev Bedienden en Arbeiders OFP
70 Pensioenfonds KBC OFP
71 Pensioenfonds Limburg Chemie OFP
72 Pensioenfonds Metaal OFP
73 Pensioenfonds Ocean Belgium OFP
74 Pensioenfonds PRO OFP
75 Pensioenfonds Santander Benelux OFP
76 Pensioenfonds Senior Management KBC OFP
77 Pensioenfonds Société Générale Private Banking 

OFP
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78 Pensioenfonds TE Connectivity Belgium OFP
79 Pensioenfonds Transport en Logistiek (Pensio TL) 

OFP
80 Pensioenfonds UZ-Gent OFP
81 Pensioenfonds van de Bedienden onder Barema en 

Arbeiders van de Solvay Groep in België OFP
82 Pensioenfonds van Groep Brussel Lambert OFP
83 Pensioenfonds Vandemoortele OFP
84 Pensioenkas Tractebel OFP
85 Pension & Co IBP OFP
86 Pfizer Pensioenfonds OFP
87 Powerbel OFP
88 Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP
89 Proximus Pensioenfonds OFP
90 Sanofi European Pension Fund OFP
91 Shell Belgium Pension Fund OFP
92 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium OFP OFP
93 TCN Pensioenfonds van Monsanto OFP
94 TEC Pension OFP
95 The Bank of New York Mellon Pension Fund OFP
96 Total Pension Fund Belgium OFP
97 Tupperware Pensioenfonds OFP
98 Unilever Belgium Pension Fund Union OFP
99 Unilever Belgium Sociale Kas / Caisse Sociale OFP
100 Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto 

OFP

101 Vereniging voor het 
Pensioenplan van 
Solutia OFP

102 Volvo Car 
Pensioenfonds OFP

103 Volvo Car Voorzorgs- 
en Risicofonds OFP

104 Volvo Resultatenfonds 
OFP

105 Voorzorgsfonds 
Belgoprocess OFP

106 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden 
OFP

107 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management 
OFP

108 Voorzorgsfonds CBR OFP
109 Voorzorgsfonds Groep New Holland België OFP
110 Voorzorgsfonds UCB OFP
111 Voorzorgsfonds Umicore OFP
112 Voorzorgsfonds van L’Oréal België OFP
113 Voorzorgskas van het Notariaat OFP
114 Voorzorgskas voor advocaten, 

gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP
115 Westinghouse Pension Fund Belgium OFP

LE
D
EN

LI
JS

T
EN

NAVIGATIE

22



Sectorale inrichters

1 FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale 
Sectoren 330

2 FBZ voor de sector van de Elektriciens (VOLTA) 
FBZ

3 Fonds 2° pijler P.C. 118
4 Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking 

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

en de houtbewerking
6 Sefocam VZW
7 Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering 2de 

pensioenpijler
8 Sociaal Fonds Verhuizingen VZW
9 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de 

Vlaamse Gemeenschap VZW

2.4.2. Toegetreden leden (C-leden) per 
31/12/2016

1 Aberdeen Global Services NV
2 ABN Amro Private Banking NV
3 Affiliated Managers Group Limited (AMG)

4 AIG Europe Limited - 
Belgian Branch Office

5 Allen & Overy LLP
6 Allianz Benelux NV
7 Amundi Asset 

Management
8 ANPHIKO Belgium, 

branch of ANPHIKO 
Asset Management S.A.

9 Aon Belgium Trading 
as Aon Hewitt BVBA

10 AXA Investment Management Benelux NV
11 BNP Paribas Investment Partners Belgium NV
12 BNP Paribas Securities Services VBR
13 Candriam Belgium NV
14 Capfi Delen Asset Management NV
15 Capital International Ltd.
16 Carmignac Gestion NV
17 Claeys & Engels Advocaten CVBA
18 Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
19 Dimensional Fund Advisors Ltd.
20 DNCA Finance NV
21 DnF Accountants for Pensionfunds CVBA
22 EBCS BVBA
23 Edmond de Rothschild Asset Management (France)
24 EMFEA Consulting NV
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25 Ethias NV
26 Eubelius CVBA
27 Euronext Brussels NV
28 Everaert Actuaries (formerly known as Energy CA) 

NV
29 F. Van Lanschot Bankiers NV
30 Fastnet Belgium NV
31 Franklin Templeton International Services S.à r.l.
32 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
33 HSBC Global Asset Management (France)
34 Integrale Insurance Services NV
35 J.P. Morgan Asset Management VBA
36 JPMorgan Chase Bank N.A.
37 KBC Asset Management NV
38 KPMG Advisory CVBA
39 La Française AM Finance Services
40 Lane Clark & Peacock Belgium CVBA
41 LeroFin Comm. V.
42 Linklaters LLP
43 Lydian CVBA
44 Lyxor Asset Management
45 M & P Consult NV
46 M&G Investment Management
47 Mercer Belgium NV
48 Muzinich & Co Ltd. Succursale de Paris
49 Natixis

50 Natixis Global Asset 
Management

51 NEXYAN BVBA
52 NN Investment 

Partners Belgium NV
53 Northern Trust Asset 

Management
54 Petercam Institutional 

Asset Management
55 Pimco Europe Ltd.
56 PriceWaterhouseCoopers Belgium CVBA
57 Primonial
58 QBE RE (Europe) Limited Secura Branch
59 Robeco
60 Rockspring PAM
61 Rothschild & Cie Gestion
62 Schroder Investment Management Luxembourg - 

Belgian Branch NV
63 Serfinac NV
64 Société Générale Corporate & Investment Banking
65 Stibbe CVBA
66 Tiberghien
67 Vanbreda Risk & Benefits NV
68 Willis Towers Watson NV
69 Younity CVBA
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2.4.3. Nieuwe leden in 2016

Volgende leden traden toe tot PensioPlus sinds 31/12/2015:

Type leden/naam Aantallen

A 2

Sanofi European Pension Fund OFP 1

Total Pension Fund Belgium OFP 1

C 11

Aberdeen Global Services NV 1

ANPHIKO Belgium, branch of ANPHIKO Asset Management S.A. 1

Dimensional Fund Advisors Ltd. 1

DNCA Finance NV 1

Integrale Insurance Services NV 1

J.P. Morgan Asset Management VBA 1

JPMorgan Chase Bank N.A. 1

LeroFin Comm. V. 1

Natixis 1

Northern Trust Asset Management 1

Pimco Europe Ltd. 1

Totaal 13
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2.4.4. Ontslagen in 2016

Sinds 31/12/2015 verlieten volgende organisaties PensioPlus:

Type leden/naam Aantallen

A 4

Andimo Voorzorgsfonds, Ofp 1

Integrale GVK 1

Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in België Geves-
tigde Aanverwante Bedrijven, OFP

1

Solidariteitsfonds GB-Bedrijven, OFP 1

C 5

Deutsche Asset & Wealth Management Investment 1

Loyens & Loeff Advocaten BV CVBA 1

Merrill Lynch International 1

Pictet Asset Management 1

Sepia 1

Totaal 9
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PensioPlus is vertegenwoordigd in diverse instanties 
en commissies en wordt door de toezichthouder 
FSMA, de bevoegde administraties en instanties en de 
beleidsmakers als representatief en als woordvoerder 
voor de sector beschouwd. Op Europees niveau heeft 
PensioPlus enerzijds rechtstreekse contacten met 
beleidsmakers en is zij ook actief via de Europese 
beroepsverenigingen. 

2.5.1. PensionsEurope

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

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

PensionsEurope volgt alle 
Europese en internationale 
initiatieven op die de 
pensioenen beïnvloeden 
waaronder alles rond het 
Europese- pensioenbeleid, 
governance beleid, IORP II, Solvency II, de initiatieven 
rond de Capital Market Union en lange termijn 
financiering, de regulering van financiële markten, taxatie 
en audit enz…en verdedigt de belangen van de IBP’s ten 
aanzien van  alle Europese instanties.

2.5.2. AEIP (Association Européenne des 
Institutions Paritaires)

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

De AEIP heeft als hoofddoelstelling ‘op Europees 
niveau het paritaire beheer van de sociale bescherming 
bevorderen’. PensioPlus neemt deel aan diverse 

2.5. Vertegenwoordiging
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vergaderingen van AEIP, met name aan de technische 
commissies, de zogenaamde Commissions I and II. 
Deze commissies behandelen “Coordinated retirement 
schemes”, “Pension Schemes” en “Security of Pensions”. 

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

In 2016 vierde AEIP zijn 20-jarig bestaan. 

Begin 2017 nam Stephan Neetens de rol op van 
permanent vertegenwoordiger binnen AEIP.

2.5.3. VBO (Verbond van Belgische 
Ondernemingen)

Als lid van het VBO volgt PensioPlus de activiteiten 
in de verschillende commissies (Sociale, Fiscale 
en Juridische Commissie) en participeert ze in de 
werkgroepen indien er relevante onderwerpen voor de 
sector op de agenda staan.

In 2016 volgde PensioPlus 
in de fiscale commissie “het 
debat over de Financial 
Transaction Taks”. Daarnaast 
kwamen in de werkgroep 
aanvullende pensioenen 
dossiers aan bod als het 
vrij aanvullend pensioen 
zelfstandigen en het vrij 
aanvullend pensioen 
werknemers. Binnen die werkgroep discussieerde 
PensioPlus ook mee over de implementatie van de 
portability richtlijn, transparantie, evolutie van de 
minimum rendementsgarantie, DB2P, etc.

2.5.4. Amcham (American Chamber of 
Commerce in Belgium)

Als lid van AmCham volgt PensioPlus de activiteiten en 
neemt ze deel aan die activiteiten indien die relevant 
zijn voor de leden van PensioPlus.
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 y 124 effectieve leden (met stemrecht):
 � A-leden: 115
 � B-leden: 9

 y 69 toetredende leden (C-leden; zonder stemrecht) 

2.6. Algemene Vergadering (AV)
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1 Aanvullende pensioenen van ING België  Olivier De Deckère
2 Amonis OFP  Tom Mergaerts
3 Bekaert IBP Arbeiders OFP  Catherine De Lannoy
4 External Board Member Philip Neyt, Voorzitter
5 External Board Member Jos Verlinden
6 Exxonmobil OFP Gerda Shultz-Sibbel
7 Fonds 2de Pijler PC118 Greet Moerman
8 IBM Belgium OFP  Daniel Chanbon
9 J&J Belgium Pension Fund OFP  Luc Freyne
10 Nestlé European Pension Fund Philippe Kneipe
11 Provant OFP Peter Sommen
12 Pensio B OFP  Barbara Deroose
13 Pensioenfonds Agoria OFP Fritz Potemans
14 Pensioenfonds Groep Solvay OFP Barbara Sine
15 Pensioenfonds KBC OFP  Edwin Meysmans, Ondervoorzitter
16 Pensioenfonds Proximus OFP  Vincent Lantin
17 Pensioenfonds Metaal, OFP Muriel Leukemans
18 Pensiobel OFP Serge Tubeeckx
19 Pensioenkas Tractebel OFP  Hervé Noël, Ondervoorzitter
20 PF van de Non-Profit/Social-Profit Sector Johan Vanbuylen
21 Procter & Gamble Belgium Pension Fund Ann Verhaegen
22 Shell Belgium Pension Fund OFP Jan Vlietinck
23 Unilever Belgium Pension Fund Union OFP Rianne Lemsom
24 Voorzorgsfonds UCB OFP Isabelle Feuillien

2.7. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31/12/2016)
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2.8. Samenstelling Directiecomité (op 31/12/2016)

2.9. Secretariaat (op 31/12/2016)
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1 Philip Neyt Voorzitter
2 Edwin Meysmans Ondervoorzitter
3 Hervé Noël Ondervoorzitter
4 Barbara Deroose
5 Tom Mergaerts

De leden van het secretariaat verzekeren de dagdagelijks werking van de vereniging en dienstverlening naar de leden 
toe. Het secretariaat staat in voor de organisatie van de activiteiten in uitvoering van de missie van de vereniging en 
vertegenwoordigt de sector bij de overheid en de diverse instanties. 
Op 31/12/2016 was het secretariaat als volgt samengesteld:. 

