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2020: welkom in het nieuwe normaal

2020 was een jaar zonder voorgaande in de moderne 

geschiedenis. Reeds in december 2019 brak het coronavirus 

(COVID-19) voor het eerst uit in de Chinese stad Wuhan 

en verspreidde zich vervolgens over de continenten heen, 

uitmondend in een mondiale pandemie. Regeringen wereldwijd 

namen noodgedwongen strikte lockdownmaatregelen in een 

poging om het virus tegen te gaan, samen met ongeziene 

steunmaatregelen teneinde de globale economische terugval 

en de gevolgen hiervan op de bevolking zoveel mogelijk 

te verzachten. Hoewel het virus meer dan een jaar na 

de uitbraak nog steeds niet onder controle is, kunnen we 

voor 2021 optimistischer zijn. Met de thans op gang zijnde 

vaccinatiecampagnes zijn we eindelijk beland in de eindfase 

van de pandemie en kunnen we focussen op het economische 

herstel, al zal dit allerminst evident zijn. De vraag rijst immers 

welke impact deze crisis op langere termijn zal hebben op de 

solvabiliteit van onze bedrijven en de economie.  

Tegen deze achtergrond hebben de (Belgische) pensioenfondsen 

zich in 2020 getoond als verantwoordelijke en flexibele spelers. Ze 

zijn erin geslaagd om een passend antwoord te bieden aan de door 

de COVID-19 crisis veroorzaakte omstandigheden door in het kader 

van een prudente bedrijfsvoering de nodige maatregelen te nemen 

met een focus op continuïteit en pragmatisme. Risicobeheer en 

continuïteitsbeleid in het bijzonder stonden meer dan ooit centraal. 

Noodplannen werden herbekeken en geactualiseerd teneinde 

de nodige mitigerende maatregelen te kunnen nemen bij een 

ernstige en niet-geplande onderbreking van de werkzaamheden, 

met als doel die werkzaamheden zo snel mogelijk verder te 

zetten of te hervatten, en ervoor te zorgen dat de essentiële 

gegevens beschermd zijn en blijven. De FSMA heeft gedurende 

gans deze periode een ondersteunend beleid gevoerd en heeft 

– in nauw overleg met PensioPlus – de nodige maatregelen 

genomen of gefaciliteerd om de goede praktische werking van de 

pensioenfondsen te verzekeren. 

Omwille van de substantiële verliezen die zich in maart 2020 

aftekenden op de financiële markten, kwam de dekkingsgraad 

van de pensioenfondsen onder druk te staan. Niettegenstaande 

deze evolutie zijn er in 2020 evenwel geen herstelmaatregelen 

nodig gebleken. Door het herstel op de financiële markten 

en de voorheen aangelegde buffers heeft de Belgische 



pensioenfondssector de zware storm goed doorstaan. Eind 2020 

is de financieringsgraad hersteld en zijn de buffers terug op peil. 

Pensioenfondsen bleken eens te meer een robuuste partner in de 

financiering en het beheer van aanvullende pensioenen, en zijn 

omwille van hun specifieke karakteristieken zoals hun not-for-profit-

karakter en (veelal) paritair beheer, uitermate geschikt om mee 

vorm te geven aan de verdere democratisering van de 2e pijler.

“We gaan resoluut voor een tweede pensioenpijler voor iedereen. 

Want wie zijn leven lang heeft gewerkt, verdient een waardig 

pensioen.” Op deze manier verwoordde Premier De Croo tijdens 

de regeringsverklaring op 1 oktober 2020 de intenties van zijn 

regering om de tweede pensioenpijler verder te veralgemenen. Hij 

onderstreepte aldus de essentiële rol van aanvullende pensioenen in 

het verzekeren van een aanvaardbaar en adequaat pensioeninkomen 

voor iedereen. Zo worden de sociale partners in het Regeerakkoord 

uitgenodigd om te bekijken hoe elke werknemer zo snel mogelijk 

gedekt kan worden door een aanvullend pensioenplan dat een 

bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat. 

Als woordvoerder van de Belgische pensioenfondsensector 

onderschrijft PensioPlus deze ambitie uiteraard ten volle: de 

Belgische IBP’s willen hun verantwoordelijkheid opnemen en aldus 

hun maatschappelijke rol ten volle spelen. 

De uitdagingen in dit kader zijn weliswaar gigantisch. 

De huidige omstandigheden op de financiële markten maken ten 

eerste dat voorzichtigheid geboden is. Met de door de centrale 

banken genomen accomoderende monetaire maatregelen ziet 

het er niet naar uit dat er snel verandering zal komen in de lage 

(reële!) rentestanden. Dit doet de pensioenkost enorm stijgen en 

maakt dat pensioenfondsen meer voorzieningen moeten aanleggen 

om aan hun pensioenverplichtingen te voldoen. Het “lower for 

longer”-klimaat creëert bovendien een zoektocht naar rendement 

met een risico op kuddegedrag en mogelijke “bubbles” tot 

gevolg. Waar obligaties  decennialang een hoog reëel rendement 

opleverden en dé veilige haven waren in de pensioen- en 

levensverzekeringsportefeuilles wordt deze activaklasse thans een 

echte uitdaging in het risicobeheer. De risicopremies staan niet in 

verhouding tot de toegenomen risico’s; de schuldenbergen nemen 

ongeziene hoogtes aan, de gelddrukmachine draait op volle toeren 

en de kans op een structurele stijging van de inflatie wordt groter 

door de kantelende demografische realiteit en de arbeidskrimp… 

De reële rente zal laag blijven wat de kost aanzienlijk duurder maakt 

om eenzelfde aanvullend pensioen te financieren.

Een tweede struikelblok ligt vervat in de immer toenemende 

transversale regulering vanuit Europa die aanleiding geeft tot een 
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niet-proportionele verzwaring van de complexiteit en bijgevolg 

een verhoging van de kosten. Deze evolutie maakt dat de in de 

sector ingezette consolidatiebeweging zich in 2020 verderzette. 

De toenemende complexiteit leidt tot een stijging van de 

administratieve kosten en inefficiënties. Zowel de beheers-, 

administratieve en financiële kosten als kosten ten gevolge van 

regelgeving moeten verder verlaagd worden om maximaal alle 

middelen in te zetten op het versterken van het pensioen van de 

aangeslotenen en begunstigden.  Samenwerkingsverbanden of 

platformen om kennis en kosten te delen zullen aan de orde zijn.  

Bovendien zal de consolidatie in onze sector zich verder zetten, 

deze trend is trouwens ook volop bezig in de andere Europese 

landen, en niet in het minst, in het pensioenfondsland bij uitstek, 

Nederland.  

PensioPlus onderschrijft in dit kader ten volle de in het 

Regeerakkoord voorziene opzet om in te zetten op administratieve 

en legistieke vereenvoudiging van de tweede pensioenpijler en wil 

als belangrijke stakeholder actief bijdragen in het aandragen van 

efficiëntere oplossingen.

Tenslotte moeten we erkennen dat - niettegenstaande de in het 

verleden ondernomen stappen om (aanvullende) pensioenen 

begrijpelijker te maken – pensioenen voor de meeste mensen 

een “ver-van-mijn-bedshow” blijft. Communicatie is cruciaal 

inzake pensioenen. Het aanreiken van de juiste informatie op een 

toegankelijke manier biedt aangeslotenen een beter inzicht in hun 

financiële toestand, en stimuleert het tijdig nemen van de nodige 

maatregelen om tegemoet te komen aan eventuele tekorten en 

bijgevolg het opbouwen van een adequaat pensioeninkomen. 

Tegen deze uitdagende achtergrond zal er in 2021 in samenspraak 

met alle stakeholders verder vorm moeten gegeven worden aan 

oplossingen voor de pensioenproblematiek. Dit moet een “en-

en verhaal” zijn. Gegeven de verschillende risico’s waarmee de 

financiering van pensioenen geconfronteerd worden (demografie, 

evolutie op financiële markten, enz.) is het zinvol en zelfs nodig 

om gelijktijdig en complementair in te zetten op een gemengd 

systeem van repartitie en kapitalisatie. Met andere woorden een 

regime dat een solide wettelijk pensioen combineert en aanvult 

met een brede en diepe 2e pijler. De Belgische pensioenfondsen 

hebben hierin een instrumentele rol te vervullen.

Philip Neyt

Voorzitter PensioPlus

Maart 2021
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2.1. Wie is PensioPlus?

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. PensioPlus vertegenwoordigt

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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2.2. Missie 

De missie van PensioPlus draait rond haar vier kerntaken: 
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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.
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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.

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.
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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 ook een 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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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 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.
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2.3. Voordelen voor onze leden

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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2.4. Algemene Vergadering: PensioPlus leden

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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EFFECTIEVE LEDEN A (PENSIOENFONDSEN)  
EN B (SECTORALE INRICHTERS) PER 31/12/2020 

Pensioenfondsen

1. Aanvullende Pensioenen van ING België OFP

2. ABB Industrial Solutions (Belgium) Pension Fund OFP

3. Amonis OFP

4. Bank Degroof Pensioenplan OFP

5. Bekaert Instelling voor  

Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP

6. Bekaert Instelling voor  

Bedrijfspensioenvoorziening OFP

7. Belfius OFP

8. BP Pensioenfonds OFP

9. Cargill Belgium Pension Fund OFP

10. Chevron Organisme voor de Financiering van 

Pensioenen OFP

11. De IBP Fernand Delory OFP

12. DHL Employee Benefit Fund OFP

13. Elgabel OFP

14. Enerbel OFP

15. Euroclear Pension Fund OFP

16. ExxonMobil OFP

17. Fonds de Pension DC Banque Degroof Petercam OFP

18. Fonds de Pension Dow Corning OFP

19. Pensioenfonds Merbel OFP

20. Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier  

de la SA Cimenterie CBR OFP

21. Fonds de Pension Supplétif Degroof OFP

22. General Motors Pensioenfonds OFP

23. Henkel Pension Fund Belgium OFP

24. Honeywell OFP

25. Honeywell Retirement Fund (Belgium) OFP

26. Huntsman Pension Fund OFP

27. Hydralis OFP

28. IBM Belgium OFP

29. IBP Beobank OFP

30. IBP Coca-Cola Enterprises Belgium  

White-Blue Collars OFP

31. IBP De Lijn OFP

32. IBP Dow België OFP

33. IBP Ineos OFP

34. IBP Ravago OFP
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35. IBP Telenet OFP

36. IBP v/d Handel in Brandstoffen OFP

37. IBP van de Ford Ondernemingen in België OFP

38. IBP Volvo Belgium OFP

39. IBP Water-Link OFP

40. Instelling Voor Bedrijfspensioenvoorziening  

Brabo OFP

41. Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak België OFP

42. IRP de Delta Lloyd Life OFP

43. J & J Pension Fund OFP

44. KBC Pension Fund Service OFP

45. Liantis Fonds Voor Aanvullend Pensioen OFP

46. L’Oreal Pensioenfonds OFP

47. Mars Belgium Pensioenfonds OFP

48. Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen  

voor Notarisbedienden OFP

49. Nestle Europees Pensioenfonds (N.E.P.F.) OFP

50. Nokia Bell Directiepersoneel pensioenfonds

51. Nokia Bell Pensioenfonds

52. Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP

53. Pensioenfonds Limburg Chemie OFP

54. Provant OFP

55. Ogeo 2 Pension OFP

56. Ogeo Fund OFP

57. Pensio B OFP

58. Pensiobel OFP

59. Pensioenfonds Agfa - Gevaert OFP

60. Pensioenfonds Agoria OFP

61. Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen  

van Randstad OFP

62. Pensioenfonds Commscope Connectivity Belgium OFP

63. Pensioenfonds Contractuelen VRT OFP

64. Pensioenfonds InBev - Kaderleden OFP

65. Pensioenfonds InBev Bedienden en Arbeiders OFP

66. Pensioenfonds KBC OFP

67. Pensioenfonds Metaal OFP

68. Pensioenfonds Ocean Belgium OFP

69. Pensioenfonds PRO OFP

70. Pensioenfonds Transport en Logistiek  

(Pensio TL) OFP

71. Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP

72. Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-

Profitsector OFP

73. Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-

Profitsector OFP

74. Pensioenfonds Vandemoortele OFP
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75. Pensioenkas Tractebel OFP

76. Pension & Co IBP OFP

77. Pensions OFP

78. Pfizer Pensioenfonds OFP

79. Powerbel OFP

80. Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP

81. Proximus Pensioenfonds OFP

82. Sanofi European Pension Fund OFP

83. Sefoplus OFP

84. Shell Belgium Pension Fund OFP

85. TEC Pension OFP

86. The Bank of New York Mellon Pension Fund OFP

87. Total Pension Fund Belgium OFP

88. Tupperware Pensioenfonds OFP

89. Unilever Belgium Pension Fund “Union” OFP

90. Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto OFP

91. Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia OFP

92. Vlaams Pensioenfonds OFP

93. Volvo Car Pensioenfonds OFP

94. Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds OFP

95. Volvo Resultatenfonds OFP

96. Voorzorgsfonds Belgoprocess OFP

97. Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden OFP

98. Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics -  

Management OFP

99. Voorzorgsfonds CBR OFP

100. Voorzorgsfonds Groep New Holland België OFP

101. Voorzorgsfonds UCB OFP

102. Voorzorgsfonds van L’Oréal België OFP

103. Voorzorgskas van het Notariaat OFP

104. Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders 

en andere zelfstandigen OFP

105. Westinghouse Pension Fund Belgium OFP

Sectorale inrichters

106. Fonds 2° pijler P.C. 118

107. Fonds voor Bestaanszekerheid van  

de Bewaking (F.B.Z.B.)

108. Fonds voor bestaanszekerheid voor de  

stoffering en de houtbewerking

109. Sociaal Fonds Verhuizingen VZW

110. Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van  

de Vlaamse Gemeenschap VZW

111. Volta FBZ
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TOEGETREDEN LEDEN (C-LEDEN) PER 31/12/2020 

1. Achmea Pensioenservices N.V.

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. Aviva Investors France

9. AXA Investment Management Benelux NV

10. BlackRock Investment Management, Brussels Branch

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. DNCA Finance NV

23. DnF Accountants for Pensionfunds CVBA

24. DWS International GmbH, Amsterdam Branch

25. EBCS BVBA

26. EMFEA Consulting NV

27. Ethias NV

28. Eubelius CVBA

29. Euronext Brussels NV

30. Everaert Actuaries NV

31. F. Van Lanschot Bankiers NV

32. Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA

33. Franklin Templeton International Services S.à r.l.

34. Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

35. Groupama Asset Management

36. Integrale Insurance Services NV

37. J.P. Morgan Asset Management VBA
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38. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam 

Branch

39. KBC Asset Management NV

40. KPMG Advisory BV

41. La Financière De L’echiquier

42. La Française AM Finance Services

43. Lazard Fund Managers (IReland) Ltd. Succursale 

Belge

44. Linklaters LLP

45. Lydian CVBA

46. Lyxor Asset Management

47. M&G International Investments SA Belgian Branch

48. Mercer Belgium NV

49. Muzinich & Co Ltd. Succursale de Paris

50. Natixis

51. Natixis Global Asset Management

52. NEXYAN BVBA

53. NN Investment Partners Belgium NV

54. PATRIZIA Property Asset Management

55. PriceWaterhouseCoopers Belgium CVBA

56. QBE Europe NV

57. Robbins Geller Rudman & Dowd LLP (RGRD)

58. Robeco Nederland BV

59. Schroder Investment Management Luxembourg - 

Belgian Branch NV

60. State Street Global Advisors

61. Stibbe CVBA

62. Tiberghien

63. Tikehau Investment Management

64. Tilia Law VOF

65. Vanbreda Risk & Benefits NV

66. Willis Towers Watson BVBA

67. Younity CVBA
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NIEUWE LEDEN 

Volgende leden traden toe tot PensioPlus sinds 31/12/2019:

Type leden/naam Aantallen

A 1

Liantis Fonds Voor Aanvullend Pensioen OFP 1

C 4

BlackRock Investment Management, Brussels Branch 1

Lazard Fund Managers (IReland) Ltd. Succursale Belge 1

M&G International Investments SA Belgian Branch 1

State Street Global Advisors 1

Totaal 5
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ONTSLAGEN 

Sinds 31/12/2019 verlieten volgende organisaties PensioPlus:

Type leden/naam Aantallen

A 8

Nieuw Pensioenfonds Carrefour Belgium OFP OFP 1

OFP de la SA Cockerill Sambre et des soc. affiliées, personnel employé et 

cadre, en abrégé C.S.E.C. OFP

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

Pensioenfonds Santander Benelux OFP

Pensioenfonds Senior Management KBC OFP

Solidariteitsfonds Carrefour Belgium OFP OFP

Unilever Belgium Sociale Kas / Caisse Sociale OFP

Voorzorgsfonds Umicore OFP

C 3

AT Global CVBA 1

Dimensional Fund Advisors Ltd. 1

M&G Investments S.A. 1

Totaal 11



2.5. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31/12/2020)

1. / Philip Neyt, voorzitter

2. Aanvullende Pensioenen van ING België OFP Olivier De Deckère

3. Amonis OFP Tom Mergaerts

4. Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP Catherine De Lannoy

5. Caisse de Pensions Tractebel OFP Hervé Noël, ondervoorzitter

6. Euroclear Pension Fund OFP Ellen De Laender

7. ExxonMobil OFP Gerda Shultz-Sibbel

8. Fonds 2° pijler P.C. 118 Hélène Huyghe

9. Fonds de Prévoyance UCB OFP Isabelle Feuillien

10. J & J Pension Fund OFP Luc Freyne

11. Nokia Bell Pensioenfonds Eddy Baeke

12. OFP Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP Marie-Christine Vervier

13. OFP Provant OFP Peter Sommen

14. Pensio B OFP Barbara Deroose, ondervoorzitter

15. Pensiobel OFP Brigitte Bocqué

16. Pensioenfonds KBC OFP Kurt Termote

17. Pensioenfonds Metaal OFP Jan De Smet

18. Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP Walter Leijs

19. Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP Johan Vanbuylen

20. Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP Wouter Borremans

21. Proximus Pensioenfonds OFP Vincent Lantin

22. Shell Belgium Pension Fund OFP Valérie Magérus

23. Unilever Belgium Pension Fund “Union” OFP OFP Sylvianne Loones
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2.6. Samenstelling Strategisch Comité (per 31/12/2020)

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

11. Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP, vertegenwoordigd door Johan Vanbuylen
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2.7. Samenstelling Remuneratie-  
en Governancecomité (per 31/12/2020)

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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2.8. Secretariaat (per 31/12/2020)

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 31/12/2020 was het secretariaat als volgt samengesteld:

1. Verlinden Ann Secretaris-generaal

2. Van den Bosch Marc Adjunct-secretaris-generaal

3. Grimaldi Gaetano Senior Advisor

4. Van Impe Marnik Senior Advisor

5. Bailly Valérie Communication Event & 

6. Puttemans Ann Office Manager
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Website Coordinator



2.9. Vertegenwoordiging

PensioPlus is vertegenwoordigd bij diverse instanties en 

commissies en wordt door de toezichthouder FSMA, de 

bevoegde administratieve instanties en de beleidsmakers als 

representatieve woordvoerder van de sector beschouwd. Op 

Europees niveau onderhoudt PensioPlus rechtstreekse contacten 

en is zij tevens actief via de Europese beroepsverenigingen.
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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 Provisions). 

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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AEIP (ASSOCIATION EUROPÉENNE  
DES INSTITUTIONS PARITAIRES)   

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

Vergadering van AEIP. 

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 verdedigd.
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VBO (VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN)  

Als lid van het VBO volgt PensioPlus de activiteiten in de verschillende commissies op (Sociale, 

Fiscale en Juridische Commissie) en participeert ze in de werkgroepen indien er relevante 

onderwerpen voor de sector op de agenda staan.
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AMCHAM (AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN BELGIUM)  

Als lid van AmCham volgt PensioPlus de activiteiten en neemt ze deel aan die activiteiten indien 

die relevant zijn voor de leden van PensioPlus.
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COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN  

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen (afgekort CAP) is een adviesorgaan ingesteld door 

de WAP met als opdracht advies te verstrekken over de uitvoeringsKB’s 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. 

PensioPlus is vertegenwoordigd in de CAP.
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COMMISSIE VOOR DE AANVULLENDE PENSIOENEN  
VOOR ZELFSTANDIGEN  

De opdracht van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen 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 overleggen 

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. 

PensioPlus is vertegenwoordigd in de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen.
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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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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, alsook 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.

In het kader van deze DB2P-activiteiten is PensioPlus vertegenwoordigd zowel in het Sigedis 

Begeleidingscomité als in de Technische werkgroep DB2P.
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3. De aanvullende pensioenen in cijfers

De Belgische IBP’s beheerden per 31/12/2019 samen 40,2 

miljard EUR voor in totaal 2.055.434 deelnemers. De leden 

van PensioPlus vertegenwoordigen meer dan 90% van de 

sector (in termen van beheerde activa).

De sector bleek weerbarstig qua rendement in 2020. Na de 

“coronacrash” begin maart herstelden de financiële markten 

geleidelijk gedurende het jaar. Uiteindelijk konden de Belgische 

IBP’s gemiddeld genomen een positief resultaat voorleggen 

gedurende 2020 van 4,51%. Het rendement moet steeds over een 

langere periode worden bekeken. Zo behalen de pensioenfondsen 

over een periode van 35 jaar, een reëel jaarlijks rendement na 

inflatie van 4,66%.

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 zeer duidelijk in het “coronajaar” 2020: 

niettegenstaande de daling van de financiële markten, bleef de 

financieringsgraad van de Belgische pensioenfondsen zowel op 

korte als op lange termijn ruim voldoende. Er was dan ook geen 

nood aan enige herstelmaatregelen.

Het aantal aangeslotenen binnen de 2e pijler blijft stijgen: het 

aantal deelnemers bij een IBP rondde eind 2019 de historische 

kaap van 2 miljoen. Het deelnemersaantal is met andere woorden 

meer dan verdubbeld gedurende de afgelopen 10 jaar. Deze 

verbreding van de 2e pijler belet evenwel niet dat een verdere 

verdieping nodig blijft. 

