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Het is letterlijk vijf voor twaalf in de (aanvullende) 
pensioenwereld wil men de hoge snelheidstrein 
op gang trekken om de als maar toenemende 
pensioenkloof te stoppen en te dichten. 2018 wordt 
hierin een cruciaal jaar en pensioenfondsen dienen 
hier strategische posities in te nemen. 

Belgische pensioenfondsen hebben bewezen over een 
enorme stressbestendigheid te beschikken aldus de in 
2017  uitgevoerde  testen door de Europese toezichthouder 
EIOPA. Bovendien blijken zij als per definitie lange termijn 
beleggers en investeerders een ware stimulus te zijn voor 
de reële economie en een stabilisator tijdens financiële 
crisissen door hun anti – cyclisch beleggingspatroon.

Maar om die stevige positie te consolideren en verder uit 
te bouwen in de toekomst hebben zij nood aan een aantal 
fundamentele bouwstenen, gebaseerd op een gezond 
evenwicht tussen de solidariteit via het repartitiesysteem 
uit de eerste pijler en de eigen opbouw van rechten via 
het kapitalisatiesysteem tweede pijler . Daarbij dient in 
de eerste pijler sterk ingezet te worden op een integrale 
benadering “wonen, zorg, pensioen” gebaseerd op een 
stabiel en voorspelbaar regelgevend kader en gedragen 
door een breed financieringsdraagvlak via duurzame 
inzetbaarheid van de arbeidscapaciteit. Bij de  tweede 

pijler aanvullende pensioenen 
komt daar nog bovenop dat 
men sterk dient te focussen 
zowel op verbreding als op 
verdieping. Verbreding moet 
gerealiseerd worden door 
onder andere onverminderd 
voortgang te maken in de 
harmonisatie arbeiders – 
bedienden, door aanvullende 
pensioenplannen op te stellen voor contractuelen in 
overheidsdienst en door  te streven naar een werkbaar 
regelgevend kader voor multi – inrichter pensioenplannen 
en pensioenfondsen, alsook multi-sectorale stelsels. Bij 
de verdieping van de tweede pijler dient men dan weer 
naast het streven naar adequate bijdragen oog te hebben 
voor de mogelijkheid tot het behalen van optimale  
rendementen (pensioenfondsen behaalden in 2017 
alweer een mooi netto rendement van 6%). Een gepast 
regelgevend (Europees) kader is hier cruciaal. Ook  het 
beheersen van de kosten staat hierin centraal. 

Pensioenfondsen dienen traditiegetrouw hierin het 
voortouw te nemen en via het bouwen van vertrouwen 
de verbreding en verdieping helpen bewerkstelligen. 
Vertrouwen dat naast het reeds vermelde stabiele kader 
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tevens dient gebaseerd te zijn op een klaar en duidelijke 
en tevens uiterst evenwichtige en adequate communicatie 
en transparantie.

België neemt een voortrekkerspositie in als vestigingsplaats 
voor  pan-Europese pensioenfondsen. België is nog altijd 
sedert het invoeren en de snelle omzetting in Belgische 
wetgeving van de IORP I Richtlijn de “prime location” voor 
pan-Europese pensioenfondsen en we dienen dit zo te 
houden en de vestiging van deze fondsen blijven faciliteren 
door het blijven vasthouden aan ons degelijk, deugdelijk 
en stabiel  prudentieel en fiscaal wettelijk kader, door het 
blijven werken aan de door België reeds opgebouwde 
enorme know how terzake en door het handhaven van 
een financieringspolitiek, welke eerder gebaseerd is 
op “prudent person principe” en dus principle based 
in plaats van rule based. België mag vandaag dan ook 
trots zijn met de vestiging sedert de invoering van IORP 
I van reeds 19 pan – Europese pensioenfondsen. Maar 
dit mag geen eindpunt zijn, integendeel het moet een 
objectief zijn om tegen 2025, 10%  van de multinationals 
overtuigd te hebben zich te vestigen in België met hun 
pan – Europees pensioenfonds, welke een vermogen 
dient te vertegenwoordigen van 100 miljard assets under 
management oftewel ruim drie maal zoveel als de assets 
under management van de pensioenfondsenmarkt vandaag. 

Key in heel dit verhaal is 
de snelle en pragmatische 
omzetting van de IORP II 
Richtlijn in Belgische wetgeving. 
De Richtlijn dient omgezet 
te zijn tegen 13 januari 
2019. Deze Richtlijn focust 
voornamelijk op het faciliteren 
van grensoverschrijdende 
activiteiten, de deugdelijkheid 
van het bestuur en de communicatie aan de aangeslotenen, 
stuk voor stuk thema’s waar België reeds sterk scoort. 
Hierbij staat het behoud van de principes van ons huidig 
prudentieel kader centraal en dient België zich te onthouden 
van enige “goldplating” terzake. Tevens dient van deze 
opportuniteit gebruik gemaakt te worden om enerzijds een 
aantal wettelijke verbeteringen aan te brengen gebaseerd op 
jarenlange ervaringen en anderzijds de laatste hinderpalen, 
voornamelijk gesitueerd in de (para) fiscale nationale en 
internationale context, weg te werken. 

PensioPlus zal hier meer dan ooit in 2018 een 
speerpuntdossier van maken. 

Philip Neyt
Voorzitter
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Sinds 2016 gaat de BVPI door het leven 
als PensioPlus: met een nieuwe naam, een 
nieuw logo, een krachtige slagzin en een 
aangepaste werking. Dit vertaalt zich ook in 
een geherformuleerde missie.

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

“Ook voor PensioPlus was

een uitermate uitdagend jaar”
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PensioPlus is een vereniging zonder winstoogmerk, 
opgericht in 1975 onder de naam “Belgische Vereniging 
van Pensioenfondsen” (BVPF). Zij verenigt de Instellingen 
voor Bedrijfspensioen-voorziening (IBP’s) en de inrichters 
van een sectoraal pensioenplan. Bedrijven die activiteiten 
organiseren of diensten verlenen in het kader van de 2e 
pijler zijn eveneens welkom als toetredend lid.

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

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

12 januari 2016. Daar werden 
ook de vernieuwde website 
en de bijhorende nieuwe 
aanpak toegelicht.

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

2.1. Wie is PensioPlus?



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

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

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

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

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

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

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

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

PensioPlus laat haar leden netwerken in werkgroepen 
en biedt een forum tot kennis- en gedachtenuitwisseling 
rond aanvullende pensioenen.
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PensioPlus organiseert haar werking rond vier statutair 
bepaalde “Consultatieve Werkgroepen”: Ondernemingen, 
Sectoren, Zelfstandigen en Openbare Besturen. PensioPlus 
biedt een forum aan om alle aangelegenheden die de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sommige van deze activiteiten zijn voorbehouden voor 
effectieve leden.