Catherine Bril Secretaris-Generaal
Ann Verlinden Senior Advisor
Johan Sevens  Senior  Legal Advisor
Marnik Van Impe Senior Advisor
Fenny van de Moer Office Manager
Valérie Bailly Events & Website Coordinator
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3.1. Overzicht van de sector en  
representativiteit van PensioPlus

Alle 198 Belgische IBP's samen beheerden per 31/12/2015 (*) 24,7 miljard euro (bron 
FSMA en PensioPlus). Onder deze IBP’s bevinden zich 124 IBP-leden van PensioPlus die 
samen meer dan 84% of 20,9 miljard euro vertegenwoordigen.

Volgens de gegevens van Sigedis bouwen 2,4 miljoen individuen een aanvullend pensioen 
op. Daarvan hebben 1,51 miljoen aangeslotenen uitsluitend een sectoraal pensioenplan.

De pensioentoezeggingen van meer dan 1,5 miljoen actieve aangeslotenen worden 
beheerd via IBP’s.

Naast de 124 leden IBP’s telt PensioPlus ook 69 toetredende leden (waaronder consultants, 
advocaten, asset managers, actuarissen, accountants, revisoren, …) die hoofdzakelijk diensten 
verlenen aan de effectieve leden. 

(*) Omwille van de rapporteringsprocedure zijn de cijfers over 2016 nog niet beschikbaar.
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 y Bijdragen en uitkeringen over 2015 (bron FSMA en PensioPlus*)
 � De Belgische IBP’s ontvingen in 2015 1,18 miljard euro bijdragen

 y 90% zijn werkgeversbijdragen, 10% zijn werknemersbijdragen
 y 1% van de bijdragen gebeurde in het kader van de uitvoering van een 
herstelplan

 � IBP’s keerden voor 762 miljoen aan prestaties uit (bron FSMA), waarvan
Kapitaal leven Kapitalen overlijden en invaliditeit Renten Afkopen
68% 4 % 26 % 2%

 y Werknemersvertegenwoordiging
 � Uit de jaarlijkse enquête van PensioPlus weten we dat er in 2015 in 66% van de IBP’s 
werknemersvertegenwoordiging in de Raad van Bestuur is. 

 � In meer dan 45% van de gevallen waar geen werknemersvertegenwoordiging is in de Raad van Bestuur 
bestaat er een sociaal comité.

 y Gemiddelde dekkingsgraad per 31/12/2015 (bron FSMA)
 � KTV + marge = 155%
 � LTV + marge = 129%

 y Enkele technische elementen (bron PensioPlus)
 � De mediaan actualisatievoet die gebruikt wordt bij Defined Benefit plannen om de LTV voorzieningen te 
berekenen ligt tussen 3,5 en 4% (bron PensioPlus enquête).

 � 28% van de respondenten hebben de gebruikte actualisatievoet in 2015 verlaagd en 18% verwacht deze in 
2016 te verlagen.

 y Eind 2015 was de gemiddelde duration van de verplichtingen van de Belgische IBP’s gelijk aan 12,3 jaar. 

(*) Omwille van de rapporteringsprocedure zijn de cijfers over 2016 nog niet beschikbaar.
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3.2.1. Pensions Outlook 20161 
De OESO publiceerde in 2016 haar Pensions Outlook. Hierin maakte zij een overzicht van 
de recente pensioenontwikkelingen en trends in de OESO lidstaten.

In deze editie gaat de OESO in op hoe de pensioenregelingen in de verschillende OESO-
landen nog steeds kampen met de uitdagingen van een ouder wordende bevolking, de 
financiële en economische crisis en het economische klimaat gekenmerkt door weinig groei en lage rentevoeten. Deze 
Pensions Outlook onderzoekt hoe de pensioenregelingen in de OESO aan deze uitdagingen het hoofd bieden.

De OESO komt tot volgende vaststellingen:

 y De aard van de kapitaalgedekte privé-pensioenen verandert; pensioenregelingen met vaste bijdragen en 
persoonlijke pensioenregelingen worden belangrijker.

 y In de meeste OESO-landen leveren pensioensbijdragen een belastingvoordeel op.
 y Beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat consumenten het juiste financiële advies voor hun pensioen krijgen.
 y Beleidsmakers moeten de duurzaamheid van lijfrenteverzekeringen en de geschiktheid daarvan voor consumenten 
zeker stellen.

 y Goed ontworpen financieel onderwijs kan de financiële kennis, de mentale instelling en de vaardigheden inzake 
pensioensregelingen verbeteren, wat nodig is om goede beslissingen te nemen.

 y De meeste OESO-landen zijn bezig de pensioensregelingen voor ambtenaren en werknemers in de privésector op 
elkaar af te stemmen.

1 http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016_pens_outlook-2016-en

3.2. De OESO
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3.2.2. Andere OESO publicaties

De OESO heeft een nieuwe versie van haar OECD 
Pension Markets in Focus2  gepubliceerd, hierin 
geeft zij een overzicht van de ontwikkelingen m.b.t. 
pensioenfondsen (2e pijler en soms ook 3e pijler) 
in de OESO. 

2 http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-  
Focus-2016.pdf
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PensioPlus volgt de actualiteit rond de 
aanvullende pensioenen op de voet. Daarbij 
richt PensioPlus de blik niet enkel op België, 
ook het Europees wettelijk en reglementair 
kader wordt nauwlettend in de gaten 
gehouden. Samen met haar leden formuleert 
PensioPlus standpunten over actuele zaken 
en brengt die onder de aandacht van 
nationale én internationale organisaties en 
beleidsmakers.
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Sinds eind 2015 was er heel wat beweging op gebied van 
regelgeving. De voornaamste wijzigingen in 2016 zijn:

4.1.1. Wet van 18 december 2015

Op 24 december 2015 werd de wet tot waarborging van 
de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende 
pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten 
opzichte van de rustpensioenen, zoals gestemd op 18 december 
2015 in de Kamer, gepubliceerd. De wet ging van kracht op 1 
januari 2016.

De voornaamste realisaties van deze wet zijn:
 y Overlijdensdekking na uittreding
 y Afschaffing vervroegingsmechanismen
 y Uitbetaling van de prestaties valt samen met het moment van 
wettelijke pensionering

 y Geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd

Als gevolg van een akkoord onder de sociale partners binnen 
de G10, werd de wet in een recordtempo gerealiseerd. Deze 

wet gaf dan ook aanleiding 
tot tal van interpretatievragen 
en implementatieproblemen. 
Daarom werd in de schoot 
van de Commissie Aanvullende 
Pensioenen (CAP) een 
werkgroep opgericht die zich moest buigen over deze vragen 
(zie verder).

4.1.2. Wijziging Sociaal Strafwetboek

Op 18 februari 2016 werd het wetsontwerp tot aanvulling en 
wijziging van het Sociaal Strafwetboek gestemd. In boek 2, 
hoofdstuk 9 werd een totaal nieuwe afdeling 9/1 “de aanvullende 
pensioenen” ingevoegd. Deze wet wijzigde ook artikel 54 van de 
wet van 28 april 2003 (WAP).

Het is enerzijds een specificatie van de strafbepalingen die 
algemeen opgenomen werden in artikel 54 van de WAP, 
anderzijds gaat het ook verder en komt het bovenop de 
dwangsom zoals die al bestond in artikel 49 quater van de WAP.

4.1. Wetgeving
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De afdeling voerde tal van nieuwe specifieke sancties 
in (gaande van administratieve geldboetes over 
stafrechtelijke geldboetes tot en met gevangenisstraf), 
afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. 

4.1.3. Wet tot wijziging van het 
Wetboek van de Inkomstenbelasting 
1992 op het stuk van pensioenen

Op 30 december 2016 werd de wet tot wijziging van het 
Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 op het stuk van 
pensioenen, zoals in de Kamer gestemd op 25 december 
2016, gepubliceerd.

De wet brengt een aantal wijzigingen in het Wetboek van 
de inkomstenbelasting 1992 (WIB '92) met betrekking 
tot de belastbaarheid van aanvullende pensioenen in de 
belasting van niet-inwoners met zich mee, en dit om 

de aantrekkelijkheid van 
België als vestigingsplaats 
voor pan-Europese 
pensioenfondsen te 
versterken.

Meer bepaald werd er een 
internrechtelijke vrijstelling 
van bedrijfsvoorheffing 
verleend bij het uitbetalen 
van aanvullende pensioenkapitalen en renten aan niet-
ingezetenen op voorwaarde dat deze gedurende hun 
gehele beroepsloopbaan geen belastbare tewerkstelling 
in België hebben uitgeoefend en de premies gebruikt 
voor de opbouw van hun aanvullend pensioen in België 
nooit fiscaal werden gefaciliteerd.

Deze nieuwe wetgeving is inwerking getreden op 1 
januari 2017.

NAVIGATIE

40



4.2.1. De functie van aangewezen 
actuaris bij de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorzieningen 
(FSMA_2016_02 dd. 24 februari 2016)

Deze circulaire beschrijft de verwachtingen van de FSMA 
over de functie van de aangewezen actuaris aangesteld 
door een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, 
over de inhoud van zijn adviezen aan de IBP en van zijn 
jaarlijks verslag aan de FSMA.

4.2.2. Wet betreffende de 
aanvullende pensioenen – multi-
inrichterspensioenstelsels (FSMA_2016_13 
dd. 5 augustus 2016)

De wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen 
heeft het begrip “uittreding” in de WAP gewijzigd. Dat 
begrip houdt voortaan ook rekening met de multi-
inrichterspensioenstelsels.

Deze circulaire legt uit hoe 
de FSMA de bepalingen 
van de WAP over de multi-
inrichterspensioenstelsels, 
inzonderheid artikel 3, §1, 11° en 25°, artikel 5, §2/1 en 
artikel 33/2 zal interpreteren bij de uitoefening van haar 
toezicht.

Zij beschrijft de verwachtingen van de FSMA in verband 
met de praktische toepassing van die wettelijke 
bepalingen.

4.2.3. Mededeling van de 
jaarrekening, statistieken en erbij te 
voegen documenten voor het boekjaar 
2016 (FSMA_2017_01 dd. 20 december 2016)

In uitvoering van het reglement van 12 februari 2013 
van de FSMA betreffende de periodieke staten van 
de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 

4.2. Circulaires, mededelingen en publicaties 
van de FSMA
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(goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 juni 2013) 
bepaalt deze circulaire de concrete modaliteiten voor het 
overmaken van de rapportering over het boekjaar 2016.

Sinds 2015 is de FSMA afgestapt van de 
rapporteringsdatum op 30 april. De IBP’s moeten de 
volledige FIMIF-rapportering overmaken ten laatste 
drie weken vóór de algemene vergadering waarop de 
jaarrekening zal worden goedgekeurd.

