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1 WOORD VAN DE VOORzIttER

 MINIMUMRENDEMENtSGARANtIE tER DIScUSSIE

Onder druk van de financiële markten is dé discussie, die de sector aanvullende pensioenen in 2012 
bezighield, de vraag of de rendementsgarantie van 3,25% op lange termijn een haalbare kaart blijft. De 
WAP legt de eindverantwoordelijkheid voor de financiering van de 3.25% rendementsgarantie bij de 
sponsor van de pensioentoezegging, de werkgever dus. In het verleden had de werkgever echter de 
keuze en de mogelijkheid deze verplichting volledig af te dekken via een verzekeraar. Door de 
aanhoudende lage rentevoeten op de financiële markten krijgen verzekeraars het hoe langer hoe 
moeilijker om deze verplichting op lange termijn over te nemen. En hoewel dit risico voor de sponsor in 
het verleden eveneens bestond, wordt dit gegeven voor velen nu pas pijnlijk duidelijk. Pensioenfondsen 
hebben gedeeltelijk dezelfde problematiek maar wisten tot op heden, omwille van hun specifiek karakter 
van collectieve kapitalisatie, beter om te gaan met het lange termijn karakter van de 3.25% garantie. Het 
gaat immers niet over een jaarlijkse garantie maar over een garantie die moet bekeken worden over de 
ganse carrière en enkel dient gefinancierd te worden op het moment van vertrek naar aanleiding van 
uittreding of pensionering. Verder is er ook het argument in de discussie of aanvullende pensioenen niet 
in ieder geval de taak hebben een bescherming te bieden tegen het uithollen van het pensioenvoordeel 
door inflatie. De problematiek rond de rendementsgarantie leidt tot een debat dat vele invalshoeken 
kent: het risico voor de sponsor, de maximale garantie die een verzekeraar kan dragen in tijden van lage 
rentevoeten, het lange termijnkarakter van de rendementsgarantie (niet per jaar en enkel te financieren 
bij vertrek), de pensioenbelofte die gemaakt wordt aan de aangeslotene en het nut en de bestaansreden 
van de 2e pijler pensioenen. Op initiatief van de minister van Pensioenen buigt de Commissie voor 
Aanvullende pensioenen zich over de problematiek.

 EENHEIDSStAtUUt ARBEIDERS-BEDIENDEN & IMPAct OP DE 

AANVULLENDE PENSIOENEN

Naast de discussies rond de rendementsgaranties vraagt ook het dossier aangaande het éénheidsstatuut 
arbeiders bedienden alle aandacht van de sector. Ondanks het feit dat deze materie grotendeels aan de 
onderhandelingstafel tussen de sociale partners wordt behandeld, zal wat ook de finale beslissing zal 
zijn, de sector van de aanvullende pensioenen zwaar geïmpacteerd worden. Het verdient dan ook onze 
volle aandacht.

 Het vertrouwen in de 2°-pijler moet gevrijwaard blijven

Op 11 maart 2011 heeft CBFA, het huidige FSMA, de toelating van de levensverzekeraar APRA-Leven 
ingetrokken. De FSMA handelde uit noodzaak gezien frauduleuze constructies ertoe hadden geleid dat 
er onvoldoende activa overbleef om de levensverzekeringsactiviteiten verder te zetten. Een oplossing 
voor de gedupeerde verzekerde werkgevers evenals voor hun aangeslotenen dringt zich op om de 
reputatie van- en het vertrouwen in de sector van de aanvullende pensioenen te vrijwaren. 

7
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 bvpi overtuigde de belgiscHe regering van terugHoudendHeid 
m.b.t. de Herziening van de iorp-ricHtlijn omwille te veel 
onduidelijkHeden

Ook op Europees vlak gebeurde er heel wat in 2012. In het kader van de herziening van de IORP richtlijn 
hebben de verschillende Europese en nationale belangenverenigingen heel hard moet lobbyen opdat 
IORP’s hun karakter van lange termijninvesteerders in de toekomst zouden kunnen blijven behouden. 
Met de hulp van verschillende actoren in onze sector hebben Belgische pensioenfondsen in verhouding 
een zeer grote bijdrage geleverd aan de door Europa georganiseerde Quantitative Impact Study (QIS) en 
de verschillende consultaties die eraan voorafgingen. Er staat dan ook veel op het spel voor de 
pensioenfondssector. Begin 2012 lieten de Europese sociale partners zich al fel uit tegen de plannen van 
de Europese Commissie. Vandaag weten we dat ook de Belgische regering het standpunt van Nederland, 
Uk, Ierland en Duitsland bijtreedt. Onze regering laat de Europese Commissie weten dat een herziening 
noodzakelijk is maar op een gepaste wijze dient te gebeuren en de groei en de ontwikkeling van de 
pensioenfondssector en de sector van de aanvullende pensioenen niet in de weg mag staan. 

 europese commissie zoekt uitwegen om ‘te landen’ in Het 
dossier van de Herziening van de iorp-ricHtlijn in pilar 2 & 3 
van de iorp-ricHtlijn – belgië blijft buiten scHot

Zolang de discussie over de lange termijn garanties in het kader van Solvency II niet zijn afgerond – de 
specifieke Quantitative impact study hieromtrent werd afgerond op 31 maart 2013 –, lijkt het weinig 
waarschijnlijk dat men verder werkt aan de kwantitatieve bepalingen in het kader van de IORP’s. EIOPA 
voorzitter Gabriel Bernardino liet begin 2013 weten dat er voor de IORP’s verder kwantitatieve studies 
zullen volgen alvorens men kan overgaan tot een ontwerp van richtlijn. Om het proces alsnog verder te 
laten gaan stort de Europese Commissie zich nu op de bepalingen over de governance vereisten – de 
zogenaamde 2e pijler –, en de rapporteringsvereisten naar de nationale toezichthouder enerzijds en de 
informatieverplichtingen naar de aangeslotenen en hun begunstigden anderzijds, – de zogenaamde 3e 
pijler van de richtlijn. De Belgische regelgeving kan daarbij zonder twijfel model staan voor Europa.

Ook werden er vanuit Europa verder initiatieven genomen om de mobiliteit van arbeid tussen de 
verschillende Europese lidstaten te bevorderen en in het kader van aanvullende pensioenen mogelijke 
remmingen naar aanleiding van verlies van aanvullende pensioenrechten te verhinderen. Over deze 
portability bepalingen kan men op korte termijn nog bijkomende initiatieven verwachten.

 onze europese federatie pensionseurope Heeft een nieuwe 
voorzitter en secretaris-generaal

Om al deze Europese initiatieven goed op te volgen en te coördineren onder de verschillende nationale 
belangenverenigingen, stelde EFRP niet alleen een nieuwe voorzitter, Ms. Joanne Segars (in Uk Chief 
Executive of the National Association of Pension Funds (NAPF)), en een nieuwe secretaris-generaal, Mr. 
Matti Leppälä aan, maar wijzigde de organisatie ook haar naam in PensionsEurope. BVPI blijft binnen de 
geledingen van PensionsEurope sterk aandringen op een coherente communicatie aan alle leden van 
PensionsEurope.

 de wap (wet op de aanvullende pensioenen) bestaat 10 jaar – 
meerdere moderniseringen dringen zicH op

Verder is er in voorbereiding op het 10 jarig bestaan van de Wet op aanvullende pensioenen, in de loop 
van 2012 heel hard gediscussieerd over een aantal mogelijke wijzigingen aan de WAP. Verschillende 
elementen zoals de rendementsgarantie, maar ook de slapers, het begrip uitdiensttreding, en andere 
werden uitvoerig bestudeerd en eventuele voorstellen tot wijziging werd bij verschillende partijen 
afgetoetst. 
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Woord van de voorzitter

Voor wat 2013 betreft, verwachten we dat de discussies die in 2012 niet werden afgerond onze volle 
aandacht zullen blijven krijgen: de minimumrendementsgarantie, het éénheidsstatuut, de herziening 
van de IORP richtlijn, enz… Ook mag men verder regelgevend initiatief verwachten op gebied van 
aanvullende pensioenen en echtscheiding. De toestand op de financiële markten zullen een verdere 
continue opvolging vereisen op prudentieel vlak en alle mogelijke governance-vereisten op de spits 
drijven. Net zoals 2012 verwachten we dat 2013 een boeiend jaar zal worden voor de 
pensioenfondssector in het bijzonder en de sector van de aanvullende pensioenen in het algemeen. De 
Belgische regelgeving kan daarbij zonder twijfel model staan voor Europa.

 de financiële transactietaks is een speerpuntdossier voor bvpi

2013 bracht opnieuw een dossier in de actualiteit: de FTT (Financiële Transactietaks of Tobin-taks). Deze 
heffing zou er komen op voorstel van de Europese Commissie om de financiële sector een substantiële 
bijdrage te laten betalen voor hun aandeel in het veroorzaken van de financiële crisis. In het 
regeerakkoord is overeengekomen dat België deze taks, samen met 10 andere landen zou invoeren. Het 
voorstel treft ook ten onrechte de Belgische pensioenfondsen. Voor BVPI is de FTT een strategisch én 
principieel dossier geworden: enerzijds zijn onze pensioenfondsen juridisch noch economisch financiële 
instellingen en anderzijds omdat de FTT de uitvoeringskost met een tiental mio € verhoogt. Een kost die 
uiteindelijk terechtkomt bij de werkgevers, waardoor de verdere democratisering van de 2° pijler niet 
bevorderd wordt. De vrijstelling van de FTT is een speerpuntdossier voor BVPI in 2013.

In 2012 mochten we 17 nieuwe leden verwelkomen, waarvan 2 pensioenfondsen en twee sectorale 
inrichters. We voorzien in 2013 gerichte en specifieke activiteiten voor de pensioenfondsen van 
contractuele ambtenaren en zelfstandigen, zonder de reguliere werking voor de ondernemings- en 
sectorale fondsen te verminderen.

Dankzij de onbaatzuchtige inzet van honderden vrijwillige medewerk(st)ers aan onze werkzaamheden, 
de toewijding van de leden van de Raad van Bestuur en de staf van het secretariaat hebben we in 2012 
onze belangenvereniging sterker op de kaart gezet. Mijn uitdrukkelijke dank hiervoor.

Dankzij uw steun staan we in 2013 opnieuw en sterker voor u klaar!

Philip Neyt

Voorzitter

BVPI-ABIP-BAPI

10/04/2013
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2 VOORStELLING BVPI

2.1 OVERzIcHt VAN DE SEctOR & REPRESENtAtItIVItEIt VAN BVP

Alle 212 Belgische IBP’s samen beheerden per 31/12/2011 16 miljard euro, daarvan vertegenwoordigden 
de123 IBP-leden van BVPI meer dan 80% (13 Mia).

Volgens de gegevens van Sigedis1 bouwen 2,1 miljoen unieke werknemers een aanvullend pensioen op, 
daarvan hebben 745.990 aangeslotenen uitsluitend een sectoraal pensioenplan.

De effectieve leden van BVPI vertegenwoordigen meer dan 950.000 actieve aangeslotenen.

Daarnaast telt BVPI 55 toetredende leden (waaronder Consultants, advocaten, asset-managers, actua-
rissen, accountants, revisoren, …), die hoofdzakelijk diensten verlenen aan de effectieve leden. 

Uit cijfers van Sigedis (cfr. supra) leren we dat in 2012 gemiddeld 33.198 actieve werknemers bij een 
sectorial pensioenplan aangesloten waren t.o.v. gemiddeld 86 actieve aangeslotenen per bedrijfsplan.

In de mediaan en gemiddelde opgebouwde reserves (respectievelijk €3.685 en €18.651) valt duidelijk 
op dat de recent opgestarte (sector)plannen sterk doorwegen.

Type plannen in de tweede pensioenpijler

DB DC DC met gegarandeerd rendement 
(bovenop de WAP)2

Cash 
Balance

% van de aangeslotenen 18% 55% 20% 7%

% van de regelingen 8% 74% 17% 0,1%

1 Sigedis, Globaal rapport DB2P, (versie 29/04/2013)

2 Dit gaat om DC plannen met een gegarandeerd rendement dat verder gaat dan hetgeen voorzien is in de Wet op deAanvullende Pensioenen.
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Kerncijfers IBP’s

pp Bijdragen en uitkeringen (bron FSMA3 en BVPI4) over 2011

pP De Belgische IBP’s ontvingen in 2011 1,4 miljard euro bijdragen. 

•	 85% zijn werkgeversbijdragen, 15% zij werknemersbijdragen.

•	 6% van de bijdragen gebeurde in het kader van de uitvoering van een herstelplan.

pP IBP’s keerden voor 1,044 miljard aan prestaties uit (bron FSMA, cf supra), waarvan

Kapitaal leven Kapitalen overlijden en invaliditeit Renten Afkopen

71% 4% 25% 0,2%

pp Werknemersvertegenwoordiging

pP Uit de jaarlijkse enquête van de BVPI weten we dat er in 2012 in 72% van de IBP’s werknemers
vertegenwoordiging in de RvB is. 

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

pp Gemiddelde dekkingsgraad (bron FSMA) per 31/12/2011

pP kTV + marge = 137%

pP LTV dekkingsgraad + marge = 115%. 

pp Enkele technische elementen (bron BVPI)

pP De mediaan actualisatievoet die gebruikt wordt bij Defined Benefit plannen om de LTV 
voorzieningen te berekenen ligt in het interval [4,5%-5%[ (bron: BVPI, cf supra).

 Meer dan 22% van de respondenten hebben de gebruikte actualisatievoet in 2012 verlaagd en 
11% verwacht deze in 2013 te verlagen.

pP Eind 2012 was de gemiddelde duration van de verplichtingen van de Belgische IBP’s gelijk aan 14.

2.2 WIE IS DE BELGIScHE VERENIGING VAN PENSIOENINStELLINGEN (DE BVPI)?

De Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen – afgekort BVPI- is een vereniging zonder winst-
oogmerk, opgericht in 1975, zij verenigt de IBP’s of instellingen voor bedrijfspensioen-voorziening, 
alsook de inrichters van een sectoraal pensioenplan. Bedrijven die activiteiten organiseren of service 
verlenen in het kader van de 2e pijler zijn eveneens welkom als toegetreden lid.

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

3 Statistieken FSMA over boekjaar 2011 http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions/bpv/Article/Statistics%20bpv/stat.aspx 

4 Enquête BVPI over boekjaar 2012
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2.3 ONzE MISSIE

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

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

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

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

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

De BVPI is vertegenwoordigd in de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen, de Commissie voor de 
Verzekeringen, de AEIP (European Association of Paritarian Institutions), de PensionsEurope en 
verschillende werkgroepen rond aanvullende pensioenen.

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

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

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

De BVPI organiseert haar werking rond vier ‘consultatieve werkgroepen’, zijnde bedrijfs-pensioen-
fondsen, sectorale regelingen, regelingen voor zelfstandigen en voor de openbare sector. De BVPI biedt 
een forum aan om alle aangelegenheden die de beroeps-pensioenregelingen aanbelangen te bespreken, 
en om de standpunten die de leden gezamenlijk ondersteunen naar buiten toe bekend maken.
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2.4 WAt KAN DE BVPI VOOR U DOEN?

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

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

Sommige van deze activiteiten zijn voorbehouden voor effectieve leden.

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

In de mate van het mogelijke, antwoord de BVPI graag op vragen van studenten en onderzoekers in het 
kader van hun onderzoeksprojecten over aanvullende pensioenen of instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening.

2.5 BVPI LEDEN

De BVPI telt twee soorten leden: de ‘effectieve’ leden en de ‘toetredende’ leden. 

De Buitengewone Algemene Vergadering van de BVPI besliste op 8 december 2010 om de statuten te 
wijzigingen en het effectieve lidmaatschap van de Vereniging ook open te stellen voor de inrichters van 
sectorale pensioenplannen.

De effectieve leden zijn IBP’s of gemeenschappelijke verzekeringskassen of inrichters van een sectoraal 
pensioenplan. De toetredende leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die actief zijn in de 
sector van de tweede pijler, maar geen IBP’s, gemeenschappelijke verzekeringskas of inrichter van een 
sectoraal pensioenplan zijn. Onder onze toetredende leden bevinden zich o.m. asset managers, banken, 
actuariële en ‘benefit’ consultants, actuarissen, advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en 
andere geïnteresseerden. De Toegetreden leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en 
maken geen deel uit van de Raad van Bestuur.
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2.5.1 Effectieve leden A (pensioenfondsen) en B (Sectorale inrichters) per 31/12/12

N° Naam FSMA OFP NL Nom FSMA OFP FR

PENSIOENFONDSEN

1 Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP Fonds de Prévoyance Caterpillar, OFP

2 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Management, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Management, OFP

3 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Bedienden, OFP Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics Bedienden, OFP

4 Pensioenkas Tractebel, OFP Caisse de Pensions Tractebel, OFP

5 Pensiobel, OFP Pensiobel, OFP

6 Elgabel, OFP Elgabel, OFP

7 Powerbel, OFP Powerbel, OFP

8 Enerbel, OFP Enerbel, OFP

9 Compaq Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Compaq, OFP

10 Compaq Pension Savings Plan, OFP Compaq Pension Savings Plan, OFP

11 Pensioenfonds InBev – bedienden en arbeiders, OFP Pensioenfonds InBev – bedienden en arbeiders, OFP

12 Pensioenfonds InBev – Kaderleden, OFP Fonds de Pension InBev – Cadres, OFP

13 Pensioenfonds KBC, OFP Fonds de pension KBC, OFP

14 International Pension Fund KBC, OFP International Pension Fund KBC, OFP

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

16 Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en Belgique, OFP Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en Belgique, OFP

17 Pensioenfonds van de Bedienden onder barema en Arbeiders 
van de Solvay Groep in Belgie, OFP

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

18 Aanvullende Pensioenen van ING Belgie, OFP Pensions Complémentaires d’ING Belgique, OFP

19 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening, OFP Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening, OFP

20 Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders 
OFP, OFP

Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders 
OFP, OFP

21 IRP de la SA Cockerill Sambre et des soc. affiliées, personnel 
employé et cadre, en abrégé C.S.E.C., OFP

IRP de la SA Cockerill Sambre et des soc. affiliées, personnel 
employé et cadre, en abrégé C.S.E.C., OFP

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

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

23 Unilever Belgium Pension Fund ‘Union’, OFP Unilever Belgium Pension Fund ‘Union’, OFP

24 Unilever Belgium Pension Fund ‘Seric’, OFP Unilever Belgium Pension Fund ‘Seric’, OFP

25 Voorzorgsfonds van l’Oréal Belgie, OFP Fonds de Prévoyance de l’Oréal Belgique, OFP

26 l’Oreal Pensioenfonds, OFP l’Oréal Fonds de Pension, OFP

27 Voorzorgsfonds CBR, OFP Fonds de Prévoyance CBR, OFP

28 Fonds de pension pour le personnel ouvrier de la SA Cimenterie 
CBR, OFP

Fonds de pension pour le personnel ouvrier de la  
SA Cimenterie CBR, OFP

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

30 Volvo Car Pensioenfonds, OFP Volvo Car Pensioenfonds, OFP

31 Volvo Resultatenfonds, OFP Volvo Resultatenfonds, OFP

32 Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, OFP Chevron Organisme voor de Financiering van Pensioenen, OFP
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33 Solidariteitsfonds GB-Bedrijven, OFP Fonds de Solidarité GB-Entreprises, OFP

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

35 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP Solidariteitsfonds Carrefour Belgium, OFP

36 Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto, OFP Association pour le Plan de Pension Monsanto, OFP

37 TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP TCN Pensioenfonds van Monsanto, OFP

38 Nestle Pensioenfonds (NPF), OFP Fonds de Pensions Nestle (FPN), OFP

39 OGEO 2 Pension, OFP OGEO 2 Pension, OFP

40 Ogeo Fund, OFP Ogeo Fund, OFP

41 Belfius Aanvullend OFP, OFP Belfius Complémentaire OFP, OFP

42 Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak Belgie, OFP Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak Belgie, OFP

43 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Werklieden VCLB, 
OFP

Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Werklieden VCLB, 
OFP

44 Honeywell OFP, OFP Honeywell OFP, OFP

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

46 Pfizer Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Pfizer, OFP

47 Pensioenfonds Belgacom, OFP Fonds de Pension Belgacom, OFP

48 BP Pensioenfonds, OFP BP Pensioenfonds, OFP

49 Pensioenfonds Agoria, OFP Fonds de Pension Agoria, OFP

50 Voorzorgfonds UCB, OFP Fonds de Prévoyance UCB, OFP

51 Voorzorgsfonds Umicore, OFP Fonds de Prévoyance Umicore, OFP

52 Shell Belgium Pension Fund, OFP Shell Belgium Pension Fund, OFP

53 Integrale GSK Intégrale CCA

54 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Brabo, OFP Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Brabo, OFP

