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Begin 2019 werden (met de wet van 11 januari 
2019) de nieuwe spelregels voor de Belgische 
IBP’s van toepassing. Met deze tijdige omzetting 
van de IORP II Richtlijn behoort België tot 
de goede leerlingen van de klas gezien 17 
Lidstaten eind 2019 deze nog niet (geheel) 
hadden omgezet in nationale wetgeving. De 
aangebrachte wijzigingen aan het (Belgisch) 
prudentieel kader zijn gestoeld op 4 pijlers; 
namelijk het faciliteren van grensoverschrijdende 
activiteiten, een versterkte focus op deugdelijk 
bestuur en risicobeheer, een uitbreiding van de 
te verstrekken informatie naar de deelnemers en 
de pensioengerechtigden en een hertekening van 
de organisatie van het toezicht.  

Onze Vereniging ijverde ervoor dat de omzetting in 
Belgische wetgeving zo nauw mogelijk aansloot bij de 
Europese tekst om ‘goldplating’ te vermijden, alsook 
ook voor een tijdige omzetting. Veel van de wijzigingen 
betreffen daarenboven een omvorming van ‘soft’ naar 
‘hard law’, waarbij voorheen in circulaires van de 
toezichthouder voorziene regels thans in de wet werden 
ingeschreven. 

Niettegenstaande het 
eerder een evolutie dan 
een revolutie betreft, valt 
niet te ontkennen dat de 
praktische implementatie 
heel wat inspanningen vergt 
van de pensioenfondsen 
en de kost van regulering 
verder toeneemt.  Mede 
in het licht van de 
aanhoudende historisch lage renteomgeving op de 
financiële markten, valt het dan ook niet te verwonderen 
dat er een consolidatiebeweging is ingezet binnen de 
sector. Deze tendens tekent zich tevens in andere landen 
af, mede ingegeven door een toenemende kostendruk 
en een verhoogde aansprakelijkheid voor bestuurders 
en sleutelfuncties ten gevolge van de toegenomen 
complexiteit en omvang van de regelgeving.   

Tegen deze moeilijke achtergrond blijkt evenwel steeds 
duidelijker dat in het kader van een duurzame en globale 
aanpak van de pensioenproblematiek, het aanvullend 
bedrijfspensioen (in aanvulling op het wettelijk pensioen) 
onontbeerlijk is geworden voor iedereen.  PensioPlus pleit 
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dan ook voor een veralgemening en verdieping van de 
2e pijler met behoud van het fiscale kader én de reeds 
verworven rechten van de aangeslotenen maar een sterke 
(administratieve) vereenvoudiging dringt zich op zodat de 
2e pijler toegankelijker en transparanter (eenvoudiger) 
wordt voor iedereen.
  
Pensioenfondsen spelen een cruciale rol in de verdere 
ontwikkeling van de 2e pijler. Het zijn instellingen met 
een sociale functie waarbij de driehoeksverhouding tussen 
de werknemers, de werkgevers en de IBP centraal staat. 
Zij hebben daarenboven een stabiliserende functie als 
lange termijnbeleggers in de reële economie. Over een 
periode van 35 jaar behaalden de pensioenfondsen een 
reëel jaarlijks rendement na inflatie van 4,70%. € 100 in 
1985 is thans in reële termen € 450 geworden (hetgeen 
overeenstemt met ongeveer € 1.000 in nominale termen). 
De Belgische pensioenfondssector is bovendien zeer 
solide en is bestand tegen economische crisissituaties 
dankzij de ruime buffers die de pensioenfondsen 
aanhouden en/of de aanwezigheid van sterke sponsors. 
Dit bleek nogmaals uit de EIOPA Stress Testen 2019. 
De Europese toezichthouder concludeerde in dit kader 
dat de Belgische resultaten zowel onder het Belgisch 
solvabiliteitsregime (‘National Balance Sheet’) als met 
toepassing van de op Europees niveau geharmoniseerde 

‘Common Balance Sheet’ 
positief zijn. België is 
daarmee één van de landen 
die in het stressscenario 
een volledige dekking van 
hun verplichtingen weten te 
handhaven.

Ten tijde van de opmaak 
van dit verslag bevindt 
de sector zich naar aanleiding van de verspreiding van 
het Coronavirus (COVID-19) in Europa, volop in een 
crisissituatie. De crisis is niet alleen een gezondheidscrisis 
maar tevens een crisis in de reële economie en laten we 
hopen dat ze ook nog niet uitdeint in een financiële crisis.

Pensioenfondsen tonen deze keer opnieuw hun 
stabiliserende factor binnen de financiële markten en hun 
antyclisch investeringsbeleid.    

De toezichthouders, EIOPA en de FSMA, hebben thans 
– in deze COVID-19 crisis -  meer dan ooit overleg 
met Pensioplus.   Ze stellen zich pragmatisch op, 
flexibel, proportioneel en leggen een gebalanceerde 
houding aan de dag tussen enerzijds de sponsors van 
pensioeninstellingen en anderzijds hun aangeslotenen.
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Toch staat onze sector voor gigantische uitdagingen. 
Het aanhoudend lage renteklimaat wordt nu versterkt 
door ongeziene dieptes in BBP-groei die lang kunnen 
nazinderen, temeer daar vele overheidsmaatregelen en 
tussenkomsten van de centrale banken, een inflatoir lange 
termijn effect kunnen hebben zodat het inflatiespook 
de negatieve spiraal in de daling van het reëel 
pensioeninkomen nog kan versterken.

Gelukkig is ons 2e pijler systeem robuuster dan in vele 
andere landen, mede door de goede uitgebouwde 
wetgeving in België die ook de aangeslotene goed 
beschermt.  De 2e pijler staat of valt met het 
vertrouwen dat de aangeslotenen erin hebben, want 
“the value of a pension system is as good as people 
think it is”.       

“Together for better pensions” staat in ons logo. 
Ik ben ervan overtuigd dat onze “stakeholders” 
een cruciale rol zullen blijven spelen in het 
pensioendebat om de duurzame rol van de 
2e pijler te bestendigen, zeker in deze uiterst 
moeilijke macro-economische context.  Onze 
doelstelling is echter duidelijk dat  
iedereen over een aanvaardbaar, adequaat 
pensioeninkomen moet kunnen beschikken, 

als basis voor voldoende 
besteedbaar inkomen, die 
mede onze toekomstige 
economische groei zal 
schragen. 

Philip NEYT
5.5.2020
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PensioPlus is een ledenorganisatie. Ze vertegenwoordigt haar leden 
bij nationale en internationale instellingen en biedt hun een ruim 
aanbod van diensten.
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PensioPlus is een vereniging zonder winstoogmerk, 
opgericht in 1975 onder de naam “Belgische Vereniging 
van Pensioenfondsen” (BVPF). Zij is de koepelorganisatie 
voor de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening 
(IBP’s) en de inrichters van een sectoraal pensioenplan. 
Bedrijven die activiteiten organiseren of diensten verlenen 
in het kader van de 2e pijler zijn eveneens welkom als 
toetredend lid.

De leden van PensioPlus zijn betrokken in het kader 
van de aanvullende pensioenen van de 2e pijler. Dit 
zijn de pensioenen die voortvloeien uit een collectieve 
pensioentoezegging verbonden aan een economische 

activiteit en georganiseerd door een bedrijf, een groep 
van bedrijven, een sector of een publieke instelling en 
dit voor de werknemers, zelfstandigen of contractueel 
personeel in overheidsdienst.

PensioPlus benadrukt het belang van de 2e pijler en 
promoot deze op een actieve en permanente wijze 
teneinde voor iedereen te komen tot een beter en meer 
adequaat pensioen. In dit kader krijgt de slagzin van de 
vereniging “Smarter together for better pensions” volop 
haar betekenis van een echte ledenvereniging, die samen 
met al haar stakeholders streeft naar de beste oplossing 
voor alle belanghebbenden. 

2.1. Wie is PensioPlus?



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

2.2.1. Vertegenwoordigen
 
PensioPlus vertegenwoordigt alle instellingen die, zonder 
winstoogmerk, bedrijfspensioenregelingen organiseren 
of beheren in aanvulling op de sociale zekerheid, berust 
op kapitalisatietechnieken. 

Als echte woordvoerder voor haar leden 
vertegenwoordigt PensioPlus hen bij de 
toezichthoudende autoriteiten en in verenigingen, 
commissies, comités en andere relevante forums in de 
sector, zowel op nationaal als internationaal niveau en 
dit voor alle vragen met betrekking tot de aanvullende 
pensioentoezeggingen in de 2e pijler. 

In overleg met de sociale partners en in 
overeenstemming met de overheidsinstanties, de 

besluitvormers, de 
parlementsleden, de 
federale overheidsdiensten, 
de administraties, 
de toezichthoudende 
autoriteiten en anderen, 
draagt PensioPlus bij tot de ontwikkeling van 
een wettelijk en regelgevend kader dat streeft 
naar de duurzame ontwikkeling van aanvullende 
pensioenregelingen die door haar leden worden 
georganiseerd of beheerd.

2.2.2. Informeren
 
PensioPlus oefent een sterke lobbyactiviteit uit 
bij politieke besluitvormers en institutionele 
gesprekspartners. Dankzij de organisatie van haar 
netwerk kan PensioPlus, in nauwe samenwerking met 
alle belanghebbenden, deelnemen aan de actuele 
debatten en kan zij haar leden en alle actoren die deel 
uitmaken van het pensioenlandschap, informeren. 
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2.2. Missie



PensioPlus werpt zich aldus op als een echt kennis- en 
vaardighedencentrum op het gebied van aanvullende 
pensioenen en pensioenfondsen. Het delen en 
verspreiden van informatie is daarom één van de 
prioriteiten van PensioPlus.
 
Publicaties, de website, nieuwsbrieven, infosessies, 
seminaries, lunchcauserieën, … Het zijn allemaal kanalen 
via dewelke PensioPlus haar leden wil informeren over 
de wijzigingen in de wet- en regelgeving, zowel op 
Belgisch als op buitenlands niveau. 

PensioPlus informeert ook regelmatig de pers en wisselt 
informatie uit over het functioneren en de structuur 
van de 2e pijler, over de rol van de IBP’s en hun 
evolutie, over de financiële resultaten en over andere 
aanverwante onderwerpen. 

2.2.3. Netwerken 

Voor haar leden is PensioPlus een forum om ideeën uit 
te wisselen en om ervaringen, kennis en vaardigheden 
te delen en zo elkaar te verrijken. 

Binnen de vereniging 
kunnen de leden onder 
meer netwerken door deel 
te nemen aan interne en 
adviserende werkgroepen. 
Deze worden in het leven 
geroepen rond een specifiek 
thema naar aanleiding van 
de actualiteit in de sector 
of op vraag van één van 
de leden. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijk standpunt bepalen en het lobbywerk 
van PensioPlus voorbereiden. 

PensioPlus laat haar leden ook netwerken door tal van 
activiteiten, vergaderingen en evenementen die betrekking 
hebben op vragen rond aanvullende pensioenen. 

Bovendien onderhoudt PensioPlus nauwe relaties en 
werkt ze samen met nationale instellingen, zoals uiteraard  
de Federale Pensioendienst en de FSMA (Financial 
Services and Markets Authority), maar ook met de vzw 
Sigedis, wat staat voor “Sociale Individuele Gegevens 
- Données Individuelles Sociales”, de Belgian Pension 
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Lawyers Association (BePla), de Belgian Asset Managers 
Association (BE|AMA), het Instituut van de Actuarissen 
in België (IA|BE) en, op Europees niveau, waar de 
vereniging ook als woordvoerder optreedt, met The 
European Association of Paritarian Institutions (AEIP) en 
PensionsEurope.

2.2.4. Vormen 

PensioPlus zet ook in op vorming. 

Het aanbod is uitgebreid en de leden van PensioPlus 
krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan 
activiteiten en evenementen om op de hoogte 
te blijven van het laatste nieuws uit de sector. Ze 
kunnen ook deelnemen aan werkgroepen die via 
een multidisciplinaire benadering van alle vragen 
over bedrijfspensioenregelingen en het beheer van 

pensioenfondsen, PensioPlus 
in staat stellen gezamenlijke 
standpunten in te nemen. 

De Belgian Pension 
Academy® is een ook 
veruitwendiging van de 
vorming stricto sensu. 
Dit is een volledig 
opleidingsprogramma rond 
2e pijlerpensioenen en de werking van de IBP’s. Het 
programma combineert theorie, praktijk en expertise op 
een hoog niveau. 

Verder biedt PensioPlus vormingen aan op maat die 
beantwoorden aan de specifieke noden van elke IBP. 
Deze belichten de belangrijkste elementen van het 
dagelijks beheer en houden rekening met de specifieke 
situatie van de organisatie. 
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De leden van PensioPlus genieten vele voordelen. 

De leden worden persoonlijk uitgenodigd voor alle 
activiteiten die PensioPlus organiseert, infosessies en 
seminaries waar gerenommeerde persoonlijkheden 
en andere experten ontvangen worden, over actuele 
thema’s, nationaal én internationaal. Ze kunnen ook 
optreden als spreker, afhankelijk van hun ervaring en 
expertise. 

De leden kunnen ook deelnemen aan de meeste 
werkgroepen, die zich buigen over vragen rond 
aanvullende pensioenregelingen en die het lobbywerk 
voorbereiden. 

De toegetreden leden krijgen de kans een lunchcauserie 
te organiseren, tijdens dewelke zij een thema 
presenteren uit de actualiteit dat hun expertise 
illustreert. Naast informeren zijn interactiviteit en debat 
hier essentieel. 

De leden hebben toegang 
tot de Belgian Pension 
Academy®. Ze kunnen 
natuurlijk als student de 
lessen volgen, maar ze 
kunnen ook lessen geven, 
afhankelijk van hun vakgebied. 

De leden worden als eerste en soms zelfs exclusief op 
de hoogte gehouden over de actualiteit in de sector 
en hebben toegang tot de publicaties van PensioPlus 
via de “ledenwebsite” van de website van PensioPlus 
www.pensioplus.be. In deze beveiligde ruimte kunnen 
de leden zich ook inschrijven voor evenementen en 
werkgroepen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. 

De leden ontwikkelen hun netwerk, verhogen de 
uitwisseling tussen professionals en profiteren van een 
sterk netwerk. Ze hebben ook regelmatig contact met 
PensioPlus, waar de medewerkers klaarstaan om hen te 
helpen, op de hoogte te houden en te informeren over 
recente ontwikkelingen en actualiteit. 
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2.3. Voordelen voor onze leden 

https://pensioplus.be


In 2019 paste PensioPlus haar statuten aan. Zo kon 
PensioPlus de statuten en het intern reglement 
beter doen aansluiten bij haar huidige werking. 
Tegelijkertijd werden ze in overeenstemming gebracht 
met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen (WVV). De artikelen over de naam en 
zetel, de leden, de Algemene Vergadering, de Raad van 
Bestuur, het Strategisch Comité en het Remuneratie- 
en Governancecomité en het dagelijks bestuur van 
PensioPlus werden aangepast. Het doel van de vereniging 
bleef ongewijzigd. 

Voor de leden werd de ingangsdatum van het ontslag 
van een lid gepreciseerd en het grensbedrag van het 
maximale lidgeld opgetrokken. 

Voor de Algemene Vergadering werd, naast enkele 
tekstuele wijzigingen, de termijn van samenroeping 
vastgelegd op 15 kalenderdagen, schrapte men de fax als 
rechtsgeldig medium en is bepaald dat de Buitengewone 
Algemene Vergadering moet samenkomen binnen de 21 
dagen volgend op een verzoek. 

Ook voor de Raad van 
Bestuur werden – in 
het licht van het nieuwe 
WVV – een aantal 
aanpassingen doorgevoerd: 
rechtspersonen moeten 
steeds een vaste vertegenwoordiger aanduiden, de Raad 
van Bestuur kan comités instellen, vergaderen mag ook 
via video- of telefoonconferentie, het dagelijks bestuur 
kan overgedragen worden aan het Secretariaat-Generaal, 
… 

In de statuten werd tevens overgegaan tot de inrichting 
van een Strategisch Comité en een Remuneratie- en 
Governancecomité. 

Het Strategisch Comité bereidt het beleid en de strategie 
van PensioPlus voor. De voorzitter en de ondervoorzitters 
zijn van rechtswege lid, bestuurders worden 
voorgedragen door de effectieve leden en benoemd 
door de Raad van Bestuur. Inrichting, bevoegdheden en 
werking worden bepaald in het intern reglement. 
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2.4. Statutenwijziging 



Het Remuneratie- en Governancecomité is bevoegd 
voor de benoemingen en het remuneratiebeleid van 
het personeel en voor governance. Dit comité bestaat 
uit de voorzitter of één van de ondervoorzitters, een 
schatbewaarder en twee bestuurders die benoemd 
worden door de Raad van Bestuur. Ook voor dit comité 
worden inrichting, bevoegdheden en werking bepaald in 
het huishoudelijk reglement. 