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

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

De toetredende leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die actief 
zijn in de sector van de tweede pijler, maar die geen IBP of inrichter van een 
sectoraal pensioenplan zijn. Onder onze toetredende leden bevinden zich o.m. asset 
managers, banken, actuariële en “benefit” consultants, actuarissen, advocatenkantoren, 
verzekeringsmaatschappijen en andere geïnteresseerden. De toegetreden leden 
hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering en maken geen deel uit van de 
Raad van Bestuur.
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2.4.1. Effectieve leden A 
(pensioenfondsen) en B (Sectorale 
inrichters) per 31/12/2017, zonder de 
nieuwe leden van 2017

Pensioenfondsen

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

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

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

18 Fonds de Pension Dow 
Corning

19 Fonds de Pension 
L'Oreal / Pensioenfonds 
OFP

20 Fonds de Pension 
Merbel Pensioenfonds

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

22 Fonds de Pension Supplétif Degroof
23 Fonds de Pensions Cadres Groupe Solvay en Belgique
24 GE Pension Fund
25 General Motors Pensioenfonds
26 Henkel Pension Fund Belgium
27 Hewlett-Packard Belgium Pension Fund
28 Honeywell OFP
29 Honeywell Retirement Fund (Belgium)
30 Huntsman Pension Fund
31 Hydralis OFP
32 IBP Beobank
33 IBP Citibank Plc Belgium Pension Plan
34 IBP Coca-Cola Enterprises Belgium/Coca-cola 

European Partners Services – Bedienden - Arbeiders
35 IBP Dow België
36 IBP Ineos

LE
D
EN

LI
JS

T
EN
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37 IBP Levi Strauss
38 IBP Ravago
39 IBP Telenet
40 IBP v/d Handel in Brandstoffen
41 IBP van de Ford Ondernemingen in België
42 IBP van Delta Lloyd Life OFP
43 IBP Volvo Belgium
44 IBP Vopak België
45 IBP Water-Link
46 IBP Werklieden VCLB
47 International Pension Fund KBC
48 J & J Pension Fund
49 Mars Belgium Pensioenfonds
50 Nestlé Europees Pensioenfonds (NEPF)
51 Nieuw Pensioenfonds Carrefour Belgium
52 OFP de la SA Cockerill Sambre et des soc. affiliées, 

personnel employé et cadre, en abrégé C.S.E.C.
53 OFP IBM Belgium
54 OFP Provant
55 OFP S.A. Cockerill Sambre et des soc. affiliées, 

personnel ouvrier
56 Ogeo 2 Pension
57 Ogeo Fund
58 Pensio B
59 Pensiobel
60 Pensioenfonds Agfa - Gevaert

61 Pensioenfonds Agoria
62 Pensioenfonds Belgische 

Werkmaatschappijen van 
Randstad

63 Pensioenfonds 
CommScope 
Connectivity Belgium

64 Pensioenfonds 
Contractuelen VRT

65 Pensioenfonds InBev - 
Kaderleden

66 Pensioenfonds Inbev Bedienden en Arbeiders
67 Pensioenfonds KBC
68 Pensioenfonds Limburg Chemie
69 Pensioenfonds Metaal
70 Pensioenfonds Ocean Belgium
71 Pensioenfonds PRO
72 Pensioenfonds Santander Benelux
73 Pensioenfonds Senior Management KBC
74 Pensioenfonds Societe Generale Private Banking
75 Pensioenfonds Transport en Logistiek
76 Pensioenfonds UZ Gent - UGent
77 Pensioenfonds van de Bedienden onder Barema en 

Arbeiders van de Solvay Groep in België
78 Pensioenfonds van Groep Brussel Lambert
79 Pensioenfonds Vandemoortele

LE
D
EN

LI
JS

T
EN
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80 Pensioenkas Tractebel
81 Pension & Co IBP
82 Pfizer Pensioenfonds
83 Powerbel
84 Procter & Gamble Belgium Pension Fund
85 Proximus Pensioenfonds
86 Sanofi European Pension Fund
87 Shell Belgium Pension Fund
88 Solidariteitsfonds Carrefour Belgium
89 TCN Pensioenfonds van Monsanto
90 TEC Pension
91 The Bank of New York Mellon Pension Fund
92 Total Pension Fund Belgium OFP
93 Tupperware Pensioenfonds
94 Unilever Belgium Pension Fund Union
95 Unilever Belgium Sociale Kas / Caisse Sociale
96 Vereniging voor het Pensioenplan van Monsanto
97 Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia
98 Volvo Car Pensioenfonds
99 Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds
100 Volvo Resultatenfonds
101 Voorzorgsfonds Belgoprocess
102 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics – Bedienden
103 Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management
104 Voorzorgsfonds CBR
105 Voorzorgsfonds Groep New Holland België

106 Voorzorgsfonds UCB
107 Voorzorgsfonds 

Umicore
108 Voorzorgsfonds van 

L'Oréal België
109 Voorzorgskas van het 

Notariaat
110 Voorzorgskas 

voor advocaten, 
gerechtsdeurwaarders 
en andere zelfstandigen

111 Westinghouse Pension Funds Belgium

Sectorale inrichters

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

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

de houtbewerking
5 Sefocam VZW
6 Sociaal Fonds Verhuizingen VZW
7 Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse 

Gemeenschap VZW

LE
D
EN

LI
JS

T
EN
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2.4.2. Toegetreden leden (C-leden) 
per 31/12/2017, zonder de nieuwe 
leden van 2017

1 Aberdeen Global Services NV
2 ABN Amro Private Banking NV
3 Affiliated Managers Group Limited (AMG)
4 AG Pension & Health Services Sa NV
5 AIG Europe Limited - Belgian Branch Office
6 Allen & Overy (Belgium) LLP
7 Allianz Benelux NV
8 Amundi Asset Management
9 ANPHIKO Belgium, branch of ANPHIKO Asset 

Management SA
10 Aon Belgium Trading as Aon Hewitt BVBA
11 AT Global CVBA
12 AXA Investment Management Benelux NV
13 BNP Paribas Investment Partners Belgium NV
14 BNP Paribas Securities Services VBR
15 Caceis NV
16 Candriam Belgium NV
17 Capfi Delen Asset Management NV
18 Capital International Ltd.
19 Carmignac Gestion NV
20 Claeys & Engels Advocaten CVBA
21 Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA

22 Dimensional Fund 
Advisors Ltd.

23 DNCA Finance NV
24 DnF Accountants for 

Pensionfunds CVBA
25 EBCS BVBA
26 Edmond de Rothschild 

Asset Management 
(France)

27 EMFEA Consulting NV
28 Ethias NV
29 Eubelius CVBA
30 Euronext Brussels NV
31 Everaert Actuaries (formerly known as Energy  

CA) NV
32 F. Van Lanschot Bankiers NV
33 Franklin Templeton International Services
34 Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
35 HSBC Global Asset Management (France)
36 J.P. Morgan Asset Management VBA
37 JPMorgan Europe Limited, Amsterdam Branch
38 KBC Asset Management NV
39 KPMG Advisory CVBA
40 La Française AM Finance Services
41 Linklaters LLP
42 Lydian CVBA
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43 Lyxor Asset Management
44 M & P Consult NV
45 M&G Investment Management
46 Mercer Belgium NV
47 Muzinich & Co Ltd. Succursale de Paris
48 Natixis
49 Natixis Global Asset Management
50 NEXYAN BVBA
51 NN Investment Partners Belgium NV
52 Northern Trust Asset Management
53 Petercam Institutional Asset Management
54 Pimco Europe Ltd.
55 PriceWaterhouseCoopers Belgium CVBA
56 QBE RE (Europe) Limited Secura Branch
57 Robeco
58 Rockspring PAM
59 Schroder Investment Management 