55 Inst. voor Bedrijfspensioenvoorziening Unie Redding- en 
Sleepdienst en Aanverwante Vennootschappen, OFP

Inst. voor bedrijfspensioenvoorziening Unie Redding- en 
Sleepdienst en Aanverwante Vennootschappen, OFP

56 IBP Groep Citibank, OFP IRP Groupe Citibank, OFP

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

58 Association Auxiliaire de Fonds de Pensions, OFP Association Auxiliaire de Fonds de Pensions, OFP

59 Euroclear Pension Fund, OFP Euroclear Pension Fund, OFP

60 IBM Belgium, OFP IBM Belgium, OFP

61 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de Ford 
ondernemingen in Belgie, OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening van de Ford 
ondernemingen in Belgie, OFP

62 Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP Westinghouse Pension Fund Belgium, OFP

63 Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP Pensioenfonds Agfa-Gevaert, OFP

64 Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP Pensioenfonds De Gistfabriek, OFP

65 J & J Belgium Pension Fund, OFP J & J Belgium Pension Fund, OFP

66 IBP Levi Strauss, OFP IRP Levi Strauss, OFP

67 Pensioenfonds Vandemoortele, OFP Pensioenfonds Vandemoortele, OFP

68 Caisse de Retraite du Personnel du Soir et de l’Agence Rossel, 
OFP

Caisse de Retraite du Personnel du Soir et de l’Agence Rossel, 
OFP

69 Fonds de Pension Unisys, OFP Fonds de Pension Unisys, OFP
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70 Fonds de pension Merbel Pensioenfonds, OFP Fonds de Pension Merbel Pensioenfonds, OFP

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

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

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

74 Abbott Belgian Pension Fund, OFP Abbott Belgian Pension Fund, OFP

75 Henkel Pension Fund Belgium, OFP Henkel Pension Fund Belgium, OFP

76 AstraZeneca Pension Fund Belgium, OFP AstraZeneca Pension Fund Belgium, OFP

77 Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP Voorzorgsfonds Belgoprocess, OFP

78 Pensioenfonds Groep Raychem, OFP Pensioenfonds Groep Raychem, OFP

79 Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
Belgie Gevestigde Aanverwante Bedrijven, OFP

Pensioenfonds van de Bedienden van Truvo Belgium en in 
Belgie Gevestigde Aanverwante Bedrijven, OFP

80 Cargill Belgium Pension Fund, OFP Cargill Belgium Pension Fund, OFP

81 Tupperware Pensioenfonds, OFP Tupperware Pensioenfonds, OFP

82 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Dow Belgie, OFP Institution de retraite professionnelle Dow Belgique, OFP

83 DHL Employee Benefit Fund, OFP DHL Employee Benefit Fund, OFP

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

85 General Motors Pensioenfonds, OFP General Motors Pensioenfonds, OFP

86 Fonds de Pension Dow Corning, OFP Fonds de Pension Dow Corning, OFP

87 Pensioenfonds UZ-Gent, OFP Pensioenfonds UZ-Gent, OFP

88 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS, OFP Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening INEOS, OFP

89 Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP Pensioenfonds Ocean Belgium, OFP

90 Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia, OFP Association pour le Plan de Pension Solutia, OFP

91 Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie, OFP Voorzorgsfonds Groep New Holland Belgie, OFP

92 Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van Randstad, 
OFP

Fonds de Pension Sociétés Belges de Randstad, OFP

93 Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP Pensioenfonds Contractuelen VRT, OFP

94 Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Antwerpse 
Waterwerken, OFP

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Antwerpse 
Waterwerken, OFP

95 Huntsman Pension Fund, OFP Huntsman Pension Fund, OFP

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

97 GE Pension Fund, OFP GE Pension Fund, OFP

98 Pensio B, OFP Pensio B, OFP

99 Pensioenfonds Metaal, OFP Fonds de Pension Metal, OFP

100 Amonis, OFP Amonis, OFP

101 IBP Ravago, OFP IBP Ravago, OFP

102 IBP Volvo Belgium OFP IBP Volvo Belgium OFP

103 TEC Pension, OFP TEC Pension, OFP

104 Hydralis OFP, OFP Hydralis OFP, OFP

105 OFP Provant, OFP  OFP Provant, OFP

106 Pensioenfonds Transport en Logistiek OFP Fonds de pension Transport et Logistique 
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107 Bank Degroof Pensioenplan, OFP Fonds de Pension Banque Degroof, OFP

108 Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP Fonds de Pension Supplétif Degroof, OFP

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

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

111 Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening van Delta Lloyd Life 
OFP, OFP

Institution de Retraite Professionnelle de Delta Lloyd Life OFP, 
OFP

112 Pensioenfonds PRO, OFP Fonds de Pension PRO, OFP

113 Pension & Co IBP, OFP Pension & Co IBP, OFP

114 Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP Pensioenfonds Société Générale Private Banking, OFP

SECTORALE INRICHTERS

1 IBP Havenarbeiders Antwerpen, OFP IBP Havenarbeiders Antwerpen, OFP

2 Belgische Kamer der Verhuizers Chambre Belge des Déménageurs

3 Sefocam Sefocam

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

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

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

6 FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren 331 FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren 331

2.5.2 Toegetreden leden per 31/12/12

Firmanaam – Nom de l’entreprise

1 Acteia

2 AIG Europe Limited – Belgian Branch

3 Allen & Overy LLP

4 Allianz Belgium

5 Amundi

6 AON Belgium bvba/sprl trading as Aon Hewitt

7 AXA Investment Management Benelux

8 Banque Triodos

9 BNP Paribas Investment Partners Belgium nv/sa

10 BNP Paribas Securities Services 

11 Capitalatwork

12 Capfi Delen Asset Management 

13 Claeys & Engels

14 Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

15 Dexia Asset Management Belgium 

16 DnF Bookkeepers for Pensionfunds

17 DWS Investments 

18 EBCS
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19 Edmond de Rothschild Asset Management 

20 Emfea Consulting

21 Energy

22 Ethias

23 Eubelius

24 Euronext NV

25 F. Van Lanschot Bankiers

26 Fastnet Belgium

27 Franklin Templeton International Services S.A.

28 HSBC Global Asset Management (France)

29 ING Investment Management

30 KBC Asset Management

31 Lane Clark & Peacock

32 Linklaters LLP

33 Loyens & Loeff Avocats

34 Lyxor Asset Management 

35 M & P Consult

36 Mercer Belgium 

37 Merryll Lynch International
Merryll Lynch Financial Center Fund Solutions Group

38 Natixis Global Asset Management

39 Petercam

40 PKF Bedrijfsrevisoren

41 Precisis

42 Pricewaterhousecoopers Belgium bcbva

43 Robeco

44 Rockspring PAM

45 Rothschild & CIE Gestion

46 Secura

47 Sepia

48 Serfinac

49 Société Générale Corporate & Investment Banking

50 Stibbe

51 Swiss Re International SE

52 Towers Watson 

53 La Française AM

54 Vanbreda Risk & Benefits
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2.6 ALGEMENE VERGADERING (AV)

pp 121 effectieve leden (met stemrecht)

pP A-leden: 114

pP B-leden: 6

pP 54 toetredende leden (zonder stemrecht) 

pp Aanwezigheden & volmachten op de Algemene Vergadering

pP AV 17/04/2012: 26 + 40 volmachten

pP AV 21/06/2012: 11 + 33 volmachten

2.7 SAMENStELLING RAAD VAN BEStUUR  

(ALGEMENE VERGADERING 17/04/2012)

1 Philip Neyt, Voorzitter Pensioenfonds Belgacom OFP

2 Edwin Meysmans, Ondervoorzitter Pensioenfonds KBC OFP

3 Hervé Noel, Ondervoorzitter Pensioenkas Tractebel OFP

4 Olivier De Deckère Aanvullende pensioenen van ING België 

5 Tom Mergaerts Amonis OFP

6 Catherine De Lannoy Bekaert IBP OFP

7 Diane De Winter Belgische Kamer der Verhuizers

8 Jos Verlinden External Board Member

9 Manou Doutrepont Fonds 2de Pijler PC118

10 Daniel Chanbon IBM Belgium OFP

11 Philippe Delfosse Integrale Gvk

12 Chris Vaes J&J Belgium Pension Fund OFP

13 Daniel Vanhaeverbeke Pensio B OFP

14 Paul Soete Pensioenfonds Agoria OFP

15 Frédéric Moonens Pensioenfonds groep Solvay OFP

16 Victor Fabry Pensioenfonds Metaal, OFP

17 Serge Tubeeckx Pensioenfonds Pensiobel OFP

18 Ann Verhaegen Procter & Gamble Belgium Pension Fund 

19 Jan Vlietinck, Penningmeester Shell Belgium Pension Fund OFP

20 Ronny Domen Unilever Belgium Pension Fund ‘Union’ OFP

21 Isabelle Feuillien Voorzorgsfonds UCB OFP
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 Aanwezigheden op de Raad van Bestuur

31/01/2012 17

16/02/2012 10

28/03/2012 7

20/06/2012 9

24/07/2012 11

26/09/2012 13

27/11/2012 12

2.8 SAMENStELLING DIREctIEcOMIté

1 Philip Neyt, Voorzitter

2 Edwin Meysmans, Vice-Voorzitter

3 Hervé Noël, Vice-Voorzitter

4 Philippe Delfosse, Lid van het Directiecomité

5 Tom Mergaerts, Lid van het Directiecomité

2.9 SEcREtARIAAt

Het secretariaat verzekert de dagelijkse werking van de Vereniging, bereidt de dossiers voor, staat in voor 
de organisatie van de activiteiten, en vertegenwoordigt de sector bij de overheid en de diverse instanties. 
Het bestaat uit 6 personen en werkt onder leiding van de Secretaris-Generaal.

Karel Van Gutte Secretaris-Generaal (100% VTE)5

Bart De Wit Senior Advisor (100% VTE)

Ann Verlinden Senior Advisor (50% VTE vanaf 04/2012)

Diane De Winter Sector Coördinator (20% VTE)

Viviane Petit Office Manager (100% VTE)

Sandra Le Louarn Office Assistente (100% vanaf 03/2012)

5 VTE: Voltijds Equivalent
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3 HEt WEttELIJK EN REGLEMENtAIR KADER

3.1 WEtGEVING

2012 was op gebied van regelgeving een redelijk druk jaar. De voornaamste wijzigingen zijn:

3.1.1 Nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor het vervroegd rustpensioen  
(BVPI infoflash 2/7/29)

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen legt nieuwe loopbaan- en 
leeftijdsvoorwaarden op voor het vervroegd rustpensioen: de leeftijd wordt geleidelijk op 62 jaar 
gebracht in 2016 en de duur van de loopbaan wordt geleidelijk verlengd tot 40 jaar vanaf 2016. 

In de loop van 2012 werden een aantal overgangsmaatregelen bepaald. De meeste punten hebben 
betrekking op de 1° pijler, maar zouden ook een impact kunnen hebben op de aanvullende pensioenen.

3.1.2 De fiscale en sociale notificatie (BVPI Infoflash 49)

Wanneer de pensioeninstelling een uitkering ten gunste van ‘de nalatenschap’ uitbetaalt (of indien het 
pensioenfonds met de bank van de begunstigde een overeenkomst sloot opdat de bank in geval van 
overlijden onverschuldigde pensioenen terug zou storten) zullen de betreffende betalingen voortaan 
slechts kunnen gebeuren nadat er:

pp Een akte of attest van erfopvolging is voorgelegd én 

pp Uit de akte of het attest van erfopvolging blijkt dat er ofwel geen fiscale en sociale schulden zijn, ofwel 
dat deze schulden inmiddels betaald werden. 

Indien de houder van nalatenschapstegoeden [hier het pensioenfonds] toch overgaat tot vrijgave van de 
tegoeden, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de fiscale- en sociale schulden van de 
schuldenaar. 

3.1.3 Wet van 19 december 2012 (BS 25-1-2013) (BVPI Infoflash 2013-7)

Op 1 maart 2011 oordeelde het Europees Hof van Justitie in de Test-Aankoop zaak dat vanaf 
21 december 2012 zowel verzekeringspremies als – uitkeringen in het kader van verzekeringscontracten 
geslachtsneutraal moeten zijn.

In navolging daarvan werd de wet van 19 december 2012, tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 (ter 
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht betreft op het gebied van 
goederen en diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid), in januari 2013 in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
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Door de toevoeging van een 3e paragraaf aan artikel 12 van de genderwet van 10 mei 2007, brengt de 
Wet van 19 december 2012, een duidelijk antwoord op de vraag welke 2e pijler toezeggingen in het 
kader van de anti-discriminatie wetgeving onder de aanvullende regelingen van de sociale zekerheid 
vallen en welke niet. 

In deze extra paragraaf stelt de wet onder andere dat vanaf 21 december 2012 een uniseks tarief dient 
gebruikt te worden voor individuele overdrachten naar een onthaalstructuur. 

Voor die 2e pijler pensioentoezeggingen die niet worden vermeld in de extra 3e paragraaf kunnen dus 
onder bepaalde voorwaarden geslacht specifieke actuariële factoren blijven gebruikt worden.

Voor (3e pijler) levensverzekeringen gesloten vanaf 21 december 2012 dient men voortaan altijd een 
uniseks tarief te hanteren.

3.2 PARLEMENtAIRE WERKzAAMHEDEN (SELEctIE)

In de loop van 2012 werden een groot aantal parlementaire vragen (kamer en Senaat) gesteld. Hieronder 
vindt u een selectie van degene die betrekking hebben op of een link hebben met de tweede pijler en/of 
de leden van BVPI

pp Mondelinge vragen 

pP ‘het wettelijk voorgeschreven rendement voor groepsverzekeringen’

pP het voortbestaan van de groepsverzekering’

pP ‘het wettelijk minimumrendement voor de aanvullende pensioenen

pP het toezicht op de pensioenfondsen

pP de gevolgen van het eenheidsstatuut voor de aanvullende pensioenen

pP de hervorming van de 1ste pijler pensioenen in de privé sector

pP de hervormingen van het ambtenarenpensioen

pP het pensioen van de mijnwerkers

pP de bijdragen voor het pensioenstelsel van het vliegend personeel

pP de begrotingsimpact van de pensioenhervorming

pP de modaliteiten inzake toekenning van de pensioenbonus

pP het recht van beide echtgenoten op een gezinspensioen

pP de hervorming van de pensioenbonus en het pensioencomplement

pP de pensioenberekening in geval van een loopbaanonderbreking van minstens 5 jaar

pP het vervroegd pensioen aansluitend op gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf 50 jaar

pP het voortbestaan van de groepsverzekering

pP de maximumbedragen die gepensioneerden mogen bijverdienen

pP het overleg omtrent de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de ambtenaren van de 
deelentiteiten

pP de pensioenen in de luchtvaart

pP de diplomabonificatie

pP het rapport van de Belgische Studiecommissie voor de Vergrijzing

pP de opvolging van de vereffening van Apra Leven

pP de toegang tot de Capelo-gegevens

pP benoeming administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen

pP de hervorming van het overlevingspensioen

pP de opbouw van socialezekerheidsrechten tijdens een periode van overgangsuitkering

pP afhoudingen op de groepsverzekeringen

pP de gevolgen van het faillissement van verzekeringsmaatschappij APRA

pP de begunstigde van een groepsverzekering
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pp Schriftelijke vragen

pP Rendementen groepsverzekeringen.

pP Opbouw pensioenrechten bij APRA Leven.

pP Belasting op de groepsverzekering

pP Groepsverzekeringen opgenomen in arbeidscontracten.

pP De pensioentoezegging. – Groepsverzekeringen.

pP Hervorming van de fiscale regels voor de aanvullende pensioenen.

pP De verjaring van het aanvullend pensioen

pP Hogere RSZ-bijdragen op groepsverzekeringen

pP Zaken voor de arbeidsrechtbanken betreffende groepsverzekeringen.

pP De ‘individuele Pensioentoezegging’.

pP De pensioentoezegging. – Groepsverzekeringen.

pP Extralegaal pensioen en tijdskrediet.

pP Herstelplannen pensioenfondsen.

pP Hervorming van de pensioenbonus.

pP Aanvullende pensioenen. – Groepsverzekeraars. – Verlaging gegarandeerd minimumrendement.

pP Werkgevers. – Nieuw verzekeringscontract bij een andere verzekeraar. – Verzekeringstaks.

pP Wet op de Aanvullende Pensioenen. – Externe financiering. – Verantwoordelijkheid.

pP Belasting op de groepsverzekering.Opbouw van pensioenrechten. – Verzekeringstaks.

pP Pensioensparen en pensioenfondsen. – Overdrachten.

pP Evolutie pensioenfondsen.

pP kosten van het sociaal statuut voor dokters en apothekers.

pP De tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden in overheidsdienst

pP Personenbelasting. – kapitalen en afkoopwaarden van pensioenen.

pP Aanvullende pensioenregeling in de tweede pijler. – Betaalde premies door verzekerden.

pP Ondernemingen. – Vereffening. – Pensioenopbouw werknemers.

pP De bedrijfsvoorheffing op aanvullende pensioenen.

pP Interne pensioenvoorzieningen.

pP Informeren van de beroepsbevolking over de pensioenrechten.

pP Maximale gewaarborgde rentevoet voor levensverzekeringen.

pP Omzetting van kapitaal in rente

pP Aanvullend pensioenstelsel – Groepsverzekering en pensioenfonds – Bijdragen aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (RSZ) – Centrale gegevensbank
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3.3 cIRcULAIRES, MEDEDELINGEN EN PUBLIcAtIES VAN DE FSMA

3.3.1 Circulaire FSMA op de jaarrekening

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

3.3.2 FAQ Apra Leven (BVPI Infoflash 23)

De FSMA publiceerde op haar website een FAQ die een antwoord wenst te bieden op de meest 
voorkomende vragen over aanvullende pensioenen in het kader van de vereffening van de levens-
verzekeringsmaatschappij Apra Leven. 

De vragen bieden antwoorden voor zowel personen die aangesloten zijn bij een groepsverzekering 
beheerd door Apra Leven, als voor werkgevers die bij Apra Leven een groepsverzekering hebben 
afgesloten.

3.3.3 Praktijkgids (FSMA_2012_19 – 03/12/2012)

Praktijkgids voor het verkrijgen van een toelating of een uitbreiding van de toelating voor een 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening naar Belgisch recht (FSMA_2012_19 – 03/12/2012).

Deze praktijkgids geeft een duidelijk overzicht van de procedure die de instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorziening (IBP’s) naar Belgisch recht moeten volgen indien zij bij de FSMA een aanvraag om 
toelating of uitbreiding van hun toelating willen indienen. 

Het geeft daarnaast ook een duidelijk overzicht van de vorm en inhoud van de beleidsdocumenten en 
andere vereisten die nodig zijn voor het indienen van een volledig dossier.

3.3.4 Benoeming van sleutelfiguren: formulieren te gebruiken door de IBP’s bij de kennisgeving aan 
de FSMA (FSMA_2012_18 – 16/10/2012) 

Deze praktijkgids bevat een aantal formulieren die de IBP’s kunnen gebruiken als leidraad bij de kennis-
geving aan de FSMA van de benoeming van een erkende commissaris of erkende revisorenvennootschap, 
een aangewezen actuaris, een vereffenaar, een compliance officer en een interne auditor.

3.4 FIScALItEIt

3.4.1 Wijziging fiscaliteit pensioenkapitalen in geval van opname vóór 62 (BVPIInfoflash 3/5/32)

In het regeerakkoord werd reeds een wijziging aangekondigd in de fiscaliteit van de kapitalen van 
aanvullende pensioenen vóór de leeftijd van 62 jaar. Na heel wat onduidelijkheden en overleg werd het 
in de loop van 2012 duidelijk hoe dit zal evolueren. 

De leeftijd wordt het criterium om te bepalen welk percentage van toepassing zal zijn.

pp Huidig stelsel: de huidige belasting op de kapitalen, gevormd door werkgeversbijdragen is:

pP 16,5% vanaf 60 jaar

pP 10% indien de aangeslotene effectief actief is gebleven tot 65 jaar

pp Nieuw stelsel:

pP 20% vanaf 60 jaar

pP 18% vanaf 61 jaar

pP 16,5% tussen 62 en 64 jaar, maar altijd indien men op pensioen gaat

pP Vanaf 65 jaar is het 10% voor zover de aangeslotene effectief actief is gebleven tot minstens de 
leeftijd van 65.
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De nieuwe percentages zullen vanaf 01/07/2013 van toepassing zijn.

Vermelden we ook nog dat de fiscale aftrek van persoonlijke bijdragen voor inkomsten 2012/aanslagjaar 
2013 beperkt worden tot 30%.