Het gemiddelde bijdragepercentage van bijvoorbeeld de sectorale 

pensioenplannen blijft redelijk beperkt. Als woordvoerder van de 

Belgische pensioenfondsensector onderschrijft PensioPlus dan ook 

ten volle de door de Regering aan de sociale partners gedane 

oproep om te bekijken hoe elke werknemer zo snel als mogelijk 

gedekt kan worden door een aanvullend pensioenplan dat een 

bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat

.

Jaarverslag 2020 / De aanvullende pensioenen in cijfers



3.1. Overzicht van de sector 1

De sector groeit zowel in termen van balanstotaal als van aantal aangeslotenen: beide zijn het afgelopen decennium meer dan verdubbeld: 

respectievelijk van 16 miljard EUR in 2010 naar 40,2 miljard eind 2019 voor het balanstotaal, en van 857.875 in 2010 naar 2.055.434 in 2019 

voor het aantal aangeslotenen. Anderzijds dient inzake het aantal IBP’s vastgesteld dat de al ingezette consolidatiebeweging zich in 2019 

voortzette: het aantal daalt van 196 einde 2018 naar 192 einde 2019. Deze tendens valt voornamelijk te verklaren door de toegenomen 

complexiteit in de prudentiële reglementering voor IBP’s.

1 Cijfers op basis van de jaarlijkse statistieken van de verrichtingen van de IBP’s zoals gepubliceerd door de FSMA: FSMA sectoroverzicht 2019.

3.1.1. Evolutie van de sector
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De voormelde consolidatiebeweging situeert zich voornamelijk binnen de mono-ondernemingspensioenfondsen die beginnen over te 

stappen naar multi-ondernemingsfondsen met het oog op het realiseren van schaalvoordelen. Het balanstotaal bedroeg eind 2019 in 

totaal 29,3 miljard EUR (een stijging van 18,1% ten opzichte van 2018) voor 467.546 deelnemers..

3.1.2. Evolutie van de (multi-)ondernemingspensioenfondsen
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De democratisering van de 2e pijler verloopt voornamelijk via de sectorale pensioenfondsen. Zo waren er eind 2019 meer dan 

1,5 miljoen aangeslotenen in sectorale pensioenfondsen. De omvang van de in dit kader opgebouwde reserves blijft echter relatief 

bescheiden (met een balanstotaal van 5,4 miljard EUR). Hieruit blijkt duidelijk dat er een werkelijke behoefte is aan verdere 

verdieping van de sectorplannen.

3.1.3. Evolutie van de sectorale pensioenfondsen
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3.1.4. Evolutie van de pan-Europese pensioenfondsen in België

De in België gevestigde pan-Europese pensioenfondsen vertonen een ietwat duale evolutie. Zo neemt het aantal pan-Europese IBP’s 

verder af: einde 2019 zijn er 17, komende van 20 einde 2017. Anderzijds kende hun balanstotaal een jaarlijkse groei van 20% in 2019 

en vertegenwoordigen ze een vierde van de totale Belgische pensioenfondsenmarkt. Ook het aantal aangeslotenen stijgt nog steeds met 

76.842 deelnemers einde 2019.
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3.2. Rendementen sector 2

2 Cijfers op basis van de voorlopige financiële enquête georganiseerd door PensioPlus.

3.2.1. Rendement in 2020

De pensioenfondsen behaalden gedurende 2020 een gemiddelde 

return van 4,51%. Ondanks het feit dat de beleggingsportefeuilles 

van pensioenfondsen in maart 2020 zwaar in het rood gingen, 

herstelden de financiële markten snel. Dit effect gecombineerd 

met een verdere daling van de rente maakt het financiële resultaat 

eind 2020 positief. Deze rendementen werden behaald door een 

beleggingsbeleid gericht op lange termijn investeringen in de 

reële economie.

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 36 jaar behalen 

de pensioenfondsen een reëel jaarlijks rendement na inflatie 

van 4,66%. 100 EUR in 1985 is thans in reële termen 490 EUR 

geworden (hetgeen overeenstemt met ongeveer 1.012 EUR in 

nominale termen).
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De huidige 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 renteomgeving maakt eveneens 

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. Hier 

bovenop komt ook nog het effect van de COVID-19-crisis. De 

vraag stelt zich welke impact dit op langere termijn zal hebben op 

de solvabiliteit van onze bedrijven en onze economie.

In een dergelijke omgeving wordt de beheersing van het 

herinvesteringsrisico zeer belangrijk en leggen de pensioenfondsen 

bijgevolg de nodige nadruk op een gedegen risicobeheer in hun 

investeringsbeleid. 
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3.3. De soliditeit van de sector

Door het herstel op de financiële markten en de voorheen 

aangelegde buffers heeft de Belgische pensioenfondssector de 

zware storm goed doorstaan. Eind 2020 is de financieringsgraad 

terug hersteld en zijn de buffers terug op peil. Dit blijkt 

ook duidelijk uit onderstaande grafiek die een beeld geeft 

van de evolutie van de gemiddelde dekkingsgraad van de 

kortetermijnverplichtingen (met buffer) voor de Defined Benefit-

plannen. Pensioenfondsen zijn met andere woorden een robuuste 

partner in de financiering en het beheer van de aanvullende 

pensioenen.

Jaarverslag 2020 / De aanvullende pensioenen in cijfers

Raming evolutie funding ratio (DB-plannen)

2008

100%

120%

140%

160%

170%

180%

90%

110%

130%

150%

20152012 20182009 20162013 20192010 20172014 2020Q1 31/10/2020 31/12/2020



3 Cijfers op basis van het sectoroverzicht ‘De tweede pensioenpijler in beeld – 2020’ zoals gepubliceerd door de FSMA.

3.4. Enkele cijfers van de 2e pijler

Per 1 januari 2020 waren er in totaal 3.948.131 aangeslotenen 

binnen de 2e pijler met een totaal van 91.458.911.556,00 EUR aan 

opgebouwde pensioenreserves3. 

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.
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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. 

PensioPlus verwelkomt dan ook 

de intenties van de Regering om 

de 2e pensioenpijler verder te 

veralgemenen en aldus de essentiële 

rol te onderlijnen die de aanvullende 

pensioenen te vervullen hebben in 

het verzekeren van een aanvaardbaar 

en adequaat pensioeninkomen voor 

iedereen.
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4. Het regeerakkoord

Op 1 oktober 2020 trad de regering-De Croo I aan en kreeg 

België opnieuw een regering met volheid van bevoegdheid. 

Na 492 dagen kabinetsonderhandelingen werd op 30 

september 2020 binnen de zogenaamde Vivaldicoalitie 

overeenstemming bereikt over een nieuw regeerakkoord. 

Onder de hoofding “een solidair land” neemt de 

pensioenproblematiek een voorname plaats in binnen dit 

akkoord en zijn er verschillende maatregelen opgenomen 

zowel op het vlak van de wettelijke pensioenen als van de 

beroepsgebonden en individuele aanvullende pensioenen (2e 

en 3e pijler).

De regering roept de sociale partners op om verder werk te 

maken van een verbreding en verdieping van de 2e pijler. De 

regering wil ook manieren onderzoeken om engagementen 

ter f inanciering van het herstel alsook de energietransitie 

inzake het beleggingsbeleid in de 2e pijler aan te moedigen 

en zal een bijzondere aandacht vestigen op de kosten, 

vereenvoudiging en transparantie. Ook zal het principe van 

de pensioensplit worden bestudeerd en wil België een 

constructieve rol spelen in de fiscale samenwerkingsprojecten 

tussen de lidstaten van de Europese Unie, o.m. in het kader van 

de FTT.

Meer concreet voorziet het regeerakkoord (en de beleidsnota 

pensioenen van minister Lalieux) specif iek in het kader van de 

2e pensioenpijler volgende acties.
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4.1. Veralgemening van de 2e pensioenpijler

Als woordvoerder van de Belgische pensioenfondsensector 

onderschrijft PensioPlus deze ambitie ten volle. De Belgische 

IBP’s willen hun verantwoordelijkheid opnemen en aldus hun 

maatschappelijke rol ten volle spelen. IBP’s vormen het vehikel bij 

uitstek voor de verdere uitbouw van de aanvullende pensioenen 

omwille van hun (veelal) paritair georganiseerd beheersmodel en 

hun “not-for-profit”-karakter.

Stellen dat de financiering van ons huidig pensioenstelsel onder druk 

staat, is een open deur intrappen. Zo stelde de Studiecommissie voor 

de Vergrijzing in haar Jaarlijks Verslag 2020 een uitgesproken toename 

van de budgettaire kosten van de vergrijzing tot 2040 voorop ten 

bedrage van 5 procentpunt van het bbp. De centrale vraag in deze 

discussie is uitmaken wat de meest efficiënte manier is om ervoor 

te zorgen dat elkeen over een voldoende hoge levensstandaard na 

pensionering beschikt, terwijl dit financieel houdbaar blijft. Deze 

kwestie stelde zich des te scherper in navolging van de effecten van 

de COVID-19-pandemie. Aangezien schokken in risico’s zoals stijgende 

levensverwachtingen, demografische effecten, inflatie of deflatie, de 

historisch lage renteomgeving, beleggingsrisico’s, enz., elk op een 

andere manier inwerken afhankelijk van de financieringswijze van 

pensioenen, is diversificatie noodzakelijk en biedt enkel een gemengd 

systeem – waarbij repartitie en kapitalisatie samengaan – een afdoend 

niveau van risicospreiding. Deze conclusie werd al onderschreven door 

de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 en door het High Level 

Forum on the Capital Markets Union in haar finaal rapport.

  Wat de tweede pensioenpijler betreft blijft het een doelstelling om deze verder te veralgemenen. In een eerste stap moet 

de harmonisering tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullend pensioen tot een goed einde worden gebracht. 

Tegelijkertijd worden de sociale partners uitgenodigd om te bekijken hoe elke werknemer zo snel als mogelijk gedekt kan 

worden door een aanvullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat.  [Regeerakkoord]
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Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 

  Op het niveau van de samenleving bestaat de beste 

financieringsstrategie voor een pensioensysteem uit een 

combinatie van repartitie en kapitalisatie. Dergelijke combinatie 

betekent dat een diversificatie tot stand komt van risico’s die 

verschillend zijn: ongunstige demografische ontwikkelingen, zoals 

een opaboom, en ongunstige economische ontwikkelingen van 

de nationale economie vormen belangrijke risico’s in een 

repartitiesysteem; ongunstige financiële rendementen, en 

onvoorziene inflatie vormen mogelijke risico’s bij kapitalisatie. 

Een verlenging van de gemiddelde levensverwachting vormt een 

risico in beide systemen. Zo bekeken, is er een natuurlijke 

complementariteit tussen repartitie en kapitalisatie. Daarnaast is 

de intergenerationele dynamiek van repartitie en kapitalisatie 

verschillend. Al deze argumenten pleiten voor het gelijktijdig en 

complementair inzetten van repartitie en kapitalisatie als 

financieringstechniekt.4 

High Level Forum on the Capital Markets Union 

  The demographic development clearly points to an 

increasing need to supplement pay-as-you-go pensions by 

life-long intelligent saving and investing. Pension inadequacy 

is an important problem in today’s society, with more than 

18% of citizens at risk of poverty and/or social exclusion in 

older age. The extent of the issue is, however, not 

homogenous across Europe.5 

4 Voor het volledige rapport, zie https://www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/rapport-062014-nl.pdf.

5 Voor het volledige rapport, zie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/

documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf.
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Het aanvullend pensioen is met andere woorden onontbeerlijk 

geworden voor iedereen. De tandem van solidariteit van en 

repartitie in de 1e pijler en kapitalisatie in de 2e pijler is een 

noodzaak. 

Er moet bijgevolg worden nagedacht over hoe de 

aansluitingsgraad bij collectieve regelingen kan worden verhoogd. 

Naar buitenlands voorbeeld zou er kunnen worden gekeken naar 

systemen van “nudging” gecombineerd met een minimumbijdrage, 

bijvoorbeeld een automatische maar niet verplichte aansluiting bij 

de 2e pijler voor wie er nog geen toegang toe heeft. 

Een aansluiting bij de 2e pijler moet worden bevorderd om 

ervoor te zorgen dat iedereen voldoende vroeg in zijn of 

haar carrière begint met sparen. Ten opzichte van individuele 

producten voorzien de collectieve systemen immers in solidariteit 

en risicodeling en ook in betere investeringsmogelijkheden tegen 

lagere kosten, wat resulteert in betere rendementen en een hoger 

pensioen. Dit komt de toereikendheid van het pensioeninkomen 

ten goede en vergroot tegelijkertijd het beschikbare geld om te 

beleggen in de reële economie.

Toegang tot de 2e pijler op zich is niet voldoende. De hierin 

gestorte bijdragen moeten ook voldoende substantieel zijn met 

het oog op het bereiken van een redelijke vervangingsratio. Hierin 

kadert een voorstel van de Commissie Pensioenhervorming 2020-

2040 om de aanvullende pensioenen te versterken. 

De Commissie suggereerde ter zake om stelselmatig een 

bepaald percentage van reële loonstijgingen aan te wenden voor 

bijdragestortingen in sectorale aanvullende pensioenplannen, 

totdat in elke sector een bijdrageniveau van 3% bereikt is. 

Nog volgens de Commissie zou deze verplichting kunnen 

opgevat worden in een meerjarenperspectief, maar zou ze 

wel bindend gemaakt moeten worden waarbij de regering de 

interprofessionele onderhandelaars zou kunnen vragen om deze 

afspraak stevig vast te leggen in het interprofessionele overleg.
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Op macro-economisch niveau zou een verdere Belgische en 

Europese uitbouw van de 2e pijler ook een aanzienlijk positief 

effect hebben op de ontwikkeling en verbetering van de Capital 

Markets Union (CMU). Een versterkte CMU houdt een aantal 

ontegensprekelijke voordelen in, zoals bijvoorbeeld:

• een betere risicodeling door een toename van activa die 

geïnvesteerd kunnen worden in de Europese economie;

• de contracyclische beleggingsstrategie van pensioenfondsen zal 

doorgaans de volatiliteit op korte termijn verminderen, en zo 

een stabiliserende factor zijn in tijden van crisis;

• gezien hun lange beleggingshorizon zijn pensioenfondsen 

gevoeliger voor risico’s van klimaatverandering en kunnen 

zij bijgevolg een voortrekkersrol spelen in duurzame 

beleggingen;

• grensoverschrijdende investeringen zullen buitenlandse 

diversificatie stimuleren en bijdragen tot de groei van een 

Europese aandelencultuur. Deelnemers zullen op hun beurt 

kunnen genieten van betere risicogerelateerde rendementen in 

het licht van de gediversifieerde langetermijnbelangen in de 

reële economie.
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4.2. Aanmoediging van engagementen inzake  
het beleggingsbeleid

Pensioenfondsen zijn belangrijke institutionele 

investeerders en dragen bij tot de bevordering van 

langetermijninvesteringen en economische groei. Zo 

beleggen de Belgische pensioenfondsen vandaag gemiddeld 

70% van hun totale vermogen in de reële economie (via 

aandelen, bedrijfsobligaties, onroerend goed en alternatieve 

activaklassen zoals infrastructuur en private equity). Ze zijn 

“van nature” langetermijninvesteerders en daarom een voor 

de hand liggende partner voor het f inancieren van duur zame 

groei en de groene transitie. Hun langetermijnfocus stelt hen 

immers in staat te investeren in gediversif ieerde activaklassen 

die niet toegankelijk zijn voor kortetermijnbeleggers. De door 

IBP’s gedane investeringen moeten altijd in het belang van 

de aangeslotenen en de pensioengerechtigden zijn, waarbij 

haar f iduciaire plicht om adequate pensioenuitkeringen te 

verstrekken vooropstaat. IBP’s staan onder streng toezicht 

en opereren binnen een afgelijnd regelgevend kader 

waarbij het “prudent person”-principe wordt gehuldigd. 

Om de pensioenrechten van de aangeslotenen afdoende te 

beschermen, moeten IBP’s bijgevolg kunnen kiezen voor een 

allocatie van activa die strookt met de specif ieke aard en de 

looptijd van hun verplichtingen. 

  In overeenstemming met de doelstellingen inzake de minimale rendementsgarantie en de prudentiële regels die door de 

pensioenfondsen en de verzekeraars moeten worden toegepast, zal de regering de mogelijkheid onderzoeken om engagementen 

inzake het beleggingsbeleid in de tweede pijler aan te moedigen. Deze engagementen zijn bedoeld om, enerzijds, desinvesteringen 

aan te moedigen in sectoren die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid, met inbegrip van fossiele brandstoffen, en 

anderzijds om investeringen in de energietransitie van onze economie aan te moedigen.  [Regeerakkoord]
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Rekening houdend met het proportionaliteitsbeginsel moeten 

IBP’s beschikken over een doeltreffend risicobeheersysteem 

dat goed geïntegreerd is in de organisatiestructuur en de 

besluitvormingsprocessen van de IBP. Niettegenstaande IBP’s 

niet verplicht zijn om “duurzame” criteria te hanteren in hun 

beleggingsbeleid, moet het risicobeheersysteem wel de 

milieu-, sociale en governancerisico’s met betrekking tot de 

beleggingsportefeuille en het beheer daarvan in aanmerking nemen. 

Ter zake moet ook verwezen worden naar de initiatieven van 

de Europese Commissie in het kader van haar Action Plan 

on Sustainable Finance, zoals bijvoorbeeld EU taxonomy for 

sustainable activities, EU Green Bonds, EU climate benchmarks 

en Sustainable Finance Disclosure Regulation. PensioPlus staat 

zeker niet afkerig tegen deze initiatieven maar is wel beducht 

voor de praktische toepassing ervan voor de Belgische IBP’s. 

Zo hanteert de EU een “one size fits all”-benadering 

bij de invoering van haar duurzaamheidsbeleid en de 

openbaarmakingsvereisten voor deelnemers aan de financiële 

markten. Er zou meer nadruk moeten worden gelegd op 

proportionaliteit om de verschillen tussen de verschillende 

marktspelers (bijvoorbeeld pensioenfondsen van een beperkte 

omvang in vergelijking met banken, verzekeringsmaatschappijen en 

investeringsbedrijven) meer tot uiting te brengen in deze wetgeving. 

Als de EU wil dat deelnemers aan de financiële markten 

duurzame investeringen bevorderen, zou het verder een 

Europees gegevensbestand voor duurzame investeringen 

moeten ontwikkelen waarbij de duurzaamheid van individuele 

investeringen kan worden onderzocht. Dit gegevensbestand zou 

kosteloos toegankelijk moeten zijn voor alle marktdeelnemers. 

PensioPlus meent ten slotte dat de komende herziening van 

de IORP II-richtlijn zou moeten worden gebruikt om de 

pensioenfondswetgeving in overeenstemming te brengen met de 

bredere doelstellingen van de EU:

• weerspiegeling van de langetermijnbeleggingsstrategie van 

de pensioenfondsen;

•  geen extra kapitaalvereisten invoeren om pensioenfondsen in 

staat te stellen te blijven investeren in de reële economie;

•  het erkennen van de heterogeniteit in de 

pensioenfondssector in Europa;

•  bestaande belemmeringen wegnemen om de uitbreiding 

van grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen 

mogelijk te maken
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4.3. Transformatiefonds

De COVID-19-pandemie vormt niet alleen een bedreiging 

voor onze volksgezondheid, ze treft ons ook op economisch 

vlak en vormt een bedreiging voor bedrijven, ondernemers 

en burgers. Overheden wereldwijd – zo ook de Belgische 

– hebben getracht maatregelen te nemen om de pandemie 

doeltreffend aan te pakken, de economie te stimuleren en het 

daaropvolgende herstel te ondersteunen.

Als onderdeel van het Europees Semester heeft de Raad van 

de Europese Unie o.m. volgende specif ieke aanbevelingen 

gedaan t.a.v. de Belgische overheden: “Mature publieke 

investeringsprojecten vervroegen en private investeringen 

aanmoedigen om het economisch herstel te bevorderen. De 

investeringen toespitsen op de groene en digitale transitie, met 

name op infrastructuur voor duurzaam vervoer, het schoon 

en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, digitale 

infrastructuur, zoals 5G- en gigabitnetwerken, en onderzoek en 

innovatie.”

Pensioenfondsen willen ten volle hun rol opnemen in het 

relanceplan en staan in contact met federale en gewestelijke 

investeringsmaatschappijen om te bekijken hoe zij dit verder 

concreet vorm kunnen geven. 

Als beleggers met een zeer lange beleggingshorizon en lage 

liquiditeitsrisico’s, bevinden IBP’s zich in een uiterste geschikte 

positie om binnen prudente grenzen te beleggen in niet-

liquide activa en in andere instrumenten die een economisch 

langetermijnprof iel hebben en niet op gereglementeerde 

markten worden verhandeld. Deze instrumenten omvatten o.m. 

  FPIM zal het initiatief nemen om een transformatiefonds op te richten, waartoe ook verzekeraars en pensioenfondsen zullen 

kunnen toetreden. De doelstelling is om cruciale ondernemingen te ondersteunen, hun solvabiliteit te versterken en hen te helpen 

heroriënteren in functie van de lange termijnuitdagingen.  [Regeerakkoord]
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participatie- en schuldinstrumenten van niet-beursgenoteerde 

ondernemingen en aan dergelijke ondernemingen 

verstrekte leningen en (koolstofarme en klimaatbestendige) 

infrastructuurprojecten.

Vandaag investeren pensioenfondsen slechts een klein 

gedeelte van hun portefeuille in minder traditionele 

investeringsklassen, meer bepaald zo’n 4,9% waaronder 0,8% 

private equity en 0,7% infrastructuur. Er is dus zeker nog 

potentieel voor IBP’s om actief een rol op te nemen in zowel 

nationale als internationale initiatieven ter ondersteuning van 

de economie en ter f inanciering van de klimaattransitie.