Gelet op het belang van kwaliteitsvolle en tijdige 
rapportering voor de uitoefening van haar 
toezicht en voor het nakomen van haar eigen 
rapporteringsverplichtingen aan de Europese instanties, 
wil de FSMA streng toezien op de volledigheid 
van de rapportering en het respecteren van de 
rapporteringstermijnen. Bij niet naleving kan de FSMA 
de administratieve maatregelen en sancties treffen die 
voorzien zijn in de artikelen 149 en 150 van de WIBP.

De FSMA verzoekt de IBP’s niet alleen haar de 
rapporteringsstaten binnen de gestelde termijnen toe te 
sturen, maar haar ook onmiddellijk in kennis te stellen van 

belangrijke feiten die zich 
tijdens het boekjaar voordoen 
en die een impact hebben 
op de werking van de IBP.

4.2.4. Rapportering 
aan de FSMA 
(FSMA_2016_04 dd. 8 
maart 2016)

Deze circulaire stelt de inhoud en de periodiciteit vast van 
de gegevensverstrekking waartoe de pensioeninstellingen 
en rechtspersonen betrokken bij de uitvoering van een 
solidariteitstoezegging op grond van artikel 49bis van de 
WAP zijn gehouden.

4.2.5. P40 Rapportering (FSMA_2017_01-
9 dd. 20 december 2016)

Deze circulaire bevat de vragenlijst voor de P40-
rapportering. Deze moet jaarlijks door elke IBP 
geactualiseerd worden en overgemaakt aan de FSMA.
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4.2.6. Niet uitbetaalde 
overlijdensprestaties

Bij een controle door de FSMA kwam aan het licht 
dat bepaalde overlijdens van aangeslotenen nog niet 
waren vastgesteld en dat de prestaties nog niet waren 
uitbetaald. Het betrof controles bij zowel verzekeraars als 
pensioenfondsen.

Na een eerste schrijven door de FSMA met de vraag 
naar feedback rond deze informatie aan de betrokken 
pensioeninstellingen, drong de FSMA aan op een 
regularisatie van de vastgestelde gevallen tegen juni 2016 
en een meer structurele oplossing tegen december 2016.

Sigedis zegde haar medewerking toe om het overzicht 
van de overleden aangeslotenen sneller aan de 
pensioeninstellingen over te maken en zo mee te helpen 
aan zowel de regularisatie als aan de structurele oplossing.

Vanaf januari 2017 zal een periodieke communicatie 
over de overlijdens aan de pensioeninstellingen voorzien 
worden. De pratische uitvoering hiervan heeft evenwel 
enige vertraging opgelopen, maar wordt binnenkort 
verwacht.

4.2.7. Recente 
FSMA standpunten

Op 1 maart 2016 
publiceerde FSMA een 
reeks van standpunten 
die voornamelijk 
betrekking hebben op de 
verwervingsperiodes voor 
reserves van één jaar. De 
WAP stelt dat de aangeslotene na één jaar aansluiting 
bij een pensioentoezegging aanspraak kan maken op de 
verworven reserves en prestaties overeenkomstig het 
pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. In de 
standpunten verduidelijkt FSMA hoe zij dit interpreteert.

Daarnaast publiceerde FSMA ook nog een standpunt 
rond vervroegde uitbetaling en medisch onderzoek. 
Aanleiding is dat een bepaling in het pensioenreglement 
in strijd is met de WAP. Het gaat over de bepaling op 
grond waarvan pensioenprestaties voor slapers enkel 
vervroegd kunnen worden uitbetaald vanaf de leeftijd 
van 60 jaar (voor zover de geldende reglementering dit 
toestaat) mits voldaan is aan een medisch onderzoek.
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Een volgend standpunt van de FSMA betreft de 
aansprakelijkheid van de inrichter in het kader van een 
pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder 
(contractueel) gewaarborgd rendement in hoofde van de 
inrichter. Bij dit type plan verbindt deze laatste er zich 
enkel toe vaste bijdragen te storten die zijn vastgesteld 
in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. 
Buiten de minimale wettelijke rendementswaarborg heeft 
de inrichter dus geen enkele verplichting wat betreft de 
verworven reserves.

In een laatste standpunt maakt de FSMA het onderscheid 
tussen de “verworven reserves” en de “wiskundige 
reserves”. De “verworven reserves” zoals die aan bod 
komen in de WAP, verschillen van de “verworven reserves 
(wiskundige reserves)” in de zin van artikel 52 van het KB 
Leven. De bedragen die bedoeld worden met die twee 

noties zijn niet noodzakelijk 
identiek, in het bijzonder wat 
de pensioentoezeggingen 
van het type vaste prestaties 
betreft.

In de pensioenfiche en de 
uittredingsdocumenten, die 
worden meegedeeld aan 
de aangeslotene, moeten 
de verworven reserves vermeld worden. Als het bedrag 
van de wiskundige reserves hoger is dan het bedrag van 
de verworven reserves, moet in deze documenten voor 
de aangeslotenen het bedrag van de wiskundige reserves 
vermeld worden als verworven reserves. Op de inrichter 
rust evenwel geen enkele verplichting ten aanzien van 
deze wiskundige reserves.
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4.3.1. Omzendbrief SWT

In het kader van het akkoord van de groep van 10, 
gesloten in oktober 2015, werd de bedrijfsvoorheffing 
voor werknemers die genieten van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) aangepast. 
Hierdoor genieten SWT’ers onder bepaalde voorwaarden 
bij pensionering op leeftijd van 65 jaar van het 
verlaagd tarief van 10 percent op hun extralegale 
pensioenvoordelen in het kader van de tweede pijler.

De fiscale administratie voerde deze aanpassing door 
in februari 2016 en dit ook voor de inkomsten 2015, 
aanslagjaar 2016. SWT’ers kunnen van dit verlaagd tarief 
genieten in de mate dat zij aangepast beschikbaar blijven 
tijdens de periode van SWT.

Rond de interpretatie van het begrip “aangepaste 
beschikbaarheid” is een grote discussie gevoerd. Meer 
bepaald betrof dit de vraag of voor SWT’ers die 
ontslagen werden of toetraden tot het stelsel (Algemene) 
SWT vóór 1 januari 2015 en die genoten van de 

automatische vrijstelling, 
de gelijkstelling met de 
“effectief actieve” periode 
gold.

PensioPlus vroeg de 
belastingadministratie om verduidelijking. De administratie 
bevestigde dat “SWT’ers ontslagen of toegetreden tot 
het (Algemeen) stelsel van SWT vóór 1 januari 2015 
niet in aanmerking komen voor het verlaagd tarief, daar 
de ‘automatische vrijstelling’ die toen gold niet wordt 
gelijkgesteld met een ’effectieve activiteit’”.

Bijkomende vraag was dan wat er moet gebeuren met 
de doorgevoerde correcties op basis van de initieel 
foutieve interpretatie. PensioPlus vroeg daarvoor een 
administratief haalbare procedure. Ook stelde PensioPlus 
aan de administratie de vraag naar het te leveren bewijs 
inzake aangepaste beschikbaarheid en meer specifiek 
naar welke instantie dit bewijs kon aanleveren.

PensioPlus informeerde de leden over deze kwesties.

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

PensioPlus is vertegenwoordigd in de CAP.

In de loop van 2016 publiceerde de CAP 2 adviezen met 
betrekking tot de wet van 18 december 2015.

Advies nr. 37 betrof de nieuwe bepalingen in artikel 
27 §4 van de WAP. De Commissie was unaniem van 
oordeel dat artikel 63/5 de invoering toestaat van 
nieuwe bepalingen als bedoeld in artikel 27 §4, dus 
van zogenaamde vervroegingsmechanismen, in op 
1 januari 2016 reeds bestaande of sinds 1 januari 
2016 ingevoerde pensioenreglementen of pensioen-
overeenkomsten en dit voor aangeslotenen die uiterlijk 
op 31 december 2016 de leeftijd van 55 jaar bereiken.

In Advies nr. 38 worden 
technische antwoorden 
geformuleerd op allerlei 
vragen die rezen naar 
aanleiding van de wet van 
18 december 2015. Deze 
betreffen onder meer de volgende aspecten:

 y De invoering van de mogelijkheid tot een 
overlijdensdekking bij uittreding zonder enige andere 
wijziging van de pensioentoezegging;

 y De herziening van de rendementsgarantie;
 y De versterking van het aanvullend karakter van de 
aanvullende pensioenen;

 y Het begrip ‘pensionering’;
 y  Het tijdstip vanaf wanneer de pensioenprestaties 
vereffend kunnen worden;

 y  De pensioenleeftijd;
 y De activiteit uitgeoefend door een gepensioneerde;
 y Vervroegingsmechanismen. 

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

In 2016 heeft de Commissie VAPZ geen nieuwe adviezen uitgebracht. 

4.5. Commissie voor het Vrij Aanvullend  
Pensioen voor Zelfstandigen
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4.6. Commissie voor Verzekeringen

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

De Commissie voor Verzekeringen bracht in 2016 geen advies uit met een mogelijke 
impact op de activiteiten van de IBP’s of de sector van de aanvullende pensioenen. 
Zij bracht wel acht adviezen uit over andere onderwerpen. Deze zijn beschikbaar op 
de website van de FSMA3.

 

3 http://www.fsma.be/nl/about%20fsma/advisory%20bodies/cvv/adv.aspx
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Sigedis staat voor “Sociale Individuele Gegevens – Données 
Individuelles Sociales”. Het is een vzw met een aantal 
wettelijke opdrachten die betrekking hebben op het beheer van 
gegevens binnen de sociale zekerheid. Daarnaast ondersteunen 
zij de openbare instellingen van de sociale zekerheid in het 
uitvoeren van hun opdrachten.

4.7.1. MyPension

Sigedis beheert 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. In 2016 
werd ze ook opengesteld naar de burger via het online 
consulteerbare “mypension.be”. Deze site laat werknemers 
toe hun individuele pensioengegevens te raadplegen en de 
ingangsdatum van hun pensioen te verkrijgen.

In december 2016 kondigden de Minister van Pensioenen, Daniel 
Bacquelaine, en zijn collega de Minister van de zelfstandigen, 

Willy Borsus, aan dat ook de 
gegevens van de tweede 
pensioenpijler geïntegreerd 
werden in “mypension.be”.

Hierdoor krijgt de burger ook 
toegang tot zijn opgebouwde 
aanvullende pensioenrechten. Hij zal het globale overzicht kunnen 
bekijken van de verschillende aanvullende pensioenplannen 
waaraan hij is aangesloten tijdens zijn loopbaan als werknemer 
of zelfstandige. De burger zal ook de opgebouwde reserves 
onder de vorm van een éénmalig kapitaal of een maandelijkse 
rente kunnen bekijken. Ook kan men te weten komen of men 
beschikt over een overlijdensdekking of niet. Zo ja, dan zal 
men kunnen nagaan welk bedrag wordt toegekend aan de 
erfgenamen in geval van overlijden vóór het ingaan van het 
pensioen.

De functionaliteiten van “mypension.be” zullen nog verder 
uitgebreid worden.

De openstelling van de databank DB2P voor de burger heeft 
ook enkele gevolgen voor de pensioeninstellingen. Slapers 
krijgen hun pensioenfiche niet langer via de pensioeninstelling 

4.7. Sigedis
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maar zullen hun gegevens kunnen consulteren via “mypension.
be”. Voor de actieve aangeslotenen wordt de pensioenfiche 
aangepast zodanig dat de vorm en presentatie van de cijfers 
beter aansluit met de wijze waarop het in “mypension.be” wordt 
gepresenteerd.