3.4.2 Voorschot belasting sommige individuele levensverzekeringen (BVPI Infoflash 21)

Via een éénmalige maatregel voerde de regering via de progammawet van 22 juni 2012 een voorschot in 
op de belastingen op de uitkeringen van individuele levensverzekeringen. Het betreft enkel de bijdragen 
die gestort werden voor 1993.

Dit heeft geen invloed op de aanvullende pensioenen.

3.4.3 Aanmoediging externalisatie individuele pensioentoezeggingen

De programmawet van 22 juni 2012 heeft de Wet op de Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
(WIBP) gewijzigd, teneinde de financiering van individuele pensioentoezegging zo veel mogelijk extern 
te laten gebeuren. 

Zo zullen geen bijkomende interne voorzieningen meer kunnen worden aangelegd voor aanvullende 
pensioenen.

Om de omvorming van bestaande interne voorzieningen in geëxternaliseerd toezeggingen aan te 
moedigen, werden maatregelen inzake inkomstenbelastingen genomen.

3.4.4 De ‘bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen’ (BVPI Infoflash 84/89)

De wetgever besliste via de programmawet van 27 december 2012 dat vanaf 2012 een bijzondere 
sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd is door de werkgever voor de werknemer waar de pensioen-
bijdrage 30.000€ overschrijdt. De bijdrage is gelijk aan 1,5%.

De werkgever is voor ieder betrokken werknemer een bijzondere bijdrage verschuldigd in het vierde 
kwartaal van elk bijdragejaar (gezien dit artikel in voege treedt op 1 januari 2012 de eerste maal voor het 
vierde kwartaal 2012). 

Wel is er een uitzondering voor wat betreft de premies voor aanvullende pensioenen op het niveau van 
de bedrijfstak (m.a.w. de sectoriële stelsels), hiervoor dient later pas een eerste aangifte te gebeuren.

Deze bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen dient te gebeuren zoals elke 
andere RSZ aangifte. 

In de loop van 2013 zal, voor wat betreft de toekomstige bijdragen, Sigedis worden ingeschakeld 
teneinde het werk aangaande informatievergaring voor de werkgever te verlichten.

3.5 cOMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN 

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

De BVPI is vertegenwoordigd in de CAP.
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In 2012 heeft de CAP advies uitgebracht omtrent:

Advies nr. 35 Multisectorale oplossingen voor sectorale aanvullende pensioenen  
(BVPI Infoflash 14)

De wet op de aanvullende pensioenen had een democratisering van de aanvullende pensioenen voor 
ogen. In het streven naar deze democratisering dient de mogelijkheid van samenwerking onder sectoren 
gestimuleerd te worden. Samenwerking onder sectoren levert immers schaalvoordelen op. 
Samenwerking kan op verschillende manieren. Een aantal sectoren hebben al een multisectorale 
samenwerking uitgewerkt en zijn operationeel. 

Eén van de verschillende mogelijkheden die naar voor worden geschoven is het creëren van multi-
sectorale Fondsen voor Bestaanszekerheid. Het verdient daarom de aanbeveling om de mogelijkheid tot 
het oprichten van een Fonds voor Bestaanszekerheid dat voor meerdere bedrijfstakken – vertegen-
woordigd in hun respectieve paritaire comités – bevoegd is, te doen onderzoeken door de leden van de 
Nationale Arbeidsraad. 

Een andere multisectorale oplossing voor aanvullende pensioenen bestaat erin een economisch samen-
werkings verband (esv) op te richten. 

In de praktijk zijn andere ad hoc formules ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld de uitbestedingsovereenkomst, 
maar dan moeten er meer zekerheden worden geboden in verband met de BTW plicht en de garantie op 
de continuïteit van de geleverde diensten. 

De Commissie voor Aanvullende pensioenen stelt vast dat er meerdere samenwerkingsvormen bestaan. 
Ze zal deze materie verder uitdiepen en analyseren. 

Ze zal onderzoeken in welke mate de wet op de Aanvullende pensioenen van 28 april 2003 (WAP) kan 
worden aangepast, opdat meerdere paritaire comités of subcomités samen een sectorale inrichter in het 
leven kunnen roepen. 

3.6 cOMMISSIE VOOR HEt VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR zELFStANDIGEN

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

In 2012 heeft de Commissie VAP-Z geen nieuwe adviezen uitgebracht. 

3.7 cOMMISSIE VOOR VERzEKERINGEN

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

De CVV bracht in 2012 één advies uit met een mogelijke impact op de activiteiten van de IBP’s of de 
sector van de aanvullende pensioenen.

Advies aangaande het ontwerp tot wijziging van het KB van 14 november 2003 betreffende de 
levensverzekeringsactiviteit

In het betreffende ontwerp voegt men aan de sterfte- en overlevingstafels zoals opgenomen in artikel 24 
van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit (kB Leven) 
nu ook ook uniseksreferentietafels toe. De nieuwe referentietafels Xk en XR voorzien in een alternatief 
voor de nieuwe overeenkomsten of regelingen inzake aanvullende pensioenen waarvoor een onder-
scheid op basis van sekse niet langer is toegestaan.
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3.8 SIGEDIS

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

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

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

Op dit ogenblik is deze databank nog volop in ontwikkeling, maar op termijn kan een individu de 
databank raadplegen om zijn rechten te consulteren of om eventuele ‘vergeten’ pensioenrechten op te 
sporen.

BVPI is betrokken bij zowel de algemene als de technische werkgroep rond de databank DB2P.

 ‘Vragenlijst Minimale Veiligheidsnormen voor Pensioeninstellingen’ (BVPI Infoflash 28/31/45/57)

In 2012 ontvingen meerdere pensioenfondsen voor de eerste maal een schrijven van kSZ (kruispunt-
bank), eventueel ook van Sigedis, met een uitgebreid enquêteformulier over de toepassing van de 
veiligheidsnormen binnen het pensioenfonds.

De vragenlijst aangaande de minimale veiligheidsnormen is een jaarlijks weerkerende vragenlijst die 
moet gezien worden als een sensibiliseringsinstrument. Er wordt rekening gehouden met de propor-
tionaliteit grote/kleine pensioenfondsen, open/gesloten, e.a. Bij het beantwoorden van de vragenlijst 
kan verwezen worden naar het veiligheidsbeleid, de policy of andere veiligheidsmaatregelen van de 
inrichter.

In dit kader is de pensioeninstelling er ook toe gehouden maatregelen te nemen aangaande de veiligheid 
van de informatie, zijnde het opstellen van een informatieveiligheidsbeleid en het aanduiden van een 
veiligheidscoördinator. 

 Fiscale aftrekbaarheid premies voortaan afhankelijk van de naleving van de informatieplicht aan 
de Sigedis DB2P databank – Programmawet van 22/6/2012, BS 28/06/2012 (BVPI Infoflash 51)

Werkgevers en vennootschappen zullen de bijdragen en premies die ze storten in een groepsverzekerings-
contract of aan een pensioenfonds om voor hun personeel een aanvullend pensioen op te bouwen, 
vanaf 1 januari 2013 niet meer kunnen aftrekken als beroepskost als de informatieplicht aan de Sigedis 
DB2P databank niet is nagekomen. Dat geldt ook voor pensioenen en renten die een werkgever of een 
vennootschap rechtstreeks uitbetaalt. Naar analogie zullen die belastingplichtigen die onderworpen zijn 
aan de rechtspersonenbelasting (vzw’s) in dit geval onderworpen worden aan een belastingheffing van 
33% (art. 223 WIB 1992). 

 Belangrijke stappen in de operationalisering van DB2P

Nadat in 2011 voor de eerste maal informatie opgeladen werd in DB2P, kwam de informatie upload van 
de pensioeninstellingen aan DB2P in 2012 op kruissnelheid. 
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3.9 EUROPA

Op Europees vlak stond 2012 volledig in het teken van het Witboek pensioenen en de mogelijke 
herziening van de IORP-richtlijn.

3.9.1 Witboek pensioenen Europese Commissie (BVPI Infoflash 11/12)

Een witboek (white paper) is een document van de Europese Commissie waarin zij voorstellen doet voor 
een nieuw beleid en waarin de Commissie aangeeft welke discussie ze wil voeren. Witboeken zijn vaak 
een aanzet tot concrete wetsvoorstellen.

In het Europese Witboek over pensioenen gaat de Europese Commissie onder andere in op:

pp De financiële duurzaamheid van de pensioensystemen 

pp De adequaatheid van de pensioenen 

pp De pensioenhervormingen

pp Het verhogen van de arbeidsparticipatiegraad en het langer werken:

pP Pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting

pP Toegang tot vervroegd pensioen beperken

pP Langer werken mogelijk maken

pp De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen dichten

pp Het verder uitbouwen van de aanvullende pensioenen

De commissie concludeert dat vele pensioensystemen in Europa een zekere aanpassing nodig hebben 
om op duurzame wijze adequate pensioenen te kunnen blijven betalen. 

In haar aanbevelingen ‘country specific recommendations’ beveelt zij België in de eerste plaats aan om te 
focussen op ‘uitgaven die verband houden met de vergrijzing’, en beveelt zij aan om: langer werken aan 
te moedigen en de officiële pensioenleeftijd eventueel te koppelen aan de levensverwachting.

In dit Witboek kondigt de Commissie ook aan dat zij in 2012 zal komen met een voorstel voor de herzie-
ning van de IORP richtlijn en ‘initiatieven zal nemen om de bescherming van de rechten op aanvullende 
pensioenen in geval van faillissement van de werkgever’ te garanderen.

3.9.2 Mogelijke herziening Europese Pensioenfondsen Richtlijn (BVPI Infoflash 16/25/44)

De Wet op de Instellingen voor de Bedrijfspensioenvoorzieningen (de WIBP) vindt haar oorsprong in en is 
de omzetting in Belgisch recht van de Europese IORP Directive 2003/41/EC. De Europese Commissie 
overweegt een herziening van deze Europese IORP Directive. De objectieven van de Europese Commissie 
om deze IORP richtlijn te wijzigen zijn: 

pp Aanmoedigen van grensoverschrijdende activiteiten

pp Invoeren van een ‘risk-based’ prudentieel toezicht op IORP’s. Onder ‘risk-based’ prudentieel toezicht 
gaat men marges aanleggen op basis van risico’s die door de IORP en/of de inrichter worden 
gedragen. Hiertoe creëerde men de zogenaamde ‘holistic balance sheet’

pp Bevorderen van een ‘level playing field’ tussen en binnen de verschillende spelers: OFP’s versus 
verzekeraars, maar ook Belgische pensioeninstellingen versus pensioeninstellingen in een andere 
Europese lidstaat 

pp Moderniseren van de prudentiële regelgeving voor IORP’s die een DC plan uitvoeren

De elementen rond de waarderingen en de kapitaalvereisten hebben mogelijk de belangrijkste 
impact voor de Belgische IORP’s.
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De Europese Sociale Partners drukten reeds verschillende malen hun expliciete bezorgdheid uit omtrent 
de geplande herziening van de IORP richtlijn.

Op 26 februari 2013 kondigde de Vicepremier en Minister van Pensioenen Alexander De Croo aan dat de 
Belgische regering – net als Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk – een kritische 
houding zal aannemen t.o.v. de nieuwe richtlijn. 

De Belgische regering neemt wel een constructieve houding aan en roept de commissie op ‘om zich 
langzaam te haasten’.

 EIOPA’s advies aan de Europese Commissie 

In april 2011, vroeg de Europese Commissie aan EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions 
Authority), de Europese instelling waarbij ook FSMA betrokken is, advies omtrent de herziening van de 
IORP richtlijn.

Na 2 voorafgaande consultaties waar BVPI uitgebreid op geantwoord heeft, publiceerde EIOPA zijn finaal 
advies op 15 februari 2012.

Hierin schoof zij het concept van een Holistic Balance Sheet naar voor als een mogelijkheid om voor 
pensioenfondsen een kader te maken dat gebaseerd is op Solvency II.

EIOPA benadrukt in haar antwoord expliciet dat haar advies een technisch antwoord is op de vragen die 
de EC haar gesteld heeft. 

EIOPA onderlijnt hiermee dat haar advies dan ook alleen geldig is, zolang men het kader aanvaard dat de 
EC voorstelt,

 Public Hearing – Europese Commissie (BVPI Infoflash 18)

De Europese Commissie organiseerde op 1 maart 2012 een public hearing m.b.t. een eventuele 
herziening van de Europese IORP/pensioenfondsen richtlijn (2003/41/EC). Een mogelijke piste tot 
herziening is dat de prudentiële regels voor pensioenfondsen worden gebaseerd op de nieuwe Solvency 
II regels zoals die mogelijk vanaf 2014 gelden voor verzekeraars.

Tijdens deze hearing drukten niet alleen BVPI maar vooral de Europese Sociale Partners, verschillende 
landen en vele grote werkgevers hun vrees en afkeer uit voor het toepassen van de regels van 
verzekeraars op pensioenfondsen.

 Reacties Europese Sociale Partners op de eventuele herziening van de IORP richtlijn

De Europese Sociale Partners drukten in 2012 verschillende malen publiekelijk hun bezorgdheid uit over 
de plannen van de EC om de nieuwe regels voor 2e pijler pensioenfondsen te inspireren op de 
verzekeringswetgeving:

pp Brief ETUC en BusinessEurope van 14 februari 2012 aan dhr. Barroso, Voorzitter EC

pp Interventies tijdens de officiële public hearing van de Europese Commissie

pp Gezamenlijke persberichten ETUC, BusinessEurope, UEAPME, EVCA, Efama, CEEP, AEIP en EFRP/
PensionsEurope

pP 1 maart 2012 ‘Commission should reconsider plans on occupational pensions’ 

pP 23 oktober 2012 ‘The IORP directive revision – a truly political debate’
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 Quantitative Impact Study (BVPI Infoflash 16/25/44)

Teneinde te vermijden dat deze nieuwe regels de kosten efficiënte opbouw van arbeidsgerelateerde 
pensioenen zou ondermijnen, hebben verschillende lobbygroeperingen binnen Europa geëist dat het 
voorstel van de Europese Commissie om de IORP richtlijn te wijzigen zou voorafgegaan worden, door 
een ‘Quantitative Impact Study’, een zogenaamde QIS. 

Deze studie werd uitgevoerd door EIOPA, maar de inhoud van de vragen werden vastgelegd door de EC.

pp Technische consultatie – EIOPA benadrukt dat haar advies een technisch advies is binnen het politieke 
kader zoals naar voor geschoven door de EC

EIOPA heeft op vraag van de EC een ontwerp van technische specificaties opgesteld en hierrond een 
consultatie georganiseerd waaraan BVPI, met de hulp van een werkgroep in samenwerking met IA|BE, 
heeft deelgenomen.

Vervolgens heeft EIOPA haar ontwerp omtrent de technische specificaties overgemaakt aan de EC, met 
de expliciete vermelding dat haar advies een technisch advies is, dat uitsluitend geldig is binnen het 
politieke kader dat de EC geschetst heeft.

pp Uitvoering van de Quantitative Impact Study

In de maanden oktober, november, december had de effectieve QIS studie plaats. 

Voor België namen 14 pensioenfondsen deel. 

De QIS werd als zeer complex en omvangrijk ervaren. Deze oefening geeft geen inzicht op de mogelijke 
impact op de financiering van de individuele IORP aangezien alle regels omtrent financieringsvereisten, 
tiering van assets en herstelplan (wanneer?, duurtijd?) momenteel nog ontbreken. 

Deelname was vooral nuttig om specifiek Belgische problemen aan het licht te brengen, zoals de 
bepaling van de waarde van de sponsor support die volledig gedreven wordt door ratings. Vandaag nog 
onduidelijk hoe dit dient toegepast te worden voor multinationals? Werkgevers in de publieke sector? 
Multi werkgever en sector fondsen? Werkgevers in de non-profit? Werkgevers met multi-plannen in 
multi-vehicles? Enz… Niet genoteerde bedrijven? Andere Belgische problemen zijn de DC plannen en 
zijn WAP garanties en de proportionaliteit van de Belgische IBP’s.

Alvorens de QIS resultaten vrij te geven, worden ze uitvoerig gevalideerd door FSMA en EIOPA. 
Voorlopige resultaten zijn mogelijk beschikbaar einde maand maart 2013, finale resultaten kan men 
verwachten tegen eind juni 2013. 

EIOPA voorzitter Gabriel Bernardino kondigde reeds aan dat extra QIS studies nodig zijn vooraleer de 
bestudeerde concepten in wetgeving kunnen gegoten worden.

Ondertussen sloot de Belgische regering zich aan bij de kritieken zoals reeds geuit door de Europese 
Sociale Partners alsook Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Er is nood aan een IORP 
II maar ze mag de ontwikkeling van de pensioenfondsen niet in de weg staan.

 EBA, EIOPA en ESMA’s gezamelijke consultatie aangaande het voorstel van antwoord aan de 
Call for Advice van de Europese Commissie betreffende de fundamentele herziening van de 
richtlijn Financiële conglomeraten (BVPI Infoflash 63)

Het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) lanceerde 
een drie maanden durende openbare consultatie over het voorgestelde antwoord op de vraag om 
technisch advies van de Europese Commissie over de grondige herziening van de Financial 
Conglomerates Directive (‘FICOD’-richtlijn voor het toezicht op financiële conglomeraten) op 13 mei. 
Deze consultatie was open tot 13 augustus 2012.

De huidige Financial Conglomerates Directive (FICO-D)(2002) voerde een specifieke wetgeving in met 
het oog op het prudentiële toezicht op financiële groepen die sector overschrijdende financiële 
activiteiten uitoefenen. FICO-D vereist dat de toezichthouders extra toezicht uitoefenen op conglo-
meraten, naast het specifieke bank- en verzekeringstoezicht.
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De consultatie heeft betrekking op drie brede gebieden waarvoor de Europese Commissie advies nodig 
heeft: het toepassingsbereik, de groepsbrede interne vereisten inzake governance, en sancties en 
machtigingen krachtens de FICO-D. In zijn voorstel van antwoord somde het Comité een reeks 
aanbevelingen op voor de herziening van de FICO-D, waaronder de verruiming van het bereik van het 
toezicht, met de vraag of IORP’s dienen te worden opgenomen in de FICO-D. 

BVPI heeft deelgenomen aan deze consultaties en gewezen op het feit dat indien IBP’s worden 
toegevoegd aan de FICO-D, kan dit het risico inhouden dat deze IBP’s worden geconfronteerd met 
hogere kwantitatieve en kwalitatieve vereisten. Deze regeling treft mogelijk banken/ verzekerings-
maatschappijen met een eigen pensioenfonds of IBP’s wiens werkgever ook verzekerings-/
bankactiviteiten uitvoert.

3.10 DE OESO

 OECD Pension Markets in Focus (BVPI Infoflash 64)

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

Enkele cijfers en voorname conclusies:

pp Op de lange termijn blijken pensioenfondsen erin te slagen welvaartsvaste rendementen te behalen 
die hoger liggen dan de reële loongroei:

pp De reële jaarlijkse loongroei over de periode 1970-2010 bedroeg voor de geselecteerde landen tussen 
de 0,6% en de 2,1% daar waar de door de OESO berekende jaarlijkse nominale rendementen tussen 
de 2,8% en 5,8% bedroegen

pp In de OESO komen de totale pensioenfonds assets overeen met 72,4% van het totale BBP. 
In België blijft dit 4,2%.

pp In het investment hoofdstuk wordt op macro (land) niveau een vergelijking gemaakt naar de 
investment strategy. Hierin zien we dat de Belgische pensioenfondsen relatief veel in de reële 
economie blijven investeren (grafiek 1).

GRAFIeK 1 Pensioenfonds assets distributie voor geselecteerde asset klassen in geselecteerde OESO landen
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Verder geeft deze publicatie geeft een overzicht van de: 

pp rendementen over 2011

pp de totale assets per land per 2011

pp de wijze waarop aanvullende pensioen beheerd worden per land  
(Pensioenfonds, verzekering, book reserves, etc.)

pp trends in Pensioenfonds assets

pp investeringen per land

pp soorten pensioenplannen en bijdragen

pp pensioenfondsen in niet OESO landen

 OECD Pensions Outlook 2012

De OESO publiceerde in 2012 haar Pensions Outlook. Hierin maakt zij een overzicht van de recente 
pensioenontwikkelingen en trends in de OESO lidstaten.

Daarnaast doet zij ook enkele algemene aanbevelingen (verhogen effectieve pensioenleeftijd en 
uit breiden aanvullende pensioenen).

 OECD working papers

De OESO publiceert op regelmatige basis analyses en achtergrond nota’s omtrent ontwikkelingen in die 
een invloed kunnen hebben op of gelieerd zijn aan pensioenen. Dit betreft zowel risk management, 
governance, investeringen, bescherming van de aangesloten, en financial education. 