Hier toe moet binnen het bestaande regelgevend kader de 

nodige ruimte worden gelaten om bijkomende alternatieve 

investeringen mogelijk te maken. Een goed risicobeheer 

van o.m. het liquiditeits-, waarderings-, concentratie- en 

tegenpartijrisico blijf t primordiaal . Gegeven de relatief 

beperkte omvang van de pensioenfondsen in België moet 

de toegang tot dit type van investeringen laagdrempelig 

worden gehouden. Pensioenfondsen moeten zich voor 

dergelijke investeringen ook kunnen beroepen op 

betaalbare professionele expertise. Wie zal bijvoorbeeld het 

kredietrisico inschatten en welke partij kan hier toe de nodige 

onafhankelijke kredietanalyse-capaciteit leveren? Deze externe 

expertise moet er mee voor zorgen dat de monitoring, de 

rapportering en de communicatie verlopen met de nodige 

kennis van zaken. Er moet op dit vlak worden gestreefd naar 

een zo groot mogelijke standaardisering. 

Niettegenstaande elke IBP, in functie van haar specif iek 

risicoprof iel en beleggingsreglement, uiteindelijk zelf een 

beslissing zal nemen inzake een mogelijke investering 

rekening houdend met de governance, de fondsopzet en 

-structuur, de toegepaste duur zaamheidscriteria en “last but 

not least” een transparante en aanvaardbare kostenstructuur, 

wil PensioPlus in dit kader als aanspreekpunt voor de sector 

fungeren en op die manier mee de informatie verspreiden en 

contacten leggen tussen de vraag- en aanbodzijde.
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4.4. Bijzondere aandacht voor de kosten

PensioPlus onderschrijft ten volle de in het Regeerakkoord 

voorziene opzet om in te zetten op administratieve en 

legistieke vereenvoudiging van de 2e pensioenpijler. De huidige 

complexiteit is van dien aard dat ze een rem betekent op de 

ontwikkeling van de 2e pijler. De 2e pijler heeft baat bij verdere 

vereenvoudiging en meer doorzichtigheid, hetgeen ten goede 

komt van begunstigden, inrichters, pensioeninstellingen en sociale 

partners. 

De toenemende administratieve complexiteit leidt tot een 

stijging van de administratieve kosten en inefficiëntie. Zowel 

de beheers-, administratieve en financiële kosten als kosten 

ten gevolge van regelgeving moeten verder verlaagd worden, 

om maximaal alle middelen in te zetten om het pensioen te 

versterken. Als belangrijke stakeholder wil PensioPlus actief 

bijdragen in het aandragen van efficiëntere oplossingen.

Op administratief vlak stelt PensioPlus vast dat heel wat 

opgevraagde data en informatie uiteindelijk niet gebruikt worden 

door de overheid of toezichthouders. Bovendien vragen diverse 

overheidsinstellingen of toezichthouders dezelfde data. In dit 

kader heeft het Rekenhof in haar rapport van november 2020 

  De kosten (instapkosten, beheerskosten, …) die in het kader van 2de en 3de pijler worden aangerekend door financiële 

instellingen worden in kaart gebracht, geanalyseerd en indien nodig worden er maatregelen genomen. Een belangrijke factor in het 

verbeteren van het rendement van aanvullende pensioenen is de kostenreductie. Dat kan onder meer door administratieve en legistieke 

vereenvoudiging. Daarom zal samen met de stakeholders een omstandig overzicht gemaakt worden van de verdere mogelijkheden tot 

automatisering en kostenreductie in het administratieve beheer en de afhandeling van aanvullende pensioenen, worden de juridische 

obstakels in kaart gebracht en wordt een stappenplan opgesteld voor de realisatie van efficiëntere oplossingen.  [Regeerakkoord]
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(zie verder) de wetgever trouwens aanbevolen om het beheer 

van alle gegevens over de aanvullende pensioenen (ook de 

gegevens over de betaling van de prestaties) toe te vertrouwen 

aan een enkele actor. 

PensioPlus is van oordeel dat er nog meer ingezet moet 

worden op digitalisering en elektronische communicatie, o.m. 

via DB2P. De sector werkt sinds de oprichting van de databank 

in 2011 actief en constructief mee aan de uitbouw ervan. De 

pensioeninstellingen hebben substantiële investeringen gedaan 

om de nodige gegevens aan te leveren aan DB2P. PensioPlus 

pleit er dan ook voor om het beheer van deze gegevens zo 

efficiënt mogelijk te laten verlopen en engageert zich om verder 

op een positieve en dragende manier hiertoe bij te dragen. 

Volgens PensioPlus moet in overeenstemming met het in de 

wet van 5 mei 2004 houdende verankering van het principe van 

de unieke gegevensinzameling voorziene “only once”-principe, 

verder werk worden gemaakt van o.m. onderstaande punten. 

Verdere uitwerking van het “only once”-principe:

• Payment aangifte (al geruime tijd uitgewerkt);

• 10%-indicator in het kader van de bepaling van het 

toepasselijk tarief inzake bedrijfsvoorheffing;

• rekeningnummer om uitbetaling te verrichten;

• informatie inzake bedrijfsvoorheffing van zodra de Payment 

aangifte loopt;

• informatie inzake wettelijke erfgenamen en begunstigden 

voor de afhandeling van overlijdensdossiers;

• fiscale informatie: attesten, 80%-regel, enz. 

PensioPlus is ten slotte meer dan bereid haar expertise ter 

beschikking te stellen voor een verregaande vereenvoudiging 

van de regelgeving en heeft hiertoe een lijst met een aantal 

concrete voorstellen voorhanden, die ze graag toelicht aan 

de bevoegde stakeholders om zo een constructieve bijdrage 

te leveren aan een meer eenvoudige, transparante en 

toegankelijke 2e pijler. 
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4.5. Een transparante 2e pijler

Communicatie is cruciaal inzake pensioenen. Niettegenstaande 

er in het verleden al heel wat stappen zijn genomen om 

aanvullende pensioenen beter begrijpelijk te maken, dient 

vastgesteld dat het in de praktijk voor heel wat mensen een 

“ver-van-mijn-bedshow” blijft. Het aanreiken van de juiste 

informatie op een toegankelijke manier biedt aangeslotenen een 

beter inzicht in hun financiële toestand, en stimuleert het tijdig 

nemen van de nodige maatregelen om tegemoet te komen aan 

eventuele tekorten en bijgevolg het opbouwen van een adequaat 

pensioeninkomen. 

De voor pensioenfondsen geldende voorschriften inzake  

pensioencommunicatie aan aangeslotenen en pensioen-

gerechtigden worden op Europees niveau geregeld in de IORP 

  Veel werknemers en zelfstandigen bouwen doorheen hun carrière aanvullende pensioenrechten op onder meerdere 

stelsels, soms via een verzekeringsonderneming, soms via een pensioenfonds. Opdat burgers een juist beeld zouden krijgen van 

hun globale situatie, maar ook opdat zij de prestaties van de pensioeninstellingen, onder meer op het vlak van de kosten, correct 

zouden kunnen inschatten, is het essentieel, dat alle spelers – verzekeraars en pensioenfondsen – aan dezelfde regels zijn 

onderwerpen. Om die reden zullen een aantal informatiebepalingen die vandaag enkel zijn ingeschreven in de wetgeving op de 

pensioenfondsen, tevens worden ingeschreven in de sociale pensioenwetgeving. Hierdoor zullen alle aangeslotenen bijvoorbeeld 

recht hebben op dezelfde informatie wanneer zij worden aangesloten bij een pensioenplan, en op eenzelfde jaarlijkse 

pensioenfiche. Daarbij moet veel aandacht worden besteed aan de begrijpelijkheid van de informatie.  

[Beleidsnota Pensioenen]
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II-richtlijn, die door de wet van 11 januari 2019 werd omgezet 

in de nationale wetgeving (WIBP). Bij de implementatie van deze 

verplichtingen hebben de pensioenfondsen heel wat tijd en 

energie geïnvesteerd om hun pensioenoverzicht zo toegankelijk, 

overzichtelijk en begrijpelijk mogelijk te maken. 

Om binnen de aanvullende pensioenen dezelfde 

informatie te verstrekken aan alle aangeslotenen – ook 

aan de aangesloten in het kader van een ver zekerde 

oplossing – is het belangrijk dat de sociale wetgeving 

wordt gealigneerd met de uitgangspunten van de IORP 

I I-richtlijn. PensioPlus juicht dan ook toe dat voor taan 

alle spelers binnen de 2e pij ler – ver zekeraars 

en pensioenfondsen – aan dezelfde regels inzake 

pensioencommunicatie zullen worden onderworpen. Maar 

PensioPlus meent dat het oppor tuun zou zijn om een 

minimalistische aanpak te hanteren bij de aanpassing 

van de sociale wetgeving, waarbij deze wijziging zich 

beperk t tot het in overeenstemming brengen ervan met 

de WIBP. Het kan niet de bedoeling zijn dat IBP’s hun 

pensioenover zichten opnieuw zouden moeten aanpassen 

terwij l de vorige aanpassing slechts 2 jaar geleden werd 

doorgevoerd. Dit zou niet enkel een kostenverhogend 

ef fect hebben voor de IBP’s, ook bij de aangeslotenen zou 

dit verwarring in termen van pensioencommunicatie in de 

hand kunnen werken. 

Transparantie moet zinvol blijven. Al te veel goedbedoelde 

transparantie mag niet leiden tot ineff iciënte communicatie. 

Uiteraard moet het individu informatie aangeleverd krijgen 

over o.m. de kosten die hem rechtstreeks aanbelangen. De 

kosten die slechts onrechtstreeks een impact hebben kunnen 

worden opgevraagd. Continuïteit en vertrouwen zijn in dit 

kader onontbeerlijk . Bestaande communicatie moet focussen 

op continuïteit, herkenbaarheid en eenvoudige informatie. 

Meer gedetailleerde en complexe informatie moet (eventueel 

digitaal) beschikbaar zijn voor wie dieper wil ingaan op de 

aangeleverde cijfers.
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4.6. Pensioensplit

De verhouding tussen familiale gezinsverhoudingen en de 

stopzetting ervan enerzijds en de impact daarvan op pensioenen 

anderzijds, is een zeer moeilijke discussie. Momenteel bestaat 

er geen wettelijke regeling met betrekking tot de verdeling 

van (aanvullende) pensioenrechten na echtscheiding of 

beëindiging van de wettelijke samenwoning. Het uitwerken van 

een aanvaardbare regeling op dit vlak is geen sinecure. Het 

inhoudelijke maatschappelijke debat moet gevoerd worden op 

het niveau van het parlement en de sociale partners. De rol 

van PensioPlus in deze beperkt zich tot het aanbrengen van 

een aantal belangrijke aandachtspunten die in deze discussie in 

aanmerking moeten worden genomen.

Ten eerste is de pensioensplit volgens PensioPlus niet de 

aangewezen methode om de genderkloof in de aanvullende 

pensioenen te verkleinen. Deze verschillen kunnen beter worden 

overbrugd door in te zetten op een verdere verbreding en 

verdieping van de 2e pijler gezien relatief meer vrouwen 

kiezen voor jobs in sectoren waar er minder of weinig aan 

aanvullende pensioenopbouw wordt gedaan en het feit dat 

vrouwen ook vaker kiezen voor banen die de zorg voor de 

kinderen vergemakkelijken, waaronder deeltijdbanen, en het 

feit dat mannen hun loopbaan minder vaak onderbreken door 

vormen van tijdskrediet. Dit heeft een direct oorzakelijk effect 

op de opbouw van bedrijfspensioen voor vrouwen. Bij de 

bedrijfspensioenregelingen geldt de regel dat de werknemers 

die niet voltijds zijn tewerkgesteld dezelfde pensioenrechten 

opbouwen als voltijdse werknemers, maar rekening houdend 

met de vermindering van arbeidsduur. Vanuit eenzelfde filosofie 

worden de perioden van loopbaanonderbreking of tijdskrediet 

meestal niet gelijkgesteld. De genderongelijkheid inzake 

aanvullende pensioenen zal met andere woorden verdwijnen 

naarmate de genderongelijkheid op het vlak van loon- en 

arbeidsvoorwaarden wordt gedicht.  

  Het principe van de pensioensplit zal worden bestudeerd..  [Regeerakkoord]
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PensioPlus pleit in het kader van de pensioensplit bij 

echtscheiding voor een holistische visie. Het totaalplaatje 

(wettelijke en aanvullende pensioenen) moet in aanmerking 

worden genomen. Het enkel viseren van de aanvullende 

pensioenen is een te enge aanpak die aanleiding kan geven tot 

andere, nieuwe onbillijke situaties (ambtenarenpensioenen en 

buitenlandse werknemers). 

Bij de uitwerking van een pensioensplitregeling moeten ten 

slotte de implicaties hiervan op beheersmatig niveau in hoofde 

van de pensioeninstellingen voor ogen worden gehouden. 

Niettegenstaande voormelde aandachtspunten is de sector 

voorstander van het uitwerken van een duidelijke en 

éénvormige regeling voor de verdeling van pensioenrechten. 

De 2e pijler heeft immers nood aan een stabiel en duidelijk 

sociaal kader voor haar verdere ontwikkeling. PensioPlus werkt 

daarom in samenwerking met een aantal andere stakeholders 

aan een set van richtlijnen die in dit kader zouden kunnen 

gebruikt worden op basis van de in DB2P beschikbare data 

(met dien verstande dat men steeds kan opteren voor een 

andere regeling).
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4.7. FTT

PensioPlus blijft gekant tegen de invoering van de FTT, minstens 

tegen de invoering ervan in haar voorliggende vorm, en wel 

omwille van o.m. de volgende redenen:

• Gezien de verschuiving van het concept van de FTT (die 

niet langer een taks is op speculatie, maar eerder een 

financieringsbron van een eigen EU-budget), zouden 

alle lidstaten moeten deelnemen. In het licht van deze 

verschuiving heeft het weinig tot geen zin om met de FTT 

aan te vatten met slechts 10 deelnemende lidstaten.  

• De FTT zal een ongewenst verstorend effect hebben op 

de financiële markten. Bij gebrek aan globale steun in 

heel Europa, zullen institutionele beleggers de voorkeur 

geven aan bedrijven die niet gevestigd zijn in een van de 

10 deelnemende lidstaten. De FTT zal een ongewenste 

verschuiving in de financiële stromen in Europa aanmoedigen 

en aldus een obstakel vormen voor de creatie van een 

werkelijke European Capital Markets Union.

• De FTT kan de economische kwetsbaarheid van de 

deelnemende lidstaten vergroten: bedrijven gevestigd in een 

niet-deelnemende lidstaat zijn duidelijk beter af dan bedrijven 

die gevestigd zijn in een van de deelnemende lidstaten voor het 

aantrekken van investeringskapitaal (ook in het licht van de Brexit).

• De enhanced cooperation is op zichzelf ineffectief gezien 

wijzigingen alleen kunnen worden aangebracht mits unanimiteit.

• De FTT ook van toepassing maken voor pensioenfondsen en/

of de entiteiten waarin de pensioenfondsen beleggen heeft 

een rechtstreekse impact op de pensioenuitkeringen van vele 

burgers.

  In het kader van de Europese fiscale harmonisatie en de samenwerkingsprojecten tussen de lidstaten van de Europese Unie zal 

België een constructieve rol spelen om de realisatie van deze projecten te bevorderen (met inbegrip van de herziening van de BTW, 

de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de FTT).  

[Regeerakkoord]
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In de veronderstelling dat toch verder werk gemaakt wordt 

van de FTT, is het voor de Belgische pensioenfondsensector 

cruciaal te zorgen voor een rechtstreekse vrijstelling van de 

pensioenfondsen, en ook voor een onrechtstreekse vrijstelling, 

namelijk van de beleggingsentiteiten die de activa van de 

pensioenfondsen aanhouden. Het dient namelijk onderlijnd 

dat ongeveer 75% van de door de Belgische pensioenfondsen 

aangehouden activa wordt beheerd via ICB’s. Pensioenfondsen 

moeten vrijgesteld worden omdat zij geen speculatieve 

doeleinden hebben (de investeringen moeten worden gedaan in 

het belang van de aangeslotenen) en omdat deze taks zou leiden 

tot een lager pensioeninkomen voor de aangeslotenen, wat de  

toereikendheid van aanvullende pensioenen nog meer 

onder druk zou zetten. Daarenboven zou de FTT een rem 

betekenen op de verdere ontwikkeling van de pan-Europese 

pensioenfondsen in België.

PensioPlus is in dit licht dan ook verheugd dat minister 

van Financiën Vincent Van Peteghem deze bezorgheden 

deelt. Gevraagd naar de stand van zaken van de FTT in de 

Kamercommissie van 28 oktober 2020 deelde de minister ter 

zake het volgende mee: “De technische werkgroep inzake de 

FTT is het laatst bijeengekomen op 12 november 2019. België 

heeft er op een constructieve wijze aan deelgenomen, maar 

heeft wel gewezen op een aantal bezorgdheden van ons land: 

de belastbaarheid van transacties door pensioenfondsen; de 

impact van de FTT op de taks op de beursverrichtingen en 

de economische impact voor de Belgische beurs door de 

delokalisatie van activiteiten naar landen als Nederland en 

Luxemburg, die niet deelnemen aan de versterkte samenwerking 

inzake de FTT, en het uit het toepassingsgebied laten van de 

specifiek speculatieve transacties.”
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5. Wie is PensioPlus?

Veel aandacht ging in 2020 naar de COVID-19-crisis en 

de gevolgen daarvan. In dit hoofdstuk geven we een 

over zicht van de wetgevende en regelgevende initiatieven 

in dit kader, belichten we de Europese invalshoek en 

halen we tot slot specif ieke door PensioPlus genomen 

acties aan.

5.1. Wetgevende en regelgevende initiatieven

5.1.1. Federale wetgeving naar aanleiding van 
COVID-19

De COVID-19-crisis gaf aanleiding tot heel wat nieuwe wet- en 

regelgevende initiatieven. Een deel daarvan had implicaties voor 

de pensioenen van de 2e pijler en de inrichters. 



a. Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 
houdende tijdelijke aanpassing vennootschaps- en 
verenigingsrecht en de wet van 14 mei 2020 houdende 
uitzonderlijke maatregelen voor IBP’s

Op 9 april 2020 verscheen het KB nr. 4 van 9 april 2020 houdende 

diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- 

en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-

pandemie (verder volmachtbesluit nr. 4) in het Belgisch Staatblad. 

Dit besluit bracht een aantal tijdelijke afwijkingen aan op het 

vennootschaps- en verenigingsrecht om ervoor te zorgen dat de 

algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen 

konden doorgaan in omstandigheden die verzoenbaar zijn met de 

maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Dit 

KB was in de eerste plaats van toepassing op alle vennootschappen, 

verenigingen, en rechtspersonen die worden beheerst door het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het was ook van 

toepassing op “rechtspersonen die in het leven zijn geroepen door of 

krachtens een bijzondere wet of een bijzonder reglement, voor zover 

zij een orgaan van bestuur of een algemene vergadering hebben”.

PensioPlus verduidelijkte aan haar leden dat OFP’s onder deze 

laatste definitie vallen, maar dat niet alle bepalingen onverminderd 

van toepassing waren. OFP’s konden zich beroepen op de regels 

inzake de organisatie van de algemene vergadering en de 

vergaderingen van het bestuursorgaan op afstand (via video- of 

telefoonconferenties). Omdat het besluit voor het uitstel van de 

algemene vergadering verwees naar de termijnen voorzien in 

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die niet van 

toepassing zijn voor OFP’s, konden OFP’s hier echter geen beroep 

op doen. PensioPlus ijverde ervoor dit ook voor OFP’s mogelijk 

te maken. Op 26 mei 2020 verscheen dan ook de wet van 14 

mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen voor IBP’s in het 

kader van de COVID-19-pandemie in het Belgisch Staatsblad. Deze 

specifieke regels lagen in het verlengde van het volmachtbesluit nr. 

4 en werden opgevat als een “lex specialis”. Met deze wet kwam 

de regelgever tegemoet aan de nood, die ook werd geformuleerd 

door PensioPlus, om rekening te houden met de specificiteiten van 

IBP’s en zo te zorgen voor de nodige rechtszekerheid. 

Jaarverslag 2020 / De COVID-19-crisis



Jaarverslag 2020 / De COVID-19-crisis

DE BELANGRIJKSTE KRACHTLIJNEN ZIJN:  

Organisatie van de algemene vergadering

In lijn met het volmachtbesluit nr. 4 konden ook IBP’s hun algemene vergadering uitstellen, tot ten laatste 

31 augustus, of deze houden door middel van communicatiemiddelen op afstand. De Raad van Bestuur kon 

zelfs opleggen dat het stemrecht enkel kon worden uitgeoefend door het stemmen op afstand en/of het 

verlenen van een volmacht vóór de algemene vergadering.

Beslissingen van de Raad van Bestuur van IBP’s

Nog in lijn met het volmachtbesluit nr. 4 liet deze uitzonderingsreglementering toe dat elke beslissing 

tijdelijk schriftelijk genomen kon worden (mits unanimiteit) en dat vergadering via telefonische of 

videoconferenties konden doorgaan, ook als deze mogelijkheid niet voorzien is in de statuten.

Uitstel inzake termijnen

Deze wet van 14 mei 2020 voorzag ook in uitstel inzake termijnen. Naar aanleiding van het 

volmachtbesluit nr. 4 kaartte PensioPlus aan dat de daarin vermelde termijnen niet van toepassing waren 

op IBP’s. Daaraan werd dus verholpen.

De bepalingen uit deze uitzonderingsreglementering golden (retroactief) van 1 maart 2020 tot 30 

september 2020.



b. Wet automatische verderzetting pensioenopbouw 
en risicodekkingen gedurende tijdelijke werkloosheid 
COVID-19

Op 18 mei werd de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke 

maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake 

pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende 

voordelen inzake sociale zekerheid gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad.

PensioPlus informeerde haar leden over deze wet en de daarin 

bepaalde communicatie- en informatieverplichtingen.