Het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan 
het Secretariaat-Generaal, dat een college is 
bestaande uit een Secretaris-Generaal en een 
adjunct-Secretaris-Generaal. Zij zijn bevoegd voor 
het dagelijks bestuur, zoals bepaald in het intern 
reglement en vertegenwoordigen de vereniging 
in rechte van PensioPlus voor daden van dagelijks 
bestuur en daden waarvoor zij gemachtigd zijn 
door de Raad van Bestuur of het Strategisch 
Comité. 
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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 2e 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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2.5. Algemene vergadering: PensioPlus leden 



2.5.1. Effectieve leden A 
(pensioenfondsen) en B (Sectorale 
inrichters) per 31/12/2019 

Pensioenfondsen

1 Aanvullende Pensioenen van ING België 
2 Amonis 
3 Bank Degroof Pensioenplan 
4 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening 
5 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening 

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

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

18 Fonds de  
Pension L'Oreal /  
Pensioenfonds OFP 

19 Fonds de pension 
Merbel Pensioenfonds 

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

21 Fonds de Pension 
Supplétif Degroof 

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

Cola European Partners Services - Bedienden-
Arbeiders 

31 IBP De Lijn 
32 IBP Ravago 
33 IBP v/d Handel in Brandstoffen 
34 IBP Volvo Belgium 
35 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Brabo 
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36 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  
Dow België 

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

Ford ondernemingen in België 
40 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening van  

Delta Lloyd Life OFP 
41 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening  

Vopak België 
42 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  

water-link 
43 International Pension Fund KBC 
44 J & J Pension Fund 
45 Mars Belgium Pensioenfonds 
46 Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor 

Notarisbedienden 
47 Nestlé Europees Pensioenfonds (NEPF) 
48 Nieuw Pensioenfonds Carrefour Belgium 
49 Nokia Bell Directiepersoneel Pensioenfonds 
50 Nokia Bell Pensioenfonds 
51 OFP IBM Belgium 
52 OFP Provant 
53 OGEO 2 Pension 
54 Ogeo Fund 
55 Organisme de financement de pensions de la SA 

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

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

57 Pensio B 
58 Pensiobel 
59 Pensioenfonds Agfa - Gevaert 
60 Pensioenfonds Agoria 
61 Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen  

van Randstad 
62 Pensioenfonds CommScope Connectivity Belgium 
63 Pensioenfonds Contractuelen VRT 
64 Pensioenfonds InBev - Kaderleden 
65 Pensioenfonds InBev Bedienden en Arbeiders 
66 Pensioenfonds KBC 
67 Pensioenfonds Limburg Chemie 
68 Pensioenfonds Metaal 
69 Pensioenfonds Ocean Belgium 
70 Pensioenfonds PRO 
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71 Pensioenfonds Santander Benelux 
72 Pensioenfonds Senior Management KBC 
73 Pensioenfonds Solvay België 
74 Pensioenfonds Transport en Logistiek 
75 Pensioenfonds UZ Gent - UGent 
76 Pensioenfonds van de Federale  

Non-Profit/Social-Profitsector 
77 Pensioenfonds van de Vlaamse  

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

95 Unilever Belgium 
Sociale Kas /  
Caisse sociale 

96 Vereniging voor het 
Pensioenplan van 
Monsanto 

97 Vereniging voor het 
Pensioenplan van 
Solutia 

98 Vlaams  
Pensioenfonds OFP 

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

en andere zelfstandigen 
112 Westinghouse Pension Fund Belgium 
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Sectorale inrichters

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

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

en de houtbewerking 
5 Sociaal Fonds Verhuizingen vzw
6 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de 

Vlaamse Gemeenschap vzw 

2.5.2. Toegetreden leden (C-leden) 
per 31/12/2019 

1 Achmea Pensioenservices NV 
2 Allen & Overy (Belgium) LLP 
3 Allianz Benelux NV 
4 Amundi Asset Management 
5 ANPHIKO Belgium, branch of ANPHIKO Asset 

Management S.A. 
6 Aon Belgium BVBA 
7 ARKEA IS 
8 AT Global CVBA 
9 Aviva Investors France 

10 AXA Investment 
Management  
Benelux NV 

11 BNP Paribas Asset 
Management  
Belgium NV 

12 BNP Paribas  
Securities Services 

13 Caceis NV 
14 Candriam Belgium NV 
15 Capfi Delen Asset Management NV 
16 Capital International Ltd. 
17 Carmignac Gestion NV 
18 Claeys & Engels Advocaten CVBA 
19 CMS DeBacker CVBA
20 Degroof Petercam Asset Management 
21 Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA 
22 Dimensional Fund Advisors Ltd. 
23 DNCA Finance NV 
24 DnF Accountants for Pensionfunds CVBA 
25 DWS International GmbH, Amsterdam Branch 
26 EBCS BVBA 
27 EMFEA Consulting NV 
28 Ethias NV 
29 Eubelius CVBA 
30 Euronext Brussels NV 
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31 Everaert Actuaries (formerly known as  
Energy CA) NV 

32 F. Van Lanschot Bankiers NV 
33 Financière De L'echiquier 
34 Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA 
35 Franklin Templeton International Services S.à r.l. 
36 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA 
37 Groupama Asset Management 
38 Integrale Insurance Services NV 
39 J.P. Morgan Asset Management VBA 
40 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.,  

Amsterdam Branch 
41 KBC Asset Management NV 
42 KPMG Advisory CVBA 
43 La Française AM Finance Services 
44 Linklaters LLP 
45 Lydian CVBA 
46 Lyxor Asset Management 
47 M&G Investments S.A. 
48 Mercer Belgium NV 
49 Muzinich & Co Ltd. Succursale de Paris 
50 Natixis 

51 Natixis Investment 
Managers 

52 NEXYAN BVBA 
53 NN Investment 

Partners Belgium NV 
54 PriceWaterhouse-

Coopers Belgium CVBA 
55 QBE RE (Europe) 

Limited Secura  
Branch NV 

56 Robbins Geller Rudman & Dowd LLP (RGRD) 
57 Robeco 
58 Rockspring PAM 
59 Schroder Investment Management Luxembourg - 

Belgian Branch NV 
60 Stibbe CVBA 
61 Tiberghien 
62 Tikehau Investment Management 
63 Tilia Law VOF 
64 Vanbreda Risk & Benefits NV 
65 Willis Towers Watson BVBA 
66 Younity CVBA 
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2.5.3. Nieuwe leden in 2019

Volgende leden traden toe tot PensioPlus sinds 31/12/2018: 

Type leden/naam Aantallen

A 6

IBP De Lijn 1

Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden 1

Nokia Bell Directiepersoneel Pensioenfonds 1

Nokia Bell Pensioenfonds 1

Vlaams Pensioenfonds OFP 1

Sefoplus OFP 1

C 6

Aviva Investors France 1

CMS DeBacker CVBA 1

DWS International GmbH, Amsterdam Branch 1

Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA 1

Groupama Asset Management 1

M&G Investments S.A. 1

Totaal 12
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2.5.4. Ontslagen in 2019

Sinds 31/12/2018 verlieten volgende organisaties PensioPlus: 

Type leden/naam Aantallen

A 5

AstraZeneca Pension Fund Belgium 1

Hewlett-Packard Belgium Pension Fund 1

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Citibank Plc Belgium Pension Plan 1

Pensioenfonds Société Générale Private Banking OFP 1

Pensioenfonds van Groep Brussel Lambert 1

B 1

Sefocam vzw 1

C 7

Aberdeen Global Services NV 1

Affiliated Managers Group Limited (AMG) 1

HSBC Global Asset Management (France) 1

M&G Investment Management 1

M & P Consult BV BVBA 1

Pimco Europe Ltd. 1

Société Générale Corporate & Investment Banking 1

Totaal 13
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2.6. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31/12/2019)

1  Pensiobel OFP  Brigitte Bocqué 
2  Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP  Wouter Borremans 
3  Aanvullende Pensioenen van ING België OFP  Olivier De Deckère 
4  Euroclear Pension Fund OFP  Ellen De Laender 
5  Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening  
 Arbeiders OFP  Catherine De Lannoy 
6  Pensioenfonds Metaal OFP  Jan De Smet 
7  Pensio B OFP  Barbara Deroose, ondervoorzitter 
8  Fonds de Prévoyance UCB OFP  Isabelle Feuillien 
9  J & J Pension Fund OFP  Luc Freyne 
10  Fonds 2e pijler P.C. 118  Anke Grooten 
11  Total Pension Fund Belgium OFP  Daan Holemans 
12  Proximus Pensioenfonds OFP  Vincent Lantin 
13  Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP  Walter Leijs 
14  Unilever Belgium Pension Fund "Union" OFP OFP  Sylvianne Loones 
15  Shell Belgium Pension Fund OFP  Valerie Magerus 
16  Amonis OFP  Tom Mergaerts 
17    Philip Neyt, voorzitter 
18  Caisse de Pensions Tractebel OFP  Hervé Noël, ondervoorzitter 
19  ExxonMobil OFP  Gerda Shultz-Sibbel 
20  OFP Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP  Barbara Sine 
21  OFP Provant OFP  Peter Sommen 
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22  Pensioenfonds KBC OFP  Kurt Termote 
23  Pensioenfonds van de Federale 
 Non-Profit/Social-Profitsector OFP  Johan Vanbuylen 
 

2.7. Samenstelling Strategisch Comité (per 31/12/2019)

1. Philip Neyt, Voorzitter 
2. Amonis OFP, vertegenwoordigd door Tom Mergaerts 
3. Caisse de Pensions Tractebel OFP, vertegenwoordigd door Hervé Noël 
4. Euroclear Pension Fund OFP, vertegenwoordigd door Ellen De Laender 
5. ExxonMobil OFP, vertegenwoordigd door Gerda Shultz-Sibbel 
6. Nokia Bell Pensioenfonds, vertegenwoordigd door Eddy Baeke 
7. Pensio B OFP, vertegenwoordigd door Barbara Deroose 
8. Pensiobel OFP, vertegenwoordigd door Brigitte Bocqué 
9. Pensioenfonds Metaal OFP, vertegenwoordigd door Jan De Smet 
10. Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP, vertegenwoordigd door Daisy D’Heuvaert 
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2.8. Samenstelling Remuneratie-  
en Governancecomité (per 31/12/2019) 

1. Philip Neyt, Voorzitter 
2. Amonis OFP, vertegenwoordigd door 
 Tom Mergaerts 
3. Euroclear Pension Fund OFP, 
 vertegenwoordigd door Ellen De Laender 
4. Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP,
 vertegenwoordigd door Walter Leijs 
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2.9. Secretariaat (op 31/12/2019)

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 31/12/2019 was het secretariaat als volgt samengesteld: 

Verlinden Ann  Secretaris-generaal 
Bailly Valérie  Communication Event & Website Coordinator 
Grimaldi Gaetano  Senior Advisor 
Puttemans Ann  Office Manager 
Van Impe Marnik  Senior Advisor 
Van den Bosch Marc  Adjunct-secretaris-generaal 
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2.10. Vertegenwoordiging

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

2.10.1. PensionsEurope 

PensioPlus is lid van PensionsEurope en neemt deel 
aan de diverse vergaderingen van deze organisatie. 
PensioPlus neemt als B-lid deel aan de Algemene 
Vergadering.
 
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 2e pijler 
van de beroepsgebonden  
aanvullende pensioenen verstrekt ten gunste van zowel 
werknemers als zelfstandigen.

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

PensioPlus is als A-lid vertegenwoordigd in de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering van AEIP. 

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

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

2.10.3. VBO (Verbond van Belgische 
Ondernemingen) 

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

2.10.4. Amcham 
(American 
Chamber of 
Commerce) 

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

2.10.6. Commissie voor de 
Aanvullende Pensioenen voor 
Zelfstandigen 
 
PensioPlus is vertegenwoordigd in de Commissie 
voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen 
(afgekort CAPZ). De opdracht van de CAPZ bestaat in 
het verstrekken van advies over de besluiten die worden 
genomen in uitvoering van de wetten inzake aanvullende 
pensioenen voor zelfstandigen (WAPZ, WAPBL en 
WAPZNP) en in het overleg plegen omtrent alle vragen 
inzake de toepassing van deze wetten en respectievelijke 

uitvoeringsbesluiten die 
haar door de bevoegde 
ministers of door de FSMA 
worden voorgelegd. Ze kan 
ook uit eigen beweging 
adviezen geven over alle 
toepassingsproblemen 
inzake de voormelde 
reglementering.  

2.10.7. Occupational Pensions 
Stakeholder Group (OPSG) 

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

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

Sigedis staat voor “Sociale Individuele Gegevens – 
Données Individuelles Sociales”. Het is een vzw met een 
aantal wettelijke opdrachten die betrekking hebben op 
het verzamelen en beheren van gegevens binnen de 
sociale zekerheid. 
  
Daarnaast ondersteunen zij de openbare instellingen van 
de sociale zekerheid en de diensten van de Federale 
Overheidsdienst Financiën en de toezichthouder FSMA in 
het uitvoeren van hun opdrachten door hen de nodige 
gegevens ter beschikking te stellen voor het uitvoeren 
van hun taken.   

Zo beheert Sigedis 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. Deze gegevens in de databank 
DB2P werden ook geïntegreerd in “mypension.be” 
waardoor de burger sinds 2016 online toegang heeft tot 
zijn opgebouwde rechten aanvullend pensioen.  

Het is in het kader van 
deze DB2P activiteiten 
dat PensioPlus 
vertegenwoordigd is 
zowel in het Sigedis 
Begeleidingscomité als in 
de Technische werkgroep 
DB2P. 
 

2.10.9. Andere 

In 2019 heeft PensioPlus, als vertegenwoordiger 
van AEIP, binnen de Europese Centrale Bank (ECB) 
deelgenomen aan de Expert Group (EG) on Pension 
Funds quarterly estimates for Pension Funds 
liabilities. Doel van deze werkgroep was onder 
meer om methodes te bepalen die kunnen worden 
gebruikt bij het schatten van de verplichtingen in de 
kwartaalrapporteringen aan de ECB op basis van de 
jaarlijks beschikbare gegevens. 
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De Belgische IBP's beheerden per 31/12/2018 samen 34,3 miljard euro voor in 
totaal 1.788.873 deelnemers. De leden van PensioPlus vertegenwoordigen meer 
dan 85% van de sector.  

De sector behaalde een mooi gemiddeld rendement in 
2019. Deze cijfers moeten echter steeds over een 
langere periode te worden bekeken; zo behalen de 
pensioenfondsen over een periode van 35 jaar 
een reëel jaarlijks rendement na inflatie van 
4,70%.

De Belgische pensioenfondssector is zeer 
solide te noemen en is bestand tegen 
economische crisissituaties dankzij de ruime 
buffers die de pensioenfondsen aanhouden 
en/of de aanwezigheid van sterke sponsors. 
Dit bleek nogmaals uit de EIOPA Stress 
Testen 2019. 

Het aantal aangeslotenen binnen de 
2e pijler blijft stijgen. Anderzijds dient 
vastgesteld dat er grote verschillen 
bestaan naargelang het sociaal statuut van 
de aangeslotenen en dat er een werkelijke 
nood is aan verdieping van de 2e pijler. 
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3.1. Overzicht van de sector1

3.1.1. Evolutie van de sector  

Niettegenstaande de consolidatiebeweging die zich aftekent – het aantal IBP’s is sinds 2010 
afgenomen van 224 naar 196 einde 2018 – kan de sector een mooie groei in termen van 
balanstotaal voorleggen; deze is de laatste jaren meer dan verdubbeld en klokte op eind 
2018 af op 34,3 miljard euro. Ook het aantal deelnemers in de IBP’s is in dezelfde periode 
meer dan verdubbeld; eind 2018 waren er 1,78 miljoen aangeslotenen. 

1 Cijfers op basis van de jaarlijkse statistieken van de verrichtingen van de IBP’s zoals gepubliceerd door de FSMA.
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3.1.2. Evolutie van de (multi-)ondernemingspensioenfondsen

De voormelde consolidatiebeweging situeert zich voornamelijk binnen de mono-
ondernemingspensioenfondsen die beginnen overstappen naar multi-ondernemingsfondsen 
met het oog op het realiseren van schaalvoordelen. Het balanstotaal bedroeg eind 2018 in 
totaal 24,8 miljard euro voor 411.682 deelnemers. 
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3.1.3. Evolutie van de sectorale pensioenfondsen

De democratisering van de 2e pijler verloopt voornamelijk via de sectorale 
pensioenfondsen. Zo waren er eind 2018 meer dan 1,3 miljoen aangeslotenen in sectorale 
pensioenfondsen. De omvang van de in dit kader opgebouwde reserves blijft echter 
relatief bescheiden (met een balanstotaal van 4,4 miljard euro). Hieruit blijkt duidelijk dat 
er een werkelijke behoefte is aan verdere verdieping van de sectorplannen.
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3.1.4. Evolutie van de pan-Europese pensioenfondsen in België

De in België gevestigde pan-Europese pensioenfondsen kennen een mooie groei. Ze tellen 
ondertussen meer dan 70.000 aangeslotenen en maken in termen van vermogen (met 8,9 
miljard euro) reeds een vierde uit van de totale Belgische pensioenfondsenmarkt.

25

20

15

10

5

0

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Aantal  IBP's Balanstotaal  (mld  €) Aantal  deelnemers

Evolutie pan-Europese pensioenfondsen in België

19

8,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

O
V
ER

ZI
C
H

T
 V

A
N

 D
E 

SE
C
TO

R
NAVIGATIE

38



3.2. Rendementen sector2

3.2.1. Rendement in 2019

De pensioenfondsen behaalden in 2019 een gemiddelde return van 16,11% (mediaan 
14,89%). Quasi alle activaklassen konden goede prestaties voorleggen in 2019. De 
historische returns in reële termen zijn ook positief dankzij een stabiele activaverdeling 
tussen aandelen en obligaties. Deze rendementen werden behaald door een beleggingsbeleid gericht op 
langetermijninvestering in de reële economie. 

2 Cijfers op basis van de voorlopige financiële enquête georganiseerd door PensioPlus.
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3.2.2. Rendementen bekeken op lange termijn

Uiteraard moet men steeds omzichtig omgaan met momentopnames en moeten de 
rendementen bekeken worden over een langere termijn. Over een periode van 35 jaar 
behalen de pensioenfondsen een reëel jaarlijks rendement na inflatie van 4,70%. 100 euro 
in 1985 is thans in reële termen 450 euro geworden (hetgeen overeenstemt met ongeveer 
1.000 euro in nominale termen). Voor meer details verwijzen wij ook naar punt 6.3. hierna.

Rendementen sinds 1985: 

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

15
.0
4%

11
.3
2%

14
.76

%

7.4
7%

14
.87

%
6.
09

%

1.0
0%

20
.5
4%

11
.13

%
14

.2
9%

17
.72

%
17

.18
%

15
.2
9%

9.
29

%
8.9

3%
14

.95
%

9.
27

%
1.3

9%

15
.69

%
9.5

0%

12
.10

%
6.7

3%
11
.0
6%

4.
48

%
5.
07

%
5.
28

%

16
.11

%

-5
.76

%

-0
.0
7%

-5
.12

%
-1

1.9
2%

-1
7.7

2%

-0
.74

%

-3
.0
7%

-3
.3
4%

NAVIGATIE

40



De omstandigheden op de financiële markten maken evenwel dat de nodige voorzichtigheid 
geboden is. De daling van de rente betekent in zekere mate een voorafname van 
de toekomstige returns. De rente-omgeving maakt ook dat pensioenfondsen zich 
geconfronteerd zien met hogere pensioenverplichtingen, terwijl zij noodgedwongen moeten 
investeren in laagrentende activa. Er bestaat dan ook een risico op een vicieuze cirkel met 
verdere afremming van de investeringen in de reële economie waardoor de economische 
groei verder vertraagt, mede onder invloed van een immer toenemende regulering en een 
Europees beleid dat leidt tot zware buffereisen voor institutionele beleggers.