In 2012 publiceerde zij:

pp WP.30 The Effect of Solvency Regulations and Accounting Standards on Long-Term Investing

pp WP.29 Trends in Large Pension Fund Investment in Infrastructure

pp WP.28 Communicating Pension Risk to DC Plan Members: the Chilean Case of a Pension Risk 
Simulator

pp WP.27 The Role of Funded Pensions in Retirement Income Systems: Issues for the Russian Federation

pp WP.26 Infrastructure Investment in New Markets

pp WP.25 The status of financial education in Africa

pp WP.24 Defining and measuring green investments: Implications for institutional investors asset 
allocations

pp WP.23 The role of institutional investors in financing clean energy

pp WP.22 Financial education, savings and investments

pp WP.21 Identification and assessment of publicly available data sources to calculate indicators of private 
pensions

pp WP.20 Coverage of Private Pension Systems: Evidence and Policy Options

pp WP.19 Annual DC Pension Statements and the Communications Challenge

pp WP.18 Lessons from National Pensions Communication Campaigns

pp WP.17 Review of the Swedish National Pension Funds

pp WP.16 Current Status of National Strategies for Financial Education: A Comparative Analysis and 
Relevant Practices

pp WP.15 Measuring Financial Literacy – Results of the OECD / International Network on Financial 
Education (INFE) Pilot Study

pp WP.14 Empowering Women Through Financial Awareness and Education
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3.11 BOEKHOUDNORMEN 

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

The International Accounting Standards Board (IASB) kondigde in juni 2011 reeds wijzigingen aan. Deze 
wijzigingen worden effectief van kracht voor alle rapporteringen over periodes die starten vanaf 1 januari 
2013.

De voornaamste wijzigingen zijn: 

pp Het onmiddellijk erkennen van wijzigingen in de kost van pensioenplannen (zowel actuarial gains/
losses als past service costs), hierbij wordt met andere woorden de ‘corridor option’ afgeschaft. Deze 
optie liet de sponsor toe om enkel een deel van de winst/verlies te erkennen in het lopend jaar en de 
rest af te schrijven in de toekomst. Voortaan dient alles onmiddellijk erkent te worden. 

pP De erkenning van actuarial gains/losses zal gebeuren via het eigen vermogen, meer bepaald via OCI 
(Other comprehensive income). Dit moet de vergelijkbaarheid van de IAS cijfers tussen verschillende 
bedrijven bevorderen. De volatiliteit zal verschuiven van de P&L naar het eigen vermogen.

pP De erkenning van de past service cost verloopt via de P&L

pp Nieuwe voorstelling die erin bestaat dat de ondernemingen duidelijker de verschillende elementen 
van de pensioenkost vermelden, en een onderscheid maken tussen: (i) ‘operating costs’, (ii) ‘net 
interest cost’, (iii) ‘remeasurements’. Deze wijziging moet de vergelijkbaarheid van de kost verhogen.

pP Operating costs omvat de ‘service costs’, de kosten voor ‘plan amendments’ en ‘curtailments’ en 
gains/losses die verband houden met de ‘settlements’. Deze kosten maken deel uit van de Pension 
Expense in de P&L.

pP Net interest costs, hierbij valt vooral op dat het begrip ‘expected return on assets’ verdwijnt.  
In vele gevallen zal dit leiden tot een hogere ‘pension expense’. Deze kosten maken deel uit van de 
Pension Expense in de P&L.

pP Remeasurements omvat alle overige elementen zoals gains/losses op DBO, op assets, op benefit 
payments alsook alle elementen die verband houden met de asset ceiling. De erkenning van de 
remeasurements verlopen via de balans, meer bepaald via de OCI.

pp Bijkomende rapporteringen moeten leiden tot betere bekendmaking van de karakteristieken en de 
risico’s van de pensioenplannen. Deze bijkomende rapporteringen omvatten onder andere een 
toelichting bij een aantal bedragen opgenomen in de financial statements (DBO, assets, asset ceiling, 
net defined liability/asset), een overzicht van de verschillende activaklassen waarin de assets worden 
belegd, een overzicht van de gebruikte actuariële hypothesen alsook een sensitiviteitsanalyse op de 
belangrijkste elementen, een beschrijving van het financieringsplan, de verwachte bijdragen voor de 
komende rapporteringsperiode, enz.. Bovendien zijn er een aantal specifieke rapporteringsvereisten 
voor multi-werkgever plannen aangaande de financiering, het niveau van solidariteit tussen de 
werkgevers enz…

pp Ook administratieve kosten en taksen dienen voortaan mee in rekening te worden genomen. 
Aangaande taksen zijn er wel nog een aantal discussies lopende of de verplichtingen al dan niet met 
13.26% dienen verhoogd te worden.

pp De gebruikte sterftetafels in de IAS valuaties dienen voortaan rekening te houden met toekomstige 
evoluties in sterfte.
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Verder blijft de IASB ook bij zijn voornemen een meer fundamentele herziening van de IFRS 
boekhoudstandaard IAS 19 door te voeren. Deze grondige hertekening zal echter nog een aantal jaren in 
beslag nemen.

3.12 AcADEMIScHE PUBLIcAtIES

 Cahier Nederlandse Pensioenfederatie m.b.t. Risicomanagement (BVPI Infoflash 46)

De Nederlandse vereniging van pensioenfondsen (PensioenFederatie) publiceerde een cahier m.b.t. 
risicomanagement. Hoewel deze publicatie geschreven is vanuit het Nederlandse reglementaire kader, 
kan dit ook voor Belgische IBP’s, hun bestuurders en medewerkers, interessante aanknopingspunten 
geven.

3.13 ActUALItEIt BELGIë

 Echtscheiding en Aanvullende Pensioenen (BVPI Infoflash 17)

Het Grondwettelijk Hof heeft met zijn arrest van 27 juli 2011 de stok in het hoenderhok gegooid. ‘De 
prestaties van een groepsverzekering zijn inkomsten uit beroepsbezigheden, die luidens artikel 1405, 1°, 
BW gemeenschappelijk zijn.’

Het aanvullend pensioen zou dus in de huwelijksgemeenschap vallen. 

Als reactie hierop werden verschillende voorstellen ontwikkeld (Actualiteitencollege Leergang Pensioen-
recht, BEPLA) 

Verwacht wordt dat de wetgever hierin in 2013 waarschijnlijk duidelijkheid brengt.

 Pensioenen van de personeelsleden van de provinciale en lokale besturen (BVPI Infoflash 34)

De wet van 24 oktober 2011 bepaalt dat, in geval van een contractueel personeelslid vast benoemd 
wordt, zijn aanvullende pensioenrechten (de rechten van de aangeslotene op de verworven reserves en 
prestaties vervallen. De minister van Pensioenen gaf in 2012 aan dat:

Met betrekking tot het financieringsstelsel voor de pensioenen van de plaatselijke besturen heeft deze 
wet er bovendien voor gezorgd dat de ontvangsten en lasten van het gesolidariseerd pensioenfonds van 
de RSZPPO opnieuw in evenwicht zijn. Daartoe werd solidariteit – via een verhoging van de bijdragen – 
gecombineerd met de individuele responsabilisering van de instellingen die niet genoeg bijdragen om 
hun pensioenlast te dekken. Dat mechanisme is echter zeer nadelig voor bepaalde categorieën van 
besturen, zoals de diensten voor economische ontwikkeling, die maar heel weinig vast benoemde 
personeelsleden meer in dienst hebben. Een aantal sectoren ondervindt meer moeilijkheden dan andere, 
maar correctieve maatregelen treffen in functie van de rechtsvorm of van de bedrijfssector zou het 
financieringsmechanisme voor de pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale 
en lokale besturen en de lokale politiezones in gevaar brengen. Aan het aanbrengen van verbeteringen 
of wijzigingen kan pas worden gedacht nadat die wetgeving eerst enige tijd werd toegepast. 

 Eénheidsstatuut: gevolgen voor de aanvullende pensioenen (BVPI Infoflash 6)

Tegen uiterlijk 8 juli 2013 moeten de statuten van bedienden en arbeiders op elkaar afgestemd zijn. 
Beide beroepsgroepen hebben een eigen systeem van aanvullend pensioen. Het eenheidsstatuut zal ook 
daar gevolgen hebben. 

Op een parlementaire vraag aan de minister van pensioen aangaande het te volgen beleid, de te nemen 
stappen en het voorziene tijdpad, antwoordde minister Vincent Van Quickenborne dat het in de eerste 
plaats aan de sociale partners toekomt om een akkoord te vinden over de uitwerking van het 
eenheidsstatuut – ook voor wat betreft de verschillen inzake aanvullende pensioenen. 
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4 HEt LEVEN VAN ONzE VERENIGING

4.1 WIJzIGING StAtUtEN BVPI

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 20/06/2012 werden de statuten aangepast:

pp Artikel 5,5: hier wordt de procedure beschreven indien een lid (A-B-C-D) wenst ontslag te nemen

pp Artikel 9: hierin worden de regels beschreven voor het lidgeld van een A-lid, wiens inrichter eveneens 
de activiteiten van een C-lid uitvoert

4.2 NIEUWE LEDEN

2011

Inrichter Belgische Kamer der Verhuizers – Sociaal Fonds Verhuis

Inrichter Fonds 2de Pijler PC118 (F2P PC 118)

Toetredend BNP Paribas Securities Services 

Toetredend Capitalatwork

Toetredend DnF Bookkeepers for Pensionfunds

Toetredend DWS Investment S.A.

Toetredend Edmond de Rothschild Investment Management (EdRIM)

Toetredend HSBC Global Asset Management (France)

Toetredend Sepia N.V.

Toetredend La Française AM

2012

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

Inrichter FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren 331

Pensioenfonds Pensioenfonds Transport en Logistiek OFP – (Pensio TL OFP)

Pensioenfonds OFP Provant, OFP

Toetredend Acteia

Toetredend Société Générale Corporate & Investment Banking

Toetredend F. Van Lanschot Bankiers N.V.
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Toetredend ING Investment Management 

Toetredend Mercer (Belgium) – vervanger van MMC Pensionfund

Toetredend Merrill Lynch International

Toetredend Natixis Global Asset Management

Toetredend Grant Thornton Bedrijfsrevisoren (ex-PKF Bedrijfsrevisoren)

Toetredend Precisis N.V.

Toetredend Robeco

Toetredend Rockspring PAM 

Toetredend Stibbe Advocatenkantoor 

Toetredend Bank Triodos

4.3 ONtSLAGEN

2011

Ontslag Toetredend Lid Akkermans & Partners

Ontbonden Effectief lid Pensioenfonds Chevron van de Bedienden

Ontbonden Effectief lid Sociaalfonds Arbeiders Chevron Oil Belgium

Ontbonden Effectief lid Fonds van Bijkomende Pensioenen van ING, vzw

2012

Ontbonden Effectief lid Stichting Personeel Brouwerijen Artois

Ontbonden Effectief lid Pensioenfonds Groep Artois, OVV

Ontbonden Effectief lid Pensioenfonds InBev, OFP

Ontslag Effectief lid Fonds de Pension Etex, OFP

Ontslag Toetredend Lid Esofac Belgium BVBA

Ontslag Toetredend Lid Vanguard Investments Europe, Amsterdam, Nederland 

Ontslag Toetredend Lid AmLeague, Genève, Switzerland

Ontslag Toetredend Lid Blackrock

4.4 DEELNEMERS AAN ActIVItEItEN VAN BVPI IN 2012 

Activiteit Deelnemers

Gesloten Vorming 35

BPA© 110

Seminaries 384

Infosessies 213

Best Practices 16

Lunch causerieën 127

Consultatieve Werkgroep 41

TOTAAL 926
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Deelnemers diverse BVPI-werkgroepen ± 220

Correspondenten InfoFlash ± 930

Persconferenties 34
(geschreven pers, radio & TV)

4.5 FINANcIëLE ENqUêtES 2012

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

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

Eénmaal per jaar wordt in de maand maart een uitgebreide enquête georganiseerd omtrent de 
gedetailleerde activaspreidingen, planinformatie en funding ratio’s. Deze resultaten werden voorgesteld 
tijdens het Financieel Seminarie van 25 april en gebundeld in een uitgebreid rapport ( 2).

 Resultaten

63 IBP’s hebben deelgenomen aan de enquête. Zij vertegenwoordigen een totaal van activa van 
12,1 miljard e, hetzij ongeveer 67% van de markt.

 Rendement

Het gewogen gemiddeld rendement in 2012 bedraagt +12,1%. 

Over een langere periode behalen IBP’s de volgende rendementen:

Nominaal  
jaarlijks netto rendement

Reëel (na inflatie) 
jaarlijks netto rendement

2012 12,1% 9,7%

3 jaar 6,8% 3,8%

5 jaar 3,0% 0,7%

10 jaar 5,8% 3,4%

15 jaar 4,7% 2,5%

20 jaar 6,2% 4,1%

25 jaar 6,4% 4,1%

Sinds 1985 6,8% 4,5%

De spreiding van de activa ziet er als volgt uit: 

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

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

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

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

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

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

Meer informatie en uitgebreidere analyses zijn beschikbaar in het Rapport betreffende de financiële 
enquête over het boekjaar 2012 (bijlage 2). 
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4.6 PERScONFERENtIES

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

Daarnaast organiseerde zij in 2012 twee persconferenties:

4.6.1 Persconferentie 7 februari 2012 

De persconferentie van 7 februari 2012 stond in het teken van de resultaten van de Belgische IBP’s over 
het boekjaar 2011. Het centrale thema was: ‘Pensioenfondsen wisten in 2011 hun vermogen in 
stand te houden en blijven een stabiliserende factor in de financiële markten’

Daarnaast werd tevens toegelicht welke de impact is van de pensioenhervormingen en andere 
regeringsmaatregelen op de twee pensioen pijler.

Tot slot lichtte de voorzitter ook toe waarom BVPI zich niet kan vinden in de eventuele herziening van de 
Europese pensioenfondsen richtlijn (IORP).

De aanwezigen ontvingen in hun documentatiefardes tevens verschillende achtergrondnota’s over de 2e 
pensioen pijler (verschil groepsverzekering – pensioenfonds, algemene informatie over de 2e pijler, 
informatie omtrent de Europese discussies, etc.)

Naast 6 vertegenwoordigers van de schrijvende pers (Belga, De Standaard, De Tijd, FD Magazine, L’Echo 
en Trends) waren ook 5 vertegenwoordigers van de audiovisuele pers (Bel RTL, kanaal Z, VTM, VRT radio 
en VRT televisie) aanwezig.

4.6.2 Persconferentie S1-2012 (13 september 2012)

Op 13 september 2012 werden de resultaten van de tussentjidse financiële enquête over de eerste zes 
maanden van 2012 voorgesteld aan de pers.

Uit de cijfers van de enquête bleek onder andere dat: ‘Pensioenfondsen blijven lange termijn
beleggers die een stabiliserende rol opnemen in de financiële markten’

Daarnaast werden de aanwezigen erop gewezen dat pensioenfondsen actief blijven beleggen in de 
reeële economie.

Verder wees de voorzitter er ook op dat potentiële toekomstige regelgeving leidt tot derisking, waardoor 
het riscio bestaat dat de regulator kuddegedrag stimuleert, waardoor niet alleen het systemisch risico 
zou kunnen stijgen, maar dit ook de prijsvorming op de financiële markten zou kunnen beïnvloeden 
welk een met negatieve impact zal hebben op het rendement (en dus de kosten voor 
pensioentoezeggingen zal verhogen).

Tijdens deze persconferentie waren 7 vertegenwoordigers van de schrijvende pers aanwezig (Belga, De 
Tijd, De Standaard, De Verzekeringswereld, FD Magazine, L’Echo, en Trends) alsook vertegenwoordigers 
van de audiovisuele pers (BelRTL, RTBF, kanaal Z, VRT, VTM).

4.7 BELGIAN PENSION AcADEMy (BPA©)

De BVPI organiseerde gedurende enkele jaren een opleiding rond de tweede pijlerpensioenen en de 
werking van IBP’s. De opleiding is gekend onder de naam BPA© – Belgian Pension Academy. 

Het BPA© programma 2012-2013 omvatte 3 modules:

pp Module I behandelt de actuariële en financiële technieken en de principes en de berekeningswijze 
van de technische voorzieningen die men moet kennen voor een goed begrip van het prudentiële 
kader waarin IBP’s werkzaam zijn.

pp Module II analyseert de juridische, prudentiële, sociale, fiscale, boekhoudkundige aspecten alsook de 
rapporteringsverplichtingen en de interne en externe communicatie van IBP’s komen hier aan bod.
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pp Module III analyseert alle aspecten van de beleggingen. Na een grondige inleiding tot de financiële 
markten en producten, worden in module III de verschillende financiële beslissingen van de 
strategische en prudente activaspreiding en een kritische lezing van de laatste tendensen tot de 
rapportering onderzocht.

Alle lesgevers van de BPA©-opleiding beschikken niet alleen over de knowhow maar eveneens over een 
gewaardeerde en ruime praktijkervaring in de materie die ze doceren.

Deze BPA©-opleiding richt zich vnl. tot eenieder die actief is in de materie van de aanvullende pensioenen, 
zij het als bestuurder van een IBP, zij het als lid van een toezicht comité, als lid van één van de operationele 
organen of van de Algemene Vergadering van een IBP, als werknemers- of werkgeversvertegen-
woordiger, als sectorinrichter of als werknemer van de bijdragende onderneming met verantwoordelijk-
heden inzake aanvullende pensioenregelingen, als aangeslotene, als benefit consultant, jurist, advocaat 
of fiscalist actief in de sector als dienstverlener aan IBP’s,… alsook tot personen met beleids-
verantwoordelijk heden inzake pensioenen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht.

De modules startten in oktober 2012. 

Module I en Module II telden respectievelijk 42 en 46 deelnemers. Module III van academiejaar 2012-
2013 is van start gegaan in februari 2013, hiervoor hebben 32 deelnemers ingeschreven. 

Module I Module II Module III

NL FR NL FR NL FR

Effectieve leden 12 16 10 12 14 8

Toetredende leden 6 4 6 5 5 2

Vertegenwoordigers politieke 
overheden, Europese partners

2 2 2 1 1 2

Totaal 20 22 18 18 20 12

Elke module bestond uit een 8-tal lessen van 3 uur.

Op het einde van module I en module II werd een examen georganiseerd. Alle deelnemers ontvangen 
een attest van deelname en, indien men deelnam aan het examen en slaagde, vermeldt het attest het 
welslagen in het examen.

Daarnaast werd de BPA© ook erkend door het Instituut van Actuarissen (IA|BE), het Beroepsinstituut van 
Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en de Ordes van Vlaamse en Franstalige Balies. Op deze wijze 
kunnen zowel de lesgevers als de deelnemers deze opleiding valideren binnen de verschillende 
permanente vormingen.

De BPA©-opleiding biedt de mogelijkheid om te werken en tegemoet te komen aan de ‘fit & proper’-
vereisten van de principes van deugdelijk bestuur.

Sinds de aanvang van de BPA© in 2002, hebben reeds meer dan 300 personen deze opleiding gevolgd. 
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4.7.1 Module I – Actuariële thema’s

Nederlandstalige module

Datum Docent Onderwerp

08/10/2012
Karel Goosens, IA|BE De actuariële context van de aanvullende pensioenen in België

Ann Verlinden, BVPI Algemene inleiding & actuarieel jargon

15/10/2012 Jan Geerardyn, Conac Financiële wiskunde

22/10/2012 Sven Schroven, Towers Watson Actuariële aspecten

06/11/2012
Paul De Smet, EBCS 
Ina Decoster, EBCS

De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de 
technische voorzieningen – DC-plannen & CB-plannen

13/11/2012 Thierry Verkest, Aon Hewitt
De financiering van de pensioenregelingen en de berekening van de 
technische voorzieningen – DB-plannen

19/11/2012 Johanna Secq, FSMA Hoe werkt de prudentiële controle door de FSMA ?

04/12/2012
Kurt Cappoen, PwC Boekhoudkundige aspecten – Jaarrekeningen van een IBP

Geert De Ridder, Deloitte Boekhoudkundige aspecten – IFRS/IAS

10/12/2012
Matti Leppälä, AEIP

Een blik over de grenzen en de actuele discussies in Europa over het 
toekomstige toezicht op de IBP’s

BVPI-team Rondetafelgesprek over het toekomstige toezicht op de IBP’s

Franstalige module

Date Conférencier Sujet

08/10/2012
Philippe De Mol, IA|BE Le contexte actuariel des pensions complémentaires en Belgique

Frédéric Chandelle, Integrale Introduction générale & jargon actuariel

18/10/2012 Fabian de Bilderling, Emfea Mathématiques financières

25/10/2012
Philippe Delfosse, Integrale & 
Membre du Comité de Conseil 
ABIP

Aspects actuariels

08/11/2012
Cécile Van Huffel, Mercer
Marc Dohet, Mercer

Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / 
prévisions techniques – Plans DC & CB

15/11/2012 Thierry Verkest, Aon Hewitt
Le financement des régimes de pension et calcul des provisions / 
prévisions techniques – Plans DB

04/12/2012 Marc Meganck, FSMA Comment fonctionne le contrôle prudentiel par la FSMA ?