De wet trad retroactief in werking op 13 maart 2020, met 

als einddatum 30 september 2020, maar werd later opnieuw 

retroactief verlengd van 30 september 2020 tot 31 maart 2021, 

als onderdeel van de Programmawet van 20 december 2020, die 

verscheen in het Belgisch Staatblad van 30 december 2020.
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DE BELANGRIJKSTE KRACHTLIJNEN ZIJN:  

Toepassingsgebied

Deze wet is enkel van toepassing als er bij de inrichter aangeslotenen zijn in technische werkloosheid 

in het kader van de COVID-19-crisis én voor zover het pensioenreglement, de solidariteitstoezegging 

en de betreffende reglementen of overeenkomsten aangaande de risicodekkingen niet al voorzien in 

een verderzetting van de pensioenopbouw en/of risicodekkingen tijdens deze periode van technische 

werkloosheid. Over dit toepassingsgebied ontstond discussie. Naar aanleiding daarvan publiceerde de 

FSMA een verduidelijking op haar website (zie verder).

Automatische verderzetting

De wet voorziet in een automatische verderzetting van de pensioenopbouw en de risicodekkingen voor 

werknemers wiens arbeidsovereenkomst werd opgeschort omwille van tijdelijke werkloosheid wegens 

overmacht of wegens economische redenen in het kader van COVID-19 crisis. De bijdragen worden 

automatisch verder gestort alsof deze personen actief gebleven waren.

Uitstel van betaling

De inrichters konden uitstel van betaling aanvragen van de aan deze verderzetting gerelateerde bijdragen 

tot ten laatste 30 september 2020. Dat uitstel mocht evenwel geen invloed hebben op de prestaties van 

de aangeslotenen en hun begunstigden.
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Opt-out

Een inrichter (werkgever/sector) kon afwijken van de automatische verderzetting door zijn 

pensioeninstelling voor 30 september 2020 te laten weten dat hij de pensioenopbouw en/of de 

risicodekkingen niet wenst te behouden gedurende de periodes van tijdelijke werkloosheid in het 

kader van de COVID-19-crisis. De wet voorziet evenwel geen keuzemogelijkheid voor wat betreft 

de overlijdensdekking: ook al kiest de inrichter niet voor de verderzetting, dan nog moet de in het 

pensioenreglement voorziene overlijdensdekking behouden blijven (alsof de werknemers in kwestie nog 

actief zouden zijn).

Aanpassing pensioenreglement

De wet zal de facto de pensioentoezegging wijzigen. Naderhand zal bijgevolg het reglement formeel 

moeten worden aangepast; ook als het gaat om een eventuele weigeringsbeslissing van de inrichter. 

De wet voorziet dat deze aanpassing dient te gebeuren vóór 31 december 2021. Het gaat hier om een 

louter formele aanpassing gezien de wijziging van het plan op zich al bij wet gebeurde. Hieruit volgt 

dat de normale procedure van de WAP ter zake niet moet worden gevolgd: er is op dit vlak geen 

medebeslissingsrecht, noch voorafgaandelijk advies van de werknemers vereist.



5.1.2. Initiatieven van de FSMA

Ook de FMSA paste zich aan aan de door de COVID-19-crisis 

veroorzaakte nieuwe omstandigheden.

a. FSMA-berichtgeving
Op 30 maart 2020 publiceerde de FSMA een bericht op haar 

site inzake de activiteiten van IBP’s in het kader van COVID-19. 

Volgende punten kwamen daarin aan bod:

• een oproep om zich geregeld te informeren over de evolutie 

van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-

19-pandemie;

• de bereidheid van de FSMA om – gelet op de 

omstandigheden en waar mogelijk – de nodige soepelheid 

aan de dag te leggen voor de concrete toepassing van de 

wettelijke en reglementaire regels;

• het opvragen van informatie;

• de nodige flexibiliteit in hoofde van de FSMA met betrekking 

tot termijnen;

• een aantal richtlijnen voor het organiseren van (niet-fysieke) 

vergaderingen;

• het continuïteitsbeleid;

• herstelmaatregelen;

• het communiceren van liquiditeitsproblemen.

Later werd dit bericht nog aangevuld met informatie over 

de hernieuwing van het mandaat van de bestuurder-

werknemersvertegenwoordiger, aanbevelingen inzake 

communicatie aan bijdragende ondernemingen en aangeslotenen, 

en een leidraad bij het continuïteitsbeleid (zie verder).
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b. Leidraad continuïteit
De FSMA wees erop dat elke IBP beleidslijnen moet uitstippelen 

om zoveel mogelijk de continuïteit van haar werking te verzekeren. 

Elk IBP moet daarom noodplannen hebben. Die zijn meestal 

gericht op het herstellen van de kritieke werkzaamheden na een 

relatief korte onderbreking. De COVID-19-pandemie bleek echter 

geen korte onderbreking.

De FSMA werkte daarom een “leidraad inzake continuïteit6” uit 

met een aantal aandachtspunten en mogelijke maatregelen om 

de goede werking en de dienstverlening van de IBP’s blijvend te 

waarborgen. Deze leidraad brengt aandachtspunten en mogelijke 

maatregelen samen in een overzichtelijke tabel, vertrekkende 

van activiteiten die op de korte termijn (< 3 maanden) of 

op de langere termijn (> 3 maanden) continuïteitsproblemen 

kunnen ondervinden. De FSMA benoemt meer concreet volgende 

activiteiten:

• algemeen beheer;

• personeelsbeheer;

• communicatie;

• uitbetaling pensioenuitkering / overdracht pensioenreserves;

• vermogensbeheer;

• rapportering van de jaarrekening aan de FSMA;

• rapportering aan EIPOA;

• P40-rapportering en -statistieken;

• verslag erkende commissaris aan de FSMA;

• neerlegging NBB;

• dienstverleners;

• databeheer;

• Sigedis;

• inning van de bijdragen;

• continuïteitsbeleid.

c. Uitstel rapporteringstermijnen
Op 17 april 2020 verlengde EIOPA de termijnen voor de jaarlijkse 

rapportering met acht weken en die voor de kwartaalrapportering 

met twee weken (zie verder).

Op 24 april 2020 bevestigde de FSMA dat deze nieuwe 

rapporteringstermijnen ook zouden doorwerken op Belgisch niveau.

6 Deze “COVID-19-Leidraad inzake continuïteit” is te raadplegen via https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/Pensioenen/covid-19_ibp_

leidraadinzakecontinuiteit.pdf
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d. Wet uitzonderlijke maatregelen: verduidelijking 
toepassingsgebied
Zoals al vermeld ontstond er discussie over het 

toepassingsgebied van de wet van 7 mei houdende uitzonderlijke 

maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake 

pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende 

voordelen inzake sociale zekerheid. 

Deze is enkel van toepassing als er bij de inrichter 

aangeslotenen zijn in technische werkloosheid in het kader 

van de COVID-19-crisis én voor zover het pensioenreglement, 

de solidariteitstoezegging en de betreffende reglementen of 

overeenkomsten aangaande de risicodekkingen niet reeds 

voorzien in een verderzetting van de pensioenopbouw en/

of risicodekkingen tijdens deze periode van technische 

werkloosheid.

De discussie betrof meer bepaald de interpretatie van de 

laatste voorwaarde. Wat als bijvoorbeeld het solidariteitsluik in 

het kader van een sociale pensioentoezegging voorziet in een 

gedeeltelijke verderzetting van de pensioenopbouw in geval 

van tijdelijke werkloosheid: valt men dan wel of niet onder het 

toepassingsgebied van de wet?

De FSMA interpreteerde dit als volgt: “De wetgever beoogt 

de volledige continuïteit van de pensioenopbouw en van alle 

dekkingen alsof de betrokken werknemers actief waren gebleven. 

Als het pensioenreglement slechts voorziet in een beperkte of 

gedeeltelijke verderzetting van de pensioenopbouw (bijvoorbeeld 

een forfaitair bedrag dat lager ligt dan hetgeen waarop de 

werknemer recht zou hebben mocht de tewerkstelling niet zijn 

geschorst) en/of de dekkingen tijdens de periode van tijdelijke 

werkloosheid, zijn de bijzondere coronamaatregelen echter wel 

van toepassing.”

Conclusie is dus dat inrichters van een sociaal plan met een 

forfaitaire gelijkstelling per dag tijdelijke werkloosheid (geviseerd 

door de wet) vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 

7 mei 2020 en dus ook onder de regeling van de automatische 

gelijkstelling, tenzij ze kiezen voor de opt-out (zie hoger).
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5.2. De Europese invalshoek

COVID-19 is uiteraard geen louter Belgisch verhaal, maar trof 

ook Europa. PensioPlus hield haar leden van nabij op de hoogte 

over de werkzaamheden rond COVID-19 van een aantal Europese 

verenigingen.

5.2.1. PensionsEurope

Survey over de impact op de pensioenfondsen

PensionsEurope, de Europese koepelorganisatie, lanceerde 

in maart een survey naar de mogelijke impact op de 

pensioenfondsen naar aanleiding van de volatiliteit op de financiële 

markten. PensioPlus nam een actieve rol op in het verspreiden van 

die survey onder haar leden.

Uit de survey bleek dat de Belgische IBP’s over het algemeen zeer 

goed gefinancierd zijn. Deze vaststelling bleek ook uit de laatste 

stress test van EIOPA en bleef overeind, al was de schok veel 

zwaarder dan die in de oefening van EIOPA.

Over de Belgische IBP’s toonde de survey van 

PensionsEurope dat zij de schok tot dan toe goed konden 

opvangen. Als de toestand op de f inanciële markten erger 

zou worden, zouden er wel herstelplannen nodig zijn. Die 

herstelplannen zou men best spreiden over een langere 

periode om te voorkomen dat bijdragende ondernemingen 

op kor te tijd extra bijdragen zouden moeten betalen. Over 

het algemeen lagen bij de IBP’s de bijdragen hoger dan de 

betalingen, waardoor er geen liquiditeitsproblemen waren. 

Uiteindelijk is tevens gebleken dat er geen specif ieke 

herstelmaatregelen nodig waren. 

PensionsEurope maakte op basis van de survey ook een 

voorlopige beoordeling van de situatie in Europa en besteedde 

daarin aandacht aan de bijdragen, de voordelen, het operationeel 

risico en de communicatie met deelnemers en begunstigden.

PensioPlus informeerde haar leden over de resultaten van deze 

survey.
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Statement COVID-19-crisis 2020

Op 9 april 2020 publiceerde PensionsEurope een Statement inzake de 

COVID-19-crisis. Zij riep Europese en nationale regelgevers en toe-

zichthouders op om nauw samen te werken met de pensioenfondsen-

sector om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen.

Aan volgende 3 maatregelen moest volgens PensionsEurope 

gewerkt worden:

• maatregelen om de druk op (bijkomende) 

financieringsverplichtingen te verlichten;

• maatregelen gericht op het verzekeren van de operationele 

continuïteit van IBP’s;

• maatregelen om de bijdragende ondernemingen te 

ondersteunen.

Dit lag in de lijn met de door PensioPlus voorgestelde acties  

(zie verder).

5.2.2. AEIP

Op 31 maart 2020 publiceerde AEIP een overzicht van de reacties 

en acties op nationaal niveau in antwoord op de verspreiding van 

COVID-19. Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Finland en Italië 

kwamen in dit rapport aan bod. PensioPlus verspreidde deze 

informatie onder haar leden.

5.2.3. EIOPA

In april 2020 bracht EIOPA een mededeling uit over de principes 

voor de beperking van de gevolgen van het coronavirus/COVID-19 

voor de sector van de bedrijfspensioenen. Daarin uitte EIOPA de 

verwachting dat de nationale bevoegde autoriteiten zich zouden 

houden aan een aantal principes op basis van een risicogebaseerde 

en evenredige aanpak, rond volgende onderwerpen:

• liquiditeitspositie;

• financieringssituatie en procycliciteit;

• bescherming van deelnemers en begunstigden;

• communicatie.

Deze principes waren in overeenstemming met de initiatieven van 

de FSMA om de impact van COVID-19 te beperken.

De wijzigingen in de rapporteringstermijnen die EIOPA in deze 

mededeling aankondigde zouden pas invloed hebben op de 

rapporteringstermijnen van de IBP’s aan de FSMA op basis van 

een bijkomend besluit van de ECB (zie hoger).

Jaarverslag 2020 / De COVID-19-crisis



5.2.4. Europese toezichthoudende autoriteiten: 
gezamenlijk risicobeoordelingsverslag over de 
financiële sector

In september bracht het Joint Committee van de 

Europese toezichthoudende autoriteiten een gezamenlijk 

risicobeoordelingsverslag uit over de financiële sector in het kader 

van COVID-19.

Dit rapport startte met een analyse van de marktontwikkelingen 

met het oog op de pandemie. Ook de risico’s waarmee onder 

meer de pensionfondsen zich geconfronteerd zien, kwamen aan 

bod.

De Europese toezichthoudende autoriteiten formuleerden 

verschillende aanbevelingen aan de financiële instelling in het 

algemeen.

Specifiek over de pensioenfondsen werd in het verslag erkend 

dat de IBP’s zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis 

en het aanhoudend lage renteklimaat. Dat zou op zijn beurt 

kunnen leiden tot een aanzienlijke daling van de dekkingsgraad. 

De Europese toezichthoudende autoriteiten wezen ook op de 

heterogeniteit van de bedrijfspensioenstelsels in Europa en 

legden daarbij de nadruk op de verschillen tussen de lidstaten 

wat betreft de mate waarin risico’s gedragen worden door 

deelnemers en uitkeringsgerechtigden, de IBP’s, sponsors en 

pensioenbeschermingsregelingen. De conclusie was dat de 

langetermijngevolgen voor de huidige bedrijfspensioenregelingen 

onzeker blijven en zullen afhangen van de ernst en de duur 

van de economische crisis. De pandemie kan leiden tot 

liquiditeitsdruk, terwijl zowel de sponsorende ondernemingen als 

de aangeslotenen wellicht in financiële moeilijkheden zullen komen.

Toen de financiële markten zich herstelden, bleek dat de 

pensioenfondsen de crisis goed doorgekomen zijn. Toch bleef 

voorzichtigheid geboden, gelet op de onzekere toekomst.
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5.3. PensioPlus ondersteunt haar leden

Ook in deze bijzondere context bleef PensioPlus trouw aan haar 

missie en engagement naar haar leden en bleef zij werken rond 

haar vier kerntaken: vertegenwoordigen, informeren, vormen en 

netwerken.

5.3.1. PensioPlus informeert

Prudente richtlijnen

Onmiddellijk op 13 maart 2020, de dag waarop de federale 

regering allerlei maatregelen nam met de bedoeling de 

verspreiding van het coronavirus in te perken, stuurde PensioPlus 

een nota uit naar haar leden. Daarin werden een aantal richtlijnen 

hernomen die bijdragen tot een prudente bedrijfsvoering voor 

OFP’s. PensioPlus gaf de raad de focus te leggen op continuïteit, 

met een pragmatische aanpak.

Rond de organisatie van vergaderingen van operationele 

organen lijstte PensioPlus een aantal wettelijke principes en 

adviezen op. In eerste instantie vormen de statuten en/of het 

intern reglement van de OFP’s de leidraad voor modaliteiten, 

termijnen en voorwaarden voor de oproeping, het verloop en 

de besluitneming. PensioPlus wees ook op de mogelijkheid 

van een schriftelijke procedure, die evenwel (overeenkomstig 

de ‘normale’ regels – zie hoger) niet mogelijk is voor de 

goedkeuring van de jaarrekening.

Dit alles vertaalde PensioPlus in heel concrete en praktijkgerichte 

adviezen.

Een ander punt dat PensioPlus onder de aandacht 

bracht, was het continuïteitsbeleid als onderdeel van het 

governancesysteem, waar de Raad van Bestuur verantwoordelijk 

voor is. Het continuïteitsbeleid – dat ook handelt over 

noodplannen - moet erop gericht zijn de nodige mitigerende 

maatregelen te kunnen nemen bij een ernstige en niet-

geplande onderbreking van de werkzaamheden, met als doel 

die werkzaamheden zo snel mogelijk verder te zetten of te 

hervatten, en ervoor te zorgen dat de essentiële gegevens 

beschermd zijn.
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Voor de noodplannen, die een concrete uitwerking van de 

principes van een continuïteitsbeleid zijn, somde PensioPlus een 

reeks mogelijke maatregelen op. PensioPlus wees ook op het 

belang van het documenteren van vastgestelde tekortkomingen 

en genomen beslissingen in gevallen waar het continuïteitsbeleid 

uitgetest zou worden.

In het licht van de COVID-19-pandemie benadrukte PensioPlus 

nog het belang van een degelijk risicobeheer, zowel betreffende 

operationele risico’s als in verband met de impact op de 

financiële markten.

Financiële toestand 

Begin april informeerde PensioPlus haar leden over de stand van 

zaken van de financiële toestand van IBP’s. Het ging over een 

schatting van het rendement op het einde van het eerste kwartaal 

van 2020, op basis van de gemiddelde assetallocatie van de 

sector eind 2019.

Een eerste vaststelling was dat de pensioenfondsen in 

dat kwartaal weliswaar een substantiële f inanciële schok 

ondergingen, maar dat die minder uitgesproken was dan die 

waarmee EIOPA rekening hield in het kader van de stress 

testen 2019. PensioPlus stelde vast dat de conclusie van EIOPA 

voor de Belgische IBP’s nog steeds geldig was: de Belgische 

pensioenfondsensector hield, gemiddeld genomen, ook onder 

deze extreem gespannen economische toestanden stand. De 

funding ratio’s waren op het eind van het eerst kwartaal 2020 

door de marktsituatie aanzienlijk geslonken. De in het verleden 

opgebouwde buffers bewezen echter hun nut waardoor 

de pensioenfondsen hun kortetermijnverplichtingen konden 

nakomen zonder dat er onmiddellijk bijstortingen van de 

inrichters nodig waren.

Toch pleitte PensioPlus ervoor de herstelplannen indien nodig 

voldoende in de tijd te kunnen spreiden, omwille van de 

uitzonderlijke situatie.

PensioPlus bleef de financiële toestand gedurende heel 2020 

monitoren. Toen de financiële markten zich herstelden, bleek 

dat de pensioenfondsen er goed doorgekomen zijn en geen 

herstelplannen nodig hadden. Toch blijf t voorzichtigheid 

geboden in de toekomst, zolang de COVID-19-pandemie 

aanhoudt.
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5.3.2. PensioPlus vertegenwoordigt

Onze ledenbevraging

Om de belangen van de sector goed te kunnen behartigen, 

lanceerde PensioPlus een snelle bevraging bij haar leden rond 

problemen in de sector door de coronacrisis. Dit resulteerde 

in een inventaris van aandachtspunten om aan te kaarten bij de 

beleidsmaker in het kader van eventuele steunmaatregelen.

Rond enkele punten werden 

concrete voorstellen uitgewerkt en 

voorgesteld. PensioPlus wilde met 

deze voorstellen ervoor zorgen 

dat IBP’s zich kunnen focussen 

op hun essentiële taken, waarbij 

continuïteit en pragmatisme voorop 

staan. Over al deze onderwerpen 

informeerde PensioPlus haar leden 

ook regelmatig.

5.3.3. PensioPlus vormt en biedt gelegenheid 
om te netwerken

Door de uitzonderlijke situatie zag PensioPlus zich genoodzaakt 

haar geplande activiteiten (infosessies, seminaries, lunchcauserieën, 

BPA® en werkgroepen) niet meer ter plaatse te organiseren. Na 

een korte onderbreking werden al die activiteiten hervat via een 

elektronisch platform (voor een overzicht: zie verder).

Op die manier bleef PensioPlus ook in het nieuwe normaal haar 

leden vormen en bood het hun de gelegenheid om te netwerken.

Jaarverslag 2020 / De COVID-19-crisis



Jaarverslag 2020 / De COVID-19-crisis

ROND VOLGENDE PUNTEN WERDEN CONCRETE VOORSTELLEN  
UITGEWERKT EN VOORGESTELD: 

1. Aanpassing Statement of Investment Principles (SIP): in de 

keuzes en beslissingen in het SIP was niet noodzakelijkerwijs rekening 

gehouden met het extreme scenario dat zich aftekende door de 

COVID-19-pandemie. Aanpassingen aan de SIP vragen dat een 

eerder lang proces doorlopen wordt. PensioPlus suggereerde om de 

IBP’s in staat te stellen snel te reageren en de nodige bijsturingen 

door te voeren op basis van het prudent person principle.

2. Herstelplannen: PensioPlus pleitte voor flexibiliteit voor alle 

IBP’s (inclusief de pan-Europese pensioenfondsen) aangaande 

de herstelmaatregelen. Zo krijgen de achterliggende bijdragende 

ondernemingen de mogelijkheid om bijkomende stortingen naar 

aanleiding van een onderfinanciering, zowel voor de korte- als voor 

de langetermijnvoorzieningen, te spreiden in de tijd en een herstel 

van de financiële markten maximaal te benutten.

3. Versoepeling van de rapporteringsverplichtingen: PensioPlus 

wees erop dat het cruciaal was voor IBP’s om zich in eerste instantie 

te kunnen focussen op operationele continuïteit en vroeg daarom 

een uitstel voor de rapporteringsverplichtingen met betrekking tot 

de situatie op 31 december 2019 en het eerste kwartaal van 2020, 

zowel voor de nationale rapporteringen als voor de rapporteringen 

voor de ECB/EIOPA. PensioPlus werkte intensief samen met de 

(nationale en Europese) toezichthouders om bijkomende informatie 

en duiding te geven waar nodig. Verschillende termijnen werden 

inderdaad opgeschoven (zie hoger).

4. Gelijkstelling van perioden van economische werkloosheid met 

daadwerkelijk gewerkte periodes: het stelsel van de tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht werd naar aanleiding van de 

COVID-19-crisis uitgebreid naar alle sectoren. PensioPlus ijverde 

ervoor dat deze periodes van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld 

zouden worden aan daadwerkelijk gewerkte periodes, zodat de 

deelnemers geen pensioenrechten zouden verliezen, ook als dat niet 

voorzien zou zijn in het pensioenreglement. Daarom was het nodig 

ervoor te zorgen dat de door de werkgever betaalde bijdragen 

aftrekbaar zouden blijven, en ook, indien nodig, de overname door 

de inrichter van de betaling van de persoonlijke bijdragen. De 

wetgever voorzag in een adequaat kader (zie hoger).
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6.  PensioPlus volgt het wettelijk en reglementair  
kader op de voet

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 2019 was er heel wat beweging op gebied van 

regelgeving. De voornaamste wijzigingen in 2020 zijn hierna 

hernomen

6.1.1. Wet houdende automatische verderzetting 
pensioenopbouw en risicodekkingen gedurende 
tijdelijke werkloosheid COVID-19

Zie hoofdstuk 5. 