“Mypension.be” informeert de burger aangaande zijn 
aanvullende pensioenvoordelen en doet dit in drie lagen van 
detail: de eerste laag geeft de globale bedragen 2e pijler 
(niet enkel WAP en WAPZ aanvullende pensioenen maar ook 
aanvullende pensioenen zelfstandigen in het algemeen en 
functionarissen openbare sector); in de tweede laag worden 
deze globale bedragen uitgesplitst per statuut: werknemer, 
zelfstandige, openbare sector; de derde laag levert detailinfo per 
inrichter en per pensioeninstelling, enerzijds om een overzicht 
te geven over de opbouw aanvullende pensioenen tijdens de 
loopbaan en anderzijds om informatie te geven in het kader van 
de opname van rechten bij een bepaalde pensioeninstelling.

4.7.2. Activiteiten Technische werkgroep 
Sigedis: aanpassing wet 18/12/2015 en 
push communication

In de loop van 2016 boog de werkgroep Sigedis zich 
voornamelijk over de aanpassing van de aangifte-instructies naar 

aanleiding van de wijzigingen 
ingevoerd door de wet van 18 
december 2015.

Zo voorziet de wet in geval 
van uittreding in de keuze 
voor een overlijdensdekking 
ten belope van de verworven 
reserves. Die keuze kan, omdat 
de kost ervoor ten laste komt 
van de verworven reserves, een directe impact hebben op 
de verworven prestatie van de betrokkene. De keuze van de 
betrokkene moet aan de databank gemeld worden op het 
moment van uittreding of op het moment van de keuze voor de 
overlijdensdekking, die conform de wet moet gebeuren in het 
jaar volgend op de uitdiensttreding.

Verder behandelde de werkgroep ook een bijkomende 
dataflow vanuit de kruispuntbank voor sociale zekerheid naar 
de betreffende pensioeninstellingen, om de pensioeninstellingen 
tijdig op de hoogte te brengen van de datum van wettelijke 
pensionering. De wet van 18 december 2015 verplicht de 
pensioeninstellingen immers om de aanvullende pensioenen op 
hetzelfde moment uit te betalen als de wettelijke pensioenen of 
in elk geval ten vroegste op de datum waarop men recht heeft 
op een vervroegd wettelijk pensioen.
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4.8. Europa

4.8.1. Financial Transaction Tax

Sinds het begin van 2013 is de FTT (Financiële 
Transactietaks of Tobintaks) in de actualiteit. Deze heffing 
zou er komen op voorstel van de Europese Commissie 
om de financiële sector een substantiële bijdrage te 
laten betalen voor hun aandeel in het veroorzaken van 
de financiële crisis en om speculatie tegen te gaan. De 
Belgische regering verklaarde tevens constructief te 
zullen meewerken aan de geleidelijke invoering van de 
FTT, samen met 10 andere landen onder het regime van 
de versterkte samenwerking, een speciale procedure 
ingesteld door het Lissabon verdrag. Het voorstel treft 
ook – ten onrechte – de Belgische pensioenfondsen, 
hoewel het doel van de Belgische regering duidelijk was 
om de reële economie te sparen.

Reeds van in het begin en dus ook in 2016 volgde 
PensioPlus de ontwikkelingen rond de eventuele 
invoering van een FTT op de voet, omdat deze riskeert 
een negatieve impact te hebben op de aanvullende 
pensioenen en de IBP’s indien die ook onderworpen 

zouden worden aan deze 
taks. Meer specifiek 
vraagt PensioPlus om 
de pensioenfondsen van 
de tweede pijler en hun 
investeringen vrij te stellen 
van deze taks. Deze pensioenfondsen zijn immers not-for-
profit instellingen die opgericht worden door de sociale 
partners of de werkgever met als enig doel om een 
aanvullend pensioen te voorzien voor de werknemers. 
De kost van de FTT zal dus gedragen worden door 
de werkgevers en de werknemers wat zal leiden tot 
lagere pensioenkapitalen en/of tot een stijging van de 
arbeidskost.

In een persbericht (25 november 2016) vroeg PensioPlus 
de Belgische Regering alle effecten van de invoering 
van een Tobintaks eerst grondig te onderzoeken, zeker 
in een post-Brexit tijdperk en rekening houdend met 
het feit dat noch Nederland, noch Luxemburg meedoen 
met de FTT. Dit laatste zorgt ervoor dat de Belgische 
concurrentiepositie bijzonder kwetsbaar zou worden. 
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Ook wijst PensioPlus op de noodzaak na te gaan of de 
baten groter zullen zijn dan de kosten, zeker omdat België 
eenmaal het de Tobintaks heeft ingevoerd binnen de EU 
groep van versterkte samenwerking deze taks niet meer 
zomaar kan afvoeren als uiteindelijk zou blijken dat de 
kosten hoger zijn dan de baten.

4.8.2. EMIR 

Op 16 augustus 2012 is de EMIR verordening 648/2012 
betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen 
en transactieregisters in werking getreden. De 
verordening heeft als doel de transparantie op de 
financiële markten te vergroten door de invoering 
van een rapporteringsplicht van otc-derivaten aan 
transactieregisters. Daarnaast voert EMIR ook bepaalde 
verplichte risicolimiteringstechnieken in. Verder zullen een 
aantal gestandaardiseerde otc-derivaten moeten worden 
“gecleared” door de centrale tegenpartijen (CCP).

EMIR voorziet in een tijdelijke vrijstelling van centrale 
clearing van derivatencontracten beheerd door de IBP's 
en soortgelijke regelingen. ESMA bepaalt bovendien een 
proces van het vaststellen van eisen aangaande de nodige 
marges voor de niet-centraal geclearde derivaten.
Pensioenfondsen maken gebruik van otc-derivaten om 

de financiële risico's van 
hun investeringen op lange 
termijn te beperken, zoals 
het renterisico, valutarisico 
en inflatierisico. Ze hanteren 
ze ook om een efficiënt 
portefeuillebeheer te 
verkrijgen. 

PensioPlus ijverde in 2016 
voor een verdere verlenging van de vrijstelling voor 
centrale clearing én voor een uitstel voor het aanleggen 
van de verplichte marges.

4.8.3. IORP II

Op 30 juni 2016 bereikte de Europese Raad, bij monde 
van haar vaste vertegenwoordigers, een akkoord met 
het Europees Parlement onder leiding van Bryan Hayes 
omtrent de herziening van de IORP Richtlijn (2003/41/EC).

Bij 14 december 2016 werd de richtlijn gestemd. De 
Richtlijn (IORP II) is erop gericht de ontwikkeling van 
pensioenfondsen te ondersteunen en de aangeslotenen 
een betere bescherming te bieden bij de uitvoering van 
de pensioenregeling.
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De Richtlijn streeft naar verbetering op het bestuurlijk 
vlak, de transparantie en de grensoverschrijdende 
activiteiten. Het zal de rol van pensioenfondsen 
als institutionele beleggers versterken en de 
langetermijnbeleggingen helpen kanaliseren naar 
groeibevorderende investeringen.

De vier voornaamste doelstellingen van de richtlijn zijn:
 y Grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen 
verduidelijken en vergemakkelijken;

 y Behoorlijk bestuur en risicobeheer verzekeren;
 y Duidelijke en relevante informatie aan de aangeslotenen 
en begunstigden aanleveren;

 y Ervoor zorgen dat de toezichthouders over de 
noodzakelijke middelen beschikken om effectief toezicht 
over de pensioenfondsen te kunnen uitoefenen.

De definitieve Richtlijn ((EU) 2016/2341) werd op 
23/12/2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. De lidstaten krijgen twee jaar de tijd om 
de Richtlijn om te zetten in nationale wet- en regelgeving.

PensioPlus stelde vast dat met talrijke van haar 
opmerkingen rekening werd gehouden bij de herziening 
en duidelijke modernisering van de IORP Richtlijn.
Reeds in 2016 startte PensioPlus met een werkgroep 

rond IORP II. Deze heeft als 
doelstelling te determineren 
op welke wijze de 
weerhouden bepalingen van 
IORP II in de Belgische wet- 
en regelgeving ingevoegd, 
geschrapt, vervangen, 
gewijzigd of verduidelijkt 
moeten worden en welke 
inhoudelijke invulling hier 
telkens aan gegeven moet worden. In 2017 worden de 
voorstellen en de juridische neerslag van de bevindingen 
overgemaakt aan de bevoegde overheden.

4.8.4. Resultaten stress test 

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority) voerde in 2015 in 14 landen met een relevante 
pensioenmarkt een stresstest voor pensioenfondsen uit. 
Doel was te onderzoeken hoe bestendig de Europese 
pensioenfondsensector is tegen crisisschokken in de 
financiële markten. PensioPlus moedigde haar leden 
aan actief mee te werken aan dit proces en zestien 
Belgische tweedepijlerpensioenfondsen hebben effectief 
deelgenomen aan deze pan-Europese oefening. 
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Samen vertegenwoordigen zij 57% van de activa 
die onder beheer van de Belgische instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) vallen. Een 
representatief staal dus.

In januari 2016 publiceerde EIOPA de resultaten van deze 
stresstest. Alle deelnemende pensioenfondsen werden 
onderworpen aan drie verschillende stressscenario’s. 
Twee daarvan vertrokken van hypotheses die uitgingen 
van een algemeen verslechterende economische 
toestand en geopolitieke risico’s met impact op onder 
meer de financiële markten, de grondstofprijzen, de 
wisselkoersen, de werkgelegenheidsgraad en de inflatie. 
Het derde bracht het beheer van het langlevenrisico in 
beeld.

Deze stressscenario’s werden zowel toegepast op de 
balanscijfers opgesteld volgens de Nationale Balance 
Sheet, als op de Holistic Balance Sheet.

De resultaten van de Belgische 
tweedepijlerpensioenfondsen zijn positief en België 
behoort tot één van de vijf landen waar deze 
pensioenfondsen in alle stressscenario’s volledige 
dekking van hun verplichtingen weten te handhaven. 
De Belgische pensioenfondsensector houdt – zo blijkt 

– ook onder extreem 
gespannen economische 
omstandigheden goed stand. 
Dit resultaat is in hoofdzaak 
te danken aan de ruime 
buffers die de betrokken 
pensioenfondsen aanhouden 
en/of de aanwezigheid van 
sterke sponsors.

4.8.5. Quantitative assessment

Inzake kwantitatieve regelgeving bevestigde de Europese 
Commissie dat dit niet in de scope van de Richtlijn IORP 
II ligt. Anderzijds merkte PensioPlus een toenemende 
activiteit van de kant van EIOPA, die ondanks de 
bepalingen in IORP II toch in die richting blijft evolueren. 

Daags voor de triloogvergadering in april 2016, 
publiceerde EIOPA ten aanzien van de EU-instellingen 
haar opinie betreffende “a Common Framework for 
Risk Assessment and Transparancy for IORPs”. Daarin 
wordt gepleit voor een marktconforme balans en 
gestandaardiseerde risicobeoordeling, inclusief de 
openbaarmaking hiervan.
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4.8.6. Verwachte ECB-rapportering 

Begin 2016 stuurde de ECB een fact-finding questionnaire 
over “An ECB Regulation on Pension Funds”. Deze vraagstelling 
concentreerde zich op de vragen welke rapportering er 
voorhanden was en welke soort rapportering en frequentie 
van rapportering er mogelijk was. PensioPlus heeft hierover 
haar input gegeven aan de FSMA..

In opvolging daarvan heeft de ECB ook een tweede 
vragenlijst opgestuurd: “Pension Funds Regulations: Cost 
Assessment” met als doel een inschatting te maken van 
de kost van de bijkomende rapportering die de ECB zou 
opleggen voor de Nationale Banken van de verschillende 
landen en voor de pensioenfondsen.