06/12/2012

Isabelle Rasmont & Arnaud 
Simon, PwC

Aspects comptables – Comptes annuels d’une IRP

Frédéric Chandelle, Integrale Aspects comptables – IFRS/IAS

13/12/2012

Francesco Briganti, AEIP
Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe  
à propos du futur contrôle des IRP et table ronde – Partie 1

Equipe ABIP
Un aperçu au-delà de nos frontières et les débats actuels en Europe  
à propos du futur contrôle des IRP et table ronde – Partie 2
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4.7.2 Module II – Juridische thema’s

Nederlandstalige module

Datum Docent Onderwerp

11/10/2012

Jan Van Gysegem, BePLA
De juridische aspecten van de Belgische aanvullende pensioenen,  
een helikopterview

Elke Duden, Nele Monkerhey & Nele 
Van Kerrebroeck, Linklaters LLP

De sociale wetgeving (WAP en WAP-Z)

18/10/2012 Caroline Vandevelde, FSMA De prudentiële wetgeving (WIBP)

25/10/2012 Koen Van Duyse, Tiberghien Fiscale aspecten

08/11/2012
Séverine Goethals & Jo Deroey, 
Towers Watson

De Interne audit en de compliance officer

15/11/2012 Edwin Meysmans, Pensioenfonds KBC Interne en externe communicatie

20/11/2012
Veronique Pertry, Eubelius
Barbara Deroose & Daniel 
Vanhaeverbeke, Pensio B

Hoe de pensioentoezegging van verschillende inrichters  
(werkgevers/sectoren) samen beheren?

17/12/2012
Serge Tubeeckx & Arielle 
Deltombe, GDF Suez & Sector Gas 
& Elektriciteit

Pensioenfonds of groepsverzekering?
Aandachtspunten voor de inrichter en de leden van de RvB of 
toezichtscomité

13/12/2012

An Van Damme & Isabelle de 
Somviele, Claeys & Engels

Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP

BVPI-team Actuele discussies en mogelijke wijzigingen van de WAP – Visie BVPI

Kristof Woutters, Dexia AM Actuele tendensen in Asset Management – Discutant / conclusie

Franstalige module

Date Conférencier Sujet

11/10/2012

Jan Van Gysegem, BePLA
Les aspects juridiques des pensions complémentaires belges,  
une vue en hélicoptère

Lut Sommerijns & Marie Michaud-
Nerard, Loyens & Loeff

La législation sociale (LPC & LPCI)

15/10/2012 Maria Di Romana, FSMA La législation prudentielle (LIRP)

06/11/2012 Frédéric Feys & Michel Taffe, Pensio B L’Audit interne et le compliance officer

13/11/2012
Patrick Foret, Shell Belgium Pension 
Fund

Communication interne et externe

19/11/2012
Corinne Merla, Younity
Arielle Deltombe, GDF Suez & 
Secteur Gaz & Electricité

Comment gérer ensemble l’engagement de pension de différents 
organisateurs (employeurs, secteurs) ?

20/11/2012
Serge Tubeeckx & Arielle Deltombe, 
GDF Suez & Secteur Gaz & 
Electricité

Fonds de pension ou assurance-groupe ? Points requérant une 
attention particulière pour l’organisateur et les membres du conseil 
d’administration ou du comité de surveillance

10/12/2012
Thierry Denayer, Wim Panis & Xavier 
Gillot, Stibbe

Aspects fiscaux

17/12/2012

Caroline De Ridder & Camille 
Reyntens, Claeys & Engels

Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC

L’équipe ABIP
Discussions actuelles et éventuelles modifications de la LPC –  
Vision de l’ABIP
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4.7.3 Module III – Financiële thema’s

Nederlandstalige module

Datum Docent Onderwerp

05/02/2013

Hugo Lasat, BEAMA De fundamentele evoluties in het Asset en Portefeuille Management

Hugo Lasat & Tomás Murillo, 
Petercam

Inleiding en juridisch kader

19/02/2013 Jan Longeval, Degroof Inleiding tot financiële markten en producten

28/02/2013 Patrick Mariën, Aon Hewitt Portefeuille management principes en praktijken – DEEL I

07/03/2013

Kristof Woutters, Dexia AM Actuele tendensen in Asset Management – Inleiding

Anne Schilder, DWS
Bruno Laforce, GIMV
Steven Adons, PMV
Rosl Veltmeijer, Triodos

Actuele tendensen in Asset Management – Enkele actuele tendensen
pp Covered Bonds
pp Infrastructuur
pp Vastgoed
pp Social Responsible Investments

Kristof Woutters, Dexia AM Actuele tendensen in Asset Management – Discutant / conclusie

21/03/2013

Tom Mergaerts, Amonis Actuele tendensen in Portefeuille Management – Inleiding

Patrick Grauwels, KBC AM
Jean-Charles Bertrand, HSBC
Pieter De Knock, Van Lanschot
Benedict Peeters, Finvex

Actuele tendensen in Portefeuille Management – Enkele actuele tendensen
pp LDI
pp Core-satelite
pp Open Architecture
pp Low volatility

Tom Mergaerts, Amonis Actuele tendensen in Portefeuille Management – Discutant / conclusie

Bart De Coster, AWW Portefeuille management principes en praktijken – Case study – DEEL II

28/03/2013 Jan De Smet, Agfa-Gevaert
Delegatie van het beleggingsbeleid aan vermogensbeheerders & Case 
study
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Franstalige module

Date Conférencier Sujet

07/02/2013

Myriam Vanneste, BEAMA
Les évolutions fondamentales dans l’Asset Management et la gestion de 
portefeuille

Cedric Hayen &
Paul van Eynde, ING IM

Introduction et cadre juridique

21/02/2013 Catherine Champagne, Degroof Introduction aux marchés et produits financiers

26/02/2013
Xavier Timmermans, BNP IP Principes et pratiques de gestion de portefeuille – PARTIE I

Daniel de Wasseige Principes et pratiques de gestion de portefeuille – Case study – PARTIE II

14/03/2013

Alexandre Deveen, Acteia Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille – Introduction

Guy Lintermans, KBC AM
Thierry Vaissade, HSBC
Van Lanschot
Thomas Dumesnil, Société 
Générale
Joakim Darras, Finvex

Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille –  
Quelques tendances actuelles
pp LDI
pp Core-satelite
pp Open architeture
pp Portefeuille hedging
pp Low volatility

Alexandre Deveen, Acteia
Tendances actuelles en matière de gestion de portefeuille –  
Discutant / Conclusion

19/03/2013
Bernard Caroyez & Lionel 
Derome, Pensio B

Délégation de la politique d’investissement à des gestionnaires de 
portefeuille & Case study

26/03/2013

Lane Clark & Peacock Tendances actuelles en matière de Asset Management – Introduction

DWS
Rockspring

Herman Du Bois, Quares
Martine Grégoire, Bank Triodos

Tendances actuelles en matière de Asset Management –  
Quelques tendances actuelles
pp Covered Bonds
pp Infrastructure
pp Immobilier
pp Social Responsible Investments

Lane Clark & Peacock
Tendances actuelles en matière de Asset Management –  
Discutant / Conclusion
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4.8 VORMINGEN VOOR BEStUURDERS VAN IBP’S

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

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

Deze bestuurdersvorming bestaat uit drie sessies van telkens een halve dag en behandelt de volgende 
onderwerpen:

pp de financiële aspecten en de beleggingen;

pp de juridische, sociale en fiscale aspecten;

pp de boekhoudkundige en actuariële aspecten.

In 2012 organiseerde de Vereniging drie volledige bestuurdersvormingen bij Pensioenfonds Agfa 
Gevaert, Pensioenfonds General Motors, en Pensioenfonds Ineos.

Voor deze vormingen konden we beroep doen op de volgende leden-lesgevers: Elke Duden (Linklaters), 
Marcel kunnen (Bank Degroof), Jan Didden & Jan Geerardyn (Conac), An Van Damme & Barbara Heylen 
(Claeys & Engels), Patrick Mariën (Aon Hewitt), kurt Cappoen (PWC), Tómas Murillo (Petercam), Bart De 
Coster (Pensioenfonds AWW), Didier Lobelle (Havenpensioenfonds PsC 301.01 OFP), Lut Sommerijns 
(Loyens & Loeff), Nadia Buelens (DnF Bookkeepers for Pensionfunds) en Dirk kemkers (Mercer).

U vindt op onze website een korte inhoud van deze vorming.
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4.9 LUNcHcAUSERIEëN

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

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

Alle presentaties van de lunchcauserieën kan u op onze website terugvinden.

In 2012 werden de volgende lunchcauserieën georganiseerd:

19 januari 2012 ‘Het beheer van een Pensioenfonds portefeuille – praktische kijk op obligaties’

Sponsor Bank Degroof

Inhoud De voorbije maanden namen de onzekerheden en turbulenties op de financiële markten, en de 
obligatiemarkten, aanzienlijk toe. Vandaag kunnen overheidsobligaties niet langer als risicoloos 
worden beschouwd. In het huidige macro-economische klimaat lijkt de kans eerder klein dat de 
volatiliteit op korte termijn sterk zal afnemen.

Gedurende deze lunch causerie heeft Christophe Dispas, lid van het Directiecomité Degroof Fund 
Management Company en docent aan de UCL, het concrete beheer van een obligatieportefeuille 
vanuit het oogpunt van een pensioenfonds toegelicht. 

Hij behandelde o.a. de risicocontrole, de keuze tussen overheids- en bedrijfsobligaties, tussen 
klassieke en inflatie-beschermde obligaties en hun respectieve benchmarks, de keuze tussen directe 
lijnen en fondsen, het al dan niet beleggen buiten de Eurozone en een ‘what if ‘ de Eurozone zou 
desintegreren.

Inschrijvingen 43

26 april 2012 ‘Verstrenging of einde van de crisis? Strategische visie en opportuniteiten op de markten’

Sponsor Rothschild & Cie Gestion

Inhoud Het terugkerende optimisme van het begin van het jaar heeft de financiële markten toegelaten om 
een groot deel van de verliezen van 2011 goed te maken.

pp Wat zijn de redenen van de recente heropleving?

pp Is de economische conjunctuur werkelijk beter dan verwacht?

pp Wat zijn de vooruitzichten voor de Verenigde Staten, Europa en de opkomende markten?

pp Wat te denken van de situatie in de Euro zone?

pp Welke perspectieven bieden de aandelen en obligatiemarkten voor de allocatie binnen een IBP?

Didier Bouvignies, Managing Partner, CIO en beheerder van aandelen- en gediversifieerde fondsen 
van Rothschild & Cie Gestion was inleider van deze presentatie.

Inschrijvingen 19
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24 mei 2012 ‘Liability Driven Investment & Managed Accounts: Transparantie en optimale 
diversificatie, wat zijn de aandachtspunten? ‘

Sponsor Lyxor Asset Management

Inhoud Op basis van de research van haar onderzoeksteam, heeft Lyxor Asset Management een innovatieve 
en transparante aanpak ontwikkelt die – gebruik makend van geavanceerde indexmatige 
technieken – bedoeld is om IBP’s te helpen in het beheer van hun pensioenverplichtingen.  
Hiertoe heeft zijn een aanbod aan indexmatig beheer uitgewerkt enerzijds aangepast aan het 
‘zekere’ deel van de portefeuille alsook anderzijds aangepast aan een diversificatie en risicogewogen 
(ERC methodologie) beheer voor het return deel van de portefeuille.

Raphaël Dieterlen, Head of Index Management – Lyxor, lichtte de recentste evoluties met betrekking 
tot Liability Driven Investments (LDI) toe en duidde de voordelen en aandachtspunten voor IBP’s.

Mathieu Vaissié, Senior Portfolio Manager– Lyxor lichtte, ging in op de recentste issues gelieerd aan 
de alternatieve beheers strategieën. Hij putte hiervoor uit zijn academisch onderzoek en vestigde de 
aandacht op de voordelen en de aandachtspunten die het gebruik van managed accounts met zich 
meebrengen voor institutionele actoren die liquiditeit, rendement en transparantie zoeken.

Inschrijvingen 28

27 september 2012 ‘De voordelen in een onzekere omgeving van een dynamische core-satelite allocatie’

Sponsor Koris International – Bank of America Merrill Lynch

Inhoud Zo goed mogelijk genieten van de opwaartse tendensen in de markten én zich beschermen in de 
neerwaartse periodes blijft een aantrekkelijk idee in een omgeving van onzekere markten.
In deze optiek hebben de nieuwe dynamische core-satelite modellen met efficiënt risico transfer en 
een variabele kalibratie hun efficiëntie bewezen, ook in de laatste jaren waar schokken in de markt 
veelal gevolgd werden door een significant technische herstel. Deze modellen genereren return 
aangepast aan het attractieve risico dat dikwijls beter is over een lange periode dan elk van de 
onderliggende activaklassen. Het grote voordeel is dat deze technieken toelaten om in te stappen in 
risicovolle activaklassen indien de condities goed zijn en om deze indien nodig, opnieuw snel te 
verlaten, via een strikte controle van de verliezen (absoluut respect van de ex-ante vastgelegde 
maximale draw down). Dit kan zonder de nadelen van de klassieke technieken van 
portfoliobeveiliging.
Het doel van deze presentatie was om, voortbouwend op 10 jaar onderzoek, de karakteristieken van 
deze nieuwe modellen toe te lichten en hun werking uit te leggen.
Philippe Malaise, Voorzitter Koris International en Professor aan het Edhec Risk Institute
Karl Fuehrer, Directeur Structured solutions group, Bank of America Merrill Lynch

Inschrijvingen 15
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9 november 2012 ‘Omgaan met het marktrisico in strategieën voor aandelenbeheer:  
Wat met gestructureerde oplossingen?’

Sponsor Société Générale Corporate & Investment Banking

Inhoud Ondanks de heropleving sinds het einde van de zomer, blijven de financiële markten bijzonder 
waakzaam voor de ontwikkelingen rond de Europese crisis. De bereidheid van de ECB heeft de 
beleggers weliswaar in grote mate gerustgesteld, maar hoogstwaarschijnlijk zullen de financiële 
markten de komende maanden en jaren nog gedurende korte of langere periodes onder spanning 
staan.

pp Wat zijn de handicaps van traditionele oplossingen voor het indekken van de risico’s?

pp Hoe kunnen gestructureerde oplossingen de kosten van de bescherming doen dalen en een 
aandelenportefeuille minder volatiel maken?

pp Valt het gebruik van gestructureerde producten te verenigen met de strategieën voor activabeheer 
van een pensioenfonds?

pp Hoe en in welke mate kunnen gestructureerde producten een aanvulling zijn bij een strategie voor 
de spreiding van activa?

Onno Vleeshouwer, Cross Asset Solutions Managing Director, Société Générale Corporate & 
Investment Banking

Pierre Gimenez, Cross Asset Solutions Financing Engineering, Société Générale Corporate & 
Investment Banking

Ludovic Antony, Advisory Insurance companies and Pension Funds, Société Générale Corporate & 
Investment Banking

Inschrijvingen 22

4.10 INFOSESSIES, BESt PRActISES & SEMINARIES

In 2012 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

4.10.1 Info-sessies

23 april 2012 ‘Jaarlijkse Update: Werking DB2P’

Inhoud De bedoeling van deze infosessie was om i.s.m. Sigedis de toepassing en de uniforme interpretaties 
m.b.t. het gebruik van deze databank toe te lichten, met het oog op een kwaliteitsvolle 
dienstverlening aan onze leden.

Sprekers Serge Tubeeckx – lid Raad van Bestuur BVPI

Steven Janssen – Algemeen Directeur Sigedis

Sofie Palmans – Sigedis

Inschrijvingen 36

31 mei 2012 ‘Minimale Veiligheidsnormen voor Pensioenfondsen’

Inhoud De bedoeling van deze infosessie was om i.s.m. de Kruispuntbank de toepassing en de uniforme 
interpretaties m.b.t. de veiligheidsnormen toe te lichten. 

Sprekers Steven Janssen – Directeur Sigedis

Jan Geerardyn – Conac

Patrick Bochart – Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Inschrijvingen 56
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14 september 2012 ‘Minimale Veiligheidsnormen voor Pensioenfondsen in de praktijk’

Inhoud In navolging van onze Infosessie van 31 mei 2012 organiseerde BVPI in samenwerking met KSZ en 
Sigedis een infosessie over het invullen van de vragenlijst Minimale Veiligheidsnormen voor 
Pensioeninstellingen. 
De bedoeling van deze infosessie was om i.s.m. de Kruispuntbank het invullen van de vragenlijst punt 
per punt te doorlopen en om de vragen van de deelnemers te behandelen.
BVPI heeft een bijkomend uitstel tot indienen van de vragenlijst verkregen tot 15/10/2012.

Sprekers Patrick Bochart, Kris De Vuyst & Pim Peteryns

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Inschrijvingen 61

23 oktober 2012 ‘Herziening van de IORP richtlijn – Quantitative Impact Study’ (QIS)

Inhoud De Europese Pensioenfondsenrichtlijn (IORP richtlijn, 2003/41/EC) is omgezet in Belgische recht via 
de Wet op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening (WIBP) uit 2006. Binnen de Europese 
Commissie (EC) wenst men deze IORP richtlijn te herzien. 

Onder druk van uitgebreid lobbywerk heeft de Europese commissie dan toch voorzien in een QIS 
specifiek voor de pensioenfondsen. Deze kwantitatieve studie heeft als doel om de impact van de 
geplande herziening in te schatten op de pensioenfondsen en later ook op de werkgelegenheid en 
de economie.

De BVPI is van oordeel dat de voorliggende plannen nog tal van onduidelijkheden, onvolledigheden 
en onzekerheden bevatten, waardoor het niet mogelijk is de werkelijke impact correct in te schatten. 
Het voorliggende concept houdt geen rekening met het specifieke karakter van de Belgische 
pensioenfondsen.

Sprekers Fabian de Bilderling – Emfea

Kristof Woutters – Dexia Asset Management

Ann Verlinden – BVPI

Karel Van Gutte – BVPI

Inschrijvingen 60

4.10.2 Best Practices

26 januari 2012 ‘Multi-sectorale oplossingen voor sectorale aanvullende pensioenen’

Inhoud BVPI i.s.m. Pensio B (Pensioenfonds bouwsector), VIA (Sociaal Fonds voedingsnijverheid), Essenscia 
(koepelorganisatie van de chemie en de life sciences) organiseerden een bijeenkomst onder 
pensioenfondsen en pensioeninrichters. Deze interactieve bijeenkomst wou een overzicht bieden op 
welke wijze multi-sectorale oplossingen ontwikkeld zijn om sectorale aanvullende pensioenen aan te 
bieden.

Tijdens deze ‘Best Practice’ hebben deze pensioeninrichters en het pensioenfonds hun ervaringen 
gedeeld en toegelicht hoe zij hun samenwerkingsmodellen hebben opgebouwd.

Sprekers Muriel Leukemans, Coördinator Sefocam

Marc Van Den Bosch, voorzitter directiecomité Sepia

Serge Tubeeckx, Bestuurder Pensiobel

Steven Janssen, algemeen directeur Sigedis

Inschrijvingen 16
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4.10.3 Seminaries

17 april 2012 ‘OFP’s en nieuwste trends’ & ‘Beleggingen en rendementen van Belgische IBP’s in 2011’

Inhoud Meerdere eminente sprekers geven ons hun visie over de huidige economische toestand, de trends 
op prudentieel, juridisch en financieel vlak.

Sprekers Philip Neyt – Voorzitter BVPI

Anton Brender, Chief Economist DEXIA Asset Management & Associate Professor at  
Paris-Dauphine Université

Bart De Wit, Senior Advisor BVPI

Wim Coumans, Vice-voorzitter FSMA

Jean-Marc Gollier, Advocaat Eubelius, Lid van Be PLA

Tom Mergaerts, CEO Amonis

Jan Longeval, Managing Director, Bank Degroof

Edwin Meysmans, Bestuurder-directeur Pensioenfonds KBC

Inschrijvingen 132

21 juni 2012 Stand van zaken van de pensioenhervorming –  
Overzicht en toelichting bij de maatregelen

Inhoud Meerdere eminente sprekers gaven ons de huidige stand van zaken. 