De waarde van 100 euro: 
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3.3. De soliditeit van de sector

De sector is zeer solide dankzij de ruime buffers die aangelegd zijn (zie hieronder). Dit 
werd aangetoond in de EIOPA Stress Testen 2019 waarbij men tot de conclusie kwam dat, 
zelfs blootgesteld aan uitzonderlijk gespannen economische omstandigheden, de sector 
goed standhoudt. 
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3.4. Enkele cijfers van de 2e pijler

Per 1 januari 2019 waren er in totaal 3.758.967 aangeslotenen binnen de 2e pijler met een 
totaal aan opgebouwde pensioenreserves 85.558.877.451,18 euro3. 

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek blijven er grote verschillen naargelang het sociaal 
statuut van de aangeslotenen en bestaat er een werkelijke nood is aan een verdere 
verdieping van de 2e pijler.

3 Cijfers op basis van het sectoroverzicht “De 2e pensioenpijler in beeld – 2019” zoals gepubliceerd door de FSMA.
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In het kader van een duurzame en globale aanpak van de pensioenproblematiek is het 
aanvullend pensioen onontbeerlijk geworden voor iedereen en PensioPlus pleit dan ook 
voor een veralgemening en verdieping van de 2e pijler.

Er zijn al inspanningen geleverd, zoals duidelijk blijkt uit de onderstaande grafiek. De 
Belgische 2e pijler pensioenvoorzieningen (uitgedrukt ten opzichte van de evolutie van 
het bruto binnenlands product) kennen een mooie stijging. Evenwel dient tegelijkertijd 
opgemerkt dat – niettegenstaande deze stijging – België zich nog steeds slechts in 
de Europese middenmoot bevindt en erg achterophinkt ten opzichte van bijvoorbeeld 
Nederland waar 2e pijler eind 2018, 174% van het BBP uitmaakte. Er is met andere 
woorden nog een lange weg af te leggen. 

Eerste pijler  
beheerd door 
IBP's 

Tweede pijler
 

Derde pijler

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15,78% 16,67% 17,68% 18,58% 19,17% 20,40% 21,91% 22,37%

Evolutie pensioenvoorzieningen als % BBP

NAVIGATIE

44



Het feit dat het aanvullend pensioen onontbeerlijk is geworden voor iedereen, volgt ook uit 
de vaststelling dat het wettelijk pensioen over de jaren heen minder waard is geworden. 
Dit is voornamelijk te wijten aan twee effecten (zie grafiek hieronder). Ten eerste dient 
vastgesteld dat de coëfficiënten voor de herwaardering van de lonen in de berekening 
van het wettelijk pensioen achter blijven op de welvaartsgroei; ze corrigeren nauwelijks 
voor de inflatie. De wettelijke pensioenen zijn met andere woorden niet welvaartsvast. Een 
tweede effect bestaat erin dat het loonplafond (boven hetwelk men geen wettelijk pensioen 
opbouwt) de welvaartsgroei niet volgt: hierdoor komt men sneller boven het loonplafond, 
en betaalt men onbeperkte bijdragen terwijl de prestaties beperkt worden. 
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In het kader van een duurzame en globale 
aanpak van de pensioenproblematiek is volgens 
PensioPlus het aanvullend pensioen onontbeerlijk 
geworden voor iedereen. 
 
PensioPlus pleit dan ook voor een veralgemening 
en verdieping van de 2e pijler met behoud van het 
fiscale kader en de reeds verworven rechten van de 
aangeslotenen, een sterke administratieve vereenvoudiging 
(door o.m. verder in te zetten op digitalisering) en 
een zinvolle transparantie. België dient tevens zijn 
voortrekkersrol te blijven uitspelen als “prime location” 
voor pan-Europese pensioenfondsen. 

1. Het aanvullend pensioen is onontbeerlijk geworden 
voor iedereen. De tandem van solidariteit van 
repartitie in 1ste pijler en kapitalisatie in een 2e 
pijler is een noodzaak. Het ene zonder het andere 
is ondenkbaar geworden! Maar vandaag is een 
goed aanvullend pensioen bijzonder duur geworden. 

 

2. Dit betekent in eerste instantie dat de overheid 
de grote “blind spots” dient te bereiken. 
Naast het tijdig en correct voltooien van het 
harmoniseringsproces tussen arbeiders en 
bedienden, is het belangrijk om ook dringend 

werk te maken van 
een aanvullend 
pensioen voor de 
werknemers in KMO’s 
en contractuelen in 
overheidsdienst.  

 

3. De vlag moet ook de 
lading dekken! Een 
inhoudelijke “boost” is 
essentieel. Dat betekent dat naast schaalvergroting 
en bovenvermelde verbredingsbeweging de 
verdieping dient te bestaan uit volgende vier 
essentiële bouwstenen: 

 � Onmiddellijk bij de start van de carrière aan de 
opbouwfase beginnen 

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

 � Efficiënt kostenbeheer op alle vlakken is een 
noodzaak: beheerskosten, administratieve 
kosten naar aanleiding van regelgeving, evenals 
financiële kosten 

 � Reële rendementen ondersteund door een 
beleid gericht op langetermijninvestering in de 
reële economie. 
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4. Conditio sine qua non daartoe is het behoud 
en de stabilisering van het bestaand sociaal, 
prudentieel en fiscaal regelgevend kader met 
focus op sterke vereenvoudiging van de 
administratieve opvolging. De administratieve 
complexiteit die de laatste jaren toegenomen is 
werkt langzaamaan wurgend. PensioPlus wenst een 
groen licht voor transparantie en communicatie 
met een toegevoegde waarde en roept een 
halt toe aan verschroeiende overregulering. Elke 
nieuwe overwogen maatregel dient daarenboven 
onderwerp te zijn van een voorafgaande en formele 
kostenbatenanalyse. 

 

5. Blijven inzetten op een verdere digitalisering 
door de overheid en voorzien in een “one 
stop shop” voor alle vragen en hulp hierbij is 
onontbeerlijk. 

6. Belgische pensioenfondsen dienen een stem 
te hebben in het Europa van de toekomst, een 
stem waarnaar de Europese instellingen moeten 
luisteren. Hierbij moeten ze gevolg geven aan de 
verzuchtingen van de Belgische eigenheid, dat 
zich vertaalt naar een nationaal beleid dat hieraan 
naadloos aansluit. 

 

7. De Belg kiest voor 
een pensioenuitkering 
in kapitaal! Een 
aantal innoverende 
alternatieven voor 
degene die kiest 
voor een terugkerend 
pensioeninkomen 
zijn hier nodig. Een 
geactualiseerd KB 
69 – kader waarbij de nodige buffers kunnen 
worden aangelegd om te voorzien in de risico’s na 
pensionering is aangewezen. 

 

8. Het is volledig eigen aan de 2e pijler dat de 
aangeslotenen rechten opbouwen in de loop van hun 
loopbaan waarvoor de uitkering pas vele jaren later 
volgt. Hierdoor ontstaan er verwachtingen in hoofde 
van de aangeslotenen dat de uitkering van de 
rechten ook gebeuren volgens het patroon dat hen 
indertijd werd vooropgesteld. Dit vraagt speciale 
aandacht bij het uitwerken van wetgeving met een 
retroactief karakter.  

NAVIGATIE

48



5

NAVIGATIE

49



5.1. Historiek

Op 14 december 2016 beslisten het Europees Parlement 
en de Raad met IORP II4 tot herziening van het prudentieel 
kader voor pensioenfondsen. Deze Richtlijn moest ten laatste 
tegen 13 januari 2019 omgezet zijn in nationale wetgeving. 
België haalde op de valreep deze deadline met de WIBP 
van 11 januari 20195. De door deze wet aangebrachte 
wijzigingen zijn op 13 januari 2019 in werking getreden. 
België bevindt zich hiermee in het Europese koppeloton 
want eind 2019 waren er nog altijd 17 lidstaten die de 
Richtlijn nog niet (helemaal) hadden omgezet in nationale 
wetgeving. Ons land neemt een voortrekkerspositie in als 
vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen en 
benadrukte met de tijdige transpositie van de Richtlijn haar 
ambitie om deze positie te vrijwaren en te versterken.  
 
De richtlijn IORP II – en bij uitbreiding de wijzigingen 
aangebracht aan onze nationale wetgeving door de 

4 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening.

5 Wet van 11 januari 2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van 
en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening.

wet van 11 januari 2019 
– zijn gestoeld op vier 
pijlers: (1) faciliteren van 
grensoverschrijdende 
activiteiten, (2) 
focus op deugdelijk 
bestuur, (3) informatie naar de deelnemers en de 
pensioengerechtigden en (4) organisatie van het toezicht. 

5.1.1. Grensoverschrijdende activiteiten 
 
Om te vermijden dat er verder verschillende 
interpretaties circuleren binnen Europa wordt er een 
definitie gegeven van wat men moet verstaan onder 
grensoverschrijdende activiteit. Men spreekt over een 
grensoverschrijdende activiteit van zodra een IBP uit 
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een bepaalde lidstaat een pensioentoezegging beheert 
waarop de sociale en arbeidswetgeving van een andere 
lidstaat van toepassing is. 
 
Naast een procedure en duidelijke timing tot goedkeuring 
voor het uitoefenen van een grensoverschrijdende 
activiteit geeft de richtlijn ook een duidelijke procedure 
met timing tot goedkeuring van grensoverschrijdende 
overdrachten. Beide worden integraal overgenomen in 
onze wetgeving. 
 
De “fully funding”-vereiste die werd gezien als een 
belangrijke belemmering voor grensoverschrijdende 
activiteiten, wordt in de nieuwe richtlijn afgezwakt in die 
zin dat voortaan ook pan-Europese pensioenfondsen 
bij onderfinanciering gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheid tot een herstelplan. Ook dit werd vertaald in 
onze Belgische wetgeving. 

5.1.2. Deugdelijk bestuur 
 
In de bepalingen rond deugdelijk bestuur werden 
de elementen die in België voorheen werden 
geregeld via circulaires van de FSMA naar wetgeving 
overgeheveld. Elementen zoals proportionaliteit, 

adequate en transparante 
organisatiestructuur, 
verdeling en scheiding van 
verantwoordelijkheden, 
interne controle, 
continuïteitsbeleid, 
uitbestedingsbeleid en 
andere blijven behouden.  
 
De drie grote nieuwigheden 
zijn de invoering van een risicobeheerfunctie, de 
eigenrisicobeoordeling en het beloningsbeleid. 

Naast de drie sleutelfuncties opgelegd door de richtlijn, 
zijnde de interne auditfunctie, de risicobeheerfunctie en 
de actuariële functie, heeft de Belgische wetgever ervoor 
geopteerd om ook de compliancefunctie te behouden. 

5.1.3. Informatie naar de deelnemers 
en de pensioengerechtigden 
 
De jaarlijkse pensioenfiche die we aan de deelnemers 
van een Belgische pensioentoezegging al bezorgden 
op basis van bepalingen in onze Belgische sociale- en 
arbeidswetgeving, wordt nu ook via de prudentiële 

NAVIGATIE

51



wetgeving opgelegd. Dit pensioenoverzicht bevat een 
aantal bijkomende elementen waaronder informatie over 
de werkgevers- en werknemersbijdragen in de afgelopen 
12 maanden, alsook een uitsplitsing van de kosten 
ingehouden door de IBP. 
 
Verder legt IORP II ook verplichte communicatie op bij 
pensionering over de opties tot uitkering, bij uitbetaling 
van de pensioenuitkering als de bedragen wijzigen of als 
de pensioengerechtigde een investeringsrisico draagt.  
 
Bovendien voert ze ook informatieverplichtingen in voor 
toekomstige aangeslotenen. 

 
5.1.4. Toezicht 
 
In de bepalingen over het toezicht zien we dat FSMA 
meer op de hoogte wil blijven van de laatste stand 
van zaken rond alle documenten ter uitvoering van het 
deugdelijk bestuur. Dit vraagt een snellere communicatie 
van alle wijzigingen die zich voordoen. We zien ook dat 
bepalingen die vroeger enkel van toepassing waren op de 
dekkingswaarden nu van toepassing worden op alle activa. 
 
Verder … 

De IORP II-Richtlijn 
introduceert een nieuw 
algemeen beginsel, zijnde 
de “intergenerationele 
balans”. Volgens dit algemeen 
principe moet ervoor 
gezorgd worden dat risico’s 
op een evenwichtige manier 
verspreid worden tussen 
verschillende generaties. 
 
Milieu, sociale- en governancefactoren worden 
geïntroduceerd zowel in het investeringsbeleid als in het 
risicobeheer.  
 
Naast de strikte omzetting van de IORP II-Richtlijn is er 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de WIBP aan te 
passen op enkele punten, om zo rekening te houden met de 
ervaring uit de praktijk en de evoluties over de afgelopen 
jaren. Voortaan zal ook een pensioenverantwoordelijke uit 
de moedermaatschappij kunnen aangeduid worden als 
vaste vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Voor 
de meer commerciële OFP’s worden bepaalde rechten 
voorbehouden aan de bijdragende ondernemingen zodat 
ze meer controle houden over het beheer van de eigen 
pensioentoezegging. 
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De wet van 11 januari 2019 voert een aantal wijzigingen door. Een deel ervan is 
onmiddellijk in werking getreden op 13 januari 2019. Voor andere zijn overgangsbepalingen 
en een wat latere datum van inwerkingtreding voorzien. 

Volgend schema brengt dit alles samen in een overzicht: 

5.2. Implementatie

Vanaf 13 januari 2019

Inwerkingtreding van de 
wet van 11 januari 2019

Fit & proper screening 
bij (her)benoemingen 
operationele organen

Voorafgaandelijk mede-
deling van de uitbesteding 

van sleutelfuncties en 
kritische werkzaamheden

Nieuwe procedure 
notificatie van een nieuwe 

grensoverschrijdende  
activiteit/overdracht

Voorafgaandelijke 
mededeling van 
overdrachten van 

pensioenverplichtingen

Toepassen van de beleg-
gingsregels op alle activa 
en opname van alle activa 

in de permanente inventaris

Aanpassing aan de regels 
inzake multi-werkgevers- 

IBP's zonder banden

Formele aanpassing  
van de sleutel- en  

governance-documenten

Benoeming van een  
verantwoordelijke voor  
de risicobeheerfunctie

Benoeming van de  
verantwoordelijken voor  

de sleutelfuncties  
(uitz. risicobeheerfunctie)

Uitvoering van eerste  
ORA-oefening en  

mededeling van het  
verslag aan de FSMA

Ten laatste op 31  
december 2019

Ten laatste op 31  
december 2020

Ten laatste op 13  
januari 2022
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5.3. Tools ontwikkeld door PensioPlus

Hoewel de Belgische wetgever geopteerd heeft voor 
een “technische” omzetting van IORP II in de WIBP 
zonder enige “goldplating” en hoewel veel van de 
wijzigingen eigenlijk een omvorming zijn van “soft law” 
naar “hard law”, viel niet te ontkennen dat in de praktijk 
het omzetten van de nieuwe verplichtingen heel wat 
inspanningen zou vereisen van de pensioenfondsen. 
PensioPlus wilde hierin ten volle zijn rol spelen en besloot 
om een aantal tools aan te bieden aan zijn leden ter 
ondersteuning bij de implementatie van IORP II. Deze 
tools werden in nauwe samenwerking met de leden van 
PensioPlus uitgewerkt. 

Het gaat meer bepaald om volgende instrumenten:  

 y Blueprint  
Dit document geeft een leesbaar overzicht 
van de voornaamste bepalingen in 
de prudentiële wetgeving van pensioenfondsen 
en beoogt (nieuwe) bestuurders en andere 
stakeholders een toegankelijke samenvatting te 
geven van de werking van een pensioenfonds. 

 y Pensioenatlas 
De WIBP vereist de 
opstelling en de 
formele aanpassing van 
de sleuteldocumenten 
van de IBP's ten 
laatste tegen 31 december 2020.  De 
pensioenatlas biedt een overzicht van alle nodige 
documenten met alle minimale vermeldingen 
per document. Op deze manier kunnen 
pensioenfondsen een snelle screening doen 
van hun bestaande documenten, en een inventaris 
maken van de elementen die nog in orde moeten 
worden gebracht.   

 y Fit-O-Meter 
De Raad van Bestuur van een IBP bepaalt het 
algemeen beleid, oefent toezicht uit op eventuele 
andere operationele organen, moet handelen in het 
belang van de aangeslotenen en begunstigden en 
draagt de eindverantwoordelijkheid voor de 
naleving van de WIBP. De WIBP vereist dan 
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ook dat de Raad als orgaan continu over de 
passende deskundigheid en professionele 
betrouwbaarheid beschikt (“fit&proper”). 
De Fit-O-Meter is een online tool die 
pensioenfondsen toelaat om deze vereisten te 
visualiseren in de vorm van een competentiematrix. 

 y Belgian Pension Academy (BPA®) 
Het vereiste niveau van deskundigheid, kennis, 
expertise en professionele betrouwbaarheid voor 
pensioen(fonds)professionals neemt steeds toe. Er 
is dan ook een werkelijke nood en behoefte aan 
permanente opleiding. PensioPlus organiseert al 
een aantal jaren een volledig opleidingsprogramma, 
BPA®, over de pensioenen van de 2e pijler en 
de werking van de IBP’s, waarin theorie, praktijk 
en hoogstaande expertise hand in hand gaan. De 
cursussen, gegeven door deskundigen van hoog 
niveau en deskundigen uit het veld die midden 
in het pensioenfondsnieuws leven, geven aan de 
deelnemers de mogelijkheid om alle noodzakelijke 
kennis op te doen op het gebied van aanvullende 
pensioenen.  

 y Risicomatrix 
IBP’s moeten een  
risicobeheerbeleid  
opstellen met  
algemene en  
bijzondere  
beleidslijnen  
gericht op de  
identificatie, het  
meten, de opvolging 
en het beheren van alle significante risico’s, met  
inbegrip van rapportering. De IBP moet haar  
risicobeheerbeleid en concrete risicoanalyse in  
alle strategische beslissingen meenemen. De  
risicomatrix wil de sector een canvas aanreiken  
voor het indelen van de verschillende risico’s in  
categorieën met identieke of gelijkaardige  
beheer- en opvolgingsmaatregelen, om deze  
vervolgens te kunnen inschatten in functie van de 
risicotolerantie van de IBP.   

 y Proportionaliteitsmatrix 
De WIBP verplicht IBP’s te beschikken over een 
doeltreffend governancesysteem dat voor een 
gezonde en prudente bedrijfsvoering zorgt en in 
verhouding staat tot haar omvang, aard, schaal 
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en complexiteit van werkzaamheden. De wijze waarop 
de governanceverplichtingen worden nageleefd kan met 
andere woorden verschillen in functie van de specificiteit 
en de bijzondere kenmerken van de IBP en van de 
pensioenregelingen die ze beheert. Dit houdt niet in dat 
“kleinere” of “eenvoudige” IBP’s zouden vrijgesteld zijn 
van de basisvereisten, maar wel dat de wijze van 
toepassing van de norm kan worden aangepast. 
De proportionaliteitsmatrix biedt – aan de 
hand van een aantal critera – een houvast 
voor IBP’s bij de concrete invulling van 
het proportionaliteitsbeginsel.  

 y ESG framework 
Een IBP moet enerzijds bij haar 
beleggingsbeslissingen rekening houden 
met de ESG-factoren die aan haar 
beleggingsactiva zijn verbonden en 
anderzijds moet zij de ESG-risico’s die 
aan haar beleggingsportefeuille en 
het beheer ervan zijn verbonden, in 
haar risicobeheersysteem verwerken. Het 
ESG framework tracht IBP’s een leidraad 
aan te reiken aan de hand waarvan zij een 
“minimum” ESG-strategie kunnen integreren 
in hun beleggingsbeleid.   
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PensioPlus volgt zowel de Belgische als de Europese actualiteit rond 
aanvullende pensioenen op de voet. Samen met haar leden formuleert 
PensioPlus standpunten hierover en brengt die onder de aandacht van 
haar leden, van verschillende nationale en internationale organisaties en 
van beleidsmakers. 