6.1.2. Update wetsvoorstel omzetting 
aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Op 4 oktober 2019 werd het wetsvoorstel houdende 

omzetting van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn ingediend 

bij de Kamer7. Deze richtlijn had eigenlijk al midden 2019 

moeten omgezet geweest zijn. Zij streeft naar een grotere 

langetermijnbetrokkenheid bij institutionele beleggers (waaronder 

pensioenfondsen) in de bedrijven waarin ze beleggen. Voor 

pensioenfondsen voerde het wetsvoorstel 2 nieuwigheden in: 

enerzijds moeten IBP’s voortaan een “betrokkenheidsbeleid” 

opstellen (of minstens een argumentatie waarom er geen 

werd opgesteld), en anderzijds moeten zij beschrijven hoe de 

voornaamste elementen van hun beleggingsstrategie inzake 

aandelen afgestemd zijn op het profiel en de looptijd van hun 

langetermijnverplichtingen.

Deze laatste verplichting zorgt er onder meer voor dat 

pensioenfondsen de met hun vermogensbeheerder(s) afgesproken 

regeling die hen ertoe aanzet om de beleggingsstrategie 

en -beslissingen in overeenstemming te brengen met de 

verplichtingen van de IBP, openbaar moeten maken. Doet de 

IBP dit niet, dan moet zij duidelijke en gemotiveerde redenen 

aanhalen waarom de vereiste informatie niet is verstrekt (“comply 

or explain”).

Er werd een amendement ingediend op het wetsvoorstel om de 

inhoud van deze verplichting verder te verduidelijken, zoals dit 

trouwens ook het geval is in de Richtlijn. Het amendement strekte 

er met andere woorden toe om te komen tot een meer getrouwe 

vertaling van de Richtlijn in de Belgische wet.

IBP’s moeten bijgevolg enkele 

punten met betrekking tot 

de overeenkomsten met hun 

vermogensbeheerder(s) openbaar 

maken. IBP’s moeten deze informatie 

opnemen in hun SIP, dan wel in hun 

jaarverslag. Deze gegevens moeten 

jaarlijks worden geactualiseerd tenzij 

er geen materiële wijziging is.

Dit wetsvoorstel werd op 9 april 2020 aangenomen in de Kamer 

en op 6 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

7 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 betreft het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders.
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IBP’S MOETEN BIJGEVOLG VOLGENDE PUNTEN MET 
BETREKKING TOT DE OVEREENKOMSTEN MET HUN 
VERMOGENSBEHEERDER(S) OPENBAAR MAKEN:   

1. een beschrijving van de manier waarop de vermogensbeheerder(s) ertoe worden aangezet om hun 

beleggingsstrategie en -beslissingen in overeenstemming te brengen met het profiel en de looptijd 

van de langetermijnverplichtingen van de IBP;

2. een beschrijving van de manier waarop de vermogensbeheerder(s) ertoe worden aangezet 

om beleggingsbeslissingen te nemen op basis van beoordelingen van de financiële en niet-

financiële prestaties op middellange tot lange termijn van de vennootschap waarin is belegd, en in 

voorkomend geval aanzet tot betrokkenheid bij vennootschappen waarin is belegd om hun prestaties 

op middellange tot lange termijn te verbeteren;

3. een beschrijving van de manier waarop de evaluatiemethode, de tijdshorizon voor deze evaluatie en 

de vergoeding voor de vermogensbeheerdiensten worden afgestemd op het profiel en de looptijd 

van de langetermijnverplichtingen van de IBP, en hoe deze de absolute langetermijnprestaties in 

aanmerking nemen;

4. hoe de IBP toezicht uitoefent op de aan de omloopsnelheid van de portefeuille verbonden kosten 

die vermogensbeheerder(s) maakt (maken), hoe de beoogde omloopsnelheid van de portefeuille 

wordt vastgesteld en hoe daarop toezicht wordt uitgeoefend;

5. de looptijd van de regelingen met de vermogensbeheerder(s).

7 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.

Jaarverslag 2020 / PensioPlus volgt het wettelijk en reglementair kader op de voet



6.2. Fiscaliteit

6.2.1. Taxatie volledige loopbaan
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VERDUIDELIJKING NOTIE “VOLLEDIGE LOOPBAAN”   

De wet van 27 februari 2019 tot wijziging van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen zorgde voor een aanpassing wat betreft de notie 

wettelijke pensioenleeftijd voor de verkrijging van het fiscaal gunstregime 

bij de uitbetaling van pensioenkapitalen. Werknemers en zelfstandigen die 

naar aanleiding van hun wettelijke pensionering op basis van een volledige 

loopbaan hun pensioenkapitaal ontvangen, kunnen genieten van een 

verlaagd tarief van 10%, zelfs al gebeurt deze uitkering vóór de leeftijd 

van 65 jaar.

Met de circulaire 2019/C/135 over de notie “effectief actief ” en “volledige 

loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving” van 19.12.2019 

verduidelijkte de fiscus wat er verstaan moet worden onder de notie 

“volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving”. Dit begrip 

werd in overleg met de Federale Pensioendienst ingevuld als zijnde een 

loopbaan van minstens 45 jaar waarvan elk jaar de voorwaarde vervult 

om in aanmerking genomen te worden voor het vervroegd pensioen.

In de werknemersregeling gaat het om een loopbaanvoorwaarde van 

45 jaar x 104 dagen. In de regeling voor zelfstandigen gaat het om 

een loopbaanvoorwaarde van 45 jaar x 2 kwartalen. Een kwartaal komt 

overeen met 78 dagen (312 dagen /4).

Met de studieperiodes mag geen rekening worden gehouden voor de 

berekening van de loopbaan. Het gaat hier immers om de berekening van 

de loopbaan in het kader van de opening van het recht op een vervroegd 

rustpensioen.

Belastingplichtigen met een volledige loopbaan als werknemer of met 

een gemengde loopbaan werknemer/ambtenaar-zelfstandige, kunnen bij 

de Federale Pensioendienst een attest van loopbaanoverzicht opvragen. 

Belastingplichtigen die uitsluitend een loopbaan als zelfstandige hebben 

gepresteerd moeten een attest opvragen bij het Rijksinstituut voor de 

sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).

Via dat attest kunnen de betrokken pensioeninstellingen een correcte 

fiche 281.11 opstellen en de correcte bedrijfsvoorheffing inhouden en 

storten aan de Schatkist. De belastingplichtige moet dit attest op vraag 

van de administratie kunnen voorleggen om te bewijzen dat het correcte 

belastingstelsel werd toegepast.
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WAT TE DOEN NA INHOUDING VAN TE VEEL  
BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ “VOLLEDIGE LOOPBAAN”?   

Na haar eerdere verduidelijking van de notie “volledige loopbaan”, 

lichtte de administratie in een addendum (d.d. 21 februari 2020) toe 

wat er moet gebeuren wanneer er te veel bedrijfsvoorheffing werd 

ingehouden en doorgestort. Specifiek gaat het over de situatie waarbij 

de belastingplichtige recht heeft op het gunstregime van 10%, terwijl de 

pensioeninstelling 16,66% BV inhield.

In de regel zal de te veel ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing 

worden verrekend met de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting. 

Wanneer de bedrijfsvoorheffing meer bedraagt dan de uiteindelijk 

verschuldigde belasting, wordt het verschil terugbetaald aan de 

belastingplichtige. Het is enkel als de belastingplichtige (naderhand) 

het nodige bewijs aan de pensioeninstelling bezorgt én indien de 

pensioeninstelling daartoe bereid is, dat deze laatste het nodige zal 

doen (via het indienen van een negatieve aangifte in Finprof of via 

een bezwaarschrift), om de te veel ingehouden en doorgestorte 

bedrijfsvoorheffing te recupereren en vervolgens door te storten aan de 

betrokken belastingplichtige.

PensioPlus goot dit in een overzichtelijk schema voor haar leden.
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6.2.2. KB BV voor pan-Europese 
pensioenfondsen: mogelijkheid tot aanvraag 
uitstel voor de fiches 281.79

Op 28 oktober 2019 werd het 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. Dit Koninklijk Besluit legt meer bepaald de 

inhoud vast van de individuele fiches die de pensioenfondsen in 

dit kader aan de fiscale administratie moeten bezorgen.

Al 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 opgebracht. 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 dus gedaan met het KB van 14 oktober 2019.

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. Bijgevolg moesten 

de fiches met betrekking tot de in 2019 uitbetaalde pensioenen 

worden ingediend vóór 31 maart 2020. Omdat er zich een aantal 

problemen voordeden, konden de pensioeninstellingen uitstel 

vragen tot 15 april 2020.

PensioPlus informeerde hierover zijn leden.
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6.2.3. Vlerick onderzoekt het parafiscaal  
regime van verloning

De Vlerick Business School heeft een diepgaand onderzoek 

gedaan naar de parafiscale behandeling van verschillende 

beloningsinstrumenten. Ze polste bij 293 bedrijven hoe tevreden 

zij zijn met het huidige regime, welke obstakels zij vandaag 

ervaren en wat hun voorkeuren zijn voor de toekomst. Uit 

deze bevraging blijkt dat slechts 6 op 100 Belgische bedrijven 

tevreden zijn met de huidige loonfiscaliteit. Over de fiscaliteit van 

de aanvullende pensioenen zijn de ondervraagde werkgevers 

daarentegen over het algemeen wel tevreden.

Voor de toekomst pleitten de bevraagde ondernemingen voor 

een verlaging van de loonfiscaliteit op het vaste en variabele 

salaris, gecompenseerd door een vermindering van het aantal 

fiscale gunstregimes op extralegale voordelen. Volgens het 

onderzoek moeten, in het kader van een mogelijke hervorming 

van de loonfiscaliteit, de gunstregimes worden opgebouwd rond 

enkele maatschappelijke prioriteiten zoals o.m. pensioen en 

gezondheidszorg.

Dit onderzoek is uitermate belangrijk omdat het richtinggevend kan 

zijn in het licht van de in het nieuwe Regeerakkoord aangekondigde 

fiscale hervorming “om het belastingstelsel te moderniseren, te 

vereenvoudigen, meer rechtvaardig, meer neutraal te maken”. 

Specifiek inzake de personenbelasting heeft de regering aangegeven 

te streven naar “een vereenvoudiging waarbij aftrekposten, 

belastingverminderingen en uitzonderingsregimes zo veel mogelijk 

uitdoven en waarbij we een geleidelijke verschuiving organiseren 

van alternatieve verloningsvormen richting verloning in euro’s”.

PensioPlus onderschreef ten volle de oproep van Professor Baeten 

van de Vlerick Business School om bij een fiscale hervorming de 

nodige aandacht te schenken aan maatschappelijke prioriteiten zoals 

pensioen. Als men – zoals aangekondigd in het regeerakkoord – 

verder werk wil maken van een veralgemening van de 2e pijler, dan 

is een geschikt parafiscaal kader cruciaal om ervoor te zorgen dat 

iedereen op termijn kan beschikken over een adequaat inkomen 

na pensionering. Gezien aanvullende pensioenen van alle betrokken 

partijen een langetermijnengagement vereisen, is stabiliteit 

essentieel om vertrouwen in het systeem te vrijwaren en moet 

er dus blijvend worden voorzien in een bestendig en duurzaam 

parafiscaal kader voor de 2e pijler.



6.2.4. Geen BTW op risicobeheerfunctie

Een aantal leden van PensioPlus formuleerde de vraag of de 

diensten verstrekt door de risicobeheerfunctie (in de hypothese 

dat deze uitbesteed is) al dan niet onderworpen zijn aan BTW.

 

Artikel 44 § 3, 11° WBTW bepaalt dat “het beheer van de 

organismen voor de financiering van pensioenen, bedoeld in 

artikel 8 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht 

op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van BTW 

vrijgesteld is”. Dit artikel wordt verduidelijkt in circulaire nr. AOIF 

22/2008 (E.T.113.316) dd. 17.06.2008.

De circulaire definieert drie grote categorieën: financiële diensten 

(die vrijgesteld zijn), materiële en technische diensten (die 

niet vrijgesteld zijn) en ten slotte diensten van administratief 

beheer die vrijgesteld zijn op voorwaarde dat ze kenmerkend 

en essentieel zijn voor het beheer van een OFP en over het 

geheel genomen een afzonderlijk geheel vormen. De circulaire 

geeft vervolgens een aantal voorbeelden. Diensten verleend 

door de interne auditor en de compliance officer worden geacht 

niet onder de BTW-vrijstelling te vallen aangezien deze taken 

behoren tot de controle op en het toezicht van de activiteiten 

van een OFP. Diensten vanwege de actuariële functie inzake 

de beheersactiviteiten van een OFP waarvoor het wettelijk en 

reglementair kader de tussenkomst van de actuariële functie 

voorschrijft alsook diensten verstrekt door actuarissen betreffende 

de actuariële aspecten van het beheer van de activa en passiva 

van een OFP, kunnen dan weer wel genieten van de BTW-

vrijstelling. 

Maar welke kwalificatie moet gegeven worden aan de taken van 

de verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie? Maken ze 

deel uit van het beheer van een OFP, of van de controle en het 

toezicht op de activiteiten van een OFP? De circulaire houdt geen 

rekening met de nieuwigheden in de WIBP aangebracht door de 

wet van 11 januari 2019, waaronder de verplichte instelling van een 

verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie.

De WIBP voorziet dat een IBP moet beschikken over een 

doeltreffend governancesysteem dat voor een gezonde en 

prudente bedrijfsvoering zorgt en o.m. een doeltreffend 

risicobeheersysteem omvat met de aanstelling van een 

risicobeheerfunctie. De risicobeheerfunctie is actief betrokken 

bij het uitstippelen van de risicostrategie en het opzetten van het 

risicobeheersysteem van de IBP en bij alle beleidsbeslissingen die 
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een significante invloed hebben op de risico’s. Verder waakt zij 

erover dat het risicobeheersysteem alle risico’s waarmee de IBP in 

aanraking komt omvat en ziet hij toe op de goede toepassing van 

het risicobeheersysteem.

De instelling van een risicobeheerfunctie is wettelijk verplicht en 

maakt een cruciaal onderdeel uit van een gezonde en prudente 

bedrijfsvoering van de IBP. Deze taken zijn dan ook kenmerkend 

en essentieel voor het beheer van een OFP en vormen over het 

geheel genomen een afzonderlijk geheel. Bijgevolg is PensioPlus 

van mening dat zij wel degelijk genieten van de BTW-vrijstelling 

voorzien in artikel 44 § 3, 11° WBTW. Dit werd door de BTW-

Administratie ook bevestigd.

6.2.5. Rapport Hoge Raad Financiën

In mei 2020 publiceerde de Hoge Raad van Financiën (HRF) zijn 

langverwachte advies inzake de verlaging van de lastendruk op 

arbeid en de mogelijkheden voor de financiering ervan. Eind 

2017 had toenmalig minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, 

de Raad gevraagd om een omvangrijke studie uit te voeren naar 

“de mogelijke pistes die kunnen worden aangereikt voor een 

eventuele volgende grote belastinghervorming vanaf 2019. Deze 

studie kan de bouwstenen aanreiken waarmee een volgende 

federale regering aan de slag kan.”

Het rapport behandelt de pijnpunten van de Belgische 

personenbelasting en sociale zekerheid en beschrijft een aantal 

mogelijke pistes voor een hervorming van de personenbelasting. 

Ter zake voorziet de afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit van 

de HRF naast een basisscenario – zijnde de verhoging van het 

belastingvrije minimum per belastingplichtige (tot het niveau van 

het leefloon) en de afschaffing van de bijzondere bijdrage inzake 

sociale zekerheid – zes andere mogelijke scenario’s, gaande 

van parametrische aanpassingen (verlaging van de progressieve 

tarieven, een belastingschaal waar nog twee tarieven overblijven, 

uitvlakken van de hoge marginale tarieven) tot meer structurele 

wijzigingen (dual income taks, vlaktaks, volledige globalisering van 

de inkomsten).

Het rapport bevat ten slotte tientallen compenserende 

maatregelen om deze hervorming te financieren, waarbij 

opengelaten wordt of de operatie budgetneutraal moet zijn. Het 



betreft een opsomming van de verschillende mogelijkheden, 

zonder dat de HRF een duidelijke aanbeveling of enige uitspraken 

doet over de opportuniteit ervan. In dit overzicht wordt 

inzake pensioenen uitsluitend gesproken over het afschaffen 

of het voorwaardelijk beperken van het gunstregime inzake 

pensioensparen. Het is slechts in de annexen aan het rapport dat 

er nog andere denkpistes inzake pensioenen worden opgeworpen, 

zoals bijvoorbeeld een mogelijke verhoging van de aanslagvoet 

op pensioenkapitalen en een verscherping van de controle van de 

80%-grens. Het is belangrijk om te onderstrepen dat er op dit 

vlak geen unanimiteit was in de HRF. Er werd dan ook beslist om 

een meerderheids- en minderheidsvisie op te nemen. Zo gingen 

de aanhangers van de minderheidsvisie o.m. niet akkoord met het 

optrekken van de belastingtarieven op kapitaaluitkeringen van de 

2e pijler.

Aangezien aanvullende pensioenen een langetermijnengagement 

vereisen van alle betrokken partijen is stabiliteit cruciaal om 

vertrouwen in het systeem te vrijwaren. PensioPlus blijft dan ook 

pleiten voor een stabiel fiscaal en parafiscaal kader zoals dat 

vandaag bestaat.

6.2.6. Effectentaks

Op 5 januari 2021 werd het veelbesproken wetsontwerp 

houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de 

effectenrekeningen ingediend in de Kamer.

De voorgestelde taks is een jaarlijkse belasting (van 0,15%) 

op het aanhouden van een effectenrekening en heeft als 

heffingsgrondslag de gemiddelde waarde van de belastbare 

financiële instrumenten die worden aangehouden op die 

effectenrekening. Er werd dus gekozen om een taks in te voeren 

op het medium dat dient om financiële instrumenten te beheren 

en te centraliseren, namelijk de effectenrekening.

De taks zal worden geheven op effectenrekeningen met een 

gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten van 

meer dan 1 miljoen EUR.

Wat betreft het toepassingsgebied van de taks wordt, tenzij 

in een aantal limitatief omschreven uitzonderingsgevallen (zie 

hierna), geen acht geslagen op de aard of identiteit van de 
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titularis van de rekening, noch op de aard van de juridische 

rechten (naakte eigendom, vruchtgebruik). De taks viseert dus de 

effectenrekeningen als dusdanig en betreft bijgevolg in principe 

alle effectenrekeningen die worden aangehouden door natuurlijke 

personen, inbegrepen die onderworpen aan de belasting der 

niet-inwoners, alsook alle effectenrekeningen aangehouden door 

rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, de 

rechtspersonenbelasting of aan de belasting der niet-inwoners.

Het wetsontwerp sluit evenwel een aantal financiële instellingen 

– zoals verzekeraars en IBP’s - uit van de taks voor zover de 

effectenrekening wordt aangehouden voor eigen rekening van 

deze ondernemingen. In de memorie van toelichting preciseert de 

wetgever verder dat effectenrekeningen aangehouden in het kader 

van de noodzakelijke belegging van tegoeden van “2e pijler”-

pensioentoezeggingen, niet aan de taks onderworpen worden.

De niet-geëxternaliseerde “1e pijler”-pensioentoezeggingen in de 

publieke sector worden (onder bepaalde voorwaarden) evenmin 

gevat door de effectentaks. Het wetsontwerp voorziet immers in 

een vrijstelling in hoofde van “de entiteiten die zich uitsluitend 

toeleggen op verrichtingen van het beheer en het beleggen van 

fondsen, ingezameld om wettelijke en aanvullende pensioenen toe 

te kennen”. 

Op basis van het ontwerp zijn met andere woorden 

effectendossiers aangehouden in het kader van wettelijke (1e 

pijler) en aanvullende (2e pijler) pensioenopbouw in principe niet 

gevat door de effectentaks.

Het PensioPlus-team volgde dit dossier van nabij op en blijft dat 

ook doen.
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6.3. Circulaires, mededelingen, publicaties en 
consultaties van de FSMA

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

Na raadpleging van de sec tor vaardigde de FSMA op 30 

september 2019 een nieuw reglement uit betref fende de 

regelmatige rappor tering door IBP’s. Dit reglement werd 

bekrachtigd bij Konink li jk Besluit van 17 december 2019. 

De nieuwe regels traden in werking op 24 december 

2019.

6.3.2. FSMA: COVID-19 – informatie voor 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Zie hoofdstuk 5.

6.3.3. FSMA: COVID-19 – leidraad inzake 
continuïteit

Zie hoofdstuk 5.

6.3.4. Nieuwigheden in de FSMA-berichtgeving 
voor IBP’s inzake COVID-19

Zie hoofdstuk 5.

6.3.5. Rapporteringstermijnen uitgesteld

Zie hoofdstuk 5.
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6.3.6. FSMA verduidelijkt toepassingsgebied 
wet uitzonderlijke maatregelen in het kader 
van COVID-19-pandemie inzake aanvullende 
pensioenen

Zie hoofdstuk 5.

6.3.7. Omzetting Shareholders Rights Directive 
(FSMA_2020_07 d.d. 30/06/2020)

De Shareholders Rights Directive werd in de Belgische 

wetgeving omgezet door de wet van 28 april 2020 tot 

omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijzigingen 

van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de 

langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en 

houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en 

verenigingen (zie hoger).

Met haar mededeling wil de FSMA de aandacht van 

de IBP’s vestigen op een aantal nieuwe wettelijke 

transparantieverplichtingen als gevolg van deze wet.