De rapportering die de ECB voorstelt in de vragenlijst 

wordt de eerste keer 
verwacht in het eerste 
kwartaal van 2019. De ECB 
streeft naar een deelname 
van 85 percent van elke 
markt in 2019 en volledige 
dekking in 2021. Het betreft 
een kwartaalrapportering 
waar naast de activa ook 
de verplichtingen op 
kwartaalbasis worden meegedeeld.

PensioPlus werkte mee aan deze tweede vragenlijst en 
gaf in het antwoord ook de boodschap mee dat gezien 
de omvang van de pensioenfondsen in België het nut van 
deze kwartaalrapportering in vraag moet gesteld worden, 
mede gezien de bijkomende administratieve last en kost.
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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 december 2016 in verband met deze boekhoudnormen “Studie 46: Impact van de wijziging 
van de Belgische pensioenwet op de verwerking van pensioenverplichtingen in IFRS-jaarrekeningen”.

Tot eind 2015 was de wettelijke minimum rendementsgarantie vastgelegd op 3,25% voor de werkgeversbijdragen 
en 3,75% voor de werknemersbijdragen, waarbij deze minimumgarantie kon worden gewijzigd bij Koninklijk Besluit. 
Bij een wijziging zouden de nieuwe percentages vanaf de datum van die wijziging van toepassing zijn op reeds 
opgebouwde reserves uit het verleden en op de toekomstige bijdragen.
 
Uit een eerdere studie van de FSMA bleek dat in de praktijk twee methodes werden gebruikt voor de raming 
van de boekhoudkundige verplichting in relatie tot de Belgische pensioenplannen: een methode gebaseerd op de 
zogenaamde Projected Unit Method (PUC-methode) uit IAS 19 en een tweede methode gebaseerd op de intrinsieke 
waarde. 

De wet van 18 december 2015 wijzigde de wettelijke minimum rendementsgarantie. Enerzijds werd de garantie 
teruggebracht op een percentage dat verbonden is met het rendement op de OLO’s weliswaar met een minimum 
waarde van 1,75% en een maximum van 3,75%. Anderzijds wordt de minimale rendementsgarantie ofwel volgens de 

4.9. Boekhoudnormen
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horizontale dan wel volgens de verticale methode toegepast. Op datum van wijziging 
wordt de horizontale methode voornamelijk toegepast door verzekeraars, de verticale 
methode voornamelijk door pensioenfondsen.

Deze wetswijziging was voor FSMA de aanleiding om de sector opnieuw te bevragen 
aangaande de toegepaste methode en boekhoudkundige verwerking van de 
Belgische pensioenplannen van het type vaste bijdrage met wettelijk gegarandeerd 
minimumrendement.

Studie 46 beoogt een aantal conclusies te trekken op basis van de antwoorden.

De evolutie naar een methode die nauwer aansluit bij de methode voorgeschreven door IAS 19 wordt door de FSMA 
als positief aanzien.
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4.10.1. Voorstel Vrij Aanvullend 
Pensioen Zelfstandigen 

(POZ = Pensioen Overeenkomst Zelfstandigen)
In de Ministerraad van juli 2016 werd een “Voorontwerp 
van wet houdende diverse bepalingen en tot instelling 
van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief 
als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoot 
en voor de zelfstandige helpers” in eerste lezing 
gestemd.

Deze wet geeft uitvoering aan het regeerakkoord om 
de tweede pensioenpijler te veralgemenen. Het doel 
is om zelfstandigen die geen bedrijfsleider zijn in de 
zin van artikel 32, eerste lid, 1° en 2°, van het wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992, de mogelijkheid te 
geven een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop 
wat de WAPZ hen al toelaat. Er wordt een wettelijk 

minimumkader gecreëerd 
voor zelfstandigen actief 
als natuurlijke persoon, 
geïnspireerd op de WAP 
Bedrijfsleiders en WAPZ.

PensioPlus constateerde dat het wetsvoorstel een 
product met de karakteristieken van de derde pijler 
tracht onder te brengen in de tweede pijler. Een 
vervaging van dit onderscheid zou bovendien een 
uitholling van de tweede pijler tot gevolg hebben, 
terwijl een verdere uitbouw van de tweede pijler net 
nodig is om op lange termijn iedereen een adequaat 
pensioeninkomen te verschaffen. Er werd ook vastgesteld 
dat in de wettekst het fiscaal kader ontbrak.

PensioPlus stelde daarom een pragmatische alternatieve 
oplossing voor voor zelfstandigen zonder vennootschap. 

4.10. Overige actualiteit België
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4.10.2. Voorstel Vrij Aanvullend 
Pensioen Werknemers

In de context van de uitvoering van het regeerakkoord 
werd ook een idee geopperd rond het vrij aanvullend 
pensioen van werknemers. Doel van dit idee was 
om aanvullend pensioen op te bouwen ook voor 
werknemers die nog niets hebben.

PensioPlus benadrukt dat er nood is aan een aanvullend 
pensioensysteem voor zij die op vandaag nog niets 
hebben.

Een eerste analyse echter van de initiatieven tot 
bijkomende mogelijkheden tot aanvullend pensioen 
voor loontrekkenden, legde een aantal pijnpunten 
bloot.   Deze pijnpunten zijn onder meer  dat de 
taxatie in de tweede pijler zwaarder wordt gemaakt 
dan in de bestaande derde pijler producten; dat het 
voor een werkgever onmogelijk is op termijn om een 
collectief plan te beheren indien elk individu naar eigen 

goeddunken kan bijsparen 
binnen eenzelfde 80% 
grens, etc. Door het concept 
en de criteria die men wil 
gebruiken, dringt de vraag 
zich op of dit wel past 
binnen het kader van de 
tweede pijler. De indruk 
is dat dit meer neigt naar 
individueel pensioensparen 
en dus de facto eigenlijk in de derde pijler thuishoort.

PensioPlus benadrukte dat de tweede pijler nood 
heeft aan meer stabiliteit om voldoende vertrouwen 
te behouden en dat er geen nood is aan nieuwe 
mechanismen of aan een radicale andere wetgeving.
Evenwel zal PensioPlus constructief meedenken aan het 
creëren van een alternatieve denkpiste om aan eenieder 
een adequaat pensioen te verschaffen. Zij heeft daartoe 
een werkgroep opgericht om na te denken over de 
invulling hiervan.
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4.10.3. Werkzaamheden High Level 
Expert Group

De High Level Expert Group werd in het leven geroepen 
door Minister Van Overtveldt en kadert in diens acties om de 
financiële sector in België nieuwe zuurstof te geven. Zo kan 
men België als financieel centrum weer op de kaart zetten.

De High Level Expert Group bestaat uit 4 subwerkgroepen:
 y Subwerkgroep 1 “Regulatory and supervisory issues”
 y Subwerkgroep 2 “Financing for the real economy”
 y Subwerkgroep 3 “FinTech and cyber”
 y Subwerkgroep 4 “The role of the State”

Aan de voorzitter van PensioPlus was gevraagd om actief 
deel te nemen aan Subwerkgroep 1 “Regulatory and 
supervisory issues” en Subwerkgroep 2 “Financing for the real 
economy”.

De onderwerpen die  in Subwerkgroep 1 aan bod kwamen 
waren goldplating en het vermijden van buitensporig risico 
gedrag. 

Rond goldplating wil men vooral op zoek gaan naar een 
proces en een methodologie om goldplating in regelgeving 
te vermijden. In het licht van de recent goedgekeurde IORP II 
richtlijn die tegen begin 2019 zal moeten omgezet worden 
naar Belgische wetgeving is het vermijden van goldplating 

voor pensioenfondsen een 
belangrijk onderwerp.

Het inperken van buitensporig 
risico gedrag is voor Belgische 
pensioenfondsen reeds 
ingebakken in de prudentiële 
wetgeving en de verwachtingen 
rond deugdelijk bestuur.  
PensioPlus was dan ook 
van mening dat bijkomende 
maatregelen in dit kader eerder overbodig leken.

In subwerkgroep 2 was PensioPlus heel actief.

In Subwerkgroep 2 werd aan alle deelnemers gevraagd om 
een drietal voorstellen naar voor te brengen. Drie daarvan 
zullen weerhouden worden door het kabinet om concrete 
uitwerking te krijgen.

Het voorstel dat PensioPlus formuleerde, droeg de titel 
“Belgium as a Prime location for Pan European Pension 
Funds”. PensioPlus pleit voor de versterking van België als een 
mogelijke plaats voor Pan-Europese pensioenfondsen. Om die 
pensioenfondsen aan te trekken en tegelijk ook de financiële 
en andere diensten die ermee verband houden uit te breiden, 
moeten een aantal acties genomen worden, die PensioPlus in 
het voorstel opsomt.
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4.10.4. Hoorzitting Commissie Sociale 
Zaken

PensioPlus nam actief deel aan de hoorzittingen over de 
aanvullende pensioenen in de commissie voor de Sociale 
Zaken op 24 februari 2016. De hoorzittingen kaderden 
in de voorbereidingen van het wetsvoorstel tot wijziging 
van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende 
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en 
van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, 
teneinde de leeftijd voor onmiddellijke aansluiting in verband 
met het aanvullend pensioen te verlagen van 25 jaar tot 18 
jaar.

Philip Neyt, voorzitter van PensioPlus, nam het woord in 
één van de inleidende uiteenzettingen. Hij besprak het 
fenomeen van de vergrijzing van de Belgische bevolking, die 
een aantal uitdagingen met zich meebrengt, onder meer het 
waarborgen van een voldoende hoog pensioen. In de loop 
der jaren hadden allerlei maatregelen, die om budgettaire 

redenen genomen werden, 
een geleidelijke daling van de 
pensioenen tot gevolg.

Binnen die context is de uitbouw 
van de tweede pijler een 
noodzakelijke voorwaarde om 
het hoofd te bieden aan die 
vergrijzing van de bevolking. 
Zowel de verhoging van de 
bijdragen als de toename van het aantal aangeslotenen 
noemde Philip Neyt een absolute noodzaak, maar om dat 
te bereiken, moeten een aantal randvoorwaarden vervuld 
worden.

Onze Voorzitter concludeerde dat PensioPlus wil meewerken 
aan een combinatie van een goed wettelijk pensioen, een 
goed aanvullend pensioen, een adequate huisvesting en een 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg, die samen de beste garantie 
vormen voor een lange en positief beleefde oude dag.
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PensioPlus heeft als missie haar leden 
en meer algemeen de buitenwereld, te 
informeren en vormen rond aanvullende 
pensioenen, in hun nationale en internationale 
context. Daarom organiseert PensioPlus 
diverse activiteiten, gaande van infosessie, 
bestuurdersvormingen en lunchcauserieën tot 
persconferenties, voor diverse doelgroepen. 
Tijdens of na die activiteiten biedt PensioPlus 
aan haar leden ook de gelegenheid te 
netwerken. 
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Activiteit Deelnemers

Gesloten vorming 37 (twee bestuurdersvormingen)

Mini-BPA 104

Seminaries 330

Infosessies 297

Lunch causerieën 107

Consultatieve werkgroepen 60

TOTAAL 935

Deelnemers diverse PensioPlus werkgroepen ± 355

Gemiddeld bereik InfoFlash (infra 4.2) 1000

5.1. Deelnemers aan activiteiten van 
PensioPlus in 2016
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Ook via allerlei publicaties die op de vernieuwde website 
www.pensioplus.be ter beschikking gesteld worden, 
houdt PensioPlus haar leden op de hoogte van recente 
ontwikkelingen in het aanvullend pensioenlandschap. 