Tenslotte licht het pensioenfonds van KBC toe op welke wijze zij de maatregelen inzake pensioen 
verwerkt heeft in haar financieringsplan, pensioenplan en communicatie aan de aangeslotenen.

Sprekers Philip Neyt – Voorzitter BVPI

Vincent Van Quickenborne, minister van pensioenen & Vicepremier

Caroline De Ridder, Claeys & Engels i.s.m. BePLA

Koen Van Duyse, Tiberghien, i.s.m. BePLA

Edwin Meysmans, Pensioenfonds KBC

Inschrijvingen 149

8 november 2012 Quantitative Impact Study in the context of the draft IORP II –  
Technische aspecten omtrent de berekeningen

Inhoud Het Instituut van de Actuarissen in België en de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen 
nodigen u graag uit op hun seminarie over de technische aspecten aangaande de Quantitative 
Impact Study zoals gelanceerd door EIOPA op 16 oktober 2012.

Dit seminarie richtte zich specifiek tot de technische experten (o.a. actuarieel consultants en asset 
managers) en toonde het resultaat van een IA|BE – BVPI werkgroep m.b.t. de vereiste data, te maken 
veronderstellingen, mogelijke vereenvoudigingen, te gebruiken berekeningsmethoden.

Sprekers Fabian de Bilderling, Emfea Consulting

Paul Logghe, Towers Watson

Patrick Hennion, Actuaris

Fabrice Sauzeau, Dexia Asset Management

Kristof Woutters, Dexia Asset Management

Lionel Derome, Pensio B

Inschrijvingen 101
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4.11 WERKGROEPEN

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

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

In 2012 waren de volgende werkgroepen actief:

Werkgroepen Activiteiten in 2012 en perspectieven voor 2013

Governance Forum Deze werkgroep kwam in 2012 niet samen.

In mei 2013 wordt deze opnieuw geactiveerd ten einde een forum te bieden aan de 
effectieve leden ter uitwisseling van documenten en ervaringen op het vlak van deugdelijk 
bestuur van IBP’s

‘Slapers’ In mei 2012 startte BVPI een werkgroep om zich te buigen rond een aantal aspecten 
aangaande de slapers, de definitie van uittreding en mogelijke aanverwante problemen. 
Naast het inventariseren van de praktische overwegingen en de mogelijke problemen heeft 
deze werkgroep na een grondige analyse en consultatie ook een aantal aanbevelingen 
geformuleerd. Dit bereidde het standpunt van BVPI terzake voor, als reactie op een initiatief, 
genomen door de beleidscel pensioenen om een aantal van deze WAP elementen te 
herbekijken.

IORP II In samenwerking met IA|BE werd in het kader van de herziening van de IORP richtlijn in mei 
2012 een technische werkgroep opgericht. Deze werkgroep bracht de betreffende experts 
samen en heeft in de periode mei tot juli 2012 gewerkt op EIOPA’s consultatie rond de 
technische specificaties omtrent de Quantitative Impact Study. Vanaf oktober 2012 werkte 
dezelfde werkgroep een praktische aanpak uit aangaande de Quantitative Impact Study 
voor Belgische pensioenfondsen.

4.12 cONSULtAtIEVE WERKGROEPEN

4.12.1 Sectoren

17 januari 2012

Inhoud De consultatieve werkgroep besprak eerst de laatste stand van uitvoering 
van het regeerakkoord m.b.t. aanvullende pensioenen.

Als inhoudelijk thema (op vraag van de leden van de consultatieve 
werkgroep) werd daarna een toelichting gegeven over:

pp Kan een werkgever/sector zijn pensioenstelsel eenzijdig wijzigen?

Sprekers Edwin Meysmans – KBC (update regeerakkoord)

Corinne Merla/Elise Laeremans – Stibbe (wijziging van pensioenstelsel)

Deelnemers 12
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24 april 2012

Inhoud Het inhoudelijk thema (op vraag van de leden van de consultatieve werkgroep) was volledig gewijd aan:

Kosten pensioenfondsen – uitvoeringkosten administratie en vermogensbeheer

Spreker Thomas J. Wyffels – Beleidsadviseur – Nederlandse Pensioenfederatie

Deelnemers 10

13 november 2012

Inhoud Op vraag van de leden van de Consultatieve werkgroep, werden vooraf vragen verzameld onder de 
deelnemers en deze werden vooraf bestudeerd en ter zitting beantwoord en toegelicht.

Discussieforum:

pp Verdeling pensioenfiches 

pp Rol van pensioenfonds bij uitbetaling nalatenschap 

pp Oprichting onthaalstructuur – enkel voor uitgaande/inkomende bedragen 

pp Financieringsfonds, solidariteitsfonds: hoe gebeurt de controle?

pp Inning via RSZ: hoe zicht krijgen op de berekeningsbasis (verschil loonmassa DMFA & RSZ) 

pp Eenheidsstatuut en de gevolgen voor aanvullend pensioenen

pp Hoe omgaan met de meldingen i.v.m wijziging renteverplichting indien men met een verzekeraar 
werkt?

Deelnemers 11

12 december 2012

Inhoud De bijeenkomst van de Consultatieve werkgroep, uitgebreid met niet-leden sectorale 
pensioenfondsen/-inrichters stond volledig in het teken van de Programmawet 2012 – Artikel 76:

Bijzondere bijdrage op de premies betaald in het kader van een aanvullend sectoraal 
pensioenstelsel (8,86%)

De werkgroep behandelde:

pp De memorie van toelichting van het voorstel van Wet

pp De mogelijke gevolgen van dit artikel

De Werkgroep verzocht BVPI om in dit dossier verder te bemiddelen en te bekomen dat de sectoren 
hun huidige werkwijzen kunnen verderzetten en dat er duidelijkheid zou komen inzake de 
verantwoordelijkheid van de sectorale inrichter m.b.t. de inning en betaling van de 8,86%

Deelnemers 8
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4.13 PUBLIcAtIES

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

De BVPI is ook vooral voor haar leden een forum voor het uitwisselen van gedachten, het delen van 
ervaringen, het leren aan en van mekaar… De Vereniging poogt voor deze netwerking zoveel mogelijk 
gelegenheden te scheppen via de organisaties van evenementen met aansluitende recepties, meestal 
aangeboden door één van de leden.

4.13.1 Website

De BVPI heeft eind 2010 haar nieuwe website kunnen voorstellen. Zij is er dan ook van overtuigd dat 
deze op korte termijn zal uitgroeien tot een referentiepunt m.b.t. de tweede pijler aanvullende 
pensioenen in België.

Op het publieke gedeelte kan eenieder naast informatie m.b.t. de werking van de vereniging ook 
informatie vinden over alle aspecten van de tweede pijler pensioenen.

Daarnaast kunnen leden met hun persoonlijke login code naast uitgebreide informatie over ‘ongoing 
files’ ook verschillende documenten raadplegen zoals slides van seminaries, alle infoflashes sinds 2004, 
verslagen van de vergaderingen en van werkgroepen waarvan ze lid zijn, etc.

Adres van de website: 

www.pensioeninstellingen.be of www.institutionsdepension.be of www.pensionfunds.be 

4.13.2 Infoflashes 

De Infoflash is een communicatie-instrument dat in 2004 werd gecreëerd. De bedoeling van een 
infoflash is om heel kort op de bal te spelen en snel informatie te bezorgen aan de leden. De inhoud van 
de InfoFlashes zijn tot drie grote groepen te herleiden: inhoudelijke onderwerpen, persoverzichten 
en Newsflashes.

pp Inhoudelijke onderwerpen

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

01 20120104 Rapporteringen aan de Nationale Bank

02 20120109 Artikel 90 van de Wet Diverse Bepalingen – BS 30/12/2011 – editie 4

03 20120109 Bedrijfsvoorheffing aanvullende pensioenen

04 20120104 Overzicht Fiscale bepalingen – Wet Diverse Bepalingen op aanvullende pensioenen –  
(BS 30/12/2011 – 4° editie)

05 20120123 Aanvullende pensioenen: Belastingsvoeten en bedrijfsvoorheffing –  
Mondelinge vraag aan Minister van Financiën d.d. 23/01/2012

06 20120201 Aanvullende pensioenen: Gevolgen van het eenheidsstatuut –  
Mondelinge vraag aan Minister van Pensioenen d.d. 31/01/2012

07 20120201 Overgangsmaatregelen met betrekking tot het vervroegd rustpensioen –  
Mondelinge vraag aan Minister van Pensioenen d.d. 31/01/2012

08 20120207 Beleggingen en behaald rendement van de pensioenfondsen (IBP’s)

09 20120208 Persontmoeting 07/02/2012 – Persoverzicht

10 20120209 Aanvullende informatie bij de beleggingen en behaald rendement van de pensioenfondsen (IBP’s)

11 20120209 Witboek pensioenen Europese Commissie – Onofficiële versie

12 20120216 Witboek pensioenen Europese Commissie – Officiële versie
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14 20120224 Advies Commissie Aanvullende Pensioenen

16 20120228 Herziening Europese Pensioenfondsen richtlijn – Bezorgdheid Europese Sociale Partners

17 20120228 Uitnodiging – IA|BE – BePLA – ‘Echtscheiding en aanvullende pensioen’

18 20120302 Public Hearing – Europese Commissie

21 20120308 Voorschot belasting groepsverzekeringen

23 20120403 FAQ Apra Leven

25 20120405 Herziening Europese Pensioenfondsen Richtlijn – Quantitative Impact Study

28 20120420 Enquête KSZ & Sigedis

29 20120423 Hervorming van de pensioenen: overgangsmaatregelen privésector –  
Goedkeuring door de Ministerraad

31 20120426 ‘Enquête KSZ & Sigedis’ – Aankondiging van Info-Sessie op 31/05/2012

32 20120426 ‘Update-maatregelen 1° en 2° pijler’

34 20120504 ‘Pensioenen van de personeelsleden van de provinciale en lokale besturen’ –  
Mondelinge vragen aan Minister van Pensioenen d.d. 02/05/2012

35 20120504 KUL – Leergang pensioenrecht – 2012-2013

36 20120504 Landenupdate door de Europese vereniging EFRP

38 20120516 ‘Update-maatregelen 1° en 2° pijler’ – Teksten goedgekeurd in de Ministerraad

40 20120601 Financiële enquête – Boekjaar 2012

42 20120604 Vragenlijst Minimale Veiligheidsnormen

43 20120613 ‘Bescherming aanvullende pensioenen’ –  
Mondelinge vragen aan Minister van Pensioenen d.d. 12/06/2012

44 20120615 Mogelijke wijziging Europese Pensioenfondsen Richtlijn (IORP)

45 20120627 ‘Vragenlijst Minimale Veiligheidsnormen voor Pensioeninstellingen’ –  
Ter opvolging van de Infosessie van 31/05/2012

46 20120704 Cahier Nederlandse Pensioenfederatie m.b.t. Risicomanagement

48 20120720 Nieuwsbrief 5 – Leergang pensioenrecht 2011 – 2012

49 20120724 ‘Wetgeving inzake de fiscale en sociale notificatie’ –  
Programmawet van 29/3/2012 en Programmawet van 22/6/2012

50 20120724 ‘Wet van 19/07/2012, houdende diverse bepalingen’

51 20120724 ‘Fiscale sanctie bij onvoldoende informatie aan Sigedis’ –  
Programmawet van 22/6/2012, BS 28/06/2012

52 20120803 Jaarverslag FSMA en Sigedis

54 20120913 Beleggingen en behaald rendement van de pensioenfondsen (IBP’s)

57 20120914 ‘Vragenlijst Minimale veiligheidsnormen voor pensioeninstellingen’ –  
Ter opvolging van de Infosessie van 14/09/2012

59 20120921 De arbeidsovereenkomst en de eenzijdige wijziging van een pensioentoezegging

60 20120921 KUL – Nieuwsbrief 1 2012 2013-NL – Leergang pensioenrecht

63 20120928 Basismemo FICO-D

64 20120928 OECD Pension Markets in Focus

66 20120928 Aankondiging belangrijke wijzigingen in de regelgeving van de Nederlandse pensioenfondsen/
aanvullende pensioenen
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68 20121009 Oproep tot deelname aan de Quantitative Impact Study (QIS) in het kader van een eventuele 
herziening van de Europese Pensioenfondsen richtlijn

69 20121012 Herziening van de IORP-richtlijn QIS

84 20121214 Programmawet 2012

88 20121214 KB 11 december 2012 Bedrijfsvoorheffingen – (Belgisch Staatsblad 14/12/’12)

89 20121219 Update n.a.v. besprekingen in het parlement m.b.t. de ‘bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor 
aanvullende pensioenen’ (‘Wijninckx-bijdrage’)

4.13.3 Persoverzichten

Er verschijnen heel wat artikels in de gespecialiseerde pers over de aanvullende pensioenen. 

Voor zover relevant, heeft BVPI dit in een persoverzicht gebundeld.

55 20120914 Press Review Pensions 03/09/2012 > 14/09/2012

61 20120921 Press Review Pensions 13/09/2012 > 21/09/2012

62 20120928 Press Review Pensions 22/09/2012 > 28/09/2012

67 20121005 Press Review Pensions 29/09/2012 > 05/10/2012

70 20121012 Press Review Pensions 06/10/2012 > 12/10/2012

72 20121019 Press Review Pensions 13/10/2012 > 19/10/2012

74 20121026 Press Review Pensions 20/10/2012 > 26/10/2012

76 20121109 Press Review Pensions 27/10/2012 > 09/11/2012

78 20121116 Press Review Pensions 10/11/2012 > 16/11/2012

80 20121123 Press Review Pensions 16/11/2012 > 23/11/2012

82 20121207 Press Review Pensions 30/11/2012 > 07/12/2012

85 20121214 Press Review Pensions 07/12/2012 > 14/12/2012

4.13.4 Newsflashes

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

Deze Newsflashes zijn ons uitsluitend in het EN en/of het FR ter beschikking gesteld.

13 20120220 AEIP Newsletter Week 7

15 20120227 AEIP Newsletter Week 8

19 20120305 AEIP Newsletter Week 8

20 20120312 AEIP Newsletter Week 9

21 20120319 AEIP Newsletter Week 11

22 20120327 AEIP Newsletter Week 12

24 20120403 AEIP Newsletter Week 13

26 20120416 AEIP Newsletter Week 15

27 20120416 AEIP Newsletter Week 14

30 20120424 AEIP Newsletter Week 16
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33 20120502 AEIP Newsletter Week 17

37 20120504 AEIP Newsletter Week 18

39 20120516 AEIP Newsletter Week 19

41 20120601 AEIP Newsletter Week 21

47 20120706 AEIP Newsletter Week 26

52 20120803 AEIP Newsletter Week 29

53 20120803 AEIP Newsletter Week 30

56 20120914 AEIP Newsletter Week 35 & 36

58 20120921 AEIP Newsletter Week 37

65 20120928 AEIP Newsletter Week 38

71 20121012 AEIP Newsletter Week 39

73 20121019 AEIP Newsletter Week 40

75 20121026 AEIP Newsletter Week 41

77 20121109 AEIP Newsletter Week 42

79 20121116 AEIP Newsletter Week 43

81 20121122 AEIP Newsletter Week 44

83 20121207 AEIP Newsletter Week 45

86 20121214 AEIP Newsletter Week 46

87 20121214 PensionsEurope Newsletter

4.14 VERtEGENWOORDIGING

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

4.14.1 PensionsEurope

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

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

PensionsEurope volgt alle Europese en internationale initiatieven op die de pensioenen beïnvloeden 
(Witboek Europese Commissie, herziening van de IORP Directive, regels inzake BTW voor financiële 
diensten, UCITS, FICO-D, IAS-19, PRIP’s, …) en verdedigt de belangen van de IBP’s t.a.v. alle Europese 
instanties.

Op 1 januari 2012 droeg Chris Verhaegen (n.a.v. haar pensioen) de fakkel over aan Matti Leppälä als 
Secretaris-Generaal.
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4.14.2 AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires)

BVPI is lid van de AEIP, BVPI is tevens vertegenwoordigd als A-lid in de Management Board, het Bureau en 
de General Assembly. 

De AEIP heeft als hoofddoelstelling het ‘op Europese niveau het paritaire beheer van de sociale 
bescherming bevorderen’. De BVPI neemt deel aan diverse vergaderingen van AEIP, met name aan de 
technische commissies ‘Coordinated retirement schemes’ en ‘Pension Schemes’ alsook aan de 
werkgroep ‘Security of Pensions’. 

AEIP volgt alle Europese dossiers op en via AEIP worden de belangen van de paritaire instellingen en IBP’s 
verdedigd t.a.v. de Europese instanties. 

4.14.3 VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)

De Vereniging is lid van het VBO. In die hoedanigheid volgt de BVPI de activiteiten in de verschillende 
commissies (Sociale, Fiscale en Juridische Commissie) en neemt ze deel aan de werkzaamheden indien er 
relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.

4.14.4 Amcham (American Chamber of Commerce in Belgium)

De Vereniging is lid van Amcham. In die hoedanigheid volgt de BVPI de activiteiten in de en neemt ze 
deel aan de werkzaamheden indien er relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.

4.14.5 IPE Awards

IPE (Investment & Pensions Europe), het Europees informatieblad dat gespecialiseerd is op het domein 
van investeringen en pensioenen, organiseerde in 2012 zijn 12e uitreiking van de IPE Awards (het 
equivalent van de Oscars voor pensioenfondsen).

De Belgian country award voor 2012 werd gewonnen door het Pensioenfonds kBC OFP. 

De BVPI feliciteert Pensioenfonds kBC voor deze Award.

Philip Neyt, voorzitter werd in 2008 jaar bekroond voor zijn bijdrage aan de creatie van pan-Europese of 
grensoverschrijdende pensioenfondsen met de gouden award voor ‘Outstanding Industry Contribution 
2008’, en kreeg Chris Verhaegen, in 2010 als Secretaris-Generaal van de Europese Pensioenfondsen 
vereniging EFRP en tevens voormalig Secretaris-Generaal van de BVPI de gouden award voor 
‘Outstanding Industry Contribution Award 2010’.

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

Met al deze trofeeën wordt de hele Belgische sector in de bloemetjes gezet. Ons land toont daarmee 
keer op keer dat het, ondanks zijn kleine omvang, op het Europese niveau een belangrijk rol speelt op 
het vlak van pensioenbeheer.
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5 BIJLAGE 1: StAtUtEN 

STATUTEN
(versie 20120620)

1 NAAM, zEtEL, DOEL, DUUR

Artikel 1  De Vereniging draagt de naam ‘Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen’, vereniging 
zonder winstoogmerk, in het Nederlands, afgekort ‘BVPI’; ‘Association Belge des Institutions de Pension’, 
association sans but lucratif, in het Frans, afgekort ‘ABIP’ en Belgian Association of Pension Institutions, 
in het Engels, afgekort ‘BAPI’.

Artikel 2  De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, Auguste 
Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

Artikel 3  De Vereniging heeft als doel: 

pp het behartigen, in de ruimste zin van het woord, van de belangen van haar leden, zowel op nationaal 
als op internationaal vlak; 

pp het verstrekken van materiële en immateriële voordelen aan haar leden, met het oog hen bij te staan 
in de verwezenlijking van hun doel dat erop gericht is pensioenregelingen te beheren en/of uit te 
voeren; 

pp het vertegenwoordigen van haar leden bij elk openbaar of privé-organisme, zowel op nationaal als op 
internationaal vlak, en in het bijzonder door zich bij de Belgische en/of buitenlandse openbare 
machten als hun vertegenwoordigende organisatie te doen erkennen; 

pp het voorstellen en het treffen van alle nuttige maatregelen, van welke aard ook, zowel op nationaal 
als op internationaal vlak, die haar leden evenals alle andere pensioeninstellingen in staat stellen de 
goede werking van hun activiteiten met betrekking tot het toekennen van aanvullende pensioenen en 
verwante voordelen te verzekeren, te verbeteren of te vrijwaren.

Zij kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

Artikel 4  De Vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden 

worden.
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II LEDEN

Artikel 5 Het aantal leden van de Vereniging is onbeperkt, het is minimaal vastgesteld op drie. 

De leden zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: 

1 A-leden: de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening onder de vorm van een OFP, VZW, of 
onderlinge verzekeringsverenigingen (OVV) of de gemeenschappelijke verzekeringskassen die in België 
gevestigd zijn en/of toegelaten zijn om een ondernemingspensioen, een sectoraal pensioenplan of een 
aanvullend pensioen voor zelfstandigen of vrije beroepen, of een contractueel aanvullend pensioen voor 
personeel tewerkgesteld in de publieke sector, te beheren. 