6.1. Wetgeving

Sinds eind 2018 was er heel wat beweging op gebied 
van regelgeving. De voornaamste wijzigingen in 2019 zijn 
hierna hernomen.

6.1.1. Wet van 11 januari 2019 met 
betrekking tot de omzetting van IORP II

Op 23 januari 2019 werd de wet van 11 januari 2019 
met betrekking tot de omzetting van de richtlijn IORP 
II (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en 

de Raad van 14 december 2018 met betrekking tot 
de activiteiten en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBP) en tot wijziging van 
de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op 
de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De historiek van IORP II, de implementatie ervan en 
de tools die PensioPlus ontwikkelde, werden uitvoerig 
besproken in het vorige hoofdstuk.

NAVIGATIE

58



6.1.2. Publieke inrichter

Met de wet op het gemengd pensioen6 voorzag de 
wetgever in de mogelijkheid om een aanvullend 
pensioenplan in te stellen voor de contractuele 
personeelsleden van de publieke sector, o.m. door de 
invoering van het concept van “openbare werkgever”.

De wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen 
inzake pensioenen verduidelijkt in dit kader dat 
iedere openbare werkgever – zoals bijvoorbeeld de 
Federale Staat – beschikt over de mogelijkheid om de 
hoedanigheid op zich te nemen van inrichter voor het 
personeel van andere publiekrechtelijke rechtspersonen.

De wet creëert met andere woorden de mogelijkheid tot 
de instelling van collectieve pensioenstelsels op het niveau 
van de publieke sector waarvan het toepassingsgebied 
breder kan zijn dan het beperkte niveau van een 
publiekrechtelijke rechtspersoon. De wetgever wil 
hiermee bijdragen tot de veralgemening van de 2e pijler. 
Daarenboven zal er geen uittreding zijn in geval van 

6 Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet- vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de 
overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van 
de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

mobiliteit van het personeel 
tussen publiekrechtelijke 
rechtspersonen waarvoor 
de openbare werkgever de 
hoedanigheid van inrichter 
op zich neemt.

De Memorie van Toelichting 
verduidelijkt verder dat dit 
pensioenstelsels zijn die zijn 
ingevoerd door een inrichter als werkgever in het kader 
van de toepassing van de WAP en dat het geen sectorale 
pensioenstelsels, noch multi-inrichterpensioenstelsels zijn 
en zelfs geen pensioenstelsels die gemeenschappelijk 
zijn aan verschillende openbare werkgevers. Dit 
impliceert weliswaar wel dat de openbare werkgever 
die de hoedanigheid opneemt van inrichter van een 
pensioentoezegging ten gunste van werknemers van 
verschillende openbare entiteiten of publiekrechtelijke 
rechtspersonen, alle verantwoordelijkheden draagt die 
voortvloeien uit de WAP, met inbegrip van de wettelijke 
minimumrendementsgarantie.
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6.1.3. Pensioenfiches slapers

De nieuwe IORP II-richtlijn, die ook vertaald is naar de 
nationale WIBP-wetgeving, voorziet voor de jaarlijkse 
pensioenfiche, nu het “pensioenoverzicht” genaamd, 
in een aantal bijkomende elementen van informatie 
aan de aangeslotenen. Het gaat zowel over de actieve 
aangeslotenen als over de slapers.

Deze nieuwe bepaling heeft echter als gevolg dat de 
IBP’s opnieuw jaarlijks pensioenfiches zouden moeten 
sturen aan de slapers, terwijl deze verplichting in 2016 
afgeschaft was. Aangezien de gegevens waarvan sprake 
deels beschikbaar zijn in DB2P, is het aangewezen om 
de extra gegevens die vereist worden, toe te voegen 
aan DB2P om de pensioenfondsen niet met nieuwe 
administratieve lasten te confronteren.

De wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen 
inzake pensioenen (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 30 april 2019) heeft daarom de “Sigedis-
wet” (de programmawet van 27 december 2006) 
aangepast. Overeenkomstig de nieuwe bepalingen zal aan 
de informatieverplichting worden voldaan via Sigedis en 
MyPension. Zo wordt vermeden dat het jaarlijks versturen 
van pensioenfiches voor de slapers, een verplichting die 

dankzij MyPension overbodig 
was geworden, plotsklaps 
weer wordt ingevoerd.

De inwerkingtreding van 
deze nieuwe bepalingen 
is voorzien op een bij 
Koninklijk Besluit te bepalen 
datum, die weliswaar niet 
later kan vallen dan 31 
december 2020.

6.1.4. Informatieverschaffing duurzaam 
investeren

Op 9 december 2019 werd in het Publicatieblad 
van de Europese Unie de verordening 2019/2088 
van 27 november 2019 gepubliceerd betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële 
dienstensector.

In deze verordening, die een onderdeel is van het 
actieplan van de Europese Unie rond duurzaam 
investeren, wordt gespecifieerd dat financiële 
dienstverleners, waaronder pensioenfondsen (en 
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financiële adviseurs) transparantie moeten verschaffen 
over onder meer:

 y Hun gedragslijnen inzake duurzaamheidsricico’s;
 y Ongunstige effecten op de duurzaamheid op 
entiteitsniveau;

 y De integratie van duurzaamheidsrisico's;
 y Ongunstige effecten op de duurzaamheid op 
financieel productniveau.

Voor de investeringsproducten met 
duurzaamheidskarakteristieken of -objectieven moet ook 
gezorgd worden voor transparantie over het promoten 
van ecologische of sociale kenmerken en over duurzame 
beleggingen in de gepubliceerde precontractuele 
informatie.

De verordening wordt van toepassing vanaf 10  
maart 2021.

De European Supervisory Authorities zullen in een 
gemengd comité de regels vaststellen voor de inhoud, 
methodes en presentatie van de informatie.

7 Artikel 97/1, § 2 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Daarnaast moet EIOPA 
guidelines opstellen waarbij 
nader wordt bepaald hoe 
bij beleggingsbeslissingen 
en risicobeoordelingen van 
pensioenfondsen rekening 
moet worden gehouden 
met ecologische, sociale en 
governancerisico’s, dit binnen 
het kader van de IORP II-
richtlijn.

6.1.5. Nieuw FSMA-reglement 
betreffende de regelmatige rapportering 
door IBP’s

Overeenkomstig de WIBP7 kan de FSMA bij reglement de 
aard, de inhoud, de frequentie, de termijn en de drager 
van de documenten bepalen die IBP’s haar regelmatig 
moet bezorgen om haar in staat te stellen enerzijds haar 
toezichtstaak uit te oefenen en anderzijds te voldoen aan 
haar rapporteringsopdracht ten aanzien van nationale en 
internationale instellingen. 
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Na raadpleging van PensioPlus heeft de FSMA op 30 
september 2019 een nieuw reglement uitgevaardigd 
betreffende de regelmatige rapportering door IBP’s. Dit 
reglement werd vervolgens bekrachtigd bij Koninklijk 
Besluit van 17 december 2019 waardoor de nieuwe regels 
in werking zijn getreden op 24 december 2019.

6.1.6. Wetsvoorstel omzetting 
aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Op 4 oktober 2019 werd het wetsvoorstel houdende 
omzetting van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn8 ingediend 
bij de Kamer.  Deze Richtlijn - die eigenlijk al uiterlijk 
op 10 juni jl. in onze nationale wetgeving had moeten 
omgezet geweest zijn - viseert institutionele beleggers 
(waaronder pensioenfondsen) en streeft naar een grotere 
langetermijnbetrokkenheid van de aandeelhouders bij de 
bedrijven waarin ze beleggen. 

Het wetsvoorstel bevat maatregelen die de 
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders 

8 Wetsvoorstel tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen 
van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende vennootschaps- en verenigingsbepalingen.

9 Het dient onderlijnd dat de nieuwe vereisten van het voorstel enkel gelden voor genoteerde vennootschappen, waarvan de aandelen dus zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een gereglementeerde markt (zoals voorzien in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

10 Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

in genoteerde 
vennootschappen9 moeten 
bevorderen en meer 
transparantie moeten creëren 
tussen deze vennootschappen 
en de beleggers. Het 
wetsvoorstel bevat o.m. 
volgende nieuwigheden:

 y Faciliteren van de 
identificatie van de aandeelhouders; 

 y Vergroten van aandeelhoudersbetrokkenheid 
en bevorderen van het langetermijnbeheer van 
vennootschappen; 

 y Uitwerken van een remuneratiebeleid; 
 y Nieuwe regels voor transacties met verbonden 
partijen. 

Zoals vermeld worden pensioenfondsen als institutionele 
beleggers gevat door het wetsvoorstel. Dit voorstel 
brengt dan ook een aantal wijzigingen aan in de WIBP10. 
De belangrijkste gevolgen voor pensioenfondsen zijn:
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 y Opstellen van een “betrokkenheidsbeleid” 
(of minstens een argumentatie waarom er 
geen werd opgesteld). Pensioenfondsen en hun 
vermogensbeheerders moeten in de toekomst 
een beleid opstellen waarin beschreven wordt 
hoe de IBP aandeelhoudersbetrokkenheid in haar 
beleggingsstrategie integreert. In dit beleid moeten ze 
beschrijven hoe de IBP de vennootschappen waarin 
zij belegt, opvolgt (in termen van strategie, financiële 
en niet-financiële prestaties, risico’s, kapitaalstructuur, 
maatschappelijke en ecologische effecten, en corporate 
governance), hoe zij in dialoog treedt met de betrokken 
vennootschappen en haar aandeelhoudersrechten 
uitoefent, welke samenwerking zij onderhoudt met 
andere aandeelhouders, welke communicatie zij voert 
met de vennootschapsorganen en -actoren en hoe 
potentiële belangenconflicten worden beheerd. De IBP 
kan ervoor opteren om geen betrokkenheidsbeleid op 
te stellen maar moet dan wel de redenen voor die 
beslissing publiceren (“comply or explain”). Jaarlijks 
moet de IBP bovendien bekendmaken hoe zij haar 
beleid in de praktijk heeft gebracht, meer bepaald op 
het vlak van de uitoefening van haar stemrechten. Het 
betrokkenheidsbeleid (of de afwezigheid ervan) moet 
worden opgenomen in de verklaring over de beginselen 
van het beleggingsbeleid van de IBP (‘SIP’) en de wijze 
waarop het betrokkenheidsbeleid in praktijk is gebracht 

moet vermeld worden 
in een toelichting bij het 
jaarverslag van de OFP.

 y Bekendmaken van 
de bijdrage van de 
beleggingsstrategie 
van de IBP aan de 
langetermijnprestaties 
van haar activa. 
Overeenkomstig het wetsvoorstel zullen IBP’s (of hun 
vermogensbeheerders) in de toekomst verplicht worden 
om bekend te maken hoe hun beleggingsstrategie is 
afgestemd op hun eigen verplichtingen en bijdraagt 
aan de middellange- tot langetermijnprestaties van 
hun activa. Pensioenfondsen zullen onder meer elk 
jaar de met hun vermogensbeheerder(s) afgesproken 
regeling moeten bekendmaken die deze laatste(n) 
ertoe aanzet(ten) om de beleggingsstrategie en 
-beslissingen in overeenstemming te brengen met 
het langetermijnperspectief. Doet de IBP dit niet, dan 
moet zij duidelijke en gemotiveerde redenen aanhalen 
waarom de vereiste informatie niet is verstrekt (“comply 
or explain”).

Het voorstel werd ter advies overgemaakt aan de Raad  
van State.
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6.2. Fiscaliteit

6.2.1. Taxatie volledige loopbaan 

Op 15 maart 2019 werd de wet van 27 februari 2019 tot 
wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voortaan kunnen 
werknemers en zelfstandigen die naar aanleiding van 
hun wettelijke pensionering op basis van een volledige 
loopbaan hun pensioenkapitaal ontvangen, dit doen 
aan een verlaagd tarief van 10%, zelfs al gebeurt deze 
uitkering vóór de leeftijd van 65 jaar.  

Met deze wet wilde de wetgever een discrepantie 
wegwerken tussen de sociale en de fiscale wetgeving, 
die ontstaan was als gevolg van de beslissing om de 
wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 66 jaar in 
2025 en tot 67 jaar in 2030.  

In de huidige stand van de wetgeving kan men 
sociaalrechtelijk ook op pensioen gaan na een volledige 
loopbaan van 45 gewerkte jaren. Wie 45 jaar heeft 
gewerkt en dus volgens de sociale regels in aanmerking 

komt voor een volledige 
loopbaan, kan daarmee 
op pensioen gaan, ook 
al heeft hij de wettelijke 
pensioenleeftijd van 65 jaar 
(66 en 67 in respectievelijk 
2025 en 2030) niet bereikt. 

In de fiscale wetgeving worden de kapitalen of 
afkoopwaarden van aanvullende pensioenen belast 
tegen afzonderlijke tarieven in de personenbelasting 
(20% of 18% in geval van uitkeringen op respectievelijk 
60 of 61 jaar; 16,5% voor uitkeringen vanaf 62 jaar of 
bij pensionering van de begunstigde en 10% als de 
betrokkene effectief actief bleef tot 65 jaar en het 
pensioenkapitaal ook ten vroegste vanaf die leeftijd  
wordt uitgekeerd). 

Een persoon die 45 jaar gewerkt heeft en dus op 
wettelijk pensioen kan gaan (volgens de sociale regels 
voor een volledige loopbaan), ook al heeft hij de 
wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar niet bereikt, werd 
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bijgevolg geconfronteerd met een hogere belastingschijf 
al naargelang de leeftijd waarop hij met pensioen ging. 
Hij kon niet genieten van de afzonderlijke belastingschijf 
van 10%. De fiscale wetgeving hield namelijk enkel 
rekening met de wettelijke pensioenleeftijd en niet met 
het sociaalrechtelijk criterium van de volledige loopbaan.  

De wet van 27 februari 2019 voegde een nieuw criterium 
toe in de fiscale wetgeving in het kader van de toepassing 
van de afzonderlijke belasting op pensioenkapitalen aan 
10%, met name dat van de “volledige loopbaan”. De 
ontstane anomalie werd hierdoor weggewerkt. 

Bij leven komen meer bepaald de uitkeringen in 
aanmerking die “ten vroegste bij het bereiken van de 
leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden 
voor een volledige loopbaan volgens de geldende 
pensioenwetgeving, worden uitgekeerd aan de 
begunstigde die minstens tot aan die leeftijd effectief 
actief is gebleven”, terwijl het in geval van overlijden 
moet gaan om prestaties die “worden uitgekeerd bij 
overlijden na het bereiken van de leeftijd waarop 
wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige 
loopbaan, en de overledene tot die leeftijd effectief actief 
is gebleven”. 

Volledigheidshalve 
dient opgemerkt dat 
deze voorwaarden ook 
doorspelen in het kader van 
de fictieve omzettingsrente. 
In de voormelde gevallen 
is slechts 80% van de rente 
belastbaar. 

De wet trad retroactief in 
werking vanaf 1 januari 2019. 
  

6.2.2. KB BV voor pan-Europese 
pensioenfondsen 

Op 28 oktober 2019 werd het langverwachte KB 
gepubliceerd dat verdere uitvoering geeft aan de 
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij het uitbetalen 
van aanvullende pensioenkapitalen en renten aan niet-
ingezetenen door in België gevestigde pan-Europese 
pensioenfondsen. Het Koninklijk Besluit legt meer bepaald 
de inhoud van vast van de individuele fiches die de 
pensioenfondsen in dit kader aan de fiscale administratie 
moeten bezorgen. 
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Sinds 1 januari 2017 heeft de Belgische wetgever voorzien 
in een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor de 
uitbetaling van 2e pijlerpensioenen die door een Belgisch 
pensioenfonds of een Belgische verzekeringsinstelling 
worden uitgekeerd aan een niet-inwoner, voor zover er voor 
dat pensioen in België geen fiscaal voordeel is verleend 
voor de premiebetalingen en voor zover de beroepsactiviteit 
geen in België belastbare inkomsten heeft opgebracht11. Het 
doel van deze bepaling is gericht op de versterking van de 
aantrekkelijkheid van België als vestigingsplaats voor pan-
Europese pensioenfondsen. 

Om te kunnen blijven voldoen aan de verplichtingen inzake 
internationale gegevensuitwisseling moest België ook de 
nodige maatregelen voorzien opdat de pensioeninstellingen 
die dergelijke vrijgestelde pensioenen uitkeren, de nodige 
informatie zouden bezorgen aan de fiscale administratie. 
In artikel 321ter WIB 92 werden de pan-Europese 
pensioenfondsen bijgevolg verplicht om de nodige 
individuele fiches met betrekking tot die pensioenen aan te 
leveren. De Koning werd vervolgens gemachtigd om de door 
de wet opgelegde voorwaarden verder door uit te werken, 
en heeft dit gedaan met het KB van 14 oktober 201912. 