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

In 2016 werden volgende Infoflashes gepubliceerd:
 y 20160114 – FSMA Circulaire: Consultatie multi-
inrichterspensioenstelsels

 y 20160118 – Rapport Expertengroep voor de Financiële Sector: De 
Toekomst van de Belgische Financiële Sector

 y 20160205 – FSMA Circulaire: Reporting
 y 20160325 – FSMA: Rapportering over het boekjaar 2015 in FiMiS 
Survey

 y 20160502 – FSMA Actieplan 2016
 y 20160512 – Commissie voor Aanvullende Pensioenen: Advies nr. 37
 y 20160513 – Wet 18 december 2015: werkgroep CAP / werkgroep 
PensioPlus

 y 20160523 – ECB Cost Assessment Regulation on Pension Funds
 y 20160523 – Vraag FSMA rond niet uitbetaalde overlijdensprestaties

 y 20160523 – EIOPA: a common 
framework for risk assessment 
and transparency for IORPs

 y 20160526 – Sector van 
de scheikundige nijverheid. 
Wijzigingen per 1 januari 2016

 y 20160601 – Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
Bedrijfsvoorheffing

 y 20160613 – Recente standpunten FSMA
 y 20160708 – Wijziging Sociaal Strafwetboek. Invoering van afdeling 
9/1 “de aanvullende pensioenen” in boek 2, hoofdstuk 9

 y 20160708 – Akkoord bereikt met betrekking tot de IORP II Richtlijn
 y 20160708 – IORP II richtlijn een feit! Wat werd bereikt?
 y 20160708 – SWT verlaagd tarief bedrijfsvoorheffing of niet? Het 
definitieve standpunt van de Administratie!

 y 20160720 – CAP advies nr. 38: Praktische vragen met betrekking 
tot de wet van 18 december 2015

 y 20160902 – Openstelling DB2P! dien uw AccountState tijdig in!!
 y 20160907 – Circulaire FSMA dd. 05/08/2016: Multi-
inrichterspensioenstelsel

 y 20161010 – pan-Europese pensioenfondsen vrijgesteld van 
bedrijfsvoorheffing

5.2. Publicaties en actualiteit
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PensioPlus organiseert jaarlijks 2 kleine en 1 grote enquête bij een representatief staal van 
de Belgische IBP’s.

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

Eenmaal per jaar wordt in de maand maart een uitgebreide enquête georganiseerd 
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 2016 
zoals bekomen in de peiling van januari 2017. De definitieve resultaten 2016 worden 
opgevraagd in maart 2017 en zullen worden voorgesteld tijdens het Financieel Seminarie 
van 15 mei 2017 en nadien gebundeld worden in een uitgebreid rapport.

5.3. Financiële enquêtes in 2016
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Jaarlijks netto  
rendement Nominaal

Jaarlijks netto rendement 
Reëel (na inflatie)

2015 4,40% 2,86%

  3 jaar 7,36% 6,62%

  5 jaar 6,61% 4,98%

10 jaar 4,75% 2,85%

15 jaar 4,07% 2,10%

20 jaar 6,16% 4,20%

25 jaar 6,64% 4,60%

Sinds 1985 6,97% 4,80%

Resultaten
52 IBP’s namen deel aan de enquête. Zij vertegenwoordigen een totaal van activa van 
14,422 miljard EUR, hetzij ongeveer 60 % van de markt.

Rendement
Het gewogen gemiddeld rendement in 2016 bedraagt +5,76 %. Over een langere 
periode behalen IBP’s de volgende rendementen:
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De spreiding van de activa ziet er als volgt uit: 
De definitieve resultaten 2016 zullen met meer informatie en een uitgebreidere analyse 
beschikbaar zijn in het rapport betreffende de financiële enquête over het boekjaar 2016. 
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1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

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

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

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PensioPlus informeert regelmatig de pers over de 
globale evolutie van de sector en de performantie van de 
Belgische pensioenfondsen. De organisatie communiceert 
op regelmatige basis in de media haar mening over 
initiatieven van de Belgische regering en Europa en hun 
gevolgen voor de Belgische pensioeninstellingen.

5.4.1. Persconferenties 

In 2016 organiseerde PensioPlus 2 persconferenties rond 
de financiële resultaten en belangrijke pensioenthema’s

 y 04/02/2016
 � Tweede pijler pensioenfondsen: +4,40% over 2015 
 � EIOPA stress tests – Belgische pensioenfondsen 
 � Toelichting naamswijziging van BVPI naar PensioPlus

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

 y 14/10/2016 - Resultaten van haar halfjaarlijkse financiële enquête 
en de actualiteit in de sector van de Belgische pensioenfondsen en 
de aanvullende pensioenen in het algemeen
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
91&frm=0

5.4.2. Persberichten

PensioPlus bracht in 2016 
ook vier persberichten uit:

 y 26/01/2016 - EIOPA stresstest 
resultaten
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
58&frm=0

 y 07/10/2016 - pan-Europese pensioenfondsen in België: een 
belangrijke stap vooruit!
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
90&frm=0

 y 07/11/2016 - PensioPlus heeft grote vragen bij de mogelijke 
evolutie van de tweede pijler voor loontrekkenden zoals 
opgenomen in de Algemene Beleidsnota van de Minister van 
Pensioenen
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
92&frm=0

 y 25/11/2016 - Invoeren Tobintaks verwoestend voor “Belgische” 
Pensioenfondsen!
http://pensioplus.be/cgi?lg=nl&pag=2970&tab=87&rec=
95&frm=0

5.4. PensioPlus en de pers
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PensioPlus organiseert een korte bestuurdersvorming rond de tweede pijlerpensioenen 
en de werking van de IBP’s onder de benaming “Mini Belgian Pension Academy” of 
“Mini-BPA”. Deze vorming is gespreid over vier halve dagen.

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

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

Een Nederlandstalige “Mini-BPA” werd ingericht in het voorjaar van 2016, op 25/2, 3/3, 
10/3 en 17/3. Er waren 68 inschrijvingen. Een Franstalige “Mini-BPA” volgde in het najaar 
van 2016, op 22/9, 13/10, 20/10 en 27/10. Daarvoor schreven 36 geïnteresseerden zich in.

5.5. Open vorming: mini-BPA
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5.6. Vormingen voor bestuurders van IBP’s 
(gesloten vormingen)

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

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

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

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

In 2016 organiseerde 
PensioPlus 2 volledige 
bestuurdersvormingen: bij 
IBP Ineos OFP en bij Total 
Pension Fund Belgium OFP.

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

Eric Baeckelandt (Willis Towers Watson) , Filip Declercq 
(Volvo Group Belgium), Chris Desmet (Willis Towers 
Watson), Isabelle De Somviele (Claeys & Engels), Jan 
Longeval (Bank Degroof Petercam), Véronique Pertry 
(Eubelius), Sven Schroven (Willis Towers Watson), An Van 
Damme (Claeys & Engels), Dirk Van den Broeck (Grant 
Thornton Bedrijfsrevisoren), Koen Van Duyse (Tiberghien).
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5.7. Lunchcauserieën

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

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

In 2016 werden de volgende lunchcauserieën 
georganiseerd:

”De volatiliteit van uw 
aandelenbeleggingen 
verminderen. Onze 
oplossingen.”
Sponsor: Axa Investment 
Managers

Inhoud: In een klimaat van steeds volatielere aandelenmarkten 
(onzekerheid over de sterkte van de Chinese economie 
en over de timing van de volgende renteverhoging van de 
FED) en steeds strengere regelgeving betreffende risico-
activa (Solvency II), zijn institutionele beleggers op zoek naar 
oplossingen om het rendement van aandelenbeleggingen te 
verzoenen met een bepaald risicobudget.

Tijdens deze lunchcauserie stelden Mathilde Sauve (Head 
of Institutional Solution, AXA IM Paris) en Lorraine Zafrani 
(Head of Investment Team, AXA IM Paris) oplossingen voor 
om de volatiliteit en de maximale drawdown van risicovolle 
activa aanzienlijk te verminderen in periodes van neergaande 
beurzen, zonder daarbij het onbetwistbare rendement van 
deze activa in een klimaat van langdurige lage rente uit het 
oog te verliezen.

21/01
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”Moeten de pensioenfondsen zich gaan 
richten tot meer flexibele en actieve 
beheermethodes gegeven  
de huidige context van de historisch lage 
rentevoeten?”
Sponsor: Carmignac

Inhoud: Tijdens deze lunchcauserie gingen Jean Médecin 
(Portfolio Advisor, Carmignac) en Rose Ouabha (Head of 
Team international bonds, Carmignac) in op de manier waarop een pensioenfonds zijn 
activa duurzaam kan beheren in de huidige lage marktrente. 

Zij formuleerden een aantal tips:
 y Gebruik een niet door een benchmark gedreven aanpak, een opportunistische verdeling 
tussen staatspapier en kredietstrategieën in de eurozone

 y Behoudt de mogelijkheid om op een verstandige manier te investeren in kredieten van de 
eurozone (staats- of bedrijfskredieten)

 y Gebruik een negatieve rentegevoeligheid, in het geval van een dalende obligatiemarkt
 y Beheer het cash-gedeelte op een opportunistische manier. Dat zal bijzonder nuttig zijn vanaf 
het ogenblik dat de Europese banken een negatieve rente aanrekenen aan institutionele 
beleggers en in een later stadium ook negatieve rente voor particuliere beleggers

 y Versterk de expertise in het renterisico, kredietrisico en aandelenmarkten
 y Genereer alfa via specifieke gestructureerde kredieten en expertise in de curve strategie

Daarna stonden zij stil bij de groeimotoren voor de prestaties van de tweede helft van 2016.

”Hoe investeren in 
corporate bonds in 
een klimaat van lage 
interesten?”
Sponsor: Muzinich & Co Ltd.

Inhoud: Tijdens deze 
lunchcauserie gaf 
Eric Muller (Head of 
Markets and Products 
Strategy, Muzinich & 
Co) een uiteenzetting 
over de verschillende 
investeringsopportuniteiten 
op de kredietmarkt in 
een klimaat met talrijke 
macro-economische 
uitdagingen. Hij besprak 
de nieuwe uitdagingen van 
de kredietmarkt en de 
investeringsopportuniteiten 
op de Amerikaanse, 
Europese en opkomende 
kredietmarkten.

18/02 23/06
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15/09

”Het dichten van de inkomenskloof – ook middels aandelen te 
bewerkstelligen”
Sponsor: Capital Group

Inhoud: Martyn Hole (Senior Investment Director, Capital Group), lichtte toe dat DB 
pensioenfondsen in toenemende mate een negatieve cashflow laten zien. In dat kader 
is de vraag niet meer ‘wat zijn de toekomstige verplichtingen van het pensioenfonds’, 
maar ‘hoe kan nu en in de toekomst voldaan worden aan de verplichtingen?’. Het genereren van 
inkomen is een hoge prioriteit geworden.

Veel van de bestaande inkomensoplossingen hebben belangrijke nadelen: de yield van 
investment grade bedrijfsobligaties is historisch laag. Aan de andere kant van het spectrum zijn 
er alternatieve credit strategieën (zoals infrastructure debt) met hogere yields en cashflows die 
gekoppeld zijn aan inflatie, maar die zijn vaak zeer illiquide.

Het alternatief – het verkopen van assets om cash te genereren – heeft als nadeel dat de 
verkopen mogelijk qua timing plaatsvinden op het verkeerde moment.