6.3.8. Tevredenheidsonderzoek van de FSMA 
met de medewerking van Sigedis

In het najaar van 2020 startte de FSMA met medewerking van 

Sigedis een enquête om de tevredenheid te meten van de 

deelnemers over de informatie die ze krijgen over hun aanvullend 

pensioen. Dat tevredenheidsonderzoek verliep volledig anoniem 

via de site mypension.be. Doel van dit onderzoek was na te 

gaan wat er speelt onder de aangeslotenen en welke issues zij 

als problematisch ervaren. Daarnaast werd ook aandacht besteed 

aan de problemen die zich voordoen bij het leggen van contacten 

met pensioeninstellingen.Het ging daarbij onder meer om de 

duidelijkheid van de informatie, hun inschatting of de beschikbare 

informatie toereikend en begrijpelijk is, hun kennis van de kosten 

die aan hun aanvullend pensioen ten laste komen, hun begrip van 

de bedragen die ze bij pensionering ontvangen. Ook werd de lijst 

van de pensioeninstellingen opgevraagd.

De resultaten van dit onderzoek moeten de FSMA helpen om de 

juiste accenten te leggen in hun toezichtsbeleid.

PensioPlus zorgde mee voor de verspreiding van de enquête 

onder haar leden en volgt de resultaten verder op.
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6.4. Commissie voor aanvullende pensioenen

De Commissie aanvullende pensioenen bracht in 2020 twee 

adviezen uit.

Het eerste advies draagt nummer 39 en dateert van 17 april 

2020. Het betreft een advies aangaande het wetgevend initiatief 

tot het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen 

voor de werknemers die zich naar aanleiding van de COVID-19-

crisis in tijdelijke werkloosheid bevinden.

Het tweede advies draagt het nummer 40 en dateert van 

17 december 2020. Dit advies werd uitgebracht op vraag 

van de minister en kadert in een onderzoek dat de FSMA 

uitvoerde aangaande de financiering van vasteprestatieplannen 

georganiseerd via een groepsverzekering. In tegenstelling tot 

een pensioenfonds kan men binnen een groepsverzekering 

nog steeds financieren aan de minimale regels, zijnde MR/FR 

6%. Bij gebrek aan een meer prudent regelgevend kader voor 

groepsverzekeringen benadrukte de FSMA dat het wenselijk is 

om toch te opteren voor meer prudente financieringsmethodes 

en bovendien de nodige transparantie te bieden aangaande 

de financiering aan de inrichter en de vertegenwoordigers 

van de aangeslotenen en hun rechthebbenden. In het advies 

werd gepleit voor een regelmatige opvolging van deze 

situatie om desbetreffend eventuele verdere vervolgacties te 

ondernemen. Een verstrenging van de financieringsvereisten 

voor groepsverzekeringen werd gegeven de omstandigheden 

niet opportuun geacht.

Verdere onderwerpen die in de loop van 2020 aan bod 

kwamen zijn:

• een aantal toepassingsvragen aangaande de 

overlijdensdekking ten belope van de verworven reserves;

• toelichting bij het jaarlijks sectoroverzicht 2020 zoals ter 

beschikking gesteld door FSMA.
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6.5. Commissie voor het vrij aanvullend pensioen voor 
zelfstandigen

In 2020 heeft de Commissie voor de aanvullende pensioenen 

voor zelfstandigen een advies uitgebracht aangaande de 

impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor 

zelfstandigen.

6.6. Sigedis

6.6.1. DB2P en het pensioenoverzicht

De IORP II-richtlijn zoals omgezet in nationaal recht (WIBP) 

voorziet een aantal bijkomende informatie-elementen voor 

aangeslotenen, zowel actieven als slapers. 

Deze nieuwe bepaling zou – zonder wijziging van de sociale 

wetgeving – tot gevolg hebben gehad dat IBP’s jaarlijks 

opnieuw pensioenfiches naar de slapers zouden moeten sturen, 

een verplichting die al in 2016 afgeschaft werd. PensioPlus 

ondernam verschillende stappen om hieraan te verhelpen.

Op initiatief van PensioPlus werd door de wet van 13 april 

2019 houdende diverse bepalingen inzake pensioenen 

(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 april 

2019) de zogenaamde “Sigedis-wet” (de programmawet 

van 27 december 2006) aangepast. Overeenkomstig de 

nieuwe bepalingen verloopt de communicatie via Sigedis 
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en MyPension, waardoor een jaarlijkse ver zending van 

pensioenf iches aan slapers wordt vermeden.

Aangezien de hiervoor nodige gegevens slechts gedeeltelijk 

beschikbaar waren in de DB2P-databank was het oppor tuun 

om de ontbrekende gegevens toe te voegen, om te 

vermijden dat pensioenfondsen alsnog zouden worden 

geconfronteerd met nieuwe administratieve lasten.

Daar toe heef t PensioPlus, met de ondersteuning van zijn 

DB2P-werkgroep, deze punten met Sigedis besproken. 

De applicaties werden aangepast om de nieuwe 

rekeningstanden “AccountState” zowel online als via batch 

mogelijk te maken. Die wijzigingen in de aangif ten werden 

ook geïntegreerd in MyPension, waardoor de aanpassingen 

zichtbaar werden voor de aangeslotenen.

Concreet gaf dit de burgers de mogelijkheid om de 

bijkomende IORP II-gegevens die door de pensioenfondsen 

zijn aangegeven, te raadplegen.

Tegelijkertijd werden nog een aantal andere aanpassingen in 

MyPension geïmplementeerd waardoor de burgers nu ook de 

mogelijkheid hebben om:

• de details van hun “VAPW”-plannen (vrij aanvullend 

pensioen voor werknemers) te raadplegen;

• de details van hun “Individual Contract”-plannen te 

raadplegen (reserves overgedragen van voormalige 

onafhankelijke bedrijfsleiders);

• de verwachte prestaties te bekijken in de “Individuele 

Verderzetting”-plannen. 

6.6.2. Minimale veiligheidsnormen

De minimale veiligheidsnormen weerspiegelen de basisprincipes 

van informatiebeveiliging, die verplicht zijn voor elke 

socialezekerheidsinstelling, en ook voor elke instelling binnen 

het bredere netwerk. Verder is diezelfde vragenlijst ook van 

toepassing voor elke organisatie die toegang tot het netwerk van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wil verkrijgen of behouden.

De naleving van de minimale veiligheidsnormen wordt 

gecontroleerd door middel van een vragenlijst, die via de 
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Kruispuntbank wordt verzonden en vervolgens ter evaluatie 

wordt voorgelegd aan het sectoraal comité voor sociale 

zekerheid en gezondheid. Deze unieke vragenlijst is van 

toepassing op alle organisaties, ongeacht hun activiteit en/of 

specif ieke kenmerken.

PensioPlus informeerde haar leden over het uitstel van 

de deadline voor het invullen van deze vragenlijst. Verder 

bleef PensioPlus aandringen om de vragenlijst ook aan de 

dienstverleners te bezorgen en om een meer aangepaste lijst 

te voorzien voor pensioenfondsen.

6.6.3. Deadline voor de DB2P-aangifte 
AccountStates 

In de loop van augustus 2020 ving PensioPlus signalen op 

uit de sector dat de deadline van 31 augustus 2020 voor de 

DB2P-aangifte AccountStates niet voor iedereen haalbaar was.

Naar aanleiding van nieuwe informatieverplichtingen in 

de wetgeving werden een aantal wijzigingen technisch 

geïmplementeerd, waaronder de projecties volgens zowel een 

realistisch als een ongunstig scenario, en het meedelen van de 

kosten. Het betrof dus een niet gekend proces. De technische 

specif icaties van deze aanpassingen waren pas bekend bij de 

aanvang van 2020 en door de COVID-19-crisis werden de 

prioriteiten binnen de werking van de IBP’s soms herschikt.

PensioPlus informeerde haar leden erover dat het niet mogelijk 

was nog uitstel te bekomen, omdat de aangiftetermijn wettelijk 

vastligt. Daarom raadde PensioPlus de IBP’s aan om in geval van 

problemen zo snel mogelijk contact te nemen met de FSMA om 

de situatie uit te leggen. Een degelijke toelichting over de aard 

en oorzaak van het probleem, de genomen maatregelen en een 

datum waartegen de aangifte gedaan zou kunnen worden, zou 

de FSMA moeten toelaten om hier al dan niet rekening mee te 

houden bij de controle op de tijdigheid van de aangifte.

6.6.4. Activiteiten Technische Werkgroep 
Sigedis

De werkgroep Sigedis heeft haar prioriteiten voor 2020 

verduidelijkt. Die gaan voornamelijk over de kwaliteit van de 

databank en over de unieke aangifte van betalingen via DB2P.
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Sigedis heeft meerdere problemen met de kwaliteit van de 

gegevens aangekaart en wil verschillende blokkerende anomalieën 

toepassen om die problemen op te lossen.

Het gaat over de aangiftes voor de inactieve inrichters, voor de 

foutieve inrichters, voor de overleden aangeslotenen en voor de 

gepensioneerde aangeslotenen.

PensioPlus vergaderde meerdere keren over dit onderwerp 

met haar leden in verschillende interne werkgroepen. Met de 

leden bracht PensioPlus verschillende redeneringen ter sprake 

waar men rekening mee moet houden. Zo zijn er onder meer 

de gepensioneerden van voor 2016 die geen deel uitmaken 

van een gezamenlijke liquidatie van legale en extralegale 

voordelen, en is er de situatie van bepaalde personen in het 

buitenland.

Ook heeft PensioPlus samen met haar leden vastgesteld bij Sigedis 

dat het belangrijk is een soepele overgangsfase te voorzien alvorens 

de gewenste blokkerende anomalieën in te voeren.

De anomalieën in verband met de inactieve inrichters en de 

foutieve inrichters werden aangepast door het hernemen van een 

niet blokkerende anomalie gedurende twee jaar.

De anomalieën in verband met de overleden en gepensioneerde 

inrichters bleven een punt van discussie. PensioPlus raadpleegt 

hierover uiteraard haar leden. Over de aangifte unieke betalingen 

via DB2P voerde Sigedis in 2020 bilaterale gesprekken met de 

Federale Pensioendienst.

Het was de bedoeling de uitgangspunten, de reikwijdte en 

de rolverdeling, de verschillende processen, de aandachts- en 

discussiepunten en de planning van het project te bespreken. 

Sigedis zou de sector pas in 2021 raadplegen en PensioPlus 

organiseert ter voorbereiding daarop wekelijks werkgroepen met 

haar leden.

PensioPlus benadrukte ook bij Sigedis hoe belangrijk het is 

bepaalde gegevens te hernemen bij de interactie met de 

databank DB2P, bijvoorbeeld de gegevens over het belastingtarief 

op pensioenvoorzieningen. Nadat Sigedis het overzicht op 

MyPension van de pensioenrechten had voltooid voor de IPB’s, 

overeenkomstig de IORP II-richtlijn, kwam PensioPlus met haar 

leden samen voor een bespreking rond een pragmatische 

en gezamenlijke aanpak door de sector, in afwachting van 

het agenderen van de wijziging van de wet betreffende de 

aanvullende pensioenen door de nieuwe legislatuur.
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6.7. Overige actualiteit België

6.7.1. Koninklijk besluit houdende tijdelijke 
aanpassing vennootschaps- en verenigingsrecht

Zie hoofdstuk 5

6.7.2. Rapport Rekenhof

Het Rekenhof onderzocht de doeltreffendheid van het 

overheidsbeleid dat de opbouw van aanvullende pensioenen wil 

aanmoedigen. Dit resulteerde in een “Verslag van het Rekenhof 

aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers” met als titel 

“Aanvullende pensioenen. Doeltreffendheid van het overheidsbeleid 

inzake sociale en fiscale stimulansen” dat gepubliceerd werd in 

november 20208. 

In grote lijnen concludeerde het Rekenhof dat “het overheidsbeleid 

inzake aanvullende pensioenen leidt tot een onbillijke situatie 

en dat het zijn doel, dat erin bestaat een heel groot aantal 

begunstigden een evenwichtige aanvulling op hun wettelijk 

pensioen te bieden, niet bereikt. Het overheidsbeleid biedt 

overigens ruime mogelijkheden om de fiscale en sociale lasten 

te optimaliseren. Dat beleid van optimalisering van de inkomsten 

heeft een grote impact op de overheidsfinanciën. Bovendien 

worden de reguleringsmechanismen van dat beleid niet op 

doeltreffende wijze toegepast. Die vaststellingen kaderen in een 

context van gebrek aan eenheid in het beheer van de gegevens 

over de aanvullende pensioenen”9. 

PensioPlus bestudeerde de door het Rekenhof geformuleerde 

aanbevelingen en besprak ze binnen de Raad van Bestuur. 

8 Zie https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=29c172da-fde3-4f90-afe5-b284153d1419.
9 Uit het persbericht van het Rekenhof naar aanleiding van de publicatie van dit verslag, te raadplegen via de link in vorige voetnoot.
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PensioPlus meent dat alle stakeholders baat hebben bij een zo 

efficiënt mogelijk georganiseerde 2e pijler. Het maatschappelijke 

doel van een IBP bestaat er immers in om een volwaardig 

aanvullend pensioen te voorzien en hoe (kosten)efficiënter dit 

ganse proces verloopt, hoe beter het is voor de aangeslotenen. 

Bijkomende kosten dreigen immers ten koste te gaan van 

het uiteindelijke pensioeninkomen van de deelnemers en 

begunstigden. Toch maakte PensioPlus een aantal kanttekeningen 

bij sommige in het Verslag van het Rekenhof vermelde 

bemerkingen om deze te plaatsen in een ruimere context. 

In dit kader dient voor ogen te worden gehouden dat de 

doelstelling van de 2e pijler erin bestaat om een aanvulling te 

bieden op het wettelijke pensioen. De combinatie van repartitie 

en kapitalisatie is voor iedereen noodzakelijk geworden. De 1e 

en 2e pijler moeten bijgevolg samen in ogenschouw worden 

genomen. Boven het pensioenplafond bouwt men geen wettelijke 

pensioenrechten op en bestaat er dus een grotere nood tot 

aanvulling. Er zullen dus per definitie steeds ongelijkheden zijn 

binnen de 2e pijler. En men moet omzichtig omspringen met het 

toepassen van vergelijkbasissen uit de 1e pijler op de 2e: de 

gelijkheid inzake aanvullende pensioenen situeert zich op een 

bepaalde collectiviteit van aangeslotenen op bedrijfs- of sectoraal 

niveau, en niet op het niveau van de maatschappij. 

Naar aanleiding van het rapport van het Rekenhof, formuleerde 

PensioPlus enkele algemene commentaren:
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NAAR AANLEIDING VAN HET RAPPORT VAN HET REKENHOF,  
FORMULEERDE PENSIOPLUS VOLGENDE ALGEMENE COMMENTAREN:    

1. De door het Rekenhof vastgestelde ongelijkheden 

inzake aanvullende pensioenen moeten (door 

het gebruik van de opgebouwde reserves als 

vergelijkingsbasis) worden geplaatst in hun 

historische context: men vergelijkt immers 

bedragen opgebouwd in het kader van plannen die 

al decennialang in voege zijn met reserves uit net 

opgestarte plannen. 

2. Het enkel in ogenschouw nemen van de absolute 

bedragen uit de 2e pijler is een te nauwe visie in 

het kader van de globale pensioenproblematiek. 

Boven het loonplafond bouwt men geen 

wettelijk pensioen meer op, niettegenstaande de 

verschuldigdheid van sociale zekerheidsbijdragen op 

een onbeperkt salaris. Boven het pensioenplafond 

is er met andere woorden meer nood aan 

aanvullende pensioenopbouw en er zullen met 

andere woorden steeds ongelijkheden zijn in de 

aanvullende pensioenen. De situatie moet bijgevolg 

worden beoordeeld op basis van de som van 

de 1e en 2de pijler samen en dit in termen van 

vervangingsratio in plaats van absolute cijfers. 

3. Het aanvullend pensioen is onontbeerlijk 

geworden voor iedereen: de tandem van 

solidariteit en repartitie in de 1e pijler en 

kapitalisatie in de 2e pijler is een noodzaak. 

We moeten bijgevolg – zoals voorzien in het 

Regeerakkoord – inzetten op een verdere 

veralgemening en verdieping van de 2e pijler. 

4. PensioPlus is voor een correcte uitvoering van de 

80%-regel. Deze regel moet op een pragmatische, 

praktische en eenvoudige manier te controleren zijn. 
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5. Inzake de Wijninckxbijdrage roept PensioPlus 

op tot de nodige omzichtigheid bij de 

aanbeveling van het Rekenhof om de normale 

sociale zekerheidsbijdragen van toepassing 

te maken op excedentaire stortingen: niet 

enkel zou dit erop neerkomen dat men hierop 2 

keer betaalt (een keer op het loon en een keer 

op de 2e pijlerbijdrage), dit kan ook de deur 

openzetten voor de onderwerping (aan de gewone 

bijdragepercentages) van de “gewone” (niet-

excedentaire) aanvullende pensioenbijdragen. Dit 

moet te allen koste worden vermeden: op een 

moment waar aanvullende pensioenen noodzakelijk 

geworden zijn voor iedereen, kan een zulk 

wetgevend risico nefast werken.

6. De sector werkt sinds de oprichting 

van de DB2P-databank in 2011 actief en 

constructief mee aan de uitbouw ervan. 

De pensioeninstellingen hebben substantiële 

investeringen gedaan om de nodige gegevens aan te 

leveren aan DB2P. PensioPlus onderschrijft dan ook 

ten volle de aanbeveling van het Rekenhof om het 

beheer van deze gegevens zo efficiënt mogelijk te 

laten verlopen, het “only once”-principe aangaande 

data-aanlevering aan de overheid te respecteren 

en engageert zich om verder op een positieve en 

dragende manier hiertoe bij te dragen.



6.8. Europa

6.8.1. EIOPA - voorbeeld pensioenfiche

EIOPA ontwikkelde een voorbeeld IORP II-pensioenfiche voor 

de echte vastebijdrageplannen.

PensioPlus bracht dat voorbeeld onder de aandacht van haar 

leden en lichtte toe dat het gebruik van dit voorbeeld geen 

verplichting is.

6.8.2. Maatregelen genomen in het kader van 
de coronacrisis: Europees perspectief

Zie hoofdstuk 5.

6.8.3. EIOPA statement on principles to mitigate 
the impact of coronavirus/COVID-19 on the 
occupational pensions sector

Zie hoofdstuk 5.

6.8.4. ESAs issue a joint report on the risks 
regarding the EU financial system in the context 
of COVID-19

Zie hoofdstuk 5.

6.8.5. OESO - Pensions Outlook 202010 

De OESO publiceerde in 2020 haar tweejaarlijkse “Pensions 

Outlook”. Daarin nam ze een overzicht op van de laatste 

ontwikkelingen inzake private en publieke pensioenen in 

OESO-landen, alsook een beoordeling van recente trends in 

pensioenstelsels. Ook de meest recente referentiestatistieken 

werden opgenomen in dit rapport.

10 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/67ede41b-en/index.html?itemId=/content/publication/67ede41b-en
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In de editie van 2020 werd een reeks beleidsopties behandeld 

om overheden te helpen de houdbaarheid en weerbaarheid 

van pensioenstelsels te verbeteren. O.m. volgende topics 

worden onderzocht:

• Hoe kan ervoor worden gezorgd dat beleidsmakers de 

afweging maken tussen de gevolgen op korte en lange 

termijn van beleidsreacties op COVID-19?

• Hoe kan de toereikendheid van het pensioeninkomen 

worden bepaald en beoordeeld?

• Hoe kunnen pensioenregelingen in kapitalisatie individuen 

in atypische arbeidsvormen ondersteunen om te sparen 

voor hun pensioen?

• Hoe worden standaardbeleggingsstrategieën geselecteerd?

• Hoe kunnen de mogelijke negatieve gevolgen van het 

veelvuldig wisselen van beleggingsstrategieën worden 

aangepakt?

• Hoe kan zowel het beleggings- als het langlevenrisico op 

duurzame wijze worden verdeeld over de verschillende 

stakeholders?

• Hoe communiceren op een manier die aangeslotenen helpt 

bij het kiezen van hun optimale investeringsstrategieën?

6.8.6. CMU

Eind juni 2020 bracht het High Level Forum on the Capital 

Markets Union haar eindrapport uit: “A new Vision for Europe’s 

capital markets”11. Het tot stand brengen van een echte EU-

kapitaalmarkt blijf t een prioriteit voor de Europese Commissie 

teneinde Europa sterker, veerkrachtiger en dynamischer 

te maken, tevens in het licht van de omwille van COVID-19 

vereiste wederopbouw van de Europese economie. De 

Commissie bracht hiertoe 28 experts bijeen met diverse 

professionele en nationale achtergronden om een scala aan 

aanbevelingen in dit kader te doen. Het rapport voorziet ook 

een aantal adviezen op het vlak van pensioenen. 

Het rapport onderkent duidelijk het probleem van een te laag 

pensioeninkomen en bijgevolg het risico van armoede op oudere 

leeftijd. Het onderschrijft in dit kader de noodzaak om wettelijke 

pensioenen aan te vullen met een veralgemeende en betekenisvolle 

2e pijler: “The demographic development clearly points to an 

increasing need to supplement pay-as-you-go pensions by life-long 

intelligent saving and investing. Pension inadequacy is an important 

problem in today’s society, with more than 18% of citizens at risk of 

poverty and/or social exclusion in older age. The extent of the issue 

is, however, not homogenous across Europe.”

11 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
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Op macro-economisch niveau zou een verdere uitbouw 

van de 2e pij ler ook een aanzienlijk positief ef fect hebben 

op de ontwikkeling en verbetering van de Capital Markets 

Union (CMU). Een versterkte CMU houdt een aantal 

ontegensprekelijke voordelen is, zoals bijvoorbeeld:

• een betere risicodeling door een toename van activa 

die geïnvesteerd kunnen worden in de Europese 

economie;

• de contracyclische beleggingsstrategie  van 

pensioenfondsen zou doorgaans de volatiliteit op kor te 

termijn verminderen, en aldus een stabiliserende factor 

zijn in tijden van crisis;

• gezien hun lange beleggingshorizon zijn pensioenfondsen 

gevoeliger voor risico’s van k limaatverandering en 

kunnen ze bijgevolg een voor trekkersrol spelen in 

duur zame beleggingen;

• grensoverschrijdende investeringen zullen buitenlandse 

diversif icatie stimuleren en bijdragen tot de groei 

van een Europese aandelencultuur. Deelnemers 

zullen op hun beur t kunnen genieten van betere 

risicogerelateerde rendementen in het licht van de 

gediversif ieerde langetermijnbelangen in de reële 

economie.