11 Artikel 230, eerste lid, 4°bis, WIB 92 (zoals ingevoegd door de wet van 25 december 2016)
12 Koninklijk besluit van 14 oktober 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen, B.S., 28 oktober 2019, p. 102708

Het Koninklijk Besluit legt de 
lijst van gegevens vast die 
moeten worden opgenomen 
in de individuele fiches die 
de pensioeninstellingen zullen 
moeten indienen. Het gaat 
meer bepaald over volgende 
“groepen” van gegevens: 

 y Het jaar waarin het 
pensioen werd betaald of toegekend; 

 y De identificatie van de pensioeninstelling: naam, 
rechtsvorm, adres en ondernemingsnummer; 

 y De identificatie van de verkrijger van de inkomsten: 
naam en voornaam, adres en buitenlands 
identificatienummer; 

 y Gegevens met betrekking tot de pensioenuitkering: 
contractnummer, aanleiding en reden van de 
uitbetaling, de periodiciteit en het bedrag; 

 y Gegevens met betrekking tot de opbouw van het 
pensioen: informatie over de gekende bijdragende 
ondernemingen, in voorkomend geval gegevens met 
betrekking tot overgedragen pensioenreserves en de 
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naam van de echtgeno(o)t(e) als het gaat om een 
overlevingspensioen of een uitbetaling in het kader 
van een echtscheiding. 

De fiches moeten worden ingediend uiterlijk op het einde 
van de derde maand van het jaar volgend op dat waarin 
die pensioenen werden betaald of toegekend. 

Voor de fiches voor de pensioenen die in 2017 en 2018 
werden uitbetaald zal een afwijkende indieningstermijn 
worden bepaald via een apart wetgevend initiatief om een 
specifieke overgangsregeling te voorzien in artikel 321ter, 
eerste lid WIB 92.  
 

6.2.3. Lijst 201 

De artikelen 96 en 97 van het Wetboek Successierechten 
leggen bepaalde instellingen op om, in geval van overlijden, 
een lijst 201 over te maken aan de fiscale administratie, als 
kennisgeving van het uitbetalen van overlijdensprestaties. De 
FOD Financiën heeft beslist om de uitwisseling van deze 
lijsten op elektronische wijze te laten verlopen. Het systeem 
voor de elektronische verzending werd uitgetekend in een 
Koninklijk Besluit (KB 22 juli 2019) en een Ministerieel Besluit 
(MB 23 juli 2019), die gepubliceerd werden in het Belgisch 

Staatsblad en op 1 september 
2019 in werking traden. 

Een instelling die op 1 
september 2019 al een 
SFTP-verbinding gebruikte, 
kon voortaan enkel nog 
gebruik maken van deze 
verzendingswijze. 

Een instelling die op 1 september 2019 al een SFTP-
verbinding had opgezet maar deze nog niet effectief 
gebruikt had, moest deze verzendingswijze ten laatste 
tegen 1 december 2019 in gebruik nemen. Vanaf de eerste 
ingebruikname ervan kon enkel nog deze verzendingswijze 
worden gebruikt. 

Elke instelling die meer dan 100 Lijsten 201 per kalenderjaar 
verstuurd, werd verplicht om vóór 1 maart 2020 over te 
schakelen naar een SFTP-verbinding. 

Instellingen die minder dan 100 Lijsten per kalenderjaar 
versturen, behouden het “oude” systeem op papier. Het 
voorziene systeem via mail werd met andere woorden niet 
ingevoerd en voor deze instellingen wijzigde er  
dus niets. 
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Het Koninklijk Besluit voorziet ook een procedure voor 
instellingen die minder dan 100 sterftegevallen per 
kalenderjaar hebben maar die in de toekomst wel boven 
deze limiet zouden uitkomen. Zij zullen dan verplicht 
moeten overschakelen naar het verzenden via een 
SFTP-verbinding. 
 

6.2.4. Roerende voorheffing en 
pensioenfondsen 

Sinds begin 2019 heeft de Belgische wetgever13 een aantal 
nieuwe maatregelen ingesteld tegen belastingfraude en 
belastingontwijking inzake roerende voorheffing (RV), 
die ook een impact hebben op pensioenfondsen. Deze 
maatregelen zijn gericht op het tegengaan van oneigenlijke 
vrijstelling en onterechte terugbetaling van roerende 
voorheffing in het kader van “couponstripping”.  

Een eerste maatregel voorziet dat als een IBP buitenlandse 
dividenden zonder tussenkomst van een Belgisch 
tussenpersoon ontvangt, zij voortaan zelf de roerende 
voorheffing moet aangeven en betalen. Dit brengt, 
naast de kost van de voorfinanciering (de IBP kan de 

13 Wet van 11 januari 2019 houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

RV verrekenen met haar 
vennootschapsbelasting), een 
administratieve last met zich 
mee voor pensioenfondsen 
die rechtstreeks of via 
gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen (dit 
laatste omwille van de 
fiscale transparantie) 
beleggen en niet via 
beleggingsvennootschappen.  

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

Tot slot zal voor IBP’s, in die gevallen waar roerende 
voorheffing verschuldigd is, ook de verrekenbaarheid 
van de betaalde roerende voorheffing met de 
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vennootschapsbelasting komen te vervallen als de aandelen 
geen 60 ononderbroken dagen werden aangehouden, tenzij 
het pensioenfonds bewijst dat er geen fiscale drijfveren 
speelden. 
 
De fiscale administratie heeft vervolgens op 11 april 
2019 een circulaire uitgevaardigd om de draagwijdte 
van de voorgaande maatregelen te verduidelijken. In 
de praktijk blijkt evenwel dat zowel pensioenfondsen 
als vermogensbeheerders met nog heel wat vragen 
zitten. PensioPlus heeft hierover contact genomen met 
de betrokken administratie, om een duidelijk antwoord 
te bekomen en blijft pleiten voor een heldere en 
pragmatische toepassing van de nieuwe regels. 

 
6.2.5. Financial Transaction Tax (FTT) 

In de nasleep van de financiële crisis rijpte de idee om 
op Europees niveau een financiële transactietaks in te 
voeren als een heffing om speculatieve transacties tegen 
te gaan. Omwille van de vele praktische problemen bij 
de implementatie van een dergelijke taks werd medio 
2018 al afgestapt van dit concept. Sindsdien trachten tien 
lidstaten – zijnde Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Italië, Portugal, Slovakije, Slovenië en Spanje – 

die zich verenigd hebben in 
een zogenaamde “Enhanced 
Cooperation” om alsnog een 
FTT in te voeren.
   
In de ontwerpteksten werd de 
FTT gemodelleerd naar het 
Franse voorbeeld. Het betreft 
niet langer een speculatietaks 
maar een heffing 
verschuldigd op de verwerving van aandelen van bedrijven 
gevestigd in één van de tien betrokken lidstaten met een 
marktkapitalisatie boven 1 miljard euro, ongeacht waar de 
transactie wordt uitgevoerd. Het tarief zou schommelen 
tussen 0,2% en 0,3% van de aanschaffingswaarde en is 
enkel verschuldigd op aandelen die rechtstreeks worden 
aangehouden.   

Voor PensioPlus is het cruciaal dat de specificiteit van de 
pensioenfondssector afdoend in aanmerking wordt genomen 
in dit kader. Daarom pleit PensioPlus voor een rechtstreekse 
vrijstelling van de pensioenfondsen (voor de verwerving 
van aandelen die zij rechtstreeks aanhouden), en voor een 
onrechtstreekse vrijstelling van de beleggingsentiteiten 
die de activa van de pensioenfondsen aanhouden. Het 
dient namelijk onderlijnd dat ongeveer 75% van de door 
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de Belgische pensioenfondsen aangehouden activa wordt 
beheerd via fondsen.  
 
PensioPlus staat voor de opvolging van dit dossier in nauw 
contact met de Permanente Vertegenwoordiging van België 
bij de Europese Unie. België blijft in het kader van de 
Enhanced Cooperation pleiten voor een verplichte vrijstelling 
inzake transacties door of namens pensioenfondsen.   

Meer en meer lidstaten – waaronder België – beginnen 
zich vragen te stellen bij het feit dat het oorspronkelijk 
uitgangspunt van de FTT, namelijk de taxatie van 
speculatieve handelingen, niet meer terug te vinden is in 
het voorstel. Het is daarom momenteel niet geheel duidelijk 
welke kant het opgaat met dit voorstel. PensioPlus blijft dit 
uiteraard verder op de voet opvolgen.   
 

6.2.6. Europese Hof van Justitie spreekt 
zich uit over de fiscale behandeling van 
grensoverschrijdende beleggingen door 
pensioenfondsen  

Op 13 november 2019 heeft het Europese Hof van 
Justitie duidelijkheid geschapen over de fiscale 
behandeling van grensoverschrijdende beleggingen door 

pensioenfondsen. I.c. ging 
het over de toepassing van 
de Duitse fiscale wetgeving 
die voorzag in een 
verschillende behandeling 
voor Duitse pensioenfondsen 
en buitenlandse. Duitse 
pensioenfondsen konden 
volgens het Hof ten onrechte 
gebruik maken van een 
aftrek voor een dividendbelasting van 25%, terwijl 
buitenlandse pensioenfondsen een bronheffing van 15% 
moesten betalen. Het Hof oordeelde dat voormeld 
onderscheid discriminerend is en in overtreding met het 
vrij verkeer van kapitaal.   

Dit arrest ligt in lijn met eerdere rechtspraak van 
het Hof en kan dienen als een bijkomende basis om 
discriminerende belastingen op in het buitenland 
gevestigde pensioenen te voorkomen. De uitspraak heeft 
bovendien niet alleen betrekking op pensioenen, maar 
ook op beleggingsfondsen en non-profitorganisaties. 
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6.3. Circulaires, mededelingen  
en publicaties van de FSMA

6.3.1. Mededeling FSMA op 24 januari 
2019 met betrekking tot de omzetting 
van de IORP II-richtlijn 

De FSMA heeft een mededeling gepubliceerd met 
betrekking tot de omzetting van de IORP II-richtlijn. Deze 
mededeling vestigde de aandacht van de IBP’s op een 
aantal nieuwe wettelijke verplichtingen als gevolg van de 
omzetting van IORP II waarmee de IBP’s vanaf nu moeten 
rekening houden. Het ging in het bijzonder over de 
overgangsbepalingen en over de zaken die onmiddellijk 
gevolgen hebben voor de kennisgevingsprocedures ten 
aanzien van de FSMA. 
 

6.3.2. Consultatie 
over de 
ontwerpcirculaire 
over de prudentiële 
verwachtingen van de FSMA inzake 
governance voor de IBP's 

In 2019 organiseerde de FSMA een open consultatie 
over een ontwerpcirculaire met haar prudentiële 
verwachtingen inzake governance voor de instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening. Uiteindelijk besliste de 
FSMA dat zij voorlopig en tot nader order geen circulaire 
in dit kader zou publiceren.
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6.3.3. Vragenlijsten te gebruiken 
bij de benoeming van de leden 
van de operationele organen en 
de verantwoordelijken voor een 
sleutelfunctie en bij de aanstelling van 
de commissaris en de vereffenaar 

De wet van 11 januari 2019 betreffende de omzetting 
van de IORP II-richtlijn in Belgische wetgeving heeft 
een a-prioricontrole ingevoerd voor de vereisten inzake 
betrouwbaarheid en deskundigheid voor de leden van 
de raad van bestuur en de andere operationele organen 
van de IBP’s, alsook voor de verantwoordelijken voor een 
sleutelfunctie. 

In dit kader heeft de FSMA nieuwe vragenlijsten 
opgesteld die de IBP's moeten gebruiken om de FSMA 
alle informatie te verschaffen die zij nodig heeft voor 
de beoordeling van de fit & proper-vereisten van 
voorgestelde kandidaten. 

Er werd door de FSMA ook een nieuwe praktijkgids 
opgesteld m.b.t. de benoeming van de sleutelfuncties. 
De vragenlijsten m.b.t. de aanstelling van de erkend 
commissaris en de vereffenaar werden minimaal 
aangepast. 

6.3.4. FSMA-
consultatie over de 
ontwerpcirculaire 
betreffende de 
regelmatige 
rapportering door 
IBP’s 

De FSMA heeft in 
september 2019 een 
publieke consultatie opgestart over de ontwerpcirculaire 
betreffende de regelmatige rapportering door de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 

Deze ontwerpcirculaire licht de concrete modaliteiten 
toe van de prudentiële rapportering ten behoeve van de 
FSMA en van de rapportering die de FSMA en de NBB 
moet toelaten aan hun verplichtingen tegenover EIOPA en 
de ECB te voldoen. 

Het doel van de consultatie was om te peilen naar de 
mening van de belanghebbende partijen. 
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De Commissie aanvullende pensioenen bracht in 2019 geen nieuwe adviezen 
uit. Toch kwam ze in de loop van 2019 verschillende malen bij elkaar en kwamen  
volgende onderwerpen aan bod:  

 y Stand van zaken harmonisatie van arbeiders en bedienden in de 2e pijler;  
 y Memorandum ;  
 y ‘Vergeten pensioenrechten’;  
 y Stand van zaken projectgroep EIOPA IORP II m.b.t. Pension Benefit Statement;  
 y 80%-regel;  
 y Tweejaarlijks verslag sectorale stelsels;  
 y ESG;  
 y PEPP.  

6.4. Commissie aanvullende pensioenen

6.5. Commissie voor de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

De Commissie voor de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen bracht in 2019  
geen nieuwe adviezen uit.
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6.6. Sigedis

6.6.1. Minimale veiligheidsnormen 

De minimale normen hernemen de basisprincipes van 
informatiebeveiliging die verplicht zijn voor elke instelling 
van sociale zekerheid, evenals voor elke instelling die 
deel uitmaakt van het uitgebreide netwerk en elke 
organisatie die toegang wil hebben tot het netwerk van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

De naleving van deze normen wordt gecontroleerd met 
behulp van een vragenlijst die door de Kruispuntbank voor 
evaluatie wordt voorgelegd aan het Sectoraal Comité van 
de sociale zekerheid en van de gezondheid. Deze unieke 
vragenlijst is van toepassing op alle betrokken organisaties, 
ongeacht hun activiteit en specifieke kenmerken. 

In het licht van de vervanging van de veiligheidsadviseur 
door de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), 
hebben Sigedis en de Kruispuntbank samengewerkt  
om de gegevens van de DPO van de pensioenfondsen  
te verzamelen. 

Op basis van deze gegevens 
werd een uitnodiging 
gestuurd naar de DPO van 
de IBP’s. 

Als er geen DPO werd 
gecommuniceerd door het pensioenfonds, heeft Sigedis 
de gegevens van de haar gekende contactpersonen van 
de OFP overgemaakt aan de Kruispuntbank en hebben 
zij de uitnodiging ontvangen in plaats van de DPO. 

Als er geen contact gekend was, maakte Sigedis een 
schrijven over aan de OFP’s in kwestie. 

Op vraag van PensioPlus heeft de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid de deadline voor het verzenden van 
de ingevulde vragenlijst uitgesteld, van 30 september 
2019 naar 8 oktober 2019. 
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6.6.2. Wijninckxbijdrage 

Als gevolg van de lobbyactiviteiten van PensioPlus werden 
de termijnen om te communiceren in het kader van de 
Wijninckxbijdrage aangepast: 

 y De pensioeninstellingen communiceren de gegevens 
aan de vzw Sigedis ten laatste op 31 augustus van 
elk jaar in plaats van op 30 juni zoals voordien was 
vastgelegd; 

 y Sigedis communiceert op haar beurt aan de 
werkgevers ten laatste op 31 oktober van elk 
bijdragenjaar in plaats van op 30 september zoals 
voordien was vastgelegd. 

De nieuwe documenten voor de Wijninckxbijdrage  
vanaf 2019 werden op de website db2p.be geplaatst.  
Het gaat over: 

 y Documentatie voor vennootschappen; 
 y Documentatie voor werkgevers; 
 y Handleiding voor vennootschappen; 
 y Handleiding voor werkgevers. 

Deze bevatten meer 
details over de context, de 
berekening van de bijdrage 
met formule en voorbeelden, 
de administratieve 
verplichtingen van Sigedis 
en de inrichter/ondernemer, 
de onlinedienst “DB2P” voor 
inrichters met de raadpleging 
van de gegevens. 
 

6.6.3. DB2P en het pensioenoverzicht 

Met betrekking tot de jaarlijkse pensioenfiche die het 
pensioenoverzicht wordt genoemd, biedt de IORP II-
richtlijn, omgezet in nationaal recht (WIBP), een aantal 
bijkomende informatie-elementen voor zowel de actieve 
als de slapende aangeslotenen (zie ook punt  
6.1.3. hiervoor).  

Aangezien de nieuwe vereiste gegevens in kwestie slechts 
gedeeltelijk beschikbaar zijn in DB2P, de databank 2e pijler, 
werd aanbevolen om de vereiste ontbrekende gegevens 
eraan toe te voegen, zodat pensioenfondsen niet worden 
geconfronteerd met nieuwe administratieve lasten. 
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PensioPlus heeft een beperkte werkgroep opgezet die 
enkele specialisten uit de sector samenbrengt om proactief 
de nodige aanpassingen in de DB2P- en MyPension-
aangiftevoorschriften te onderzoeken. 

De conclusies van deze werkgroep werden uiteraard ook 
besproken in de uitgebreide DB2P-werkgroep zodat alle 
PensioPlus-leden hun feedback konden geven. Daarnaast 
zijn er contacten gelegd met Sigedis en de FSMA om een 
akkoord te bereiken over de voorgestelde wijzigingen 
en om een schema op te stellen dat communicatie 
mogelijk maakt voor de slapers en dit al voor de 
pensioenoverzichten 2020. 

Al deze punten werden ook besproken binnen de DB2P-
werkgroep bij Sigedis. 

De aangiftevoorschriften voor alle domeinen werden 
gefinaliseerd en gepubliceerd op de DB2P-website. 

 

6.6.4. Activiteiten 
Technische 
Werkgroep Sigedis 

Op aandringen van 
PensioPlus werd de 
procedure om een 
rijksregisternummer 
te koppelen aan 
identificatiegegevens in 
de loop van 2019 aangepast, om zo een volledig kader 
en vooral een adequate ondersteuning te voorzien, die 
de betrokken pensioenfondsen zou toelaten de nodige 
aanpassingen door te voeren. 

Reeds in 2018 uitten sommige pensioeninstellingen 
de wens om de persoonlijke informatie van nieuwe 
aangeslotenen sneller te verkrijgen. Op verzoek van 
PensioPlus werd in 2019 een facultatieve aangifte 
“EventAccountState – Affiliation” ingevoerd. Die moet IBP’s 
in staat stellen onmiddellijk alle persoonlijke informatie 
van de aangeslotenen te verzamelen. 

De voorschriften voor de aangifte met betrekking tot 
het vrij aanvullend pensioen werknemers VAPW zijn 
geïntroduceerd en een module om het bedrag te 
berekenen is ingevoerd in MyPension. 

NAVIGATIE

76



Nadat de FSMA had bevestigd dat de latente reserves 
niet geregistreerd moeten worden in de databank 
aanvullende pensioenen, heeft Sigedis het veld 
ConditionalVestedReserves geschrapt, een veld dat het 
mogelijk maakte om aan te geven of het bedrag van de 
reserves wel of niet verworven is, samen met de reden 
daarvoor. 

Een van de belangrijkste dossiers in 2019 was de 
aanpassing van de Sigedis-Wet (zie hiervoor). 

De resultaten van de beperkte PensioPlus werkgroep in 
dit kader werden uitgebreid tot de hele DB2P-werkgroep 
binnen PensioPlus om de mening van alle leden te 
verzamelen. Op basis daarvan zijn informele contacten 
met Sigedis, FSMA en Assuralia gelegd om hun akkoord 
te krijgen over de voorstellen en een planning op te 
maken. Intussen werden de instructies voor de DB2P-
aangifte volledig gefinaliseerd en gepubliceerd eind 
2019. Het xsd-schema en de lijst met afwijkingen werden 
gepubliceerd en de Sigedis-toepassingen worden in de 
loop van april 2020 aangepast om de nieuwe aangifte 
van de stand van de rekening mogelijk te maken. Omdat 
deze bepalingen niet van toepassing zijn op verzekeraars, 

zal de pensioenfiche met 
de nieuwe aanvullende 
informatie beschikbaar 
zijn als pdf, via een link in 
MyPension. 

PensioPlus organiseerde 
een infosessie op 19 
december 2019 om haar 
leden te informeren over de 
afronding van dit dossier. 
Sigedis heeft haar prioriteiten voor 2020 bekendgemaakt. 
Het gaat meer bepaald over de implementatie van de 
aangifte “payment” in samenwerking het pensioenkadaster, 
over een verbetering van de kwaliteit van de databank 
door extra afwijkingen en over de mededeling door 
Sigedis van het statuut “effectief actief gebleven” met 
de aanvullende vermelding van het percentage van de 
bedrijfsvoorheffing die aan de bron moet ingehouden 
worden op de pensioengelden. 

Net als in 2019 zal PensioPlus met de hulp van de leden 
van de werkgroep DB2P ook in 2020 zeer aandachtig 
blijven voor de belangen van de pensioenfondsen. 
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6.7. Overige actualiteit België

6.7.1. UBO: OFP’s geen registratieplicht 

Het UBO-register vindt zijn oorsprong in de "Vierde Anti-
witwasrichtlijn" van 20 mei 2015, die werd omgezet in 
Belgisch recht via de Anti-witwaswet en het zogenaamde 
"UBO-besluit". De doelstelling van de nieuwe regeling is te 
verhinderen dat ondernemingsstructuren worden gebruikt 
voor het witwassen van geld en de regeling voorziet 
bijgevolg in de oprichting van een register met de “UBO” 
of uiteindelijke begunstigde van de juridische entiteiten. 

De “informatieplichtigen” - zijnde de door de wetgever 
geviseerde juridische entiteiten - moeten dus een 
aangifte doen in het register. 

Er zijn drie typen van informatieplichtingen: (1) 
vennootschappen, (2) fiducieën of trusts of juridische 
constructies die hiermee vergelijkbaar zijn, en (3) 

(internationale) verenigingen 
zonder winstoogmerk en 
stichtingen. 

De vraag stelde zich of 
OFP’s al dan niet moeten 
beschouwd worden als informatieplichtigen. Omdat 
het antwoord op deze vraag voor interpretatie vatbaar 
was en inbreuken gesanctioneerd kunnen worden, 
heeft PensioPlus in november 2018 formeel deze vraag 
voorgelegd aan de FOD Financiën. 

De FOD Financiën heeft daarop bevestigd dat een 
OFP niet het statuut heeft van een vennootschap, (i)
vzw, stichting, trust of een gelijkaardige juridische 
constructie, maar een rechtspersoon “sui generis” is 
en dus niet onder het toepassingsgebied van de UBO-
reglementering valt. 
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6.7.2. Publicatie advies NAR inzake de 
harmonisering van het statuut arbeider/
bediende 

Op 17 december 2019 bracht de Nationale Arbeidsraad 
een advies (nr. 2155) uit over de harmonisering 
van het statuut arbeider/bediende in het kader van 
de aanvullende pensioenen. De sociale partners 
wilden op deze manier een leidraad bieden bij 
de interpretatieproblemen die zich stellen bij de 
gelijkschakeling van het statuut tussen arbeiders  
en bedienden. 

In het advies roept de Raad de onderhandelaars op 
sector- en ondernemingsvlak op om, in het licht van 
de tweejaarlijkse sectoronderhandelingen, het verschil 
in behandeling dat berust op het onderscheid tussen 
arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen 
op te heffen. 

Om de sectoren in hun werkzaamheden te ondersteunen 
had de Raad besloten om in het kader van de 
werkzaamheden van de werkgroep met de sociale 
partners binnen de beleidscel Pensioenen dieper in 
te gaan op een aantal interpretatieproblemen met 

betrekking tot de toepassing 
van de wet van 5 mei 
2014. Deze werkzaamheden 
werden toevertrouwd aan 
de commissie Individuele 
Arbeidsverhoudingen-Sociale 
Zekerheid. 

Op verslag van die 
commissie heeft de Raad op 
17 december 2019 haar advies uitgebracht. 

Het advies is pragmatisch te noemen en gaat voor 
wat betreft de inhoud van de geharmoniseerde 
pensioenstelsels uit van de basisgedachte dat er een 
onderscheid dient te worden gemaakt tussen de 
bepalingen die de kern van de pensioentoezegging 
van de inrichter beogen enerzijds, en de bepalingen 
die de uitvoering van de pensioentoezegging door de 
pensioeninstelling beogen anderzijds. 

Het zijn enkel de essentiële bepalingen (die de kern  
van de pensioentoezegging van de inrichter beogen)  
die onder de harmoniseringsverplichting vallen én niet  
de accessoria. 
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6.8. Europa

6.8.1. Occupational Pension Stress  
Test 2019 

In de loop van 2019 organiseerde EIOPA opnieuw een 
stresstest voor de pensioenfondssector. Daarbij streefde 
EIOPA ernaar om, uitgedrukt in activa, 60% van de 
pensioenfondsmarkt te dekken. 

Net als de voorgaande jaren peilde deze stresstest naar 
de kwetsbaarheid van de IBP’s in geval van ongunstige 
scenario's op de financiële markten. 

Verder keek EIOPA ook naar de bijkomende effecten op 
de reële economie en analyseerde ze het effect op de 
financiële stabiliteit. Deze analyse bestond uit volgende 
elementen: 

 y Een kwantitatieve beoordeling van de impact 
op de sponsor via een projectie van de 
verwachte aanvullende bijdragen (of "benefit 
reductions") in de tijd. Voor deze analyse werd de 
“cashf lowanalyse” verder uitgewerkt; 

 y Een kwalitatieve 
beoordeling van 
de impact op de 
investeringsactiviteiten 
en het 
investeringsgedrag 
(zoals bijvoorbeeld het zoeken naar rendement, de 
vlucht naar kwaliteit, kuddegedrag); 

 y Een gedeeltelijke kwantitatieve / kwalitatieve 
beoordeling om de blootstelling van IBP's aan ESG-
risico's te onderzoeken. 

PensioPlus volgde deze stresstesten van nabij op en startte 
een werkgroep om de vragen uit de sector te verzamelen 
en tools en informatie te delen tussen de leden. 

In december 2019 werden de resultaten van de 
stresstest EIOPA gepubliceerd. Deze toonden duidelijk 
de resistentie en de duurzaamheid aan van de Belgische 
pensioenfondsen. Ook onder extreem gespannen 
economische omstandigheden, houdt de Belgische 
pensioenfondssector stand.
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PensioPlus formuleerde een aantal bemerkingen bij de 
uitgevoerde oefening: 

 y Deze geeft een “snapshot” in een stress-scenario, 
zonder enig mogelijk herstel in de toekomst, terwijl 
bestaande herstelmaatregelen pensioenfondsen net 
in staat stellen om de pensioenverplichtingen op 
lange termijn te blijven nakomen. 

 y Een cashflowanalyse geeft een veel beter beeld 
van de effectieve sterkte van een pensioenfonds in 
een stresssituatie doordat naast de hoogte van de 
eventuele herstelmaatregelen die van toepassing 
worden, ook de spreiding in de tijd wordt 
weergegeven. 

 y Omwille van confidentialiteitsredenen blijft 

PensioPlus gekant tegen het publiek maken van de namen 
van de deelnemende pensioenfondsen. 
PensioPlus benadrukte dat dit resultaten zijn van 
algemene scenario’s en modellen. Daarnaast moet elk 
pensioenfonds op zich zijn eigen risicomanagement 
voeren en zijn eigen ALM en/of stresstest en/
of continuïteitstesten uitvoeren. Dit maakt immers 
fundamenteel deel uit van een goed functionerende 
governancesysteem van elk pensioenfonds. 
 

6.8.2. EIOPA 
Opinions 

In haar verdere opvolging 
van de toepassing van 
de IORP II-Richtlijn in de 
verschillende lidstaten 
gaf EIOPA de nationale 
toezichthouders (via 
haar “Opinions”) de 
nodige richtsnoeren mee inzake een aantal belangrijke 
elementen, zoals governance en risicobeheer. Het gaat 
meer bepaald over volgende documenten: 

 y Opinion on governance documents (including 
annexes on SIPP and ORA principles) and illustrative 
ORA template; 

 y Opinion on the practical implementation of 
EIOPA’s Common Framework on risk assessment 
and transparency for IORPs (including annex 
on principles/ technical specifications) and SRA 
calculation tool; 

 y Opinion on operational risk (including annexes on 
illustrative classification, outsourcing risk, cyber risk); 

 y Opinion on ESG risks (including annex with 
illustrative ESG mapping). 
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Volgende punten verdienden volgens PensioPlus 
bijzondere aandacht: 

 y Over het beheer van de ESG-risico’s beschrijft de 
bijlage 1 van de Opinion on ESG-risks een kader 
dat kan gebruikt worden om ESG-risico’s vertalen in 
prudentiële risico’s; 

 y Er kan ook dienstig worden verwezen naar de 
Opinion on operational risk, en meer bepaald naar 
de toelichting die opgenomen is in het kader van 
een opdeling van de operationele risico’s (bijlage 
1) alsook het beheer van het uitbestedingsrisico 
(bijlage 2) en het cyberrisico (bijlage 3); 

 y Ten slotte kan er mogelijks inspiratie worden 
opgedaan met de illustratieve templates voor het 
ORA-beleid en het ORA-verslag opgenomen in 
bijlage 4 bij de Opinion on governance documents. 

 

6.8.3. Commissie Parameters (Nederland)

De Commissie Parameters is een commissie van 
onafhankelijk deskundigen die in Nederland elke vijf 
jaar de verwachte rendementen voor verschillende 

activaklassen toetst. 
Ze kijkt verder ook 
naar de zogenaamde 
Ultimate Forward Rate 
(UFR) methode voor de 
vaststelling van de risicovrije 
rentestructuur en de 
uniforme scenarioset. 

Op 6 juni 2019 publiceerde 
de Commissie Parameters een nieuw advies. 

De verwachte rendementen aangereikt in dit advies 
worden door Nederlandse pensioenfondsen gebruikt 
om onder andere hun premies te berekenen. De UFR-
methode bepaalt de risicovrije rentetermijnstructuur 
die Nederlandse pensioenfondsen gebruiken voor de 
berekening van hun pensioenverplichtingen. De uniforme 
scenarioset speelt zijn rol bij het jaarlijks uitwerken 
van de haalbaarheidstoets. Dit nieuwe advies van de 
commissie had voor de Nederlandse pensioenfondsen 
een aantal negatieve gevolgen. De dekkingsgraden 
daalden en de feitelijke premie was bij enkele fondsen 
niet meer kostendekkend. 
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6.8.4. Pan-Europees persoonlijk 
pensioenproduct (PEPP) 

Op 25 juli 2019 verscheen de Verordening (EU) 2019/1238 
inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct in 
het Publicatieblad van de EU, na de formele goedkeuring 
van de Europese Raad op 20 juni 2019. 

Het PEPP is een persoonlijk pensioenproduct waarop 
een individuele spaarder vrijwillig kan intekenen met 
het oog op de opbouw van een aanvullend inkomen bij 
pensionering. Via het EIOPA-label (als een soort van 
Europees paspoort) kan een aanbieder dit product over 
gans Europa aanbieden, waardoor het in de hele Unie 
meeneembaar zal zijn. De Europese commissie hoopt 
hiermee spaarders aan te zetten om hun spaargelden 
die worden aangehouden op bankrekeningen met 
korte looptijden, te gebruiken voor de financiering van 
pensioenen en zo de kapitaalmarktunie bij te staan 
aangezien deze producten de langetermijnfinanciering van 
de reële economie ondersteunen. 

Het is hierbij belangrijk te onderlijnen dat het gaat om 
een “3de pijler-product”. Het is een individueel, niet-
arbeidsgerelateerd pensioenproduct waarop een PEPP-
spaarder vrijwillig inschrijft. 

De Europese wetgever heeft 
ervoor geopteerd om het 
PEPP in te voeren in de 
vorm van een Verordening 
en dus niet via een Richtlijn. 
Hierdoor zal de PEPP-
reglementering rechtstreeks 
van toepassing worden 
in alle lidstaten, zonder 
dat deze nog moeten 
overgaan tot de omzetting in nationale wetgeving. Men 
hoopt via een Verordening een snellere marktpenetratie 
van het PEPP mogelijk te maken en zo vlugger bij 
te dragen tot het voorzien in de behoefte aan meer 
pensioensparen en -beleggingen in de context van de 
kapitaalmarktenunie. 

De Verordening harmoniseert een reeks essentiële 
kenmerken voor het PEPP om te komen tot een 
grotendeels gestandaardiseerd pan-Europees product 
dat in alle lidstaten beschikbaar is. Deze sleutelelementen 
hebben betrekking op (o.m.) distributie, minimuminhoud 
van contracten, beleggingsbeleid, informatieverstrekking, 
kosten, risicolimiteringstechnieken, mogelijkheid 
tot overstappen naar een andere aanbieder en 
grensoverschrijdend aanbod en meeneembaarheid. 
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Andere kenmerken, zoals bijvoorbeeld de voorwaarden 
van de opbouwfase, blijven daarentegen onderworpen 
aan nationale regels. 

De publicatie van de Verordening wil niet zeggen het 
PEPP-kader onmiddellijk van toepassing werd. Een 
aantal technische reguleringsnormen, meer bepaald met 
betrekking tot het essentiële-informatiedocument, het 
jaarlijkse pensioenoverzicht, de verschillende kosten die 
aangerekend kunnen worden en de minimumcriteria 
waaraan risicolimiteringstechnieken moeten voldoen, 
moeten tegen uiterlijk 15 augustus 2020 uitgewerkt en 
aan de Commissie overgemaakt worden. Daarna gaat het 
naar het Europees Parlement en de Europese Raad die 
zich over het ontwerp moeten uitspreken binnen de drie 
maanden. Uiten zij hiertegen geen bezwaren, dan volgt 
de publicatie van deze gedelegeerde handelingen en één 
jaar later treedt dan het volledige PEPP-kader in voege. 
 

6.8.5. OPSG 

In 2019 hebben de leden van OPSG een opinie 
geformuleerd of advies uitgebracht over volgende 
onderwerpen: 

 y Feedback Statement on 
EIOPA's questionnaire 
on Consumer trends; 

 y Feedback on the IORP 
II supervisory Opinions 
(Governance and risk 
assessment) - Letter 
to OPSG with EIOPA’s 
Reasoned Feedback; 

 y Joint OPSG-IRSG advice 
on the Pan-European Personal Pension Product 
(PEPP); 

 y Advice on EIOPA’s Financial Stability Report June 
2019. 

 

6.8.6. Europese Tracking Service (ETS) 

De Europese Commissie lanceerde een oproep 
voor de “ontwikkeling van een webgebaseerd 
grensoverschrijdend trackingsysteem voor pensioenen” 
dat mobiele werknemers toelaat hun pensioenrechten 
bij te houden. Naar aanleiding daarvan begon een 
consortium van stakeholders inzake pensioenen te 
werken aan de pilootfase van de Europese Tracking 
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Service voor pensioenprojecten, binnen het al bestaande 
merk “FYP” (Find Your Pension) en voortbouwend op de 
resultaten van het vorige project “Track and Trace your 
Pension” (TTYPE). 

AEIP ondersteunt het consortium en werkt er actief mee 
samen. Ze organiseerden een ETS kick-off op 2 oktober 
2019. 
 

6.8.7. Infringement procedures 

In maart 2019 heeft de Europese Commissie (DG FISMA) 
een ingebrekestelling gestuurd aan zeventien lidstaten 
om een inbreukprocedure in te leiden wegens niet-
mededeling of slechts gedeeltelijke mededeling aan de 
Commissie van de nationale omzettingsmaatregelen van 
de IORP II-richtlijn. 

Er zijn inbreukprocedures ingeleid tegen Bulgarije, 
Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, 
Ierland, Luxemburg, Letland, Malta, Nederland, Polen, 
Portugal, Roemenië, Zweden en Slovenië. In het pakket 
inbreukbesluiten van oktober 2019 heeft de Europese 
Commissie besloten met redenen omklede adviezen 
te sturen naar acht landen (Cyprus, Griekenland, 

Luxemburg, Portugal, 
Roemenië, Slovenië, Spanje 
en Zweden), omdat zij niet 
hebben voldaan aan hun 
verplichting om de nieuwe 
EU-regels om te zetten 
voor IORP's. 

Bovendien had Ierland al in 
juli 2019 een met redenen 
omkleed advies ontvangen. 