De spreker was ervan overtuigd dat er zowel aandelen- als vastrentende strategieën zijn die een 
hoger yield kunnen genereren en zorgen voor een solide inkomensstroom, terwijl ze liquide en 
transparant zijn en meer waarde toevoegen.
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20/10

”Risk Management in en Europese of globale obligatieportefeuille, hoe 
omgaan met de benchmarks”
Sponsor: Franklin Templeton Investments

Inhoud: John Beck (Director of Fixed Income, London, Franklin Templeton Investments) 
lichtte toe dat het wereldwijde economische klimaat van lage tot negatieve rente in 
de belangrijkste economieën een uitdaging vormt voor institutionele beleggers. De 
economische omstandigheden van de eerste helft van 2016 droegen bij aan het gevoel 
dat de rente wereldwijd waarschijnlijk voor langer lager zal blijven. Zelfs in de Verenigde 
Staten, die worden beschouwd als verder in de economische cyclus dan andere ontwikkelde 
economieën, is de timing van de rentenormalisatie onzeker.

Traditioneel maken veel institutionele beleggers gebruik van een strategische asset mix 
die is gebaseerd op een benchmark, zoals de Barclays Global Aggregate Bond Index (of 
een combinatie van JPM EMU Index en iBoxx EUR Corporates Index voor een Europees 
universum). Vandaag zijn beleggers echter bij deze aanpak kwetsbaar voor renterisico, 
aangezien deze benchmarks lage rentevoeten combineren met een vrij hoge duratie.

De spreker gaf aan te geloven dat een asset allocatie op basis van benchmarks nog steeds 
een essentieel onderdeel vormt van een institutionele portfolio, maar dat investeerders zich 
toch beter kunnen beschermen tegen de eerder genoemde valkuilen door te diversifiëren 
naar beleggingen buiten het universum van de benchmark via een meer flexibele strategie. 
Via een bredere aanpak kan de portefeuille beter beschermd worden tegen een stijgende 
rente, het rendementspotentieel worden verhoogd en de diversificatie worden verbeterd.
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17/11

”Waarde creëren in opkomende markten”
Sponsor: Candriam Investors Group

Inhoud: Diliana Deltcheva (Head of Emerging Markets Debt, Candriam 
Investors Group), lichtte toe waarom Candriam gelooft dat obligaties 
van opkomende landen een aantrekkelijke belegging blijven in 
een globale context die wordt gekarakteriseerd door lage of zelfs 
negatieve rentevoeten op obligaties. Obligaties van opkomende 
markten kenden in 2016 een sterk herstel doordat de risico’s met 
betrekking tot de groeivertraging in China, de FED normalisatie en 
koersdalingen van grondstoffen in belangrijke mate verdwenen.

Haar presentatie behandelde de vraag wat de impact is voor 
opkomende markten en hoe we ons in een dergelijke omgeving 
moeten positioneren.
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5.8. Infosessies & Seminaries

In 2016 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

5.8.1. Infosessies:

19/04

”Circulaires Erkend Commissaris en Aangewezen Actuaris”
70 Inschrijvingen

Inhoud: FSMA publiceerde circulaires over de Erkend Commissaris 
en de Aangewezen Actuaris. Tijdens deze infosessie werd ingegaan 
op hun impact op de werking en organisatie van pensioenfondsen. 
De link werd gelegd met de context van de internationale audit 
normen, die ook kort toegelicht werden. Ook de FSMA zette zijn 
verwachtingen uiteen.

Sprekers: Kurt Cappoen - Partner, Audit, PwC Bedrijfsrevisoren • 
Dominique Van de Peer - Senior Manager EMEIA Financial Services, 
EY • Saskia Lommelen - Partner Actuary, Nexyan • Greet T’Jonck - 
Directeur, FSMA
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10/05

”FIMIS demo en toelichting bij de jaarlijkse FSMA rapportering”
64 Inschrijvingen

Inhoud: Jaarlijks dienen de pensioenfondsen te rapporteren aan de toezichthouder FSMA. Dit 
omvat gegevens aangaande beheerde regelingen, financiële rapportering en deugdelijk bestuur. 
Op vraag van PensioPlus was FSMA bereid om tijdens deze infosessie uit te leggen hoe zij de 
opvraging van de gegevens organiseert. Een belangrijke vraag van de sector en tevens doelstelling 
van de FSMA is om de systematische gegevensopvraging af te stemmen op de toezichtsnoden en 
informatie slechts één maal op te vragen.

Tijdens deze infosessie gaf FSMA een demonstratie van FIMIS, het kanaal waarmee IBP’s hun gegevens dienen aan te leveren. 
Verder legde FSMA ook uit welke checks en validaties er gebeuren op de gegevens teneinde reeds een eerste kwaliteitscheck 
te verrichten.

In het kader van de circulaire over de functie van de aangewezen actuaris en de verwachting van FSMA aangaande de rapporten 
van de aangewezen actuaris gebeurden er ook een aantal verschuivingen naar de P40 rapportering. FSMA stond daarom even 
stil bij het hoe en waarom en gaf een toelichting bij een aantal nieuwigheden in de rapportering.

Doel van deze infosessie was voor PensioPlus om haar leden te informeren over wat er exact wijzigt en te helpen bij de 
voorbereiding van de jaarlijkse FSMA rapportering.

Sprekers: Ann Devos – Coördinator, FSMA Toezicht op de Pensioenen • Jo Secq – FSMA Toezicht op de Pensioenen • Tobias 
De Volder – FSMA Toezicht op de Pensioenen • Diederik Vandendriessche – FSMA Toezicht op de Pensioenen
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15/09

”Commissie voor Aanvullende Pensioenen (CAP) Advies”
178 Inschrijvingen

Inhoud: Toen de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het 
sociaal karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullend karakter 
van de rustpensioenen werd gestemd, was het al overduidelijk dat er tal van interpretatie- en 
implementatieproblemen zouden rijzen.

Kort daarop werd een werkgroep binnen de CAP in het leven geroepen om de talrijke vragen die 
vanuit alle hoeken kwamen te bundelen en te pogen een werkdocument af te leveren dat de CAP in staat moest stellen een 
advies hieromtrent te formuleren.

Op 15 juli 2016 heeft de CAP dan ook haar advies gepubliceerd.

In deze infosessie werden de diverse groepen van vragen bij de onderscheiden deelaspecten van de wet tegen het licht 
gehouden door advocaten van gespecialiseerde kantoren, specialisten van dienstverleners. Dit werd aangevuld met een 
getuigenis van een aantal pensioenfondsen zelf: hoe kijken zij aan tegen deze nieuwe wet? Hoe organiseren zij zich? Wat met 
bestaande en toekomstige plannen?

Sprekers: Hervé Noël – Vice-voorzitter, PensioPlus • Yvo Vermeylen – Conac • Cécile Van Huffel – Ernst & Young • Elke Duden 
– Linklaters • An Van Damme – Claeys & Engels Advocaten • Barbara Deroose – Pensio b • Benoît Terwagne – NEXYAN • 
Corinne Merla – Younity • Vincent Lantin – Proximus Pensioenfonds • Luc Crabbe – Voorzorgsfonds Umicore • Ann Verlinden – 
Senior Advisor PensioPlus
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5.8.2. Seminaries:

01/03 18/05

”Pension adequacy at risk 
– the role of occupational 
pensions”
124 Inschrijvingen

Inhoud: Tijdens het seminarie 
maken prominente spreker de 
balans op van de impact van de 
pensioenhervormingen in verschillende 
landen. Ze discussieerden ook over de 
rol van wettelijke pensioenen om de 
uitdaging die de toereikendheid van de 
pensioenen vormt, het hoofd te bieden.

Sprekers: Philip Neyt - Voorzitter 
PensioPlus • Ruth Pasermans – Deputy 
Head of Cabinet • Dariusz Stanko – 
Member of the OECD • Financial Affairs 
Division and Head of IOPS Secretariat 
• Philippe Donnay – Director, Belgian 
Federal Planning Bureau • Edwin 
Meysmans – Vicevoorzitter PensioPlus 

”PensioPlus Financieel Seminarie. 
Pensioeninstellingen: lange 
termijninvesteerders, ook voor de 
toekomst”
122 Inschrijvingen

Inhoud: Het centrale thema van dit seminarie luidde “Pensioeninstellingen: lange 
termijninvesteerders, ook voor de toekomst” en was gekoppeld aan de voorstelling van 
de resultaten van de jaarlijkse financiële enquête over de rendementen van de Belgische 
Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening tijdens het jaar 2015. Eminente sprekers 
gaven hun visie op de actuele economische toestand, de toekomstige evolutie en in welke 
activaklassen IBP’s het best kunnen beleggen. In een panelgesprek konden verschillende 
sprekers hun concrete ervaringen en aanbevelingen toelichten.

Sprekers: Daniel Bacquelaine – Minister van Pensioenen • Philippe Ledent – Senior 
Economist, ING • Ann Verlinden – Senior Advisor, PensioPlus • Laurens Defau – PhD 
Researcher, VUB • Bert Heylen – Group Treasurer, Agfa-Gevaert Corporate Center • 
Tom Mergaerts - Chief Executive Officer, Amonis OFP • Xavier Piret – Manager Pension 
Investments, Sanofi Europe Treasury Center SA • Bert Teuwen – Senior Banker, European 
Investment Bank • Luc Bossyns – Gedelegeerd Bestuurder, Aquafin NV • Ines Horwart – 
Chief Investment Officer for the Pension Fund Gas & Electricity Sector • Tom Schockaert 
– Investor Relations Officer, Elia Group
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15/12

”IORP II Directive. New opportunities for cross border activities”
108 Inschrijvingen

Inhoud: Na meer dan 2 jaar discussiëren, stemde het Europese Parlement  de Richtlijn 2003/41/
EC, beter gekend als de IORP II richtlijn, . Daarna hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om deze 
richtlijn te implementeren in hun nationale wet- en regelgeving.

De richtlijn wil de regels voor pensioenfondsen moderniseren, het bedrijfspensioensparen 
vergemakkelijken en toelaten dat men toereikende en duurzame pensioenen voorziet.

PensioPlus, besteedde veel tijd en inspanningen aan de ontwikkeling van de IORP II richtlijn. Meer 
specifiek volgde PensioPlus de invloed op Belgische IBP’s op, nieuwe kansen voor cross border activiteiten, 
de deugdelijkheid van pan-Europese pensioenfondsen en de aantrekkelijkheid van België als thuisland.
Tijdens het seminarie gaven eminente spreker hun visie op de IORP II richtlijn en de impact ervan op 
cross border bedrijfspensioenfondsen.

Sprekers: Philip Neyt – Voorzitter, PensioPlus • Nico Spiegel – DG Financial Stability, Financial Services 
and Capital Market Union – EU Commission • Luc Behets – FSMA • Ton van der Linden – Benelux • 
Business Services Manager & Treasurer • Andreas Dahlen – Policy Officer at the European Commission • 
Tom Feys – Senior Advisor Financial Sector, Cabinet of Mr Johan Van Overtveldt, Minister of Finance 
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5.9. Werkgroepen

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

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

In 2016 waren volgende werkgroepen actief:
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Harmonisatie arbeiders/bedienden

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

DB2P

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

Midden december 2013 werd deze werkgroep opgestart om technische input te verzamelen in 
het kader van het project Communicatie aan de burger. Voor de actieve aangeslotene creëert 
dit een bijkomend kanaal voor pensioencommunicatie. Voor slapers wordt dit, afhankelijk van de 
keuze van de inrichter/pensioeninstelling, eventueel de enige toegang tot informatie aangaande de 
pensioentoezegging. In eerste instantie geeft deze werkgroep input aan DB2P over de opbouw 
van de schermen en de opzet van de contactgegevens in geval van vragen via MyPension, maar ze 
bekijkt de rol van de werkgever/inrichter aangaande de communicatie aan de aangeslotene ook 
ruimer en tracht deze waar nodig te (her)definiëren. 

Steering Committee PEPF

België heeft zich met de invoering van de Wet op de instellingen voor 
Bedrijfspensioenvoorziening bewust geprofileerd als vestigingsplaats voor de pan-Europese 
pensioenfondsen van multinationale ondernemingen, om een extra stimulans te creëren om 
de verschillende beslissingscentra in België te behouden/vestigen. In het huidig regeerakkoord 
heeft de regering opnieuw benadrukt dat verdere inspanningen zullen worden geleverd om 
van België een aantrekkelijke vestigingsplaats te maken voor pan-Europese pensioenfondsen. 
Ook de Europese Commissie heeft recent beslist om een pan-Europees pensioenfonds 
voor wetenschappers in België op te richten en we zijn op de hoogte van meerdere 
multinationale ondernemingen die graag hun OFP in België zouden willen uitbreiden tot een 
pan-Europees pensioenfonds. De pan-Europese pensioenfondsen zijn voor PensioPlus steeds 
een speerpuntdossier geweest. Een stuurgroep van effectieve leden  onder voorzitterschap 
van Dhr. Eddy Genot, ex-VP Finance J&J heeft begin 2015 een pijnpuntennota opgesteld met 
een oplijsting van alle belemmeringen. Deze werd ondertussen gecommuniceerd aan alle 
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belanghebbende overheidsinstanties.  Ook in 2016 werden aanhoudende inspanningen 
geleverd door deze werkgroep en het PensioPlus secretariaat om via wetgevende initiatieven 
de laatste (potentiële) obstakels weg te werken (infra).

• Steering Committee PEPF – Subwerkgroep Koninklijk Besluit ter uitvoering 
van het nieuwe artikel 321 ter WIB ‘92
Eén van de obstakels voor pan-Europese pensioenfondsen is de verplichte 
administratie rond de inhouding van de bedrijfsvoorheffing, ook al is deze 
bedrijfsvoorheffing nihil. Eind 2016 kwam er een wetgeving dat onder bepaalde 
voorwaarden de bedrijfsvoorheffing voor pan-Europese pensioenfondsen en 
meer bepaald voor de buitenlandse pensioentoezeggingen niet langer verschuldigd is. 
De administratie die in dergelijke context moet gebeuren, is fel vereenvoudigd. Een 
subwerkgroep die is ontstaan uit het steering committee PEPF, buigt zich specifiek over 
de problematiek van de bewijslast in het kader van de vereenvoudigde administratie.

CAP Advies m.b.t. de wet 18 december 2015

De wet van 18 december 2015 bevat een luik over de wettelijke minimum rendementsgarantie 
en een luik over de afschaffing van de vervroegingsmechanismen. De bepalingen over de 
wettelijke minimum rendementsgarantie werden overgenomen uit het akkoord binnen de groep 
van tien. Eind 2015 circuleerden ook de eerste wetgevende initiatieven met betrekking tot 
het voornemen om de zogenaamde vervroegingsmechanismen af te schaffen. Aangezien dit 
wetgevend initiatief, vanuit de praktijk, tal van vragen, onduidelijkheden en bekommernissen 
met zich meebracht, heeft PensioPlus onmiddellijk een werkgroep opgericht met als doel mee 
te helpen het wetgevend initiatief te analyseren, onduidelijkheden en tekortkomingen aan het 
licht te brengen en samen met de sector te zoeken naar oplossingen. In een eerste werksessie 
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eind oktober 2015 werd een analyse gemaakt van het wetgevend initiatief, werden de 
eerste reacties uit de praktijk gebundeld en werd gepolst naar de mogelijke impact op 
bestaande pensioenplannen. Aangezien de wet van 18 december 2015 reeds op 1 januari 
2016 van kracht werd, bleven er voor de sector naast de vele interpretatie- ook vele 
implementatievragen onbeantwoord. PensioPlus heeft deze vragen bij haar leden opgelijst en 
overgemaakt aan de werkgroep Commissie Aanvullende Pensioenen die er verder mee aan 
de slag ging. Op regelmatige tijdstippen werden de PensioPlus leden geïnformeerd over een 
stand van zaken en gevraagd naar input. In juli 2016 bracht de CAP een advies uit, hetgeen 
uitvoerig werd toegelicht in een infosessie.

Multi-inrichterspensioenstelsels

Deze werkgroep buigt zich over onderwerpen in het kader van multi-inrichterspensioenstelsels 
en meer bepaald over de vele vragen die in dit kader gerezen zijn naar aanleiding van de wet 
diverse bepalingen van 15 mei 2014. In augustus 2016 heeft FSMA een circulaire uitgebracht 
aangaande de multi-inrichterpensioenstelsels.

EIOPA

Sinds 2012 werkt EIOPA rond een nieuwe solvency aanpak voor IBP’s in Europa. In een aantal 
opeenvolgende projecten worden nieuwe tools uitgetest. In 2012 had men de Quantative Impact 
Study (de zogenaamde QIS) en de uitwerking van de technische specificaties. In 2013 werd het 
item rond sponsor support verder uitgediept en werd bekeken hoe er mogelijk een solvency 
kader voor IBP’s kan worden uitgewerkt. In 2015 werd een stress test en een quantitative 
assessment uitgevoerd. Al deze projecten zijn samengebracht in aparte subwerkgroepen binnen 
deze werkgroep EIOPA (infra).
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Stress Test & Kwantitatief Assessment (PensioPlus / IAIBE)

EIOPA coördineert binnen Europa stress tests voor financiële instellingen met twee 
doelstellingen: 1/ Inzicht krijgen in de veerkracht van financiële instellingen bij ongunstige 
marktontwikkelingen; 2/ Inzicht krijgen in systeemrisico's die kunnen worden veroorzaakt 
door de financiële instellingen in verhoogde situaties van stress. Bedoeling is om criteria 
te ontwikkelen voor de identificatie en het meten van systeemrisico’s, alsook criteria te 
ontwikkelen voor een adequaat stress testing regime. In 2011 en 2014 voerde EIOPA reeds 
zulke stress tests uit voor verzekeringsinstellingen. In 2015 had EIOPA een dergelijke oefening 
klaar voor de IBP’s. In het licht daarvan heeft PensioPlus een technische werkgroep opgericht 
die zich sedert haar oprichting gebogen heeft over volgende thema’s en zo meegewerkt heeft 
aan de consultatie van EIOPA: 1/ EIOPA’s discussion paper on sponsor support; 2/ Consultation 
paper Future Work on Solvency for IORP’s; 3/ Quantitative Assessment & stress test. Het doel 
van de werkgroep is om blijvend zich in te zetten voor alle nog komende consultaties in het licht 
van de bovenvermelde doelstelling en dit voor alles wat betrekking heeft op de IBP’s. In 2016 
heeft deze werkgroep zich voornamelijk gebogen over de resultaten van de stress test 2015, die 
voor de Belgische pensioenfondsen positief waren. Aangezien de stress testen door EIOPA om 
de twee jaar worden georganiseerd zal deze werkgroep in 2017 terug actief worden.

IORP II – Omzetting richtlijn

Op 23 december 2016 publiceerde de Official Journal de nieuwe IORP II-richtlijn (Directive 
2016/2341). De lidstaten krijgen twee jaar de tijd om de Richtlijn om te zetten in nationale 
wet- en regelgeving. PensioPlus heeft beslist om een werkgroep op te richten ter 
voorbereiding en facilitering van deze wetgevende werkzaamheden met als doel een analyse 
te maken van de belangrijkste wijzigingen die IORP II met zich meebrengt. Ook wil PensioPlus 
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de impact nagaan van deze wijzigingen voor de Belgische IBP’s en een eerste voorstel van 
wettekst formuleren.

De leden van deze werkgroep hebben zich geëngageerd om actief mee te werken in 
verschillende sessies die volgende deelaspecten van de Richtlijn beslaan:

 y Definities en algemeen kader
 y Cross border activiteiten
 y Governance
 y Transparantie
 y Toezicht
 y Juridische vertaalslag

Om de taken en de besprekingen te verdelen werden de werkzaamheden van deze werkgroep 
opgesplitst in een aantal subwerkgroepen (infra).

• IORP II – Subwerkgroep - Definities en Algemeen kader
Deze subwerkgroep buigt zich over die bepalingen uit de IORP II richtlijn die slaan op de 
definities en het algemeen kader.

• IORP II – Subwerkgroep – Cross border activities
Deze subwerkgroep buigt zich over die bepalingen uit de IORP II richtlijn die slaan op de 
grensoverschrijdende activiteiten.

• IORP II – Subwerkgroep – Governance
Deze subwerkgroep buigt zich over die bepalingen uit de IORP II richtlijn die slaan op de 
bepalingen rond deugdelijk bestuur.
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• IORP II – Subwerkgroep – Transparantie
Deze subwerkgroep buigt zich over die bepalingen uit de IORP II richtlijn die slaan op de 
communicatie met de aangeslotenen en de rechthebbenden.

• IORP II – Subwerkgroep – Juridische groep
Deze subwerkgroep van juristen maakt de juridische vertaalslag van de interpretaties uit de 
betreffende subwerkgroepen naar de Belgische wet- en regelgeving. Het resultaat van deze 
juridische vertaalslag wordt nadien terug besproken in de betreffende werkgroepen.

Ad hoc werkgroepen

Naast de hoger vermelde werkgroepen kwamen in de loop van 2016 verschillende werkgroepen 
samen rond een aantal actuele vragen en dossiers, waaronder de plannen van minister Bacquelaine 
om een vrij aanvullend pensioen voor werknemers en een pensioentoezegging voor zelfstandigen in 
te voeren.W
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Perspectieven 2017
Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden (VAPL)
De minister van pensioenen werkt aan een voorstel om een vrij aanvullend pensioen voor werknemers mogelijk te maken. 
In het regeerakkoord werd hierover volgende paragraaf opgenomen: “Het wordt mogelijk gemaakt voor de werknemers 
om een vrij aanvullend pensioen in de tweede pijler op te bouwen via inhoudingen op het loon verricht door de werkgever. 
De werknemers bepalen, binnen bepaalde grenzen, vrij het bedrag. De fiscale voordelen zullen gelijk zijn aan deze die van 
toepassing zijn voor aanvullende pensioenstelsels die door werkgevers worden ingesteld.”
PensioPlus heeft beslist om een werkgroep op te richten rond de thematiek van het vrij aanvullend pensioen van werknemers.
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5.10. Consultatieve werkgroepen

5.10.1. Sectoren (CWS)

PensioPlus organiseert al sinds enkele jaren de sectorale inrichters en pensioenfondsen 
binnen de Consultatieve Werkgroep Sectoren (CWS) van PensioPlus. Deze werkgroep richt 
zich specifiek naar sectoren. Het is de bedoeling om op elke vergadering naast de meer 
actuele thema’s ook een afgelijnd thema meer in detail te bespreken. In 2016 kwamen 
ondermeer volgende onderwerpen aan bod:

 y De organisatie van de werkgroep
 y De wet van 18 december 2015
 y SWTers en fiscaliteit
 y Sigedis
 y Harmonisatie arbeiders/bedienden en het rapport Nr 97 van de Nationale Arbeidsraad
 y Transparantie aanvullende pensioenen
 y Vrij aanvullend pensioen voor werknemers
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5.10.2. Zelfstandigen (CWZ)

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

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

5.10.3. Openbare sector (CWOS)

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