2 B-leden zijn de inrichters van een sectoraal pensioenplan, dat ingevoerd werd via een CAO, gesloten 
in de schoot van een paritair comité of subcomité en die hun sectoraal pensioenplan niet hebben 
georganiseerd via organismen sub 1 (A-leden). B-leden zijn eveneens de paritaire comités of subcomités 
die de intentie hebben om in hun schoot een sectoraal pensioenplan via CAO in te voeren. B-leden zijn 
eveneens paritaire comités of subcomités die in hun schoot een sectorale CAO hebben afgesloten die 
opdracht geeft aan de ressorterende ondernemingen om een sectoraal pensioenplan in te voeren.

3 C-leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen, die diensten verlenen met betrekking tot de 
aanvullende pensioenstelsels die door de A-of B-leden werden ingevoerd of van plan zijn om in te voeren.

4 D-leden zijn leden die door de Raad van Bestuur kunnen worden toegelaten, zoals o.m. ereleden, 
sponsorende leden of andere belangstellende leden die het gedachtengoed van de Vereniging 
onderschrijven.

Enkel de A- en B-leden zijn de effectieve leden van de Vereniging; de C-en D-leden worden beschouwd 
als toegetreden leden. 

De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toelating van nieuwe leden. 

De beslissingen van de Raad van Bestuur hieromtrent zijn zonder verhaal en hoeven niet gemotiveerd te 
worden.

De Raad kan binnen de definities van de 4 categorieën leden verdere preciseringen doorvoeren door een 
beslissing binnen de Raad van Bestuur. 

De aanvraag tot lidmaatschap gebeurt door middel van een aansluitingsformulier gericht aan de Raad 
van Bestuur.

5 Een A-B-C-D lid, dat wenst ontslag te nemen, dient dit kenbaar te maken door middel van een 
schrijven, gericht aan de Voorzitter. Dit schrijven moet op de maatschappelijke zetel van de vereniging 
toekomen uiterlijk 1 maand vóór het einde van het kalenderjaar. Het ontslag gaat pas in vanaf de 1° van 
de eerste maand van het daaropvolgend kalenderjaar.

Artikel 6 Elk effectief lid kan toetreden tot een der speciale consultatieve groepen ingericht binnen de 
schoot van de vereniging, met name: 

pp de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor 
ondernemings- en/of multiwerkgeverspensioenregelingen; 

pp de consultatieve groep bestaande uit de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor 
sectorale pensioenregelingen en inrichters van een sectoraal pensioenplan of de paritaire comités of 
subcomités die een dergelijk plan wensen in te voeren; 

pp de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor de 
pensioenregelingen van de vrije beroepen en zelfstandigen; 

pp de consultatieve groep van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening ingericht voor de 
openbare besturen, overheidsbedrijven en openbare instellingen. 
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De consultatieve groepen worden hierna ‘de groepen’ of ‘de groep’ genoemd.

Elke groep bepaalt zelf de wijze van werking van de groep door middel van een intern, schriftelijk 
reglement, dat door de Raad van Bestuur dient goedgekeurd. 

De Raad van Bestuur is bevoegd om nieuwe groepen in te stellen, en bestaande groepen samen te 
voegen of af te schaffen.

Elke consultatieve groep kan C-of D-leden uitnodigen alsook derden niet-aangeslotenen, alsook de 
leiding van dergelijke consultatieve groep kan worden waargenomen door C-of D-leden of derden niet-
aangeslotenen.

Artikel 7 Uittreding en uitsluiting van leden geschieden in overeenstemming met de bepalingen van 
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

In geval van ernstige tekortkomingen kan de raad van bestuur een lid tijdelijk schorsen in afwachting van 
een definitief besluit van de algemene vergadering.

Artikel 8 De hoedanigheid van lid houdt de aanvaarding van de statuten in. De leden zullen zich, op 
straffe van uitsluiting, onthouden van elke handeling die tegen het doel van de Vereniging zou ingaan of 
aan de Vereniging nadeel zou kunnen berokkenen.

Artikel 9 De leden verbinden zich er toe een jaarlijkse ledenbijdrage te betalen waarvan het bedrag 
wordt bepaald door de gewone Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, zonder dat 
dit hoger kan zijn dan € 30.000. 

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over het lidgeld van een A-lid, 
wiens inrichter eveneens activiteiten uitvoert, zoals beschreven onder art. 5,3° van de C-leden. In 
voorkomend geval zal het lidgeld minstens gelijk zijn aan de bijdrage van een C-lid.

Deze bijdrage is op 1 januari van elk boekjaar of op de datum van aansluiting, en voor het hele boekjaar, 
verschuldigd.

III ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 10 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de Vereniging. Enkel de 
effectieve leden hebben stemrecht.

Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, mits schriftelijke 
volmacht. Niemand mag meer dan tien lastgevers vertegenwoordigen. De volmachten moeten uiterlijk 
twee werkdagen voor de vergadering op de zetel van de vereniging zijn neergelegd.

Een effectief lid (A- of B-lid) kan zich niet laten vertegenwoordigen door een C-of D-lid of enige andere 
derde-uitvoerder.

Bovendien kan de Voorzitter andere personen op de Algemene Vergadering uitnodigen. Deze hebben 
geen stemrecht.

Artikel 11 De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn dewelke die haar uitdrukkelijk
worden toegekend door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
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Artikel 12 De Algemene Vergadering komt samen na hiertoe opgeroepen te zijn door de Raad van 
Bestuur. 
De leden moeten minstens acht kalenderdagen vóór de vergadering opgeroepen worden, per brief, fax 
of e-mail met vermelding van de agenda. 

Artikel 13 De gewone Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen, op een door de Raad 
van Bestuur vastgestelde datum doch uiterlijk binnen de wettelijk voorgeschreven termijn. 

Buitengewone Algemene Vergaderingen worden samengeroepen door de Raad van Bestuur, ofwel op 
initiatief van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, ofwel op grond van een beslissing van de Raad van 
Bestuur, ofwel op schriftelijk verzoek van ten minste één vijfde van de effectieve leden van de Vereniging 
en wel binnen de maand die volgt op dat verzoek. 

Artikel 14 De Voorzitter zit de Algemene Vergadering voor of, bij zijn ontstentenis, één van de 
Ondervoorzitters, of bij hun ontstentenis, de oudste van de aanwezige bestuurders. De Voorzitter wijst 
de secretaris van de vergadering aan. De Algemene Vergadering kiest twee stemopnemers. 

Artikel 15 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid 
der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten 
anders bepalen. 

Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend. 

Elk aanwezig of vertegenwoordigd effectief lid heeft maar één stem, met dien verstande dat het totaal 
aantal stemmen van B-leden maximaal 50% kan zijn van het totaal aantal stemmen van de A-leden. 

In voorkomend geval zal het stemrecht van elk van de B-leden evenredig verminderd worden. 

De Algemene Vergadering behandelt de punten van de agenda die door de Raad van Bestuur werd 
vastgelegd. Over punten, die niet op de agenda voorkomen, kan niet worden gestemd.

Artikel 16 Elk schriftelijk voorstel, gericht aan de Voorzitter, door één twintigste van de effectieve 
leden die voorkomen op de laatste jaarlijst, moet op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst 
worden.
Indien de agenda van een Algemene Vergadering gewijzigd werd op aanvraag van één twintigste der 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan de Voorzitter de bespreking van de wijzigingen uitstellen 
tot een nieuwe Algemene Vergadering, die hij zal samenroepen, binnen de drie weken die volgen, met 
de uitgestelde voorstellen op de agenda. 

Artikel 17 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geacteerd in een proces-verbaal, 
dat getekend wordt door de Voorzitter en een bestuurder. 
De processen-verbaal worden bewaard op de zetel van de Vereniging, waar de leden er kennis kunnen 
van nemen, zonder verplaatsing van de bescheiden. Derden kunnen alleen mededeling vragen van een 
afschrift van de punten van het proces-verbaal waar zij belang bij hebben.



Bijlage 1: Statuten

61

IV RAAD VAN BEStUUR 

Artikel 18 De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld, in overeen-
stemming met artikel 19, uit leden voorgedragen door de effectieve leden en verkozen door de 
Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering mag op voorstel van de Raad van Bestuur, bestuurders benoemen die niet 
werden voorgedragen door de effectieve leden. Het aantal van deze bestuurders zal in elk geval 
maximaal één tiende zijn van het aantal bestuurders die gekozen werden uit de kandidaten voorgedragen 
door de effectieve leden. 

Een bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de effectieve leden kan zich enkel laten 
vertegenwoordigen door een ander bestuurder die eveneens gekozen werd uit de kandidaten 
voorgedragen door de effectieve leden. 

Indien een bestuurder, tijdens zijn mandaat, de hoedanigheid van lid verliest, of niet langer de steun 
geniet van het lid dat hem voorgedragen heeft, of wanneer dit lid meer dan 6 maanden achterstal heeft 
op de betaling van het lidgeld, wordt hij geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. 

De Raad van Bestuur maakt notulen op om vast te stellen welke bestuurders ontslagnemend zijn.

Artikel 19 Het aantal bestuurders wordt bepaald door de Algemene Vergadering, evenwel met een 
minimum aantal van zes. Het aantal bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de 
A-leden bedraagt minstens twee derden van het totaal aantal bestuurders. 

Artikel 20 De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op drie jaar. Elk aftredend 
bestuurder is herkiesbaar, behalve wanneer deze de door het huishoudelijk reglement voorzien quorum 
aan aanwezigheden op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur tijdens het voorbije mandaat niet 
heeft bereikt. 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist van geval tot geval door de Algemene 
Vergadering.

De Raad van Bestuur bepaalt in het huishoudelijk reglement de wijze van voordracht van de kandidaten 
voor het mandaat van bestuurder. 

Artikel 21 De Raad van Bestuur duidt, onder zijn leden, een Voorzitter, twee Ondervoorzitters en een 
Schatbewaarder aan. Hij kan andere functies, die hij nuttig acht, instellen.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur is Voorzitter van de Vereniging.

De Voorzitter wordt gekozen onder de bestuurders voorgedragen door de A-leden. Indien geen 
kandidaat wordt voorgedragen door de A-leden, behoudt de Raad van Bestuur het recht om een andere 
persoon tot Voorzitter te benoemen.

De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een Directiecomité oprichten, waarvan verder sprake in artikel 29, 
en waarvan de Voorzitter van de Vereniging en de Ondervoorzitters van rechtswege deel uitmaken.

De bevoegdheden van de Voorzitter, de Ondervoorzitters, de Schatbewaarder en het Directiecomité 
worden in het huishoudelijk reglement geregeld.
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Artikel 22 De Raad van Bestuur komt minstens eenmaal per jaar samen en telkens als de Voorzitter 
het nuttig acht. Hij moet tevens samenkomen op aanvraag van één derde van zijn leden of op aanvraag 
van een der groepen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige en van de 
vertegenwoordigde bestuurders die daartoe een schriftelijke volmacht aan een ander lid van de Raad van 
Bestuur hebben gegeven, met dien verstande dat het totaal aantal stemmen van de bestuurders gekozen 
uit de kandidaten voorgedragen door de B-leden niet hoger kan zijn dan 50% van het aantal stemmen 
van de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-leden.

Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen zijn geldig wanneer ten minste één derde van de bestuurders, en minimum drie, 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Behalve in dringende gevallen, worden de bestuurders minstens acht kalenderdagen vóór de Vergadering 
opgeroepen per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda.

Van de vergadering wordt een proces-verbaal opgesteld dat ondertekend wordt door de Voorzitter en 
een bestuurder. Het wordt bewaard op de zetel van de Vereniging, waar elke bestuurder en commissaris 
er kennis kan van nemen, zonder verplaatsing van de bescheiden. 

De werking van de Raad van Bestuur wordt verder geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 23 Elke consultatieve groep kan op eigen initiatief een voorstel tot agendapunt indienen bij de 
Voorzitter. De voorgestelde agendapunten die door minstens vier leden van de Raad van Bestuur wordt 
gesteund moet op de agenda van de eerstvolgende Raad van Bestuur worden geplaatst ter bespreking 
en eventueel ter stemming.

Artikel 24 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor de verwezenlijking 
van het doel van de Vereniging. Hij kan alle schikkingen treffen die nuttig zijn voor de toepassing van de 
statuten. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering is 
voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Hij beschikt over de meest 
uitgebreide bevoegdheden voor de administratie en het bestuur van de Vereniging.

Hij kan onder meer: 

pp met het oog op het beheer van het vermogen van de Vereniging, alle contracten afsluiten met derden; 

pp alle roerende en onroerende goederen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel, 
verwerven, vervreemden, in huur geven of nemen, tegen prijzen, lasten, beschikkingen en 
voorwaarden die hij nodig acht; 

pp fondsen, renten en waarden overdragen, ruilen, vervreemden en terugtrekken; 

pp alle toelagen, vergoedingen, legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen; 

pp alle waarborgen ontvangen en eraan verzaken; 

pp leningen met of zonder waarborgen afsluiten; 

pp zuivere en eenvoudige doorhaling verstrekken, met of zonder vaststelling van betaling, van alle 
bevoorrechte inschrijvingen en hypotheken, evenals van alle overschrijvingen, beslag, randinschrijving, 
verzet en gelijk welke andere beletselen ook; 

pp alle zakelijke rechten, voorrechten of ontbindende rechtsvorderingen verzaken; 

pp alle contracten van aanneming en verkoop toestaan en afsluiten; 

pp keuze van woonplaats doen, compromissen afsluiten, scheidsrechters aanstellen en dadingen treffen 
met betrekking tot alle maatschappelijke belangen; 

pp elke rekening openen, beheren en afsluiten bij banken, financiële instellingen of krediet-·instellingen; 
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pp agenten, raadgevers, bedienden en personeelsleden van de Vereniging benoemen en ontslaan en hun 
bevoegdheden en bezoldigingen vaststellen; 

pp het budget van de inkomsten en uitgaven van de Vereniging opstellen. 

Deze opsomming geldt bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
handelingen.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vereniging overdragen aan het Directiecomité. 

Hij kan eveneens bijzondere machten toekennen aan één of meerdere mandatarissen van zijn keuze.

Artikel 25 Elke akte van de Vereniging, behalve bij bijzondere delegatie van de Raad van Bestuur of 
van het Directiecomité, moet worden ondertekend hetzij door de Voorzitter en een bestuurder, hetzij, bij 
ontstentenis van de Voorzitter, door twee bestuurders die tegenover derden niet moeten doen blijken 
van een voorafgaande beraadslaging of beslissing.

Artikel 26 De Raad van Bestuur is bevoegd het in onderhavige statuten bedoelde huishoudelijk 
reglement uit te vaardigen betreffende de organisatie en de werking van de organen en functies van de 
Vereniging. 
Dit reglement is bindend voor de leden van de Vereniging en de bestuurders.

V tOEzIcHt 

Artikel 27 De controle op de vereniging wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de 
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering 
tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Zijn 
opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

Artikel 28 De commissaris(sen) mogen kennis nemen van alle boeken, correspondentie, processen-
verbaal en van alle bescheiden van de Vereniging in het algemeen, evenals van alle bewijsstukken, 
zonder verplaatsing van de bescheiden. 

Elk jaar brengt de commissaris(sen) bij de Algemene Vergadering schriftelijk verslag uit over het 
volbrengen van hun mandaat.

VI DIREctIEcOMIté

Artikel 29 Op eigen verantwoordelijkheid kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur alsook zijn 
bevoegdheid voor bepaalde rechtshandelingen overdragen aan het Directiecomité, vermeld hiervoor in 
de artikelen 21 en 24. 

De Voorzitter, alsook de Ondervoorzitters zijn lid van het Directiecomité. 

Het Directiecomité kan enkel bestaan uit effectieve leden.

Het Directiecomité is bevoegd om alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen en alle beslissingen 
van dagelijks bestuur te nemen. Het Directiecomité brengt regelmatig bij de Raad van Bestuur verslag uit 
over haar activiteiten. 

Rechtshandelingen die een weerslag hebben op de algemene politiek of het beleid van de Vereniging 
zullen door de Raad van Bestuur zelf gesteld worden, of zullen, wanneer deze kaderen in het dagelijks 
bestuur van de Vereniging, door het Directiecomité voor bekrachtiging door de Raad van Bestuur 
voorgelegd worden op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. 
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Het Directiecomité kan bijzondere mandaten toekennen aan één of meerdere mandatarissen. 

Het Directiecomité bepaalt hiervan de modaliteiten. 

Akten van de Vereniging, die onder de bevoegdheid van het Directiecomité vallen, behalve bij bijzondere 
delegatie van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité, moeten worden ondertekend hetzij door 
de Voorzitter en een lid van het Directiecomité, hetzij, bij ontstentenis van de Voorzitter, door twee 
leden, lid van het Directiecomité die tegenover derden niet moeten doen blijken van een voorafgaande 
beraadslaging of beslissing.

Het Directiecomité kan zich laten bijstaan door een C-of D-lid of enige andere derde.

VII INKOMStEN, REKENINGEN 

Artikel 30 Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 31 De inkomsten van de Vereniging zijn uitsluitend bestemd voor de verplichtingen die de 
Vereniging in het kader van haar maatschappelijk doel heeft aangegaan en geen enkel lid kan er 
aanspraak op maken.

Artikel 32 De inkomsten van de Vereniging omvatten o.m.: 
pp de bijdragen van haar leden; 

pp de subsidies die de staat of een ander publiekrechtelijk organisme zouden toekennen; 

pp de toelagen die één of meerdere leden of derden zouden storten tot verwezenlijking van het doel van 
de Vereniging; 

pp opbrengsten uit beleggingen; 

pp leningen en voorschotten die aan de Vereniging zouden verleend worden; 

pp de sommen ontvangen ter betaling van geleverde prestaties, verstrekte materiële voordelen of andere 
verrichtingen te bezwarende titel uitgevoerd door de Vereniging; 

pp schenkingen en legaten ontvangen door de Vereniging.

VIII ONtBINDING, VEREFFENING 

Artikel 33 In geval van vrijwillige ontbinding van de Vereniging, benoemt de Algemene Vergadering, 
die de ontbinding beslist heeft, één of meerdere vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. 
Na aanzuivering van het passief zal aan de activa een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk 
het doel benadert voor hetwelk de Vereniging werd opgericht.

IX ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 34 Alles wat in onderhavige statuten niet voorzien is, wordt geregeld in overeenstemming met 
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 





66

0

10

20

30

40

50

60

70

15

26

22

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

189

1.559

10.372

A = 13 mio EUR B = 60 mio EUR C = 471 mio EURGemiddeld vermogen:

Aantal IBP’s 
63

Vermogen  
12.118 mio eUR

StAAL



67

6 BIJLAGE 2: RAPPORt FINANcIëLE ENqUêtE 2012 

6.1 ALGEMENE GEGEVENS

Het staal van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) is op basis van het vermogen per 
31/12/2012 als volgt ingedeeld:

categorie A (kleine IBP’s):  minder dan 25  miljoen EUR 

categorie B (middelgrote IBP’s): van 25  tot 125 miljoen EUR

categorie C (grote IBP’s):  meer dan  125  miljoen EUR 

A B C Totaal

Aantal IBP’s 15 26 22 63

Vermogen in miljard EUR 0,2 1,5 10,4 12,18

Actieve aangeslotenen 6.114 31.185 413.802 451.101

Slapers 4.840 11.108 286.530 302.478

Rentegenieters 585 8.440 8.907 17.932

pp Uitgekeerde rentes en kapitalen: 608 miljoen EUR waarvan:

pP 483 miljoen EUR kapitaal

pP 125 miljoen EUR renten

pp Patronale toelagen en persoonlijke bijdragen: 787 miljoen EUR waarvan:

pP 662 miljoen EUR patronale toelagen

pP 125 miljoen EUR persoonlijke bijdragen
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Kenmerken van de pensioenregeling 2012

Type uitgedrukt in het aantal plannen

Vaste bijdragen 29   27%

Vaste prestaties 62   58%

Gemengd 1     1%

Cash balance 14   14%

Totaal 101 100%

Uitkeringen

Kapitaal  59   66%

Rente  31   34%

Totaal  90 100%

Gemiddelde pensioenleeftijd in 2012: 62

Gemiddelde duurtijd van de verplichtingen: 14

Vertegenwoordiging van werknemers in de Raad van Bestuur

In % van aantal IBP’s waarvan paritair beheer

Totaal 72% 86%

A 73% 100%

B 75% 78%

C 68% 87%

Sociaal Comité

In % van aantal IBP’s waar geen werknemersvertegenwoordiging is in de Raad van Bestuur

Totaal 24%

A 0%

B 17%

C 68%
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6.2 RENDEMENtSANALySE

6.2.1 Gewogen gemiddeld rendement 2012: 12,1% 

Deze berekening vertegenwoordigt het rendement indien het volledige vermogen van alle IBP’s belegd 
was geworden in één Bevek.