Luxembourg - Belgian Branch NV
60 Société Générale Corporate & Investment 

Banking
61 Stibbe CVBA
62 Tiberghien
63 Vanbreda Risk & Benefits NV
64 Willis Towers Watson NV
65 Younity CVBA
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2.4.3. Nieuwe leden in 2017

Volgende leden traden toe tot PensioPlus sinds 31/12/2016:

Type leden/naam Aantallen

A 2

Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP 1

Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-Profitsector OFP 1

C 4

ARKEA IS 1

Integrale Insurance Services NV 1

LeroFin Comm. V. 1

Tikehau Investment Management 1

Totaal 6
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2.4.4. Ontslagen in 2017

Sinds 31/12/2016 verlieten volgende organisaties PensioPlus:

Type leden/naam Aantallen

A 4

Belfius Aanvullend OFP 1

Fonds de Pension Unisys OFP 1

Fonds de Prévoyance Caterpillar OFP 1

Pensioenfonds De Gistfabriek OFP 1

B 2

FBZ Sectoraal Spaarfonds van de Federale Sectoren 331 1

Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering 2de pensioenpijler 1

C 2

Merril Lynch 1

Rothschild & Cie Gestion 1

Totaal 8
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PensioPlus is vertegenwoordigd in diverse instanties en 
commissies en wordt door de toezichthouder FSMA, de 
bevoegde administratieve instanties en de beleidsmakers 
als representatief en als woordvoerder voor de sector 
beschouwd. Op Europees niveau heeft PensioPlus 
rechtstreekse contacten en is zij ook actief via de 
Europese beroepsverenigingen.  

2.5.1. PensionsEurope

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

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

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

2.5.2. AEIP (Association Européenne 
des Institutions Paritaires)

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

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

2.5. Vertegenwoordiging
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vergaderingen van AEIP, met name aan de technische 
commissies, de zogenaamde Commissions I en II, die de 
pensioenplannen en hun financiering behandelen. 

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

2.5.3. VBO (Verbond van Belgische 
Ondernemingen)

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

In 2017 volgde PensioPlus in de fiscale commissie “het 
debat over de Financial Transaction Taks”. Daarnaast 
kwamen in de werkgroep aanvullende pensioenen 

dossiers aan bod als het 
vrij aanvullend pensioen 
zelfstandigen en het vrij 
aanvullend pensioen 
werknemers. Binnen die 
werkgroep discussieerde 
PensioPlus ook mee 
over de implementatie 
van de portability 
richtlijn, transparantie, het 
puntensysteem en zware beroepen, partiële pensioenen, 
aanvullende pensioenen contractuelen, de harmonisatie 
arbeiders/bedienden, DB2P, etc.

2.5.4. Amcham (American Chamber of 
Commerce in Belgium)

Als lid van AmCham volgt PensioPlus de activiteiten en 
neemt ze deel aan die activiteiten indien die relevant 
zijn voor de leden van PensioPlus.
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 y 120 effectieve leden (met stemrecht):
 � A-leden: 113
 � B-leden: 7

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

2.6. Algemene Vergadering (AV)

2.7. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31/12/2017)

1 Aanvullende Pensioenen van ING België, OFP Olivier DE DECKERE
2 Amonis, OFP Tom MERGAERTS
3 Bekaert IBP Arbeiders, OFP Catherine DE LANNOY
4 External Board Member Philip NEYT, voorzitter
5 External Board Member Jos VERLINDEN
6 ExxonMobil OFP Gerda SHULTZ-SIBBEL
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7 Fonds 2e Pijler PC 118 (F2P PC 118) Greet MOERMAN
8 Fonds de Pensions Groupe Solvay en Belgique, OFP Barbara SINE
9 Fonds de Prévoyance UCB Isabelle FEUILLIEN
10 IBM Belgium, OFP Daniel CHANBON
11 J&J Pension Fund, OFP Luc FREYNE
12 Nestlé European Pension Fund, OFP Patrick YOT
13 Pensio B, OFP Barbara DEROOSE,  
  ondervoorzitter
14 Pensiobel, OFP Serge TUBEECKX
15 Pensioenfonds Agoria, OFP Fritz POTEMANS
16 Pensioenfonds KBC, OFP Kurt TERMOTE
17 Pensioenfonds Metaal, OFP Muriel LEUKEMANS
18 Pensioenfonds Proximus, OFP Vincent LANTIN
19 Pensioenfonds UZ Gent - Ugent Walter LEIJS
20 Pensioenkas Tractebel Hervé NOËL, ondervoorzitter
21 Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP Ann VERHAEGEN
22 Provant OFP Peter SOMMEN
23 Shell Belgium Pension Fund, OFP Jan VLIETINCK
24 Total Daan HOLEMANS
25 Unilever Belgium PF Union, OFP Sylvianne LOONES
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2.8. Samenstelling Directiecomité (op 31/12/2017)

2.9. Secretariaat (op 31/12/2016)

NAVIGATIE
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1 Philip Neyt Voorzitter
2. Pensioenkas Tractebel, vertegenwoordigd door Hervé Noël Ondervoorzitter
3. Pensio B, OFP, vertegenwoordigd door Barbara Deroose Ondervoorzitter
4. Pensioenfonds UZ Gent – Ugent, vertegenwoordigd door Walter Leijs
5. Amonis, OFP, vertegenwoordigd door Tom Mergaerts

De leden van het secretariaat verzekeren de dagdagelijks werking van de vereniging en dienstverlening naar de leden 
toe. Het secretariaat staat in voor de organisatie van de activiteiten in uitvoering van de missie van de vereniging en 
vertegenwoordigt de sector bij de overheid en de diverse instanties. 
Op 31/12/2017 was het secretariaat als volgt samengesteld:

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

Alle 199 Belgische IBP's samen beheerden per 31/12/2016 (*) 29,8 miljard euro (bron FSMA 
en PensioPlus). Onder deze IBP’s bevinden zich 115 IBP-leden van PensioPlus die samen 
meer dan 86% of 25,8 miljard euro vertegenwoordigen.

Volgens de gegevens van Sigedis bouwen 3,6 miljoen individuen een aanvullend pensioen 
op. Daarvan hebben 1,5 miljoen aangeslotenen uitsluitend een sectoraal pensioenplan.

De pensioentoezeggingen van meer dan 1,67 miljoen actieve aangeslotenen worden 
beheerd via IBP’s.

Naast de 115 leden IBP’s telt PensioPlus ook 78 toetredende leden (waaronder consultants, 
advocaten, asset managers, actuarissen, accountants, revisoren, …) die hoofdzakelijk diensten 
verlenen aan de effectieve leden. 

(*) Omwille van de rapporteringsprocedure zijn de cijfers over 2017 nog niet beschikbaar.
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 y Bijdragen en uitkeringen over 2016 (bron FSMA en PensioPlus / (*))
 � De Belgische IBP’s ontvingen in 2016 1,41 miljard euro bijdragen

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

 � IBP’s keerden voor 784 miljoen aan prestaties uit (bron FSMA, ), waarvan
Kapitaal leven Kapitalen overlijden en invaliditeit Renten Afkopen
67% 3% 30% 0%

 y Werknemersvertegenwoordiging
 � Uit de jaarlijkse enquête van de PensioPlus weten we dat er in 2016 in 75% van de IBP’s 
werknemersvertegenwoordiging in de Raad van Bestuur is. 

 � In meer dan 33% van de gevallen waar geen werknemersvertegenwoordiging is in de Raad van Bestuur 
bestaat er een sociaal comité.

 y Gemiddelde dekkingsgraad per 31/12/2016 (bron FSMA)
 � KTV + marge = 151%
 � LTV + marge = 125%

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

 � 26% van de respondenten hebben de gebruikte actualisatievoet in 2016 verlaagd en 21% verwacht deze in 
2017 te verlagen.

 y Eind 2016 was de gemiddelde duration van de verplichtingen van de Belgische IBP’s gelijk aan 13,5 jaar. 

(*) Omwille van de rapporteringsprocedure zijn de cijfers over 2017 nog niet beschikbaar.
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3.2.1. Pensions at a Glance 20171 

De OESO publiceerde in 2017 haar Pensions at a Glance. 
Hierin belicht zij de pensioenhervormingen die OESO-
landen de afgelopen twee jaar hebben doorgevoerd.

In deze editie werd een volledig hoofdstuk gewijd aan 
een grondige analyse van de mogelijkheid tot flexibele 
pensionering in de OESO-landen. Onder flexibele 
pensionering wordt verstaan ofwel de mogelijkheid om 
geheel of gedeeltelijk de pensioenrechten op te vragen, 
terwijl men op verminderde basis blijft verder werken, 
ofwel het recht om te kiezen wanneer men pensioneert. 
In dat hoofdstuk worden de voorkeuren rond flexibele 
pensionering besproken, alsook het effectieve gebruik 
van de mogelijkheden zoals door het plaatselijk beleid 
aangeboden, en de impact ervan op de hoogte van de 
uitkeringen.

De editie van 2017 bevat ook bijgewerkte informatie over 
de belangrijkste kenmerken van de pensioenvoorzieningen 
in de OESO-landen en prognoses van het pensioen 

voor de werknemers. 
Er worden indicatoren 
gegeven voor het ontwerp 
van pensioenstelsels, 
pensioenrechten, de 
demografische context 
waarin de pensioenstelsels werken, de inkomens 
en armoede van ouderen, de financiering van de 
pensioensystemen en particuliere pensioenen.

De OESO komt tot volgende vaststellingen:

 y Er zijn minder pensioenhervormingen en ze zijn minder 
wijdverspreid dan in de voorgaande jaren. 

 y Flexibele pensioen mogelijkheden zijn belangrijk omdat 
mensen langer leven, steeds meer verschillende soorten 
loopbanen hebben, en verlangen naar meer autonomie 
inzake het pensioen. Steeds meer wil men ook meer 
flexibiliteit voor het pensioen, al maakt men er in de 
praktijk niet altijd evenveel gebruik van.

 y In de meeste OESO-landen is het mogelijk werk en 
pensioen na de gewone pensioenleeftijd te combineren.

3.2. De OESO

1 http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en
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3.2.2. Working papers

In 2017 publiceerde de OESO twee working papers over 
pensioengerelateerde onderwerpen:

 y OECD (2017), Investment, governance and the integration 
of environmental, social and governance factors2.

Deze working paper onderzoekt op welke manier 
verschillende landen en beleggers ESG-analyses, die 
grotendeels te maken hebben met risico’s die losstaan 
van de traditionele financiële modellen, proberen 
te verzoenen met de prudentiële, risicogebaseerde 
regelgeving.

 y Working Party on Private Pensions. Improving the 
comparability of data on costs of running pension plans. 
Task Force on Pension Statistics. 4 December 2017.

Deze paper wil de 
problemen identificeren die 
de vergelijkbaarheid van 
gegevens over de kosten 
van pensioenplannen kunnen 
belemmeren. Ook gaat men 
op zoek naar manieren om 
die vergelijkbaarheid tussen 
landen te verbeteren. 

3.2.3. Andere OESO publicaties

De OESO heeft een nieuwe versie van haar OECD 
Pension Markets in Focus3 gepubliceerd, waarin zij 
een overzicht geeft van de ontwikkelingen m.b.t. 
pensioenfondsen (2e pijler en soms ook 3e pijler) in  
de OESO. 

2 https://www.oecd.org/finance/Investment-Governance-Integration-ESG-Factors.pdf
3 http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2017.pdf
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PensioPlus volgt de actualiteit rond de 
aanvullende pensioenen op de voet. Daarbij 
richt PensioPlus de blik niet enkel op België, 
ook het Europees wettelijk en reglementair 
kader wordt nauwlettend in de gaten 
gehouden. Samen met haar leden formuleert 
PensioPlus standpunten over actuele zaken 
en brengt die onder de aandacht van 
nationale én internationale organisaties en 
beleidsmakers.
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Sinds eind 2016 was er heel wat beweging op gebied van 
regelgeving. De voornaamste wijzigingen in 2017 zijn:

4.1.1. Voorstel Vrij Aanvullend Pensioen 
Zelfstandigen (POZ = Pensioen 
Overeenkomst Zelfstandigen): sociaal 
& fiscaal luik

In het regeerakkoord van 2014 stond te lezen: “de 
tweede pensioenpijler zal toegankelijk gemaakt worden 
voor zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken. In 
tegenstelling tot zelfstandigen in een vennootschap hebben 
zij immers niet de mogelijkheid om in de tweede pijler een 
pensioen op te bouwen in het fiscaal kader van de 80% 
regel. Zij zullen op voet van gelijkheid worden gebracht”.

Al in de Ministerraad van juli 2016 werd een “Voorontwerp 
van wet houdende diverse bepalingen en tot instelling van 
een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als 
natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoot en 
voor de zelfstandige helpers” in eerste lezing gestemd. 

Dit was het sociale luik van 
wat nu in het vakjargon 
bekendstaat als de “POZ” 
(pensioenovereenkomst 
zelfstandigen). Dit 
voorontwerp moest na Advies 
van de Raad van State her en der aangepast worden en 
werd daarna opnieuw ter stemming in de Ministerraad 
gebracht.

Deze wet wil uitvoering geven aan het regeerakkoord 
om de tweede pensioenpijler te veralgemenen. Het doel 
is om zelfstandigen die geen bedrijfsleider zijn in de zin 
van artikel 32, eerste lid, 1° en 2°, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992, de mogelijkheid te geven 
een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop wat de 
WAPZ hen al toelaat. Er wordt een wettelijk minimumkader 
gecreëerd voor zelfstandigen actief als natuurlijke persoon, 
geïnspireerd op de WAP Bedrijfsleiders en WAPZ. 

In november 2017 werd dan een voorontwerp in tweede 
lezing in de Ministerraad goedgekeurd, dat het fiscale luik 

4.1. Wetgeving
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omvat. Dit ontwerp maakt mogelijk dat ook zelfstandigen 
zonder vennootschap in een “IPT-achtig” pensioenvehikel, 
binnen de 80% grens, pensioenbijdragen kunnen 
storten bovenop de VAPZ-premie. De premie door de 
zelfstandige betaald geniet een belastingvermindering 
in de personenbelasting van 30% (verhoogd met de 
aanvullende gemeentebelasting), maar wordt anderzijds wel 
onderworpen aan de 4.4% premietaks. Bovendien krijgt 
de 80% grens in de POZ een eigen invulling die op menig 
vlak afwijkt van de 80% grens die vandaag geldt voor de 
tweede pijler pensioentoezeggingen georganiseerd via 
pensioenfondsen, groepsverzekeringen en IPT’s.

Het eigenlijke wetsontwerp werd in zijn geheel neergelegd 
in de Kamer ter stemming op 19 januari 2018. Naast het 
voormelde omvat dit ontwerp een hervorming van de 
adviesstructuren inzake de aanvullende pensioenen voor 
zelfstandigen, overgangsmaatregelen op de wet van 18 
december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en 
het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot 
versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de 
rustpensioenen en technische wijzigingen aangebracht aan 
diverse wetgevingen betreffende de aanvullende pensioenen.

PensioPlus gaf vroeger al aan dat het wetsvoorstel een 
product met de karakteristieken van de derde pijler tracht 

onder te brengen in de 
tweede pijler. Een vervaging 
van dit onderscheid heeft als 
groot risico dat het bovendien 
een uitholling van de tweede 
pijler tot gevolg kan hebben, 
terwijl een verdere uitbouw 
van de tweede pijler net 
nodig is om op lange termijn 
iedereen een adequaat 
pensioeninkomen te verschaffen.

PensioPlus stelde daarom vroeger al voor de voorliggende 
invulling van het concept niet te steunen en formuleerde 
een pragmatische oplossing voor zelfstandigen zonder 
vennootschap.

4.1.2. KB ter uitvoering van Art. 321 
ter WIB (BV/PEPF) en de bekomen 
rulings

Op 30 december 2016 werd de wet tot wijziging van het 
Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 voor het stuk 
van pensioenen, zoals gestemd op 25 december 2016 in 
de Kamer, gepubliceerd.
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De wet brengt een aantal wijzigingen in het Wetboek van 
de Inkomstenbelasting 1992 (WIB 1992) met betrekking 
tot de belastbaarheid van aanvullende pensioenen in de 
belasting van niet-inwoners van België. Zo wil men de 
aantrekkelijkheid van België als vestigingsplaats voor pan-
Europese pensioenfondsen versterken.

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

Deze nieuwe wetgeving is in werking getreden op 1 
januari 2017 maar voorzag in een Koninklijk Besluit om de 
opgelegde voorwaarden door de Koning te laten uitwerken. 
Dit Koninklijk Besluit volgde niet in 2017.

Om toch enige rechtszekerheid te hebben inzake 
de vervulling van de voorwaarden opgelegd door 
de wet, stapten verschillende pensioenfondsen naar 
de Rulingcommissie. Daar konden zij rekenen op de 

constructieve medewerking 
van deze Commissie, wat 
leidde tot werkbare richtlijnen 
om het bewijs van de 
wettelijke voorwaarden te 
leveren.

4.1.3. Omzetting 
IORP II

De definitieve Richtlijn ((EU) 2016/2341), ook wel IORP II-
Richtlijn genoemd, werd op 12/01/2017 gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten krijgen 
twee jaar de tijd om de Richtlijn om te zetten in nationale 
wet- en regelgeving.

De Richtlijn streeft naar verbetering op het bestuurlijk vlak, 
de transparantie en de grensoverschrijdende activiteiten. 
Dit zal de rol van pensioenfondsen als institutionele 
beleggers versterken en de langetermijnbeleggingen helpen 
kanaliseren naar groeibevorderende investeringen. De vier 
voornaamste doelstellingen van de richtlijn zijn:

 y Grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen 
verduidelijken en vergemakkelijken;
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 y Behoorlijk bestuur en risicobeheer verzekeren;
 y Duidelijke en relevante informatie aan de aangeslotenen 
en begunstigden aanleveren;

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

PensioPlus was verheugd vast te stellen dat met talrijke 
van haar opmerkingen rekening werd gehouden bij de 
herziening en duidelijke modernisering van de IORP-
Richtlijn.

Al in 2016 en voortschrijdend in 2017 organiseerde 
PensioPlus een werkgroep IORP II. Deze had als 
doelstelling te determineren op welke wijze de 
weerhouden bepalingen van IORP II in de Belgische wet- 
en regelgeving ingevoegd, geschrapt, vervangen, gewijzigd 
of verduidelijkt moeten worden en welke inhoudelijke 
invulling hier telkens aan gegeven moet worden.

In 2017 werden de voorstellen en de juridische neerslag 
van de bevindingen, na goedkeuring door de Raad van 
Bestuur van PensioPlus op de vergadering van 15 mei 
2017, overgemaakt aan de bevoegde overheden. Begin 
februari 2018 is PensioPlus uitgenodigd op het bevoegde 
kabinet om haar voorstellen te komen toelichten.

Er werd in een 
voortschrijdende 
samenwerking voorzien om 
tot een snelle implementatie 
te komen.

4.1.4. Omzetting 
IDD RL

Op 20 januari 2016 werd in het Europees 
Parlement en de Raad Richtlijn 2016/97, betreffende 
verzekeringsdistributie, beter bekend als de IDD Richtlijn, 
gestemd. Deze Richtlijn wilde de nationale voorschriften 
rond verzekerings- en herverzekeringsdistributie in de 
Europese Unie harmoniseren.

FSMA maakte een ontwerp van vertaalslag naar de 
Belgische wetgeving en organiseerde een consultatie over 
dat ontwerp via haar website. Het is de bedoeling de 
nieuwigheden in deze Richtlijn te integreren in de wet van 
4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Het ontwerp 
gaat enkel over de verzekeringsmaatschappijen en de 
verzekeringstussenpersonen. Er is een passage over 
bedrijfspensioenregelingen, maar enkel in het kader van 
verzekerde plannen.
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Op het maandelijks overleg tussen FSMA en PensioPlus 
werd kort melding gemaakt van de vaststelling dat de 
bepalingen van Hoofdstuk V “Informatievereisten en 
gedragsregels” op termijn en waar toepasselijk, ook 
zouden vertaald worden naar OFP’s omwille van het 
level playing field. Het zou gaan om een overkoepelende 
wetgeving over de WAP, WAPZ, WAPBL, VAPZ, POZ, …
PensioPlus volgt dit verder op.

4.1.5. GDPR omzetting verordening en 
veiligheidsnormen

Op 27 april 2016 werd de Verordening (EU) 2016/679 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG gestemd. Deze Verordening trad in 
werking op 24 mei 2016 en is direct van toepassing met 
ingang van 25 mei 2018.

Hoewel het een Verordening is, met bijgevolg een 
rechtstreekse werking en een uniforme, globale 
toepassing van de regels, werd er toch nog ruime 
mogelijkheid gelaten om de principes via nationale 
regelgeving te preciseren.

PensioPlus organiseerde rond 
dit thema een infosessie 
en riep een werkgroep in 
het leven (zie verder). Ook 
overlegde PensioPlus met de 
Privacycommissie en met het 
bevoegde Kabinet De Backer.

De GDPR heeft ook een 
impact op de minimale 
normen rond informatieveiligheid en privacy die gehanteerd 
worden door alle instellingen binnen de sociale zekerheid 
en voor elke instelling in het uitgebreide netwerk die 
toegang wil krijgen tot de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid.

Het toezicht op de naleving daarvan wordt uitgevoerd op 
basis van een vragenlijst die via de Kruispuntbank verstuurd 
wordt naar het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 
van de gezondheid. De normen en de vragenlijst voor 2018 
(over controlejaar 2017) werden herwerkt ten gevolge van 
de GDPR en houden rekening met de nieuwe principes van 
transparantie, verantwoording, het recht op informatie, etc.

Ook hier zien we een evolutie naar meer controle. In de 
beginperiode wordt enig begrip aan de dag gelegd: de 
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administratieve boetes zoals bepaald in de verordening 
zullen niet onmiddellijk toegepast worden. De nadruk ligt 
vooral op het belang van bewustwording van de nieuwe 
vereisten, van de implementatie van een voortdurend 
evoluerend actieplan, het bepalen van de prioriteiten en 
een goede opvolging.

Ook in 2018 zal PensioPlus de werkzaamheden rond de 
GDPR verderzetten.

4.1.6. ZIV & SOL progressie

Het juridisch en reglementair statuut van een Belgische 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) opgericht 
onder de vorm van een organisme voor de financiering van 
pensioenen (OFP) maakt het bijzonder geschikt om binnen 
een multinationale ondernemingsgroep te functioneren als 
pan-Europees pensioenvehikel dat niet enkel de Belgische 
maar ook buitenlandse (Europese) pensioenplannen van de 
groep centraliseert. 

Echter, deze roeping van een Belgisch IBP dreigt ernstig 
gehinderd te worden door het feit dat elke instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBP) gevestigd in België 
verplicht is om

(i) aangifte te doen 
van alle uitbetaalde 
voordelen (renten 
of kapitalen) aan het 
pensioenkadaster 
opgericht binnen de 
Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid en

(ii) een inhouding te doen 
van 3.55% op de 
uitbetaalde ouderdoms- en overlevingspensioenen 
(uitbetaald onder de vorm van kapitaal of rente) 
ten gunste van de RIZIV (ZIV-inhouding) en een 
solidariteitsinhouding van 2% op de uitbetaalde 
pensioen- en overlijdenskapitalen1 ten gunste van de 
RVP (SOL-inhouding).

Deze verplichtingen gelden ook voor de aanvullende 
voordelen die een in België gevestigde IBP uitbetaalt 
krachtens een pensioenregeling die onderworpen is 
aan de sociale en arbeidsrechtelijke bepalingen van een 
andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte/
Zwitserland2, ook al zijn de ZIV- en SOL-inhoudingen op 
die aanvullende voordelen, op een uitzonderlijk geval 
na, in strijd met de Europese Verordening 883/2004, 
aangezien de meeste van de aangeslotenen aan die 

1 T.t.z. de overlijdenskapitalen die een aanvulling vormen op een wettelijk overlevingspensioen en de in artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 bepaalde grensbedragen overschrijden.
2 Hierna de buitenlandse pensioenregelingen genoemd. We viseren hier enkel pensioenregelingen die onderworpen zijn aan de sociale en arbeidsrechtelijke bepalingen van een 

Lidstaat van de EER of van Zwitserland, en niet deze van andere landen.
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buitenlandse pensioenregeling in het buitenland wonen, 
en daar ook hun wettelijk pensioen hebben opgebouwd. 
Op dit moment is het zo dat, wanneer de inhoudingen 
onterecht zijn gebeurd, de betrokkene zelf het initiatief 
moet nemen om ze terug te vorderen van de RVP.

Bovendien is de administratie van de buitenlandse 
pensioenregeling (in Nederland of in Ierland bv.) 
niet voorzien op een aangifte aan het Belgisch 
pensioenkadaster, en hiervoor de nodige aanpassingen 
doen vergt heel wat tijd en kosten. Bovendien vereist 
de aangifte aan het pensioenkadaster de aanmaak van 
BIS-nummers voor de buitenlandse gepensioneerden en 
begunstigden van een overlijdensdekking, wat evenzeer 
een ernstige administratieve verzwaring inhoudt. 
Ook de buitenlandse gepensioneerden worden plots 
belast met bijkomende administratieve verplichtingen. 
Dit kan een werkgever onmogelijk uitleggen aan 
zijn (ex-)werknemers. Bovendien gaat dit in tegen 
de bedoeling van de Belgische wetgever om België 
aantrekkelijk te maken voor het beheer van buitenlandse 
pensioenregelingen.

Toen het buitenlandse pensioenplan nog werd beheerd 
door een pensioenfonds gevestigd in het buitenland 
(bv. Nederland), was er voor dit pensioenfonds van 

enige inhoudings- en 
aangifteverplichting in België 
geen sprake. Het loutere 
feit dat de instelling die het 
buitenlandse pensioenplan 
beheert ”verhuist” naar 
België, mag hierop geen 
invloed hebben.

De Belgische overheid is 
zich van dit alles bewust en PensioPlus zoekt samen met 
de bevoegde kabinetten en administraties naar een voor 
iedereen werkbare oplossing met behoud van de nodige 
zekerheden. Daartoe bespreekt PensioPlus met het 
bevoegde kabinet en medewerkers van de administratie 
een voorstel van wetswijziging. Ook in 2018 zal dit dossier 
prioritair blijven behandeld worden.

4.1.7. Wet 31 juli 2017 / klokkenluiders

De wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten geeft uitvoering aan een 
aantal bepalingen die opgenomen zijn in verschillende 
richtlijnen en verordeningen.
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In deze wet wordt bepaald dat de FSMA doeltreffende 
mechanismen moet opzetten om melding aan de FSMA 
mogelijk te maken van daadwerkelijke of potentiële 
inbreuken op de regels die in diezelfde wet bepaald 
worden.

De FSMA heeft deze mechanismen vastgelegd in een 
reglement, dat goedgekeurd werd door het koninklijk besluit 
van 24 september 2017.

Volgens de FSMA moeten ook de Instellingen voor 
Bedrijfspensioenvoorziening interne rapportageprocedures 
opzetten voor de melding van inbreuken. Deze regelgeving 
was echter niet specifiek bedoeld voor IBP’s.

De FSMA herhaalt in haar circulaire volgende aanbevelingen:

“Het personeel moet de interne procedure goed kennen.

Een proportionele aanpak 
die rekening houdt met de 
omvang en de complexiteit 
van de betrokken 
organisatie, kan gevolgd 
worden.

In ondernemingen die een 
door de FSMA erkende 
compliance officer hebben 
aangeduid, kan bijvoorbeeld worden voorzien dat 
meldingen van inbreuken aan deze persoon worden 
bezorgd (en op die manier de compliance officer kunnen 
helpen om zijn wettelijke opdracht uit te oefenen).

De procedure voor meldingen moet in overeenstemming 
zijn met de wetgeving inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.”
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4.2.1. Mededeling van de 
jaarrekening, statistieken en erbij 
te voegen documenten voor het 
boekjaar 2017 (FSMA_2018_01 dd. 19 
december 2017)

In uitvoering van het reglement van 12 februari 2013 
van de FSMA betreffende de periodieke staten van 
de instellingen voorbedrijfspensioenvoorziening 
(goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 juni 2013) 
bepaalt deze circulaire van de FSMA de concrete 
modaliteiten voor het overmaken van de rapportering 
over het boekjaar 2017.

De IBP’s moeten de volledige FiMIS-rapportering 
overmaken ten laatste drie weken vóór de algemene 
vergadering waarop de jaarrekening zal worden 
goedgekeurd.

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

De FSMA verzoekt de IBP’s niet alleen haar de 
rapporteringsstaten binnen de gestelde termijnen toe te 
sturen, maar haar ook onmiddellijk in kennis te stellen 
van belangrijke feiten die zich tijdens het boekjaar 
voordoen en die een impact hebben op de werking van 
de IBP.

4.2. Circulaires, mededelingen  
en publicaties van de FSMA
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4.2.2. Informatieverschaffing bij 
uittreding uit een aanvullende 
pensioentoezegging – 
Gecoördineerde verwachtingen en 
aanbeveling (FSMA_2017_02 dd. 24/01/2017)

De pensioeninstellingen en inrichters zijn onderworpen 
aan de wet van 28 april 2003 ‘betreffende de 
aanvullende pensioenen en het belastingstelsel 
van die pensioenen en van sommige aanvullende 
voordelen inzake sociale zekerheid’ (WAP) en haar 
uitvoeringsbesluiten.

Deze mededeling bevat een volledig overzicht van de 
verwachtingen en aanbevelingen uit de mededeling 
‘FSMA_2015_15 dd. 5/10/2015’ en vult deze aan met  
de bevindingen naar aanleiding van een onderzoek in  
2016, waarbij rekening werd gehouden met de  
nieuwe wettelijke regels die van toepassing zijn sinds  
1 januari 2016.

Dit opvolgonderzoek had meer specifiek betrekking 
op de mate waarin de uittredingsinformatie anno 
2016 rekening houdt met de wijzigingen die door 
de wet van 18 december 2015 tot waarborging van 

de duurzaamheid en het 
sociale karakter van de 
aanvullende pensioenen 
en tot versterking van 
het aanvullende karakter 
ten opzichte van de 
rustpensioenen werden 
doorgevoerd in de WAP.

4.2.3. Transparantie – FSMA 
consultatie en mededeling – 
mededeling FSMA (FSMA_2017_19 dd. 
19/10/2017)

De FSMA publiceerde in een mededeling verwachtingen 
en aanbevelingen rond de transparantie over kosten 
en rendement bij pensioentoezeggingen van het type 
vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement. Meer 
bepaald bevat de mededeling een overzicht van de 
verwachtingen en aanbevelingen van de FSMA over 
de informatie die een pensioeninstelling verschaft 
via het pensioenreglement, het transparantieverslag 
en de pensioenfiche aan aangeslotenen van een 
pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder 
gewaarborgd rendement over alle elementen die 
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rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op 
hun aanvullend pensioen.

De FSMA voerde hiervoor in de loop van 2016 een 
onderzoek uit dat peilde naar de mate van financiële 
transparantie die pensioeninstellingen erop nahouden bij 
dit type pensioentoezeggingen. Omdat het eindresultaat 
onzeker is en moeilijk te voorspellen valt wat de 
aangeslotene als aanvullend pensioen mag verwachten, 
is transparante communicatie uitermate belangrijk.

Bij dit onderzoek werden enkel collectieve 
pensioentoezeggingen aan werknemers betrokken. Deze 
pensioentoezeggingen hebben een eigen wettelijk kader 
(de WAP en haar uitvoeringsbesluiten), dat de basis 
vormt voor de verwachtingen en aanbevelingen van de 
FSMA.

De resultaten van het onderzoek werden  
neergeschreven in een uitgebreid onderzoeksverslag. 
De FMSA stelde in elk geval vast dat er waar het gaat 
over transparante communicatie over elementen die een 
invloed hebben op het aanvullend pensioen nog ruimte 
voor verbetering is.

In de mededeling zijn de 
belangrijkste vaststellingen 
van het onderzoek 
opgenomen, samen met 
de verwachtingen en 
aanbevelingen die de 
FSMA formuleerde, per 
sleuteldocument. De drie 
sleuteldocumenten zijn: 
het pensioenreglement, 
het transparantieverslag en de pensioenfiche. Voor 
de pensioenfiche worden ook enkele uitgewerkte 
voorbeelden opgenomen. Tot slot komen ook de 
verwachtingen en aanbevelingen die voor elk van de 
drie sleuteldocumenten gelden, aan bod.

4.2.4. Passende interne procedures 
voor het melden van inbreuken 
(FSMA_2017_21 dd. 24/11/2017)

Een eerste procedure is ingevoerd om rechtstreekse 
meldingen van inbreuken aan de FSMA door 
zogenaamde “klokkenluiders” mogelijk te maken (zie 
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ook hoger). Er zal voortaan ook sprake zijn van andere 
(interne) procedures voor het melden van inbreuken die 
pensioeninstellingen moeten invoeren.

FSMA publiceerde hierover een circulaire, waarin 
ze benadrukt dat de interne melding van inbreuken 
aangemoedigd moet worden en dat het personeel op 
de hoogte moet zijn van de interne procedures.

Een procedure is passend als er ook een verder 
gevolg verleend wordt aan de ontvangst van 
meldingen van inbreuken. De procedure moet ook 
in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De FSMA hecht voornamelijk belang aan de 
inhoud van de meldingen, en het gevolg dat er al 
dan niet aan werd verleend.
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4.3.1. Wijninckx-bijdrage (verhoging en 
nieuwe wet)

De Wijninckx-bijdrage is een bijzondere 
socialezekerheidsbijdrage van 1,5% die werd ingevoerd in 
2012 voor hogere pensioenen, zijnde pensioen die hoger 
liggen dan de maximumpensioenen van werknemers in 
de publieke sector.

Oorspronkelijk was het de bedoeling deze bijdrage in 
twee fases in te voeren.

In feite wordt de berekeningsbasis bepaald aan de hand 
van de gegevens uit de databank aanvullende pensioenen 
(DB2P), die beheerd wordt door Sigedis.

Omdat die databank nog niet volledig in alle aspecten 
operationeel was, werd een voorlopige regeling getroffen 
van 1 januari 2012 tot 31 december 2015.

Op 1 januari 2016 moest een definitieve regeling in 
werking treden. Die werd in eerste instantie uitgesteld 

naar 1 januari 2017, maar zal 
uiteindelijk pas in werking 
treden op 1 januari 2019.

Een nieuw tarief van 3% zal 
van toepassing zijn op de 
bijdragen die betaald werden in 2018.

Uiteraard heeft de werkgroep DB2P van PensioPlus dit 
dossier op de voet gevolgd.

De praktische moeilijkheden, vooral met betrekking tot 
de sectoren, werden binnen PensioPlus besproken met de 
leden en daarna aan Sigedis voorgelegd om samen tot 
pragmatische oplossingen te komen.

Deze gaan voornamelijk over de verantwoording en de 
vertragingen van de gegevensoverdracht.

PensioPlus blijft dit dossier van dichtbij opvolgen en 
werkt aan de realisatie van deze oplossingen.

4.3. Fiscaliteit
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Tegelijkertijd werd de werkgroep over de 80%-regel 
gereactiveerd, om suggesties te formuleren over de 
Wijninckx-bijdrage en om consensus te bereiken over het 
opstellen van een tekst.

4.3.2. Sigedis fiscale boete – nieuwe 
poging

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

Dit nieuwe hoofdstuk in het Sociaal Strafwetboek 
voert tal van nieuwe specifieke sancties in, gaande 
van administratieve geldboetes over strafrechtelijke 
geldboetes tot en met gevangenisstraf, en dit al 
naargelang de zwaarte van de overtreding gecatalogeerd 
wordt onder niveau 1, 2, 3 of 4.

In de wet krijgt elke specifieke overtreding een niveau 
toegekend en wordt per overtreding aangegeven wie 
precies voor welke overtreding aansprakelijk wordt 

gesteld. Dit kan de 
werkgever zijn, de inrichter 
of zijn aangestelde of 
lasthebber; het kunnen de 
pensioeninstellingen of hun 
aangestelden of lasthebbers 
zijn, of de rechtspersonen 
belast met de uitvoering van 
de solidariteitstoezegging 
inzake aanvullende 
pensioenen.

PensioPlus zag in deze nieuwe wetgeving van in het begin 
de mogelijkheid om deze bepalingen te gebruiken ter 
vervanging van de zeer onevenredige en onuitvoerbare 
fiscale sanctie thans voorzien in het artikel 59§1 van het 
Wetboek van Vennootschappen ‘92, waarbij de volledige 
aftrek door de werkgever van de betaalde premies voor 
aanvullend pensioen verworpen wordt bij niet of niet 
tijdig aangifte van de gevraagde gegevens bij Sigedis 
databank.
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De Commissie voor Aanvullende Pensioenen (afgekort CAP) is een adviesorgaan ingesteld 
door de WAP met als opdracht advies te verstrekken over de uitvoerings-KB's van de WAP 
en overleg te plegen omtrent alle vragen inzake de toepassing van titel II van de WAP en 
de uitvoeringsbesluiten ervan. De CAP kan ook uit eigen beweging adviezen geven over 
alle problemen inzake de toepassing van de WAP en haar uitvoeringsbesluiten. 

PensioPlus is vertegenwoordigd in de CAP.

In de loop van 2017 publiceerde de CAP 1 advies met betrekking tot de wet van 18 december 2015.

4.4. Commissie voor Aanvullende Pensioenen 
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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. 
PensioPlus is betrokken bij de activiteiten van de 
Commissie VAP-Z.

Naar aanleiding van de POZ krijgt deze commissie een 
nieuwe naam: Commissie voor de Aanvullende Pensioenen 
voor Zelfstandigen.

In 2017 bracht de Commissie VAP-Z een nieuw advies 
nr. 12 uit met praktische vragen over de wet van 18 
december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid van 

de aanvullende pensioenen 
en tot versterking van 
het aanvullende karakter 
ten opzichte van de 
rustpensioenen. Deze wet 
wijzigde de WAP en deed veel vragen rijzen.

De Commissie VAP-Z richtte een werkgroep in die een 
technisch antwoord formuleerde op allerlei vragen over 
de volgende aspecten:

 y Het tijdstip vanaf wanneer de pensioenprestaties 
vereffend kunnen worden;

 y De pensioenleeftijd;
 y De activiteit uitgeoefend door een gepensioneerde;
 y De versterking van het aanvullend karakter van de 
aanvullende pensioenen;

 y Het begrip ‘pensionering’;
 y De overlijdensdekking;
 y RIZIV-overeenkomsten;
 y Intern gefinancierde aanvullende pensioenen.

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

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

De Commissie voor Verzekeringen bracht in 2017 8 adviezen uit, waarvan minstens één advies, 
“Advies over het voorontwerp van wet ter omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europese 
Parlement en de Raad van 20 januari 2016 over de distributie van de verzekeringen”, of de 
zogenaamde IDD-Richtlijn, een mogelijke impact heeft op de activiteiten van de IBP’s of de sector 
van de aanvullende pensioenen.

Alle adviezen zijn beschikbaar op de website van de FSMA3. 

3 https://www.fsma.be/nl/adviezen-van-de-commissie-voor-verzekeringen
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Sigedis staat voor “Sociale Individuele Gegevens 
– Données Individuelles Sociales”. Het is een vzw 
met een aantal wettelijke opdrachten die betrekking 
hebben op het beheer van gegevens binnen de sociale 
zekerheid. Daarnaast ondersteunen zij de openbare 
instellingen van de sociale zekerheid in het uitvoeren van 
hun opdrachten.

4.7.1. MyPension

Sigedis beheert ook de databank aanvullende 
pensioenen (DB2P). 

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

De databank DB2P werd ook opengesteld naar de 
burger via het online consulteerbare “mypension.
be”. Deze site laat werknemers toe hun individuele 
pensioengegevens te raadplegen en de ingangsdatum 
van hun pensioen te verkrijgen.

De gegevens van de 
tweede pensioenpijler 
werden ook geïntegreerd in 
“mypension.be”.

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

De openstelling van de databank DB2P voor 
de burger heeft ook enkele gevolgen voor de 
pensioeninstellingen. Slapers krijgen hun pensioenfiche 
niet langer via de pensioeninstelling maar kunnen hun 
gegevens consulteren via “mypension.be”. Voor de 

4.7. Sigedis
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actieve aangeslotenen wordt de pensioenfiche aangepast 
zodanig dat de vorm en presentatie van de cijfers beter 
aansluiten op de wijze waarop het in “mypension.be” 
wordt gepresenteerd.
“Mypension.be” informeert de burger over zijn 
aanvullende pensioenvoordelen en doet dit in drie lagen 
van detail:

 y de eerste laag geeft de globale bedragen 2e pijler 
(niet enkel WAP en WAPZ aanvullende pensioenen 
maar ook aanvullende pensioenen zelfstandigen in het 
algemeen en functionarissen openbare sector);

 y in de tweede laag worden deze globale bedragen 
uitgesplitst per statuut: werknemer, zelfstandige, 
openbare sector;

 y de derde laag levert detailinfo per inrichter en per 
pensioeninstelling, enerzijds om een overzicht te geven 
over de opbouw van de aanvullende pensioenen