Deze landen hebben de vereiste nationale maatregelen 
nog niet aan de Commissie meegedeeld. Als de 
maatregelen ter uitvoering van deze richtlijn niet binnen 
twee maanden na de met redenen omklede adviezen 
worden meegedeeld, kan de Commissie besluiten de 
betrokken lidstaten voor het Hof van Justitie van de 
EU te dagen. Bovendien hebben Frankrijk en Letland 
slechts gedeeltelijke omzettingsmaatregelen meegedeeld. 
Volledige omzettingsmaatregelen werden bijgevolg 
meegedeeld door Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, 
Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, 
Hongarije, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Slowakije en 
het Verenigd Koninkrijk. 
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In de mededeling van de Commissie “EU law: Better 
results through better application” wordt benadrukt dat 
inbreuken snel moeten worden aangepakt, maar wordt 
er ook aan herinnerd dat de Commissie discretionaire 
bevoegdheid heeft om te beslissen of en wanneer een 
inbreukprocedure of een zaak aanhangig gemaakt wordt 
bij het Hof van Justitie. 
 

6.8.8. Brexit 

PensioPlus maakte de pensioenfondsen attent op de 
gevolgen van een niet onderhandelde “harde Brexit” voor 
de werking van de pensioenfondsen. 

Algemeen gesteld zou een harde Brexit als onmiddellijk 
gevolg hebben dat UK-dienstverleners niet meer 
kunnen genieten van de vrijheid van dienstverlening (het 
“Europese paspoort”). 

Als een pensioenfonds bepaalde werkzaamheden 
uitbesteedde aan een dienstverlener die in het Verenigd 
Koninkrijk is gevestigd, moet daarom worden onderzocht 
of deze dienstverlener ook na de Brexit nog over de 
nodige wettelijke kwalificaties en erkenningen beschikt. 

Dit is meer bepaald het 
geval voor: 

 y Bewaarders: 
bewaarders moeten 
gevestigd zijn in een 
land van de Europese 
Economische Ruimte 
(EER); desgevallend 
moet een nieuwe 
bewaarder worden aangesteld die aan deze 
voorwaarde voldoet; 

 y (Her)verzekeraars: ook (her)verzekeraars kunnen 
slechts hun diensten verrichten als zij zijn gevestigd 
binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In 
voorkomend geval kunnen de verzekeringscontracten 
overgedragen worden aan een verzekeraar die aan 
deze vereiste voldoet; 

 y Vermogensbeheerders: het vermogensbeheer kan 
uitbesteed worden aan een vermogensbeheerder 
van een derde land. In dat geval moet wel 
gewaarborgd worden dat voldaan wordt aan de 
vereisten van EU-verordening 600/2014 (MIFIR). 
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Voor contractuele overeenkomsten met Britse 
tegenpartijen is het ook van belang na te gaan welk 
recht van toepassing is. Tenslotte verdient het ook 
de aanbeveling om het tegenpartijrisico op Britse 
tegenpartijen nauwkeurig op te volgen en zo nodig 
geheel of gedeeltelijk af te bouwen. 

Zelfs nu een harde Brexit is afgewend blijven deze 
opmerkingen pertinent zolang zij geen oplossing krijgen 
in het handelsakkoord dat tussen de UK en de EU 
momenteel wordt onderhandeld. 
 

6.8.9. Duurzaam investeren 

In uitvoering van het EU-actieplan voor duurzame 
financiering heeft de Europese commissie in 2018 een 
aantal initiatieven genomen om de strijd aan te gaan 
tegen klimaatverandering. In 2019 hebben verschillende 
van deze initiatieven een concrete vorm aangenomen. 

Een eengemaakt EU-classificatiesysteem 
("taxonomie"): Het voorstel bevat geharmoniseerde 
criteria om uit te maken of een economische activiteit 
al dan niet ecologisch duurzaam is. Stap voor stap zal 
de Commissie in kaart brengen welke activiteiten als 

duurzaam gelden. Daarbij 
zal zij rekening houden 
met marktpraktijken 
en -initiatieven en 
gebruikmaken van het 
advies van een groep 
technische deskundigen, die 
momenteel in oprichting 
is. Met dit voorstel zouden 
economische spelers en 
investeerders duidelijkheid moeten krijgen over de vraag 
welke activiteiten als duurzaam kunnen gelden. Zo kunnen 
zij beter onderbouwde beleggingsbeslissingen nemen. 
Eind 2019 werd een politiek akkoord bereikt over de 
invulling van dit luik van het EU-actieplan. 

Verplichtingen en openbaarmakingseisen voor 
beleggers: Op 9 december 2019 werd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie de Verordening 
2019/2088 van 27 november 2019 gepubliceerd 
betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in 
de financiële dienstensector.  

Low-carbon benchmarks: Op 9 december 2019 werd 
tevens in het publicatieblad van de Europese Unie 
de Verordening (EU) 2019/2089 van 27 November 
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2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 
inzake EU klimaattransitiebenchmarks en op de 
Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks 
en informatieverschaffing over duurzaamheid over 
benchmarks.  Met deze verordening worden twee nieuwe 
benchmarks gedefinieerd, de low-carbon-benchmark 
of de "koolstofvrije" versie van standaardindices en de 
positieve koolstofimpact-benchmarks. 

 
6.8.10. OESO-publicaties: Pensions at a 
Glance 2019 

De 2019-editie van “Pensions at a Glance” belicht de 
pensioenhervormingen die de OESO-landen de afgelopen 
twee jaar hebben doorgevoerd. 
 
Bovendien concentreren twee speciale hoofdstukken zich 
op niet-standaardwerkers en pensioenen in OESO-landen, 
inventariseren ze de verschillende benaderingen voor het 

organiseren van pensioenen 
voor niet-standaardwerkers, 
bespreken ze waarom 
niet-standaardwerk 
pensioenkwesties oproept 
en suggereren hoe 
pensioenvoorzieningen 
kunnen worden verbeterd. 
 
Deze editie actualiseert 
ook informatie over de belangrijkste kenmerken van 
pensioenvoorzieningen in OESO-landen en biedt 
prognoses van het pensioeninkomen voor werknemers.  

Daarnaast biedt het rapport ook indicatoren met 
betrekking tot het design van pensioenstelsels, verschillen 
in pensioenrechten, de demografische en economische 
context waarin deze pensioenstelsels werken, inkomens 
en armoede van ouderen en de financiering van 
pensioenstelsels. 
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PensioPlus heeft als missie haar leden en meer in het algemeen de 
buitenwereld, te informeren en vormen rond aanvullende pensioenen 
in hun respectievelijke nationale en internationale context. Daarom 
organiseert PensioPlus diverse activiteiten, gaande van infosessies, 
bestuurdersvormingen en lunchcauserieën tot persconferenties, voor 
diverse doelgroepen. Tijdens of na die activiteiten biedt PensioPlus aan 
haar leden ook de gelegenheid te netwerken.

7.1. Deelnemers aan activiteiten van PensioPlus in 2019

Activiteit Deelnemers

Belgian Pension Academy®  118

Financieel seminarie 153

Infosessies 676

Lunchcauserieën 80

Deelnemers PensioPlus werkgroepen 436

TOTAAL 1463
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7.2. Publicaties en actualiteit

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 2019 werden volgende Infoflashes gepubliceerd:
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 y 4 januari 2019 – Reporting FiMiS (Financial 
Institutions and Markets Information System) – FSMA 
Mededeling over de jaarrekeningen, statistieken en 
erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2018

 y 7 januari 2019 – Wetsontwerp tot omzetting van de 
IDD-richtlijn. Wat is er van toepassing op IBP’s?

 y 23 januari 2019 – Publicatie van de wet van 11 
januari 2019 met betrekking tot de omzetting van 
het IORP II in het Belgisch Staatblad op 23 januari 
2019

 y 24 januari 2019 – Mededeling FSMA van 24 januari 
2019 met betrekking tot de omzetting van de IORP 
II-richtlijn

 y 28 januari 2019 – IPE Awards 2018
 y 31 januari 2019 – Brexit
 y 1 februari 2019 – Marc Van den Bosch vervoegt 
de vereniging in de functie van adjunct-secretaris-
generaal

 y 2 februari 2019 – Occupational Pension Stress Test 
2019

 y 7 februari 2019 – Start rapportering FiMiS
 y 22 februari 2019 – Taxatie volledige loopbaan
 y 13 maart 2019 – UBO: OFP’s zijn niet 
registratieplichtig

 y 29 maart 2019 – Memorandum van PensioPlus
 y 2 april 2019 – EIOPA Stress Test 2019

 y 2 april 2019 –  
Lijst 201

 y 7 juni 2019 – 
Verduidelijking begrip 
“inrichter” in het 
kader van publieke 
pensioentoezeggingen

 y 7 juni 2019 –  
Dan toch niet opnieuw 
pensioenfiches voor 
slapers?

 y 10 juli 2019 – Ontwerpcirculaire governance: open 
consultatie

 y 10 juli 2019 – EIOPA Opinions
 y 11 juli 2019 – Philip Neyt is the new president  
of AEIP

 y 12 juli 2019 – Commissie-parameters
 y 26 juli 2019 – PEPP gepubliceerd
 y 30 juli 2019 – Vragenlijst 2019 voor de evaluatie van 
minimale veiligheidsnormen: gecontroleerd jaar 2018

 y 30 juli 2019 – Wijninckxbijdrage: herinnering van 
de volgende wettelijke aanpassingen (Infoflash 
12/12/2018)

 y 5 augustus 2019 – FSMA vragenlijsten m.b.t. de 
vereisten inzake betrouwbaarheid en deskundigheid 
(“fit & proper”)
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 y 9 augustus 2019 – Consultatie over de circulaire 
governance

 y 16 september 2019 – FSMA consultatie over 
de ontwerpcirculaire betreffende de regelmatige 
rapportering door de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening

 y 18 september 2019 – PensionsEurope Newsletter
 y 27 september 2019 – Elektronische verzending 
lijsten 201

 y 1 oktober 2019 – Uitstel – 2019 vragenlijst voor 
de evaluatie van minimale veiligheidsnormen: 
gecontroleerd jaar 2018

 y 3 oktober 2019 – Het beheer van cyberrisico’s
 y 23 oktober 2019 – Wijninckxbijdrage vanaf 2019
 y 28 oktober 2019 – Wetsvoorstel omzetting 
aandeelhouders-rechtenrichtlijn

 y 28 oktober 2019 – KB bedrijfsvoorheffing voor 
Paneuropese pensioenfondsen

 y 17 december 2019 – IPE Awards 2019
 y 18 december 2019 – Resultaten Stresstest 2019
 y 20 december 2019 – Publicatie van het advies van 
de Nationale Arbeidsraad inzake de harmonisering 
van het statuut arbeider/bediende

 y 20 december 2019 – Informatieverschaffing 
duurzaam investeren

 y 20 december 2019 
– Sectoroverzicht 2018 
– FSMA – Instellingen 
voor Bedrijfs-
pensioenvoorzieningen

 y 20 december 
2019 – Newsletter 
PensionsEurope

 y 20 december 2019 
– Belgian Pension 
Academy®2020

 y 20 december 2019 – DB2P en  
het pensioenoverzicht
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7.3. Financiële enquêtes in 2019

PensioPlus organiseert jaarlijks twee kleine en één  
grote enquête bij een representatief staal van de Belgische IBP’s.

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

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

De resultaten zoals hieronder vermeld zijn gebaseerd op de voorlopige resultaten 2019 zoals bekomen in de peiling van 
januari 2020. 
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Resultaten
67 IBP’s namen deel aan de enquête. Zij vertegenwoordigen een totaal van activa van 
25 361 miljoen EUR, hetzij ongeveer 85% van de markt.

Rendement
Het gewogen gemiddeld rendement in 2019 bedraagt 16,11%. Over een langere 
periode behalen IBP’s de volgende rendementen:

Jaarlijks nettorendement
Nominaal

Jaarlijks nettorendement
Reëel (na inflatie)

1 jaar 16,11% 15,36%

  3 jaar 5,82% 4,08%

  5 jaar 5,40% 3,65%

10 jaar 6,51% 4,70%

15 jaar 5,64% 3,74%

20 jaar 4,17% 2,24%

25 jaar 6,27% 4,42%

30 jaar 6,16% 4,18%

35 jaar 6,73% 4,70%
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1985 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

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

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

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

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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De spreiding van de activa ziet er als volgt uit:  
De definitieve resultaten 2019 zullen met meer informatie en een uitgebreidere analyse 
beschikbaar zijn in het rapport betreffende de financiële enquête over het boekjaar 2019.   
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7.4. PensioPlus en de pers

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

In 2019 waren er twee persconferenties, op 29 
maart en op 20 september.
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7.5.1. Belgian Pension Academy® (open 
vorming): een nieuw programma ging 
van start

Traditiegetrouw organiseert PensioPlus een 
multidisciplinaire opleiding over de 2e pijlerpensioenen 
en de werking van een IBP: de Belgian Pension 
Academy® of BPA®.

Omdat het landschap van de aanvullende pensioenen 
evolueert, ging in september 2019 een volledig 
vernieuwd programma van start, dat beantwoordt aan 
de vereisten van betrouwbaarheid en deskundigheid (de 
“Fit&Proper”-vereisten van de wet van 11 januari 2019 
met betrekking tot de omzetting van IORP II). De eisen 
die men stelt aan beheerders van pensioenfondsen op 
het gebied van competenties, kennis en professionele 
betrouwbaarheid, nemen voortdurend toe. Zowel 
de omzetting van de IORP II-Richtlijn in nationale 
regelgeving als de bepalingen over “good governance” 
versterken de nood aan permanente vorming. Als 

partner van alle personen 
en organisaties die actief 
zijn op het vlak van de 
aanvullende pensioenen, 
heeft PensioPlus dus meer 
dan ooit de missie om 
te zorgen voor vorming vervuld door haar aanbod te 
vernieuwen.

De “nieuwe” BPA® is dan ook een sterk programma en 
uniek in België, met een uitgekiende combinatie van 
theorie en praktijkgevallen en met experten-lesgevers 
van hoog niveau uit het veld die dagelijks bezig zijn met 
actuele thema’s rond pensioenfondsen. De lessen zijn 
verdiepend of snijden nieuwe materie aan en het publiek 
bestaat uit actieve professionals, wat het uitwisselen van 
ervaringen bevordert.

Nieuw is ook het aantal aangeboden modules. De inhoud 
van het programma is relevant en opgebouwd rond 
zeven modules, van elk een volledige lesdag.

7.5. Vormingen
NAVIGATIE

98



 y Het sociaal-juridisch kader: het Belgisch 
pensioensysteem, juridische en sociale aspecten, 
communicatie en transparantie;

 y Het prudentiële kader: structuur en werking van een 
IBP, corporate governance, kwalitatieve aspecten van 
het risicobeheer;

 y Het fiscaal kader en de rapportering: fiscaliteit, 
boekhouding en gerelateerde rapportering, DB2P-
verklaring;

 y Het beheer van de pensioenverplichtingen: 
financiële wiskunde, actuariële aspecten, 
financieringsmethodes;

 y Beleggingsbeleid: introductie op de financiële 
markten en producten, delegatie van het 
investeringsbeleid, regelgevend kader en 
investeringscyclus;

 y Risicobeheer (1): algemene principes en risico's in 
pensioenfondsen, actuarieel risico, beleggingsrisico;

 y Risicobeheer (2): ALM (Asset Liability Management), 
ORA, de Europese geschiedenis (stresstesten, etc.).

De Franstalige editie van het programma (oude versie, 
met vijf modules), ging door op 12/3, 26/3, 2/4, 23/4 en 
7/5/2019 en werd gevolgd door 34 deelnemers.

De Nederlandstalige 
editie van het programma 
ging door op 22/10, 7/11, 
12/11, 21/11, 26/11, 3/12 en 
10/12/2019 en werd gevolgd 
oor 84 deelnemers.

7.5.2. Vormingen 
“op maat” voor 
bestuurders van IBP’s (gesloten 
vormingen)

Al verschillende jaren biedt PensioPlus een programma 
aan dat zich specifiek richt op IBP’s. Dit programma “op 
maat” wordt uitgewerkt op basis van de specifieke noden 
van de IBP.
De inhoud van de sessie is aangepast aan de eigen 
situatie van de IBP en haar pensioenplannen.
Deze vorming gaat door in de lokalen van de IBP zelf en 
kan gevolgd worden door alle personen van de IBP of 
van partnerondernemingen die actief betrokken zijn bij 
de activiteiten van de IBP.
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7.6. Lunchcauserieën

Een toetredend lid krijgt de mogelijkheid om in samenwerking 
met PensioPlus een lunchcauserie te organiseren waarin hij een 
thema uit de actualiteit toelicht dat zijn expertise illustreert.

Het lid kan inderdaad een lunch sponsoren waarin 
hij een onderwerp presenteert en toelicht aan de 
andere leden van PensioPlus. Lunchcauserieën bieden 
de leden aan mooie gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, uit te wisselen en te debatteren met 
elkaar over een gekozen onderwerp.

Deelname aan de lunchcauserieën is gratis.

In 2019 werden de volgende lunchcauserieën 
georganiseerd:
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Aandelenderivaten?
Sponsor: ING Corporate Equity 
Solutions
Sprekers: Alexandre de 
Villenfagne, Head of Corporate 
Equity Solutions & Nicolas 
Duchêne, Head of Midcorp & 
Institutionals interest sales, ING

Inhoud: In het kader van deze sessie gingen 
de sprekers dieper in op de manier waarop 
aandelenderivaten in het kader van een actief 
schuldbeheer kunnen worden gebruikt met het oog op 
het vastleggen van winst, het beheren van risico’s en het 
verhogen van rendementen. 

21/03

Het belang van de termijnpremie in het 
beheer van obligaties
Sponsor: DNCA Investments
Spreker: Pascal Gilbert, obligatiebeheerder, DNCA 
Finance

Inhoud: Hoe beïnvloeden centrale bankiers, 
de kortetermijnrente en de termijnpremie uw 
obligatieportefeuille? Welke mogelijkheden bieden 
obligaties vandaag, en hoe kunt u profiteren van 
lange termijnbeheer zonder de liquiditeit van uw 
portefeuille te verwaarlozen?
Pascal Gilbert lichtte zijn ideeën in dit verband 
toe en zette uiteen waar de termijnpremie 
een toegevoegde waarde kan bieden aan uw 
rendement.

17/01
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A post-summer analysis of the  
macro-economic landscape with  
a special focus on liquidity-risk
Sponsor: Tikehau Capital
Sprekers: Edouard Chatenoud, Head Benelux, Bart 
Mathijssen, Business Development, Etienne Gorgean, 
Group Strategist, Tikehau Capital

Inhoud: Tijdens deze lunch werden volgende 
onderwerpen besproken:
 y Activiteit van de Centrale Bank
 y Impact op de reële economie en markten
 y Waarderingen in aandelen en kredieten
 y Waar we staan in de cyclus
 y Onze overtuigingen, fondsen en positionering
 y Liquiditeitsrisico in fondsen

29/08

Which ESG approach for 
a private equity firm?
Sponsor: Arkea Investment 
Services
Spreker: Jérôme Delmas, CEO, 
SWEN Capital Partners

Inhoud: Tijdens deze lunch werd door SWEN Capital 
Partners hun ESG-benadering voorgesteld in private 
equity / infrastructuur. Er werd ook een concrete 
illustratie besproken van deze benadering, met het 
voorbeeld van een recent geïntroduceerd impactfonds 
voor hernieuwbare gassen.

27/09
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Recovering losses and 
improving governance
Sponsor: Robbins Geller 
Rudman & Dowd LLP
Sprekers: Thierry Buytaert, 
Former General Counsel, 
Ageas, Patrick Daniels, 
Founding Partner Robbins 
Geller Rudman & Dowd LLP, Guido de Clercq, Chairman 
of the Board, Royal Park Investments & Nathan Bear, 
Partner, Robbins Geller Rudman & Dowd LLP

Inhoud: Tijdens deze lunchcauserie bespraken 
toonaangevende advocaten de opkomende trends 
in aandeelhoudersgeschillen en de beste methoden 
om verliezen te verhalen, corporate governance te 
herstellen en fondsportefeuilles te beschermen.

12/12

Big data and machine learning: optimizing 
multifactor investing
Sponsor: AXA Investment Managers
Sprekers: Pol Pierret, CEO AXA IM Benelux & Alexander 
Ions, Head of Alternative Data Research

Inhoud: Big data en machine learning zijn een echte 
hype. Nieuwe gegevens creëren nieuwe mogelijkheden 
voor asset managers om waarde toe te voegen voor 
klanten. Maar om data om te zetten in waarde, moet je 
ze verfijnen… er zijn een aantal vragen die beantwoord 
moeten worden, zowel over de data als over de 
verkopers van die data, voor we nieuwe data in de 
buurt kunnen laten komen van de portfolio’s van klanten.
Tijdens deze lunchcauserie werd besproken hoe we 
waarde van data kunnen evalueren en extraheren… 
Machine learning biedt ons nieuwe manieren om 
structuur en informatie te vinden in data.

15/11
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7.7. Infosessies & Seminaries

In 2019 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

7.7.1. Infosessies

16/01 28/05

Omzetting IORP II-Richtlijn
185 inschrijvingen

Inhoud: Deze infosessie is georganiseerd 
naar aanleiding van een zeer belangrijke 
mededeling door FSMA aan alle OFP’s. 
De nieuwe wet op pensioenfondsen is van 
toepassing sinds 13 januari 2019 en bracht 
een aantal onmiddellijke wijzigingen met zich 
mee. De FSMA lichtte deze wijzigingen toe 
aan de sector.

Sprekers: Henk Becquaert, Lid van het 
Directiecomité

New Reporting
101 inschrijvingen

Inhoud: De nieuwe rapporteringsverplichtingen werden 
ingevoerd door EIOPA en de ECB. De eerste deadline voor 
deze nieuwe vereisten werd bepaald in Q4 2019. Tijdens 
deze infosessie werd nader ingegaan op deze nieuwe 
verplichtingen. De FSMA lichtte haar standpunt toe over de 
nieuwe rapporteringsverplichtingen van EIOPA en de ECB 
en hoe zij deze zal integreren in de rapporteringen van de 
OFP’s naar de FSMA.

Sprekers: Greet T’Jonck, Directeur • Diederik 
Vandendriessche, Advisor
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10/09

ORA & Risk Management
127 inschrijvingen

Inhoud: Eén van de nieuwe accenten in IORP II is 
risicobeheer. Een IBP moet beschikken over een 
risicobeheersysteem, een risicobeheerbeleid en een 
risicobeheerfunctie. Via een risicoanalyse brengt 
een IBP haar verschillende risico’s in kaart. Met de 
eigenrisicobeoordeling (own risk assessment of ORA) 
maakt de IBP vervolgens een globale risicobeoordeling 
en waakt ze over de doelmatigheid van het 
risicobeheer. 

Risicobeheer en eigenrisicobeoordeling maken één van 
de belangrijkste thema’s uit van de ontwerpcirculaire 
over de prudentiële verwachtingen van de FSMA over 
governance. 

Bovendien moeten alle IBP's ten laatste op 31 
december 2019 een verantwoordelijke voor de 
risicobeheerfunctie benoemen. Hiertoe moet de IBP 
ten laatste eind september de FSMA voorafgaandelijk 
in kennis stellen van de benoeming van deze 

sleutelfunctie. Ze moet 
de FSMA ook de nodige 
informatie en documenten 
verstrekken over de 
vereiste professionele 
betrouwbaarheid en 
passende deskundigheid van 
de betrokkene. 

Deze infosessie had als doel een antwoord te 
bieden op de belangrijkste vragen van de leden van 
PensioPlus.

Sprekers: Caroline Vandevelde, FSMA • Tobias De 
Volder, FSMA • Corinne Neuforge, Head of Risk 
Management, Ethias Assurance • Eddy Van den Borre, 
Risk Manager, AG Insurance • Ann Verlinden, Secretary 
General, PensioPlus

NAVIGATIE

105



01/10

EU Pension Law, een toelichting door Prof. dr. Hans van Meerten
87 inschrijvingen

Inhoud: Onze nationale pensioenreglementering 
wordt hoe langer hoe meer beïnvloed door Europese 
wetgeving. De EU-pensioenwetgeving is een relatief 
nieuwe en snel groeiend materie. In het licht van 
de steeds internationaler wordende pensioenmarkt, 
wint een brede en praktische kennis van de EU-
pensioenwetgeving steeds meer aan belang.

Het handboek "EU Pension Law" van Prof. dr. Hans van 
Meerten gaat uitvoerig in op deze problematiek. In 
deze publicatie bespreekt hij de belangrijkste financiële 
EU-wetgeving (IBP en PEPP) en niet-financiële 
wetgeving (zoals het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie) en de gevolgen daarvan voor 
pensioenen. Het boek bevat een verzameling relevante 
artikelen en beschrijft de nodige basiskennis. Het bevat 
ook een aantal interessante praktijkgevallen en vormt 
aldus een unieke brug tussen theorie en praktijk.

Prof. dr. van Meerten is een 
autoriteit op het gebied 
van deze materie. Hij is 
hoogleraar internationaal 
pensioenrecht aan de 
universiteit van Utrecht, advocaat aan de Nederlandse 
balie en lid van Occupational Pensions Stakeholder 
Group van EIOPA.

Tijdens deze infosessie ging Prof. dr. van Meerten 
meer in detail in op dit onderwerp.

Sprekers: Prof. dr. Hans van Meerten
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08/10 19/12

Operational & Cyber Risks
84 inschrijvingen

Inhoud: Tijdens deze infosessie werden volgende 
onderwerpen behandeld: de ondervonden 
problemen en enkele “casestudies”, de 
verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en 
het beheer van het beleid, de verwachtingen van de 
FSMA, de theoretische benadering en de praktische 
modaliteiten van de bescherming tegen de risico’s.

Sprekers: Pascal D’Eer, Security Manager & 
Datacenter Manager, Technical lead architect, 
Federale Politie; Directeur Privacy en Security, 
Informatieveiligheid en Cybersecurity, GDPR/
AVG, V-ICT-OR (Vlaamse ICT Organisatie) • Lut 
Sommerijns, Partner, Tilia Law • Ann Devos, Co-
ordinator Prudential Supervision IORPs, FSMA • 
Bart Kuipers, Director System & Process Assurance, 
PWC Belgium • Gaël Hachez, Director; PwC Belgium 
Cyber & Privacy • Barbara Deroose, Directeur-
Generaal, Pensio B • Marina Deroulou, ICT-Manager 
Constructiv

Nieuwe DB2P-
vereisten: welke 
impact op de 
pensioenfiches?
93 inschrijvingen

Inhoud: Tijdens deze 
infosessie konden de 
leden van PensioPlus kennismaken met en/of meer 
leren over het juridisch kader, de belangrijkste 
wijzigingen, de verwachte timing en de evoluties. 

Sprekers: Ann Verlinden, Secretary General, 
PensioPlus • Elise Laeremans, Advocaat-vennoot, 
Younity • Jan Proesmans, Advocaat, Stibbe • Ronnie 
Sutens, Senior Consultant, Vanbreda Risk & Benefits • 
Sofie Palmans, Project Leader, Sigedis
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7.7.2. Seminaries

15/05

”PensioPlus Financieel Seminarie. Climate change and sustainable 
finance: threats and opportunities. What does it mean for companies 
and pension funds as long term investors?”
153 inschrijvingen

Inhoud: Het Financieel Seminarie is voor PensioPlus een 
gelegenheid om onder andere de jaarlijkse resultaten van 
de financiële enquête voor te stellen en gerenommeerde 
sprekers te ontvangen. In 2019 viel PensioPlus de eer 
te beurt om als keynote speaker Yvon Slingenberg, 
Director DG Climate Action of the European Commission, 
te ontvangen, die als onderwerp presenteerde “The 
strong momentum make sus optimistic for a climate 
resilient and sustainable future”. Het debat met als titel 
“De energietransitie - Belgische case study. Debat tussen 
pensioenfondsen en beleggers: analyse van de respectieve 
standpunten, welke informatie hebben beleggers nodig, 
welke risico's nemen zij?” bracht vier experten uit de 
wereld van de pensioenfondsen samen. Deze namiddag 
werd georganiseerd in samenwerking met Candriam en liet 
hun Chief Executive Officer en hun Chief Economists ook 
toe om hun “Macro Economic Outlook” voor te stellen.

Sprekers: Philip Neyt, Chairman, 
PensioPlus • Naïm Abou-Jaoudé, Chief Executive Officer, 
Candriam; Chairman New York Life Investment; Management 
International • Yvon Slingenberg, Director DG Climate Action 
of the European Commission • Jean-Marie Postiaux, Chairman, 
OFP Pension Fund Solvay Belgique • Kristof Woutters, Global 
Head of Pension & Insurance Relations, Candriam • Jeroen 
De Soete, Independent Financial Sector Expert • Luc Vanbriel, 
Chief Investment Officer, KBC Pension Fund • Moderator: Mrs 
Yvon Slingenberg, Director DG Climate Action of the European 
Commission • Florence Pisani, Chief Economist Candriam • 
Anton Brender, Chief Economist Candriam • Ann Verlinden, 
Secretary General, PensioPlus • Salwa Boussoukaya-Nasr, 
Financial Director, Fonds de Réserve pour les Retraites • Edith 
Maat, Director, Pensioenfederatie • Vincent Carchon, Belfius 
Pension Fund • Tom Mergaerts, CEO, Amonis OFP • Jacqueline 
Duiker, Senior Project Manager Responsible Investments, VBDO 
(Dutch Association of Investors for Sustainable Development)
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7.8. 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.
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In 2019 waren volgende werkgroepen actief:

7.8.1. DB2P 

PensioPlus is als representatieve vereniging van pensioeninstellingen en 
sectoralepensioeninrichters vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen en comités, 
van Sigedis en de databank van de aanvullende pensioenen van de 2e pijler (DB2P).

Om de bekommernissen van haar leden goed te kennen en een optimale 
informatiedoorstroming te organiseren, komt de interne PensioPlus werkgroep Sigedis regelmatig samen 
en krijgen de leden van de werkgroep een terugkoppeling over de discussies ter zake. 

In 2019 waren de belangrijkste thema’s de Wijninckxbijdrage, de aanpassing van de instructies voor de 
DB2P-aangifte in navolging van de “Sigedis-wet” van 13 april 2019 met betrekking op de aanpassing 
van het pensioenfiche volgens de IORP II-richtlijn, het risico op foutieve identificatie, de facultatieve 
“EventAcountState-Affiliation”-aangifte en het vrije aanvullende pensioen voor werknemers (VAPW). 

In 2020 zijn de prioriteiten de volgende: de uitvoering van de “payment”-aangifte, de kwaliteitsverbetering 
van de DB2P-databank en de communicatie via Sigedis van het statuut “effectief actief gebleven”. 
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7.8.2. Implementatie IORP II – Grensoverschrijdende activiteiten

Steering Committee PEPF & Implementatie IORP II – Grensoverschrijdende activiteiten

In het kader van de implementatie van IORP II kwam de steering group rond de pan-
Europese pensioenfondsen in de loop van 2019 slechts één maal samen. Tijdens deze 
vergadering analyseerde men de impact van de omzetting van de IORP II Richtlijn op 
cross-border activiteiten en cross-border transferten. Verder lichtte FSMA het EIOPA 
document ter vervanging van het Budapest Protocol toe en werd besproken hoe FSMA de 
vertaalslag deed naar haar ontwerp cross – border circulaire.

7.8.3. Stress Test 2019

Reeds voor de derde maal heeft EIOPA in 2019 de pensioenfondssector aan een stress test onderworpen.

De werkgroep stress test is in 2019 drie maal samengekomen om enerzijds de systematiek van EIOPA toe te lichten, 
de specificiteit van de Belgische implementatie te verduidelijken en de verschillende vragen binnen de sector te 
inventariseren en met de FSMA te bespreken.  

Veel aandacht werd ook besteed aan de cash flow analyse en de wijze waarop deze in een Belgische context moet 
worden toegepast.

De resultaten van de stress test werden eind 2019 bekend gemaakt. Deze resultaten tonen duidelijk de resistentie en 
duurzaamheid aan van de sector van de Belgische Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPs) in negatieve 
economische klimaten.
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7.8.4. General Data Protection Regulation 

De GDPR-werkgroep heeft in 2019 haar werkzaamheden verdergezet met het oog op het 
uitwerken van een pragmatisch aanpak van de door de Verordening aan pensioenfondsen 
opgelegde nieuwe verplichtingen. Zo werden o.m. volgende onderwerpen behandeld in 
de werkgroep: veiligheidscoördinator versus Data Protection Officer, nieuwe samenstelling 
en werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit, informatieplicht aan slapers en 
begunstigden, verjarings-/bewaringtermijnen (voor gevoelige data), inzagerecht van de 
aangeslotenen, enz. 

In 2019 organiseerde PensioPlus in dit kader eveneens een enquête onder haar leden teneinde te 
peilen naar hun ervaringen. Gezien de GDPR meer dan een jaar geleden in werking trad, beoogde deze 
bevraging een evaluatie te komen van de praktische ervaringen van de pensioenfondsen in dit kader. Meer 
specifiek werd er gepeild naar feedback op o.m. volgende punten: register van de verwerkingsactiviteiten, 
Data Protection Officer, bewaartermijnen, beantwoorden van vragen van de aangeslotenen, data breaches, 
moeilijkheden bij het nakomen van andere verplichtingen van de AVG, enz. Uit deze enquête bleek dat er 
in de praktijk toch nog een aantal toepassingsproblemen zijn. De werkgroep zal zich hier in 2020 verder 
over buigen en verder de nodige richtlijnen uitwerken.
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7.8.5. ESG – Duurzaam investeren

Hoewel niet nieuw wordt duurzaam beleggen een onderwerp waaraan elk pensioenfonds 
in de toekomst aandacht zal moeten besteden. De nieuwe IORP II-Richtlijn bevat een 
aantal bepalingen rond duurzaam beleggen, onder andere in het kader van eigen 
risicobeoordeling en het risicobeheerssysteem. Daarnaast heeft de Europese Commissie 
een aantal initiatieven genomen rond duurzaam beleggen die bekomende aandacht 
vereisen van pensioenfondsen. 

In de werkgroep ESG, onder leiding van Jan Longeval werd een roadmap ontwikkeld die 
pensioenfondsen een leidraad biedt om een ESG beleid te concretiseren.  Daarnaast werden ook de 
verschillend initiatieven van de Europese Commissie toegelicht en besproken.

Ook in 2020 zal de werkgroep ESG de evolutie van de initiatieven die door de Europese Commissie 
verder worden uitgewerkt, opvolgen.

7.8.6. Implementatie IORP II - Technische voorzieningen

IORP II bracht geen wijzigingen aan het kwantitatieve luik van onze prudentiële regelgeving. Desalniettemin 
herformuleert FSMA een eigen visie omtrent de invulling van onze principle based wetgeving. Het 
voorbereidend werk hiertoe werd besproken in de werkgroep.
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7.8.7. Implementatie IORP II - ORA & Risk Management 

IBP’s moeten een risicobeheerbeleid opstellen met algemene en bijzondere beleidslijnen 
gericht op de identificatie, het meten, de opvolging en het beheren van alle significante 
risico’s, met inbegrip van rapportering. De IBP moet haar risicobeheerbeleid en concrete 
risicoanalyse in alle strategische beslissingen meenemen. 

De werkgroep ORA & Risk Management wil in dit kader een faciliterende rol spelen door 
de uitwerking van een zogenaamde “risicomatrix”. Deze matrix wil de sector een canvas 
aanreiken voor het indelen van de verschillende risico’s in categorieën met identieke 
of gelijkaardige beheer- en opvolgingsmaatregelen, om deze vervolgens te kunnen inschatten in functie van de 
risicotolerantie van de IBP.  

7.8.8. Governance circulaire 

IORP II bevat een uitgebreide regeling inzake governance. De nieuwigheden hebben betrekking op (o.m.) een aantal 
algemene governancevoorschriften, vereisten inzak deskundig en betrouwbaar bestuur, beloningsbeleid, sleutelfuncties, 
risicobeheer en de eigen-risicotoetsing, uitbesteding, beleggingsbeheer en de aanstelling en de rol van de bewaarder 
van de activa.

In 2019 organiseerde de FSMA een open consultatie over een ontwerpcirculaire met haar prudentiële verwachtingen 
inzake governance voor IBP’s. PensioPlus organiseerde gedurende 2019 verschillende sessies van de werkgroep 
teneinde de input van de sector te verzamelen op dit ontwerp. Uiteindelijk besliste de FSMA dat zij voorlopig en tot 
nader order geen circulaire in dit kader zou publiceren.
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7.9.1. 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 2019 kwamen 
onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 y Resultaten financiële enquête
 y Dossier arbeiders – bedienden
 y Evolutie binnen het PC200
 y Deeltijds vervroegd pensioen
 y ESG: recente ontwikkelingen
 y IORP II implementatie
 y Governance circulaire en sectoren
 y Fit & Proper – verwachtingen FSMA
 y Tweejaarlijks verslag betreffende de sectorale pensioenstelsels
 y Lijst 201
 y Nieuwe regels RV
 y Sigedis – pensioenfiches slapers
 y Voorstellen wijzigingen aan regelgeving

7.9. Consultatieve werkgroepen
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