De aanbevelingen inzake pensioenen voorzien o.m. volgende 

maatregelen:

• de instelling van een pensioendashboard per lidstaat om de 

bestaande toestand en geboekte vooruitgang te monitoren, 

samen met een aantal doelstellingen met betrekking tot de 

toereikendheid van het pensioen;

• een “Pension tracking”-systeem voor burgers met een 

overzicht van hun opgebouwde rechten binnen de 

verschillende pensioenpijlers;

• een studie over de best practices inzake automatische en 

verplichte aansluiting bij 2e pijlersystemen.
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6.8.7. ESG: Taxonomie en SFDR (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation)

Ook in 2020 hebben de Europese instellingen verder uitvoering 

gegeven aan het EU-actieplan voor duurzame investeringen.  

Daarnaast werd ook de klimaatambitie van Europa naar boven 

bijgesteld.

6.8.8. Digital Operational Resilience Act (DORA)

Als onderdeel van haar “Digital Finance Package” heeft de 

Europese Commissie eind september 2020 een voorstel van 

verordening uitgebracht inzake digitale operationele veerkracht 

voor de financiële sector.

Dit voorstel stelt een uniform kader vast voor de coherente 

toepassing van alle componenten van risicobeheer op het gebied 

van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en beoogt 

van toepassing te zijn op alle soorten van (in de EU-wetgeving 

erkende) financiële entiteiten, inclusief IBP’s.

In het bijzonder met betrekking tot IBP’s meent de Commissie 

dat de huidige wetgeving onvoldoende specifiek is over de 

componenten inzake ICT-risico en -beveiliging en dat deze dit 

beperkt tot een aantal algemene bepalingen op hoog niveau 

inzake risicobeheer en governance. 

Overeenkomstig deze nieuwe regels zullen alle financiële 

entiteiten strikte normen moeten naleven om de impact van 

ICT-gerelateerde incidenten te voorkomen en te beperken, en 

ervoor zorgen dat ze alle soorten ICT-gerelateerde verstoringen 
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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. Deze verordening treedt in werking op 10 maart 2021.  De Europese toezichthouders 

hebben in 2020 een eerste ontwerptekst voorbereid om de technische specificaties van deze 

verordening in te vullen.  Normaal moesten deze specificaties eind 2020 afgerond zijn maar de Europese 

toezichthouders hebben hiervoor uitstel gevraagd.  Hierdoor zullen deze specificaties pas op 1 januari 

2022 van toepassing worden.
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EEN EENGEMAAKT EU-CLASSIFICATIESYSTEEM 
(“TAXONOMIE”)   

Dit heeft als doel geharmoniseerde criteria op te stellen om uit te maken of een economische activiteit 

al dan niet ecologisch duurzaam is. Op 18 juni 2020 werd de betreffende verordening gepubliceerd.  

Vervolgens zal eerst invulling gegeven worden aan activiteiten die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. 

De andere zes ecologische objectieven zullen in de loop van 2021 worden ingevuld.  
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en bedreigingen kunnen weerstaan. De ontwerpverordening 

voorziet 4 grote blokken: governance en ICT risk management, 

rapportering van incidenten en het uitwisselen van informatie 

tussen “peers”, “digital operational resilience testing” en “ICT third 

party risk”. 

PensioPlus onderschrijft ten volle het cruciale belang van een 

goed risicobeheerssysteem om de impact van ICT-gerelateerde 

incidenten, verstoringen en bedreigingen te voorkomen en te 

beperken, maar stelt zich een aantal vragen inzake de praktische 

toepassing van deze ontwerpverordening op (Belgische) IBP’s. 

Ondanks de inherent grensoverschrijdende aard van ICT-risico’s, 

gelooft PensioPlus immers niet in de gepastheid van een Europese 

“one size fits all”-oplossing. Overeenkomstig de tekst van het 

voorstel zouden IBP’s – voor het overgrote deel – aan dezelfde 

bepalingen en verplichtingen onderworpen zijn als grote financiële 

conglomeraten. Ook al houdt het voorstel rekening met de tussen 

financiële entiteiten bestaande verschillen in termen van omvang, 

bedrijfsprofiel en blootstelling aan digitale risico’s, toch houdt 

deze proportionaliteit niet voldoende rekening met de specifieke 

situatie van IBP’s. Een dergelijke benadering is naar mening van 

PensioPlus niet evenredig.

Verder is PensioPlus erg beducht voor de mogelijke 

kostenstijging die dit voorstel teweeg zou kunnen brengen, 

wetende dat elke verhoging van de uitgaven uiteindelijk 

nadelig is voor het pensioeninkomen van de deelnemers en 

begunstigden. Dit zou een betreurenswaardige evolutie zijn, 

mede in het licht van de door de Regering-De Croo in het 

regeerakkoord vermelde intentie om de kosten binnen de 2e (en 

3e) pensioenpijler te analyseren en te verminderen teneinde het 

rendement van aanvullende pensioenregelingen te verbeteren. 

PensioPlus blijft bijgevolg gekant tegen elk initiatief dat nieuwe 

bijkomende kosten dreigt te veroorzaken, temeer daar er 

volgens PensioPlus voor (Belgische) IBP’s al een duidelijk en 

nauwkeurig regelgevend kader bestaat met betrekking tot de 

governance en het beheer van ICT-gerelateerde risico’s.

Het betrof hier slechts een voorstel van verordening en het 

ganse legislatieve traject moet nog worden doorlopen. PensioPlus 

volgt, in samenwerking met de Europese koepelvereniging 

PensionsEurope, dit dossier met bijzondere aandacht op door 

te pleiten voor een versterkt in aanmerking nemen van het 

proportionaliteitsprincipe voor IBP’s enerzijds en het volgen van 

een risicogebaseerde benadering gebaseerd op principes bij het 

uittekenen van nieuwe regelgeving anderzijds. 
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7.  PensioPlus informeert, vormt en netwerkt

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 de activiteiten van PensioPlus in 2020

Activiteit Deelnemers

Belgian Pension Academy® 121

Infosessies 375

Seminaries 164

Lunchcauserieën 105

Deelnemers PensioPlus werkgroepen 535

Totaal 1300



7.2. Publicaties en actualiteit

Ook via allerlei publicaties die op de 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 2020 werden volgende Infoflashes gepubliceerd:

 6 januari 2020 Nieuw FSMA-reglement betreffende de regelmatige rapportering door IBP’s

 5 februari 2020 Verduidelijking notie “volledige loopbaan”

 7 februari 2020 Rendementen 2019: de eerste resultaten van de jaarlijkse financiële enquête

 5 maart 2020 Verduidelijking wat te doen na inhouding van te veel bedrijfsvoorheffing bij “volledige loopbaan”

 13 maart 2020 Aantal prudente richtlijnen in tijden van corona

 19 maart 2020 Ledenbevraging naar aanleiding van het coronavirus

 20 maart 2020 Update wetsvoorstel omzetting aandeelhoudersrechtenrichtlijn

 27 maart 2020 Maatregelen gevraagd door de sector in het kader van COVID-19

 27 maart 2020 Activiteiten PensioPlus en COVID-19

 27 maart 2020 Impact on pension funds of current financial markets turmoil and challenges of European and global economy

 30 maart 2020 FSMA: COVID-19 - Informatie voor Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening

 30 maart 2020 EIOPA voorbeeld pensioenfiche

 31 maart 2020 Mogelijkheid tot aanvraag uitstel voor de fiches 281.79

 3 april 2020 Update financiële toestand op het einde van het 1ste trimester 2020
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 3 april 2020 Maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis: Europees perspectief

 3 april 2020 Nieuwigheden in de FSMA berichtgeving voor IBP’s inzake COVID-19

 10 april 2020 PensionsEurope: Statement on the COVID-19 crisis 2020

 10 april 2020 DB2P en het pensioenoverzicht

 10 april 2020 PensioPlus is er voor haar leden in het kader van de coronacrisis

 14 april 2020 Koninklijk Besluit houdende tijdelijke aanpassing vennootschaps- en verenigingsrecht verschenen

 17 april 2020 Specifieke uitzonderingsreglementering voor IBP’s in de maak

 17 april 2020 EIOPA Statement on principles to mitigate the impact of coronavirus/COVID-19 on the occupational pensions sector

 20 april 2020 Wetsvoorstel omzetting richtlijn ter bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders  

  aangenomen in de Kamer

 24 april 2020 Rapporteringstermijnen uitgesteld

 30 april 2020 Wetsvoorstel houdende automatische verderzetting pensioenopbouw en risicodekkingen gedurende  

  tijdelijke werkloosheid COVID-19

 8 mei 2020 Wet aandeelhoudersbetrokkenheid is gepubliceerd

 8 mei 2020 Specifieke uitzonderingsreglementering voor IBP’s gestemd

 18 mei 2020 Wet houdende automatische verderzetting pensioenopbouw en risicodekkingen gedurende  

  tijdelijke werkloosheid COVID-19 gepubliceerd

 20 mei 2020 DB2P en het pensioenoverzicht

 26 mei 2020 Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor IBP’s in het kader van de COVID-19-pandemie werd gepubliceerd

 28 mei 2020 Vragenlijst 2020 voor de evaluatie van de minimale veiligheidsnormen: gecontroleerd jaar 2019

 29 mei 2020 Publicatie van het jaarverslag

 5 juni 2020 FSMA verduidelijkt toepassingsgebied wet uitzonderlijke maatregelen in het kader van COVID-19-pandemie  

  inzake aanvullende pensioenen
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 19 juni 2020 Newsletter from PensionsEurope

 3 juli 2020 Definitieve resultaten van de jaarlijkse financiële enquête

 3 juli 2020 EU Update from AEIP

 15 juli 2020 De PensioPlus Pensioenatlas is aangekomen!

 12 augustus 2020 Controle UBO-registratie

 14 augustus 2020 De deadline voor de DB2P-aangifte van de AccountStates nadert

 28 augustus 2020 Fund insiders forum

 28 augustus 2020 De PensioPlus lunchcauserieën zijn terug!

 11 september 2020 Risicomatrix

 27 september 2020 ESAs issue a joint report on the risks regarding the EU financial system in the context of COVID-19

 2 oktober 2020 Nieuw Regeerakkoord

 9 oktober 2020 Tevredenheidsonderzoek van de FSMA met de medewerking van Sigedis

 9 oktober 2020 Vlerick onderzoekt het parafiscaal regime van verloning

 9 oktober 2020 Geen BTW op risicobeheerfunctie

 9 oktober 2020 Risicomatrix in het Frans beschikbaar

 23 oktober 2020 PensionsEurope Newsletter

 13 november 2020 COVID−19: Verlenging van uitzonderlijke pensioenmaatregelen

 27 november 2020 “IBP - Sectoroverzicht 2019” & “De 2e pensioenpijler in beeld – overzicht 2020”

 4 december 2020 ESG Roadmap

 11 december 2020 OESO publiceert haar Pensions Outlook 2020

 18 december 2020 Pensioenfonds KBC en Amonis OFP vallen in de prijzen op jubileumeditie IPE awards

 24 december 2020 COVID−19: Verlenging van uitzonderlijke pensioenmaatregelen gestemd in de Kamer

 24 december 2020 PensionsEurope Newsletter

Jaarverslag 2020 / PensioPlus informeert, vormt en netwerkt



7.3. Voorlopige resultaten financiële enquêtes 2020

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 2020 zoals bekomen in de peiling van 

januari 2021. De definitieve resultaten 2020 werden opgevraagd 

in maart 2021 en worden voorgesteld tijdens het Financieel 

Seminarie 2021 en nadien gebundeld in een uitgebreid rapport.

Resultaten

70 IBP’s namen deel aan de enquête. Zij vertegenwoordigen een 

totaal van activa van 31.987 miljoen EUR, hetzij ongeveer 80% 

van de markt.

Rendement

Het gewogen gemiddeld rendement in 2020 bedraagt 

4,51%. Over een langere periode behalen IBP’s de volgende 

rendementen:

Jaarlijks 

nettorendement

Nominaal

Jaarlijks 

nettorendement

Reëel (na inflatie)

1 jaar 4,51% 4,10%

3 jaar 5,29% 4,13%

5 jaar 5,24% 3,71%

10 jaar 5,93% 4,39%

15 jaar 4,92% 3,18%

20 jaar 4,36% 2,54%

25 jaar 5,98% 4,17%

30 jaar 6,41% 4,53%

36 jaar 6,64% 4,66%
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De spreiding van de activa ziet er als volgt uit:

1985 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aandelen 26% 50% 29% 33% 37% 31% 32% 36% 34% 36% 37% 39% 37% 40% 38%

Obligaties 54% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 46% 46% 49% 50% 50% 48% 47% 52%

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

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

Liquiditeiten   8%   4%   7%   5%    6%  10% 4% 4% 12% 5%  4% 3% 8% 3% 2%

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

De definitieve resultaten 2020 zijn met meer informatie en een uitgebreidere analyse beschikbaar in het rapport betreffende 

de financiële enquête over het boekjaar 2020. 
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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 2020 was er één persconferentie, op 7 februari 2020. 

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

• stand van zaken en evolutie van de sector voor 

pensioenfondsen;

•  rendementen: eerste resultaten van de jaarlijkse financiële 

enquête;

•  EIOPA Stress Testen 2019: de sector houdt goed stand;

•  De 2e pensioenpijler: waar staan we?.
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7.5. Vormingen

7.5.1. Belgian Pension Academy® (open vorming)

Traditiegetrouw organiseert PensioPlus een multidisciplinaire 

opleiding over de 2e pijlerpensioenen en de werking van een 

IBP: de Belgian Pension Academy® of BPA®.

De inhoud van het programma is relevant en opgebouwd rond 

zeven modules, van elk een volledige lesdag.

1.  Het sociaal-juridisch kader : het Belgisch pensioenstelsel, 

de sociaal juridische aspecten, communicatie en 

transparantie;

2.  Het prudentiële kader : structuur en werking van een 

OFP, Deugdelijk bestuur, kwalitatieve aspecten van het 

risicobeheer;

3.  Het f iscaal kader en de rapportering : het f iscaal kader, 

boekhouding en gelieerde rapporteringen, DB2P aangifte 

en ruimer kader;

4.  Het beheer van de pensioenverplichtingen : f inanciële 

wiskunde, actuariële aspecten, f inancieringsmethodes; 

5. Het investeringsbeleid : inleiding tot f inanciële markten en 

producten, delegatie van het beleggingsbeleid, regelgevend 

kader en investeringscyclus;

6.  Risk management (1): algemene principes en risico’s binnen 

pensioenfondsen, actuarieel risico, beleggingsrisico;

7.  Risk management (2): ALM (Asset Liability Management), 

ORA, het Europese verhaal (stresstesten, enz.).

De Franstalige editie ging door op 10/3, 8/9, 22/9, 29/9, 8/10, 

15/10 en 27/10/2020 en werd gevolgd door 58 deelnemers.

De Nederlandstalige editie van het programma ging door op 

17/11, 24/11, 03/12, 10/12, 15/12/2020, 5/1 en 12/1/2021 en werd 

gevolgd door 63 deelnemers.
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7.5.2. Vormingen “op maat” voor bestuurders 
van IBP’s (gesloten vormingen)

Al verschillende jaren biedt PensioPlus een programma aan dat 

zich specif iek richt op IBP’s. Dit programma “op maat” wordt 

uitgewerkt op basis van de specif ieke 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 een mooie 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten, gedachten uit te wisselen 

en te debatteren met elkaar over een gekozen onderwerp.

Deelname aan de lunchcauserieën is gratis.
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In 2020 werden de volgende lunchcauserieën georganiseerd:

17 januari 2020 Kwaliteit, groei, SRI : de winnende combinatie

Sponsor: La Financière de l’Echiquier - LFDE
Sprekers:
Frédéric Jacob, Head of Business Development BENELUX, La Financière de l’Echiquier – LFDE
Adrien Bommelaer, Portfolio Manager, La Financière de l’Echiquier - LFDE

Inhoud: Zal “value” de bovenhand nemen op “growth”?
Het belangrijkste is kwaliteit in een context van wereldwijde economische vertraging (Return On Equity, kwaliteit 
en marge).
Op korte termijn kan “value” de bovenhand nemen, maar op lange termijn zal kwaliteit/groei zegevieren.
Kijkend naar de beleggingshorizon van pensioenfondsen, presteren kwaliteitsaandelen met een goede ESG-
rating, die systematisch aan elkaar gekoppeld zijn, beter op de lange termijn. Hierdoor kunnen pensioenfondsen 
aan hun lange termijn verplichtingen voldoen.
Echiquier Major SRI Growth Europe is een fonds dat volgens deze principes wordt beheerd, en heeft het 
Towards Sustainability label van Febelfin gekregen.
Ook de resultaten van de interne SRI-studie werd gedeeld, waaruit bleek dat een portfolio met de beste ESG-
ratings, 2,5 keer beter presteerde dan een portfolio met de laagste ESG-ratings.
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18 september 2020 50 shades of green

Sponsor: DNCA Investments
Sprekers:
Thomas Péan, Head of Sales, DNCA Investments
Léa Dunand-Chatellet, Head of the Responsible Investment department, DNCA Investments

Inhoud: Het aanhoudende klimaatdebat over het belasten van de vervuiler is al geruime tijd aan de gang. Maar in het 
kielzog van de huidige coronacrisis, met miljarden dollars die door Centrale Banken en regeringen over de hele 
planeet in de economie worden gepompt, kan men er alleen maar van uitgaan dat de regels steeds strenger 
en de belastingen steeds zwaarder zullen worden.
De twee centrale vragen van dit debat waren: Hoe kunt u uw portefeuille vandaag aanpassen aan dit 
verergerende risico? En, voor welk type klimaatstrategie zou u kiezen?
DNCA heeft een innovatieve manier ontwikkeld om naar klimaatrisico’s te kijken. In plaats van louter een 
gemiddelde temperatuur te berekenen op portefeuilleniveau en te desinvesteren in sectoren die van 
nature koolstofintensief zijn, gaan zij er prat op te investeren in toonaangevende spelers en drijfveren 
van decarbonisatie, waarbij ze de sectorale vooroordelen inperken en eindigen met een gediversifieerde 
portefeuille. Dit is het resultaat van een zuivere bottom-upbenadering op basis van de aanbevelingen van de 
TCFD, IAE en SBT.
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15 oktober 2020 Toevoegen van wereldwijde real assets aan pensioenportefeuilles

Sponsor: J.P. Morgan Asset Management
Sprekers:
Matthijs Claessens, Client Advisor the Netherlands & Belgium - J.P. Morgan Asset Management
Sorca Kelly Scholte, managing director, Head of EMEA Pensions Solutions & Advisory - J.P. Morgan Asset 
Management

Inhoud: In deze sessie legde de spreker uit hoe het toevoegen van wereldwijde real assets institutionele portefeuilles 
kan versterken. Binnenlands vastgoed is al lange tijd een steunpilaar binnen institutionele portefeuilles, 
waarbij de diversificatie- en inflatiekenmerken van deze beleggingscategorie goed worden begrepen door 
beleggers. Het geheel aan kansen binnen real assets breidt zich echter snel uit, doordat de wereldwijde 
vastgoedmarkten toegankelijker worden voor beleggers en de beleggingsmogelijkheden in infrastructuur 
toenemen. Door gebruik te maken van het bredere kansenscala binnen real assets, kunnen beleggers voor 
sterkere diversificatievoordelen zorgen en tegelijk de koppeling met inflatie in stand houden. Beleggers zijn op 
zoek naar beleggingen die een aantrekkelijke risico/rendementsverhouding bieden in de huidige laatcyclische 
omgeving, en de spreker liet zien hoe allocaties naar wereldwijde real assets aantrekkelijke verwachte 
rendementen bieden (vergelijkbaar met aandelen, volgens de Long-Term Capital Market Assumptions), evenals 
een stabiel rendementsanker in periodes van dalende markten, dit gezien het stabiele inkomensprofiel.
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20 november 2020
De blinde vlek vermijden: een bredere kijk op de gevolgen van de Europese regelgeving voor het 

ecosysteem van pensioenfondsen
Sponsor: BNP Paribas

Sprekers:
Renaud Vandenplas, Head of BNP Paribas Securities Services, Brussels branch
Haroun Boucheta, Head of Public Affairs, BNP Paribas Securities Services
Anita Metzger, Strategic Analyst - Public Affairs, BNP Paribas Securities Services

Inhoud: Volgende onderwerpen kwamen aan bod:
- huidige politieke context;
- nieuwe trends in de regelgeving;
- Capital Markets Union;
- duurzaam financieren;
- digitaal financieren;
- UCITS en AIFMD;
- IORP;
- EMIR 2.2;
- MiFID II / MiFIR.
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10 december 2020
Corporate Private Debt in de context van een pandemie: is zij nog relevant bij de allocatie van een 

pensioenfonds?
Sponsor: Aviva Investors

Sprekers:
Pierre Leroux, Client Solution Director, Aviva Investors France
Mathieu Gonin, Head of Private Corporate Debt, Aviva Investors France

Inhoud: De wereldwijde pandemie zal naar verwachting een impact hebben op alle reële activa. De activaklasse private 
debt heeft veerkracht getoond en blijft decorrelatie- en illiquiditeitspremies bieden aan langetermijnbeleggers. 
Tegelijkertijd creëert de crisis nieuwe financieringsbehoeften die het aanbod voor kredietverstrekkers 
verbreden. Hoe zal de diepte van deze markt er tegen eind 2020 uitzien? Wat zijn de gevolgen voor de 
waardering van activa op langere termijn?
In het segment van de Corporate Private Debt zou het jaar 2021 rijk aan opportuniteiten moeten blijken, met 
tal van initiatieven ten voordele van het herstel van de reële economie. Wat is de plaats van Corporate Private 
Debt in de allocatie van een pensioenfondsorganisatie? Hoe kunnen zij worden ondersteund om in deze 
activaklasse te beleggen?
Pierre Leroux en Mathieu Gonin bespraken de vooruitzichten voor dit segment van de onderhandse schuld en 
de aanpak van Aviva Investors France.
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7.7. Infosessies en seminaries

In 2020 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

7.7.1. Infosessies

30 juni 2020 Waar staan pensioenfondsen vandaag en wat zijn de prioriteiten voor de rest van 2020?

Inhoud: De eerste helft van 2020 was een bewogen periode. Daarom besloot PensioPlus om net voor de aanvang van 
de zomervakantie een stand van zaken op te maken van de eerste jaarhelft van 2020: welke initiatieven heeft 
PensioPlus genomen om de sector te ondersteunen, hoe staat het met de in de sector behaalde rendementen, 
wat is de gemiddelde fundingpositie van de Belgische pensioenfondsen, enz.
Er werd ook een blik geworpen op de toekomst: wat zijn de belangrijkste lopende dossiers voor het 2e 
semester van 2020 en op welke prioriteiten wil PensioPlus in het bijzonder inzetten?

Sprekers: Philip Neyt, President, PensioPlus
Marnik Van Impe, Senior Advisor, PensioPlus
Jurgen De Vreese, Counsel, Lydian, and President, BePLA
Marc Van den Bosch, Deputy Secretary General, PensioPlus
Ann Verlinden, Secretary General, PensioPlus

Inschrijvingen: 175
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21 oktober 2020 Investeringen in de minder traditionele activaklassen

Inhoud: Bij de PensioPlusleden steeg de interesse voor investeringen in de minder klassieke activaklassen, mede door 
het lagerenteklimaat.
IBPs hebben een aantal karakteristieken die hen een uitgelezen partner maken om te beleggen in dit type van 
activa. De Europese regelgeving, zoals omgezet in de nationale wetgeving, verwijst in zijn consideransen zelfs 
meerdere malen en zeer expliciet naar deze eigenschappen.
IBPs hebben een zekere mate van beleggingsvrijheid die echter gepaard gaat met een sterk uitgebouwd 
toezichtskader waarin de “prudent person”-benadering en het afstemmen van de allocatie van de beleggingen 
op de looptijd en de aard van de verplichtingen vooropstaan.
Om kennis te maken met de activiteiten van verschillende investeringsmaatschappijen en met hun projecten, 
organiseerde PensioPlus een webinar waar hen een forum geboden werd om hun projecten toe te lichten en 
waar zij kennis konden maken met de PensioPlusleden pensioenfondsen. Dit event had als doel rechtstreeks 
contact te leggen tussen de vraag- en aanbodzijde. Afhankelijk van de interesse voor dit initiatief kon dit in een 
volgende fase omgevormd worden naar een platform waarop dergelijke informatie op een meer regelmatige 
basis kan gedeeld worden.
Naast de investeringsmaatschappijen lichtte ook de FSMA, de nationale toezichthouder voor IBP’s, haar visie op 
dergelijke investeringen toe en meer bepaald gaf ze aan of ze in het kader van deze activaklassen specifieke 
verwachtingen heeft inzake risicomanagement, waarderingsregels, liquiditeitsvereisten en dergelijke meer.

Sprekers: Philip Neyt, Voorzitter, PensioPlus
Henk Becquaert, Lid van het Directiecomité, FSMA
Mark Hillewaere, Fondsmanager infrastructuur, PMV
Koen Van Loo, Afgevaardigd Bestuurder, FPIM
Sébastien Durieux, Vice-Président, SRIW
Pierre Hermant, Chief Executive Officer, finance&invest.brussels
Jan De Smet, CEO, Pensioenfonds Metaal OFP

Inschrijvingen: 75
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24 november 2020 ESG Roadmap en de impact van Europese initiatieven rond duurzaam investeren op Belgische pensioenfondsen

Inhoud : Om de Europese ambitie rond klimaatwijzigingen te realiseren heeft de Europese commissie een actieplan 
opgesteld om duurzame groei te financieren.
Verschillende van de acties die hierin vervat zijn zullen zeker ook een impact hebben op de pensioenfondsen, 
en zeker de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële 
dienstensector. Tijdens deze infosessie wilde PensioPlus een overzicht verschaffen over de inhoud van deze 
verordening en de betekenis hiervan voor de sector.
Daarnaast werd ook de roadmap tot de integratie van ESG in het investeringsbeleid die door de PensioPlus 
werkgroep ESG werd ontwikkeld, toegelicht.

Sprekers: Ann Verlinden, Secretary General, PensioPlus
Marnik Van Impe, Senior Advisor, PensioPlus
Jan Longeval, Voorzitter PensioPlus werkgroep ESG

Inschrijvingen: 125
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7.7.2. Seminaries

1 oktober 2020 Aanvullende pensioenen bij de provinciale en lokale besturen

Inhoud: De wet van 30 maart 2018 inzake het “gemengd pensioen” heeft een aantal significante wijzigingen aangebracht 
voor de (aanvullende) pensioenen in de overheidssector. Eén van de doelstellingen van de wet was erop gericht 
de lokale besturen aan te moedigen om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of verder te ontwikkelen 
voor hun niet-vastbenoemde personeelsleden. Zo voorziet de wet dat een bestuur de helft van de kost van het 
aanvullend pensioen in mindering kan brengen van zijn responsabiliseringsfactuur. Deze vermindering werd voor 
de eerste maal toegepast op de bijkomende werkgeversbijdragen inzake de financiering van lokale en provinciale 
ambtenarenpensioenen die berekend werden voor het jaar 2019, en dus met andere woorden, op de individuele 
responsabiliseringsbijdragen met betrekking tot het jaar 2019. Om te kunnen genieten van deze vermindering, 
moest het bestuur tegen 30 april jl. een attest van zijn pensioeninstelling bezorgen aan de Federale Pensioendienst. 
PensioPlus organiseerde in dit kader een seminarie enerzijds om het belang en de werking van aanvullende 
pensioenen toe te lichten en anderzijds een evaluatie op te maken van het voormelde systeem zodat de besturen 
(indien nodig) de nodige bijsturingen kunnen doen naar de toekomst. De Federale Pensioendienst stelde hierbij 
tevens hun Frequently Asked Questions voor.

Sprekers: Nederlandstalig seminarie
Marc Van den Bosch, Adjunct secretaris-generaal, PensioPlus
Saskia Lommelen, Partner, Nexyan
Vincent Laevens, Pensioenfondsbeheerder, Vlaams Pensioenfonds OFP
Johan Janssens, Administrateur-generaal, en Peter Contreras, Adviseur, Federale Pensioendienst
Ann Verlinden, Secretaris-generaal, PensioPlus
Franstalig seminarie
Ann Verlinden, Secretaris-generaal, PensioPlus
Marc Van den Bosch, Adjunct secretaris-generaal, PensioPlus
Jean-Marie Vigneron, HR-verantwoordelijke, TEC Pension OFP
Johan Janssens, Administrateur-generaal, en Peter Contreras, Adviseur, Federale Pensioendienst

Inschrijvingen: 164 (NL + F)
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7.8. Werkgroepen

De werkgroepen bereiden het lobbywerk van PensioPlus rond 

specifieke thema’s voor. Deze groepen worden opgericht in 

functie van de actualiteit of van dringende ontwikkelingen rond 

een specifiek onderwerp.

De planning, organisatie van de vergaderingen en het werk 

van de deelnemers worden ook afgestemd op de actualiteit, 

de besprekingen met de politieke besluitvormers en de 

uitwisselingen met de FSMA.

Als koepelorganisatie betrekt PensioPlus natuurlijk alle leden 

bij de lobbyactiviteiten. Zo kunnen zowel de effectieve als de 

toegetreden leden deelnemen, afhankelijk van het onderwerp 

van debat en het door de werkgroepen verrichte werk
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In 2020 waren volgende werkgroepen actief:
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DB2P 

PensioPlus is als representatieve vereniging van pensioeninstellingen en sectorale 

pensioeninrichters 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. De werkgroep Sigedis heeft haar prioriteiten 

voor 2020 verduidelijkt. Die gaan voornamelijk over de kwaliteit van de databank en over de unieke 

aangifte van betalingen via DB2P.

Sigedis heeft meerdere problemen met de kwaliteit van de gegevens aangekaart en wil verschillende 

blokkerende anomalieën toepassen om die problemen op te lossen. Het gaat over de aangiftes voor 

de inactieve inrichters, voor de foutieve inrichters, voor de overleden aangeslotenen en voor de 

gepensioneerde aangeslotenen.

PensioPlus vergaderde meerdere keren over dit onderwerp met haar leden in verschillende interne 

werkgroepen. Met de leden bracht PensioPlus verschillende redeneringen ter sprake waar men rekening 

mee moet houden. Zo zijn er onder meer de gepensioneerden van voor 2016 die geen deel uitmaken 
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van een gezamenlijke liquidatie van legale en extralegale voordelen, en is er de situatie van bepaalde 

personen in het buitenland. Ook heeft PensioPlus samen met haar leden vastgesteld bij Sigedis dat het 

belangrijk is een soepele overgangsfase te voorzien alvorens de blokkerende anomalieën in te voeren.

De anomalieën in verband met de inactieve inrichters en de foutieve inrichters werden aangepast door 

het hernemen van een niet blokkerende anomalie gedurende twee jaar. De anomalieën in verband met 

de overleden en gepensioneerde inrichters bleven een punt van discussie. PensioPlus raadpleegt hierover 

uiteraard haar leden.

Over de aangifte unieke betalingen via DB2P voerde Sigedis in 2020 bilaterale gesprekken met de 

Federale Pensioendienst. Het was de bedoeling de uitgangspunten, de reikwijdte en de rolverdeling, de 

verschillende processen, de aandachts- en discussiepunten en de planning van het project te bespreken.

Sigedis zou de sector pas in 2021 raadplegen en PensioPlus organiseert ter voorbereiding daarop 

wekelijks werkgroepen met haar leden. PensioPlus benadrukte ook bij Sigedis hoe belangrijk het is 

bepaalde gegevens te hernemen bij de interactie met de databank DB2P, bijvoorbeeld de gegevens 

over het belastingtarief op pensioenvoorzieningen. Nadat Sigedis het overzicht op MyPension van de 

pensioenrechten had voltooid voor de IPB’s, overeenkomstig de IORP II-richtlijn, kwam PensioPlus met 

haar leden samen voor een bespreking rond een pragmatische en gezamenlijke aanpak door de sector, in 

afwachting van het agenderen van de wijziging van de wet op de aanvullende pensioenen door de nieuwe 

legislatuur.
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STEERING COMMITTEE PEPF  

Het Steering Committee PEPF is in de loop van 2020 slechts eenmaal samengekomen en dit naar 

aanleiding van de ontwikkelingen en discussies rond het Nederlandse Pensioenakkoord. Enerzijds 

werd er tijdens deze vergadering toelichting gegeven over de ontwikkelingen en anderzijds 

werd door de PEPF gevestigd in België maar verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse 

pensioentoezeggingen aandacht gevraagd voor hun specifieke bekommernissen. Deze 

pensioenfondsen stellen zich immers de vraag of het beheer van DB-plannen nog kan worden 

verdergezet en vragen de vermenging van prudentieel en sociaal arbeidsrecht te vermijden en op 

te letten met de begrenzing van de fiscale aftrekbaarheid op stortingen, gegeven dat er voor hen 

eventueel grotere stortingen in het kader van een herstelplan mogelijk zijn.
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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION   

De GDPR-werkgroep maakte in 2020 een stand van zaken op van de praktische 

toepassingsproblemen in dit kader om vervolgens een aantal pragmatische oplossingen te 

suggereren op basis van de “best practices” binnen de sector. O.m. volgende onderwerpen 

werden behandeld in de werkgroep: register van de verwerkingsactiviteiten, functionaris voor 

gegevensbescherming, bewaartermijnen, rechten van de aangeslotenen, data breach, enz. De 

werkgroep definieerde ook een aantal vervolgacties.
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ESG – DUURZAAM INVESTEREN   

Hoewel niet nieuw wordt duurzaam beleggen een onderwerp waaraan elk pensioenfonds in 

de toekomst aandacht zal moeten besteden. De 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 voorzitterschap van Jan Longeval,  

werden in 2020 volgende onderwerpen behandeld:

1. overzicht van EU-regelgeving – Matthies Verstegen – Pensioenfederatie;

2. antwoord van PensioPlus op de “Joint Consultation Paper regarding ESG disclosures”;

3. article 8, 10 & 11 of the EU Regulation 2019/2088 on “Sustainability-related disclosures in the 

financial services sector” and the application for Belgian Pension Funds - Jurgen De Vreese – Lydian.
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WERKGROEP 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 heeft in dit kader een faciliterende rol gespeeld 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. 
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STEERING COMMITTEE ORA & RISK MANAGEMENT    

Het Steering Committee is een subwerkgroep van de werkgroep ORA en Risk Management en 

heeft zich in 2020 o.m. gebogen over volgende topics: het opstellen van algemene en bijzondere 

beleidslijnen inzake het risicobeheerbeleid, richtlijnen bij het opstellen van de documenten, 

uitwerken van een dashboard om de verschillende risico’s te visualiseren, het opstellen van een 

controleplan en het uitwerken van templates in het kader van de ORA-oefening.
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FSMA REPORTING    

Op 31 december 2019 hebben pensioenfondsen voor de eerste maal de nieuwe FIMIS-

rapportering gebruikt.  De wijzigingen van de rapportering waren het gevolg van de omzetting 

van IORP II in nationale wetgeving enerzijds en de nieuwe rapporteringsvereisten opgelegd door 

EIOPA en de ECB anderzijds.  Mede onder impuls van PensioPlus werd in België geopteerd voor 

één rapporteringsloket opgezet door de FSMA, waarin alle data verzameld worden die nodig zijn 

voor de verschillende rapporteringen. Binnen de werkgroep FSMA rapportering werden deze 

nieuwe rapporteringen in detail besproken, en ervaringen uitgewisseld om de overgang naar deze 

nieuwe rapportering zo vlot mogelijk te laten verlopen.
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SHAREHOLDERS RIGHT DIRECTIVE    

Tijdens een vergadering van de ad-hocwerkgroep rond de “Shareholders right Directive” werd 

deze richtlijn over het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders in 

grote lijnen uiteengezet en werden de praktische vragen voor de Belgische pensioenfondssector 

overlopen.

Jaarverslag 2020 / PensioPlus informeert, vormt en netwerkt



TRANSPARANTIE    

De werkgroep Transparantie is eind 2020 bijeengekomen na het regeerakkoord en de leidraad 

van de minister van Pensioenen, Karine Lalieux. 

De conclusie was dat er veel aandacht wordt besteed aan de kosten van aanvullende pensioenen. 

Daarom werden er voor 2021 talrijke vergaderingen van de interne werkgroep gepland om inzicht te 

krijgen in de zorgen van onze leden en om een optimale communicatie voor de sector te organiseren.
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7.9. Consultatieve werkgroepen 

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 2020 kwamen onder 

meer volgende onderwerpen aan bod:

• COVID-19 en aanvullende pensioenen – gevolgen voor de 

sectoren;

• niet-uitbetaalde pensioenrechten;

• aftoetsen denkpistes inzake echtscheiding;

• paritair beheer in sectorale pensioenfondsen – Nabespreking 

vergadering FSMA;

• fit-o-meter;

• portability-richtlijn;

• P40, e-corporate en FIMIS-rapportering;

• 10%-indicator;

• dossier arbeiders-bedienden;

• beleidsverklaring minister van Pensioenen;

• verlenging van de COVID-19-maatregelen;

• nieuw pensioenoverzicht non-profitsector.
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7.9.2. Publieke sector

In opvolging van het talrijk bijgewoonde webinar van 1 oktober 

2020 inzake aanvullende pensioenen bij de provinciale en 

plaatselijke besturen, kwam de consultatieve werkgroep publieke 

sector eind 2020 voor het eerst in een lange tijd weer samen. 

Dit gebeurde onder het voorzitterschap van dhr. Johan Janssens 

die als (voormalig) administrateur-generaal bij de FPD en 

voordien DIBISS beschikt over een grondige en extensieve 

kennis van publieke pensioenen en een praktijkervaring die 

werd opgebouwd over verschillende decennia. 

Als eerste taak (her)formuleerde de werkgroep haar mission 

statement en beoogt zij te werken op 3 grote assen, zijnde: 

1. de promotie van de IBP als geschikt vehikel voor 

(aanvullende) pensioenopbouw in het kader van de 

openbare sector, met inbegrip van de verdere uitbouw 

van de 2e pijler voor contractuelen in overheidsdienst en 

Informatieverstrekking als expert ter zake;

2.  de financiering van het wettelijk pensioen via reserveopbouw;

3. de verdediging van de belangen van haar leden.

Aan de hand van een praktische getuigenis over de oprichting 

van een pensioenfonds binnen de publieke sector, definieerde 

de werkgroep vervolgens een aantal vervolgacties waarop zij 

in de loop van 2021 prioritair wil werken. Zo wil de werkgroep 

o.m. werken aan de ontwikkeling van een “toolkit” die 

ondersteuning kan bieden bij de oprichting van of aansluiting 

bij een IBP in de publieke sector. 
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7.10. PensioPlus IORP II-tools

De wet van 11 januari 2019 bracht de nodige wijzigingen aan de 

WIBP aan in het kader van de omzetting van de IORP II-Richtlijn.

Veel van deze wijzigingen waren eigenlijk een omvorming van 

“soft law” naar “hard law” en het betrof hier dan ook eerder 

een evolutie dan een revolutie. Toch bleek in de praktijk dat de 

nieuwe verplichtingen heel wat inspanningen vereisen van de 

pensioenfondsen. 

PensioPlus heeft sinds de publicatie van deze wet haar leden 

op een continue basis geïnformeerd over de nieuwe geldende 

regels. Ook stelde PensioPlus een aantal tools ter beschikking 

als ondersteuning bij de implementatie van IORP II. Deze tools 

werden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de leden van 

PensioPlus en zijn in de eerste plaats ook voor hen bedoeld. 

Bepaalde tools zijn ook toegankelijk gemaakt voor niet-leden.

In de loop van 2021 heeft PensioPlus meer bepaald volgende 

tools ter beschikking gesteld: 
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In de loop van 2020 heeft PensioPlus meer bepaald volgende tools ter beschikking gesteld: PensioPlus wil op deze 

manier het belang van de 

2de pijler benadrukken en 

deze op een actieve en 

permanente wijze promoten 

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.
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PENSIOENATLAS 

De Pensioenatlas werd met de gewaardeerde samenwerking van BePLA (Belgian Pension 

Lawyers Association) ontwikkeld, en biedt een overzicht van alle voor een pensioenfonds 

vereiste documenten met de minimale vermeldingen voor elk document. Op deze manier kunnen 

pensioenfondsen een snelle screening doen van hun bestaande sleuteldocumenten en een 

inventaris maken van de elementen die nog in orde moeten worden gebracht.
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FIT-O-METER 

De Fit-O-Meter, ontwikkeld door PensioPlus, is een online leer- en meetinstrument voor de 

evaluatie van competenties. Uniek in België, heeft de Fit-O-Meter tot doel om de raad van 

bestuur van een IBP, of deze nu wel of niet lid is van PensioPlus, evenals elke persoon die 

geïnteresseerd is om bij te dragen tot de globale expertise van de IBP, toe te laten zich ervan te 

vergewissen dat hij/zij de benodigde kennis heeft voor het beheer van de instelling. De Fit-O-

Meter, opgezet in de vorm van een competentiematrix, laat de IBP’s toe om hun “Fit & Proper”-

vereisten (betrouwbaarheid en deskundigheid) die de wetgeving oplegt voor de raad van bestuur 

als collectiviteit, te visualiseren.
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RISICOMATRIX 

PensioPlus stelt een canvas ter beschikking dat IBP’s in het kader van hun risicobeheerbeleid 

kunnen gebruiken voor het indelen van risico’s in categorieën met gelijkaardige beheer- en 

opvolgingsmaatregelen, om deze vervolgens te kunnen inschatten in functie van de risicotolerantie 

van de IBP. 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. Het is de bedoeling dat elke 

IBP – in het licht van haar concrete situatie – verder aan de slag gaat met dit canvas en de 

tool verder naar haar hand zet, o.m. door risicoscenario’s toe te voegen, de risicoparameters te 

concretiseren, de risicobeoordeling verder te verfijnen, kwantitatieve beoordelingen te maken 

waar mogelijk, enz. De raad van bestuur van de IBP draagt de eindverantwoordelijkheid voor het 

risicobeheer dat niet mag herleid worden tot een “ticking the box”-oefening. De raad van bestuur 

van de IBP, evenals de sleutelfuncties, moeten – elk met hun eigen invalshoek – een actieve rol 

spelen in de verschillende stappen van het risicobeheerproces waarbij de risicomanager een 

coördinerende rol opneemt.
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BELGIAN PENSION ACADEMY® 

De Belgian Pension Academy® is een uniek opleidingsprogramma, geanimeerd door experten 

van hoog niveau. Dit programma is bedoeld voor iedereen die actief is in het domein van 

aanvullende pensioenen en die op zeer korte termijn (7 dagen) de nodige kennis wil verwerven 

inzake aanvullende pensioenen, de belangrijke elementen van het dagelijks beheer van een 

pensioenfonds wil begrijpen, nieuwe vaardigheden wenst te ontwikkelen en/of zijn of haar kennis 

wil bijwerken en op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws uit de sector.
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ESG ROADMAP 

Duurzaam investeren staat hoog op de agenda van de Europese Unie en steeds meer 

pensioenfondsen overwegen om ESG-factoren mee te nemen in hun investeringsbeleid. Sinds 

de implementatie van IORP II in nationale wetgeving zijn pensioenfondsen voortaan bovendien 

verplicht om ESG-factoren mee te nemen in hun risicomanagement. PensioPlus heeft daarom een 

ESG roadmap opgesteld om pensioenfondsen te helpen bij het uitstippelen van een ESG-beleid.
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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.
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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 

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 dit 

proportionaliteitsbeginsel.
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