6.2.2 Niet-gewogen gemiddeld rendement 2012: 12,4%

Deze berekening komt overeen met het rendement dat behaald werd indien 1 EUR belegd werd in het 
patrimonium van alle IBP’s. Het betreft het rekenkundig gemiddelde. Dit rendement is iets hoger dan het 
gewogen gemiddelde (het verschil is gelijk aan 0,3%). De reden hiervoor is te vinden in het feit dat er 
een grote spreiding bestaat in de resultaten van de IBP’s (zie punt 6.2.3). 

6.2.3 Percentielen

Rendement van de percentielen

5% 9,7%

10% 9,9%

25% 10,6%

mediaan 12,5%

75% 14,0%

90% 14,8%

95% 15,3%

De mediaan is de waarde die toelaat het staal op te splitsen in twee delen met een gelijk aantal IBP’s: 
50% van de IBP’s heeft een beter rendement behaald dan 12,5% en 50% behaalde een minder goed 
rendement.
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6.2.4 Geannualiseerd rendement 

Op basis van het jaarlijks gemiddeld gewogen rendement.

nominaal rendement inflatie reëel rendement

2012 12,1% 2,2% 9,7%

3 jaar 6,8% 2,9% 3,8%

5 jaar 3,0% 2,3% 0,7%

10 jaar 5,8% 2,3% 3,4%

15 jaar 4,7% 2,1% 2,5%

20 jaar 6,3% 2,1% 4,1%

25 jaar 6,4% 2,2% 4,1%

Sinds 1985 6,8% 2,2% 4,5%

Waarde op 31/12/2012 van 100 EUR jaarlijks geïnvesteerd

Eindwaarde

2012 112

3 jaar 345

5 jaar 602

10 jaar 1.332

15 jaar 2.148

20 jaar 3.561

25 jaar 5.604

Sinds 1985 7.266

 

 



74

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

3e Kwartiel
Mediaan

1e Kwartiel

3e Kwartiel
Mediaan

1e Kwartiel

3e Kwartiel
Mediaan

1e Kwartiel 9,5%
11,4%
12,3%

14,7%
15,1%
16,3%

17,5%
19,0%
25,4%

Obligaties

Aandelen

Vastgoed

RENDEMENtEN PER ActIVAKLASSE



Bijlage 2: Rapport Financiële enquête 2012

75

6.2.5 Resultaten per categorie van IBP 

Gemiddeld jaarlijks rendement

A B C Totaal IBP’s

2012 13,00% 12,17% 12,06% 12,1%

3 jaar 5,4% 5,6% 7,1% 6,8%

5 jaar 1,5% 2,1% 3,2% 3,0%

10 jaar 4,3% 5,1% 6,1% 5,8%

15 jaar 3,4% 4,1% 4,9% 4,7%

20 jaar 4,9% 5,8% 6,5% 6,3%

25 jaar 5,1% 6,0% 6,7% 6,4%

Sinds 1985 5,5% 6,5% 7,0% 6,8%

Van jaar tot jaar lijkt de enquête te bevestigen dat de behaalde rendementen proportioneel verschillen 
naargelang de grootte van de IBP’s. De redenen zijn onder meer te vinden in de erg verschillende 
activaspreiding (zie punt 6.3.2).

6.2.6 Resultaten per activaklasse 

Aandelen Obligaties Immobiliën

Gemiddelde 16,1% 10,8% 19,1%

1ste kwartiel 14,7% 9,5% 17,5%

Mediaan 15,1% 11,4% 19,0%

3de kwartiel 16,3% 12,3% 25,4%

Deze tabel geeft voor elke activaklasse de spreiding van het rendement weer zoals die door de IBP’s zelf 
berekend werd.  
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6.2.7 Vergelijking met IBP’s  in het buitenland

IBP Activa (Milja €) Rendement 2012 Opmerkingen over de 
activaspreiding

Oostenrijk(Pensionkassen) 8,4%

Finland (Ilmarinen) 29,5 7,5% 31% aandelen

Noorwegen (Oil Fund) 4994 13,4% 60% aandelen

Nederland (ABP ) 281 13,7%

Zwitserland 145 +6,3% 31% aandelen

Bron: : IPE, Global Pensions

De vergelijking van resultaten van IBP’s houdt steeds een risico van een zekere willekeur in. 

De resultaten zijn immers afhankelijk van het profiel van elke IBP (financieringsniveau, maturiteit, 
risicoaversie, investeringsdoelstellingen…), van de asset allocatie en van de evolutie van de lokale munt 
(voor IBP’s buiten de Eurozone). 

Het is dus louter ter informatie dat de resultaten hierboven vermeld zijn.
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6.3 ActIVASPREIDING

6.3.1 Globale sector

1985 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aandelen 25,7% 27,6% 49,9% 44,0% 40,0% 28,7% 33,7% 37,3% 30,6% 31,7%

Obligaties 54,2% 47,7% 40,4% 40,5% 39,8% 46,9% 48,8% 49,4% 46,1% 50,7%

Vastgoed   0,8%   9,3%   3,9%   7,9%   9,0%   6,4%   7,3%   4,4% 7,3% 7,5%

Divers 11,2%   1,6%   1,6%   2,2%   4,8%   6,8%   5,6%   2,8%  9,5% 4,4%

Liquiditeiten   8,1% 13,8%   4,3%   5,4%   6,5% 11,1%    4,6%   6,0%  6,4% 5,7%

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

In de periode 1990-2000 is het gewicht van de aandelen systematisch toegenomen van ± 25% tot 50%. 
Van 2000 tot 2007 is het niveau van de aandelen teruggebracht tot ongeveer 40%, een daling van 10% 
ten gunste van de immobiliën en alternatieve activaklassen. Als gevolg van de financiële crisis is hun 
aandeel in de activaspreiding teruggevallen tot ± 29% in 2008. Na een lichte toenamen in 2009-2010, 
lijkt het aandeel zich de laatste twee jaar te stabiliseren rond de 30%.

Het percentage geïnvesteerd in obligaties schommelt rond de 40% sinds 2000. Sinds 2008 blijkt dit zich 
te stabiliseren op een permanent hoger peil.

Elk jaar stellen wij een vrij hoge allocatie in liquiditeiten vast. Liquiditeiten dienen vooral voor het beheer 
van de kasstromen (voor de uitbetalingen van prestaties) maar het kan ook gaan om tactische 
beleggingen. 
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6.3.2 Activaspreiding per categorie van IBP

A B C Totaal IBP’s

Aandelen 40,9% 38,5% 30,6% 31,7%

Obligaties 50,4% 49,6% 50,9% 50,7%

Immobiliën 4,3% 4,1% 8,0% 7,5%

Diversen 0,3% 3,3% 4,6% 4,4%

Liquiditeiten 4,1% 4,5% 5,9% 5,7%

Verzekeringen 40,9% 38,5% 30,6% 31,7%

TOTAAL  100%  100%  100%  100%

De grote IBP’s beleggen proportioneel minder in aandelen en proportioneel meer in immobiliën en in 
alternatieve activaklassen. 

De liquiditeiten die worden aangehouden zijn onder andere:

A B C Totaal IBP’s

Strategische belegging
(4 antwoorden)

Geen antwoord 50% 50% 50%

Voorlopige belegging, 
storting einde jaar
(30 antwoorden)

60% 67% 73% 67%

Voor de dagelijkse 
cash stromen
(29 antwoorden)

90% 100% 82% 90%
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6.3.3 Activaspreiding – detail

Per type IBP

A B C Alle IBP’s

Aandelen 40,9% 38,5% 30,6% 31,7%

Obligaties 50,4% 49,5% 50,9% 50,7%

Overheids 36,2% 22,7% 25,5% 25,4%

Investment Grade 35,9% 22,3% 24,5% 24,4%

Non-Investment Grade 0,2% 0,0% 0,1% 0,1%

EM 0,1% 0,4% 0,9% 0,9%

Bedrijfs 13,8% 26,0% 23,5% 23,5%

Investment Grade 13,2% 24,8% 22,2% 22,3%

High Yield 0,5% 0,9% 1,2% 1,1%

EM 0,1% 0,3% 0,1% 0,1%

Converteerbare obligaties 0,4% 0,8% 1,2% 1,2%

Gestructureerde kredieten 0,0% 0,0% 0,7% 0,6%

Vastgoed 4,3% 4,2% 7,9% 7,4%

Indirect 4,3% 3,6% 7,3% 6,8%

Direct 0,0% 0,6% 0,6% 0,6%

Divers 0,3% 3,1% 3,3% 3,3%

Hedge funds 0,3% 0,8% 0,6% 0,6%

Private equity 0,0% 0,6% 1,3% 1,2%

Infrastructuur 0,0% 0,3% 0,8% 0,8%

Commodities 0,0% 0,4% 0,4% 0,4%

Verzekeringen 0,0% 0,2% 1,4% 1,2%

Tak 21 0,0% 0,0% 0,9% 0,8%

Tak 23 0,0% 0,0% 0,3% 0,2%

Tak 26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tak 27 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Andere 0,0% 0,2% 0,2% 0,2%

Andere 0,0% 1,0% 0,2% 0,3%

Cash 4,1% 4,5% 5,9% 5,7%

TOTAAL 100% 100% 100% 100%
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6.3.4 Activaspreiding – verwachte wijzigingen 

Percentage van IBP’s die geantwoord hebben te verwachten hun activa allocatie als volgt te zullen wijzigen

Meer Constant Minder

Overheidsobligaties 0% 55% 45%

Bedrijfsobligaties 10% 73% 16%

Gestructureerde kredieten 0% 95% 5%

Emerging Markets – Overheidsoblgiaties 32% 64% 5%

Emerging Markets – Bedrijfsobligaties 30% 66% 5%

High Yield – Overheidsoblgiaties 12% 84% 5%

High Yield – Bedrijfsobligaties 9% 86% 5%

Converteerbare obligaties 7% 88% 5%

Indirect vastgoed 11% 82% 7%

Direct vastgoed 8% 90% 3%

Hedge Funds 0% 100% 0%

Private equity 5% 95% 0%

Commodities 0% 98% 2%

Verzekeringsproducten 0% 95% 5%
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6.3.5 Activaspreiding

Percentage van IBP’s die gebruik maken van

A B C Totaal

Afgeleide instrumenten 0% 0% 38% 15%

Currency Hedging 10% 0% 23% 13%

LDI (Liability Driven Investments) 0% 0% 23% 9%

ALM 60% 90% 67% 72%

Security lending 0% 10% 0% 3%

Global tactical asset allocation 40% 20% 17% 25%

Balanced mandates aan de asset manager 20% 50% 0% 21%

Rente Swaps 0% 0% 8% 3%

Longevity swaps 0% 0% 0% 0%

We vinden meer afgeleide producten, currency hedging en LDI bij de grote IBP’s.

6.3.6 Activaspreiding – ICB’s

Percentage van de activa belegd in ICB’s

A B C Totaal

89% 85% 73% 74%

Het percentage van de activa belegd in instellingen van collectieve belegging (ICB’s) blijft vooral bij de 
kleine IBP’s zeer groot. 
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6.4 GEOGRAFIScHE SPREIDING (AANDELEN) EN MUNtSPREIDING (OBLIGAtIES)

6.4.1 Globale sector

Aandelen Obligaties

Eurozone 40% 88%

Europa andere 13% 2%

USA – Canada 29% 7%

Japan 5% 0%

Emerging Markets 10% 2%

Andere 3% 1%

TOTAAL 100% 100%

 

De Eurozone behoudt een ruime meerderheid (88%) in de obligatieportefeuilles en vertegenwoordigt 
iets minder dan de helft van de activa belegd in aandelen. 
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6.4.2 Geographische spreiding aandelen en muntspreiding obligaties per categorie van IBP’s 

A B C

Aandelen Obligaties Aandelen Obligaties Aandelen Obligaties

Eurozone 77% 98,7% 59% 95,0% 35% 86,3%

Europa andere 3% 0,0% 14% 0,4% 13% 1,9%

USA – Canada 12% 0,0% 16% 3,7% 32% 7,5%

Japan 2% 0,0% 4% 0,0% 6% 0,0%

Emerging Markets 4% 0,0% 5% 0,3% 11% 2,0%

Andere 2% 1,3% 2% 0,6% 3% 2,3%

TOTAAL 100%   100% 100% 100% 100%     100%

De kleinere IBP’s concentreren zich, vooral wat de aandelen betreft, meer op de Eurozone dan de grotere 
IBP’s.

6.4.3 Welke munt wordt gebruikt om te investeren in Emerging  Markets?

A B C T

EM staatsobligaties

Local currency 29% 18% 21% 22%

US Dollar 0% 39% 46% 30%

Euro 71% 43% 33% 48%

EM bedrijfsobligaties

Local currency 0% 18% 15% 11%

US Dollar 29% 43% 48% 40%

Euro 71% 39% 38% 49%
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6.5 FINANcIERINGSNIVEAU

6.5.1 Berekeningswijze 

Sinds 2007 worden de technische voorzieningen (en de samen te stellen solvabiliteitsmarge) berekend 
conform het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het prudentieel toezicht op IBP’s. 

Ten gevolge van de crisis en de gevolgen ervan op de activa van de IBP’s, hebben bijdragende 
ondernemingen bijkomende supplementaire bijdragen gestort. Sommigen hebben die betaling nog in 
2012 uitgevoerd, anderen hebben deze bijkomende stortingen in 2013 betaald. 

Besluit: zowel de financieringsniveaus als de vergelijkingen met voorgaande jaren dienen dus met de 
grootste voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 

In deze sectie hebben we het financieringsniveau van de IBP’s berekend: dit is het totale vermogen van 
een IBP t.o.v. de totale verplichtingen. Het vermogen op het einde van het boekjaar wordt gedeeld door: 

1 de technische voorzieningen op korte termijn (kTV) en de solvabiliteitsmarge (SM) 

2 de technische voorzieningen op lange termijn (LTV) en de solvabiliteitsmarge.

De technische voorzieningen op korte termijn kTV (minimaal sociale reglementering) zijn bepaald in 
artikel 17 en 18 van het kB van 12 januari 2007. 

De technische voorzieningen op lange termijn LTV zijn bepaald in art. 16 van het kB van 12 januari 2007 
voor pensioenregelingen die biometrische risico’s dekken of die in een beleggingsrendement of een 
vaste prestatie voorzien. 

6.5.2 Financieringsniveau ten opzichte van KTv

Financieringsniveau = Vermogen / (kTV+ SM)

Totaal A B C

Gewogen gemiddelde 143% 121% 135% 144%

Verdeling v/d IBP’s m.b.t. hun 
financieringsniveau

<90% 0% 0% 0% 0%

90-95% 0% 0% 0% 0%

95-97,5% 0% 0% 0% 0%

97,5-100% 3% 0% 0% 8%

100-105% 7% 0% 14% 0%

105-110% 3% 0% 7% 0%

110-115% 10% 0% 7% 17%

115-120% 17% 75% 0% 17%

120-125% 7% 0% 7% 8%

125-130% 3% 0% 7% 0%

130-135% 13% 0% 21% 8%

>135% 37% 25% 36% 42%

TOTAAL 100% 100% 100% 100%

Staal: 30 IBP’s die 7,4 miljard EUR vertegenwoordigen
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6.5.3 Financieringsniveau ten opzichte van lTv

Financieringsniveau = Vermogen / (LTV+ SM)

Totaal A B C

Gewogen gemiddelde 115% 107% 114% 115%

Verdeling v/d IBP’s m.b.t. hun 
financieringsniveau

<90% 10% 0% 14% 8%

90-95% 0% 0% 0% 0%

95-97,5% 0% 0% 0% 0%

97,5-100% 7% 0% 0% 17%

100-105% 17% 25% 14% 17%

105-110% 23% 25% 29% 17%

110-115% 10% 25% 14% 0%

115-120% 7% 25% 0% 8%

120-125% 3% 0% 0% 8%

125-130% 7% 0% 14% 0%

130-135% 0% 0% 0% 0%

>135% 17% 0% 14% 25%

TOTAAL 100% 100% 100% 100%

Staal: 30 IBP’s die 7,4 miljard EUR vertegenwoordigen
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6.5.4 Financieringsplan (1)

Actualisatievoet (DB plannen)

<3,5 5 10%

[3,5-4%[ 5 10%

[4-4,5%[ 10 20%

[4,5-5%[ 13 26%

[5-5,5%[ 5 10%

[5,5-6%[ 10 20%

6% 2 4%

Totaal 50 100%

Te noteren: meer dan 22% van de respondenten hebben de gebruikte actualisatievoet in 2012 verlaagd 
en 11% verwacht dit in 2013 te doen.

6.5.5 Financieringsplan (2)

Sterftetafels

MR/FR 20 65%

MR/FR met correctie 11 35%

ANDERE   0 0%

Totaal 31 100%

65% van de IBP’s gebruikt de MR/FR-tafels om de LTV te berekenen. Bij de IBP’s die een leeftijdscorrectie 
toepassen op de MR/FR tafels, loopt deze correctie uiteen van 2 jaar tot 5 jaar. 
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6.6 OVERzIcHt 1985 – 2008

Aantal IBP’s
in staal

Vermogen 
31/12

(mio EUR)

Totale 
bijdragen
(mio EUR)

Totale 
uitkeringen
(mio EUR)

Actieve 
aangeslotenen*

Rente-
genieters*

1985   62   2.366 199 132   98.913 27.015

1986   54   2.661 198 198 110.375 27.316

1987   63   2.765 220 213 108.051 31.369

1988   74   3.480 365 265 119.609 38.813

1989   91   3.704 247 315 129.264 35.581

1990 103   3.709 328 293 136.255 41.024

1991 113   4.266 381 306 141.785 45.672

1992 112   4.557 371 359 153.772 45.838

1993 121   5.375 326 364 151.873 50.540

1994 138   5.146 373 401 163.174 47.962

1995 135   5.798 431 464 166.611 48.528

1996 143   6.395 429 426 186.994 36.000

1997 136   7.633 519 483 197.896 48.509

1998 139   8.629 527 572 193.941 46.350

1999 134   9.831 495 545 193.819 39.654

2000 135   9.850 417 655 356.137 36.705

2001 114   8.909 415 552 378.620 37.705

2002 123   7.466 555 622 375.062 35.118

2003 116   7.835 525 665 403.530 34.115

2004 120   8.680 813 752 424.887 32.600

2005 134 11.756 709 833 474.492 33.108

2006 121 12.319 778 825 440.285 29.600

2007 103 11.641 757 798 343.567 29.102

2008   95   9.870 1.085 859 515.346 29.477

2009   85   9.911 796 535 448.459 21.185

2010   56   7.937 402 221 287.295 10.873

2011   75 10.826 732 569 417.268   8.317

2012 63 12.120 787 608 451.101 17.932

*op basis van het onderzochte staal



100

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

19
85

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
12

15,0%

14,8%

1,0%

14,9%

6,1%

-3,3%

11,3%

7,5%

20,5%

-5,8%

11,1%

14,3%

17,7%

17,2%

15,3%

0,0%

-5,1%

-11,9%

9,3%

8,9%

15,0%

9,3%

1,4%

-17,7%

15,7%

9,5%
12,1%

-0,7%
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JAARLIJKS RENDEMENT

Totaal Categorie A Categorie B Categorie C

1985 15,0% 15,0% 14,5% 15,3%

1986 14,8% 12,4% 18,3% 14,0%

1987 1,0% -0,3% 0,4% 1,5%

1988 14,9% 13,2% 16,5% 14,6%

1989 6,1% 5,0% 7,0% 6,0%

1990 -3,3% -3,0% -4,4% -3,0%

1991 11,3% 9,3% 11,1% 11,8%

1992 7,5% 6,4% 5,5% 8,4%

1993 20,5% 16,4% 20,3% 21,3%

1994 -5,8% -5,7% -7,0% -5,3%

1995 11,1% 9,3% 10,3% 11,8%

1996 14,3% 12,6% 14,9% 14,3%

1997 17,7% 16,1% 18,4% 17,7%

1998 17,2% 17,1% 17,6% 17,1%

1999 15,3% 12,6% 16,2% 15,2%

2000 -0,07% 0,21% -0,64% 0,07%

2001 -5,12% -4,47% -4,97% -5,22%

2002 -11,92% -13,31% -13,79% -11,17%

2003 9,29% 7,94% 8,86% 9,55%

2004 8,93% 7,28% 8,54% 9,16%

2005 14,96% 12,74% 14,92% 15,11%

2006 9,27% 7,15% 7,70% 9,78%

2007 1,39% 0,64% 0,79% 1,55%

2008 -17,72% -20,31% -18,23% -17,44%

2009 15,69% 15,51% 15,41% 15,76%

2010 9,5% 7,80% 7,41% 9,85%

2011 -0,74% -3,91% -2,27% -0,26%

2012 12,1% 13,0% 12,2% 12,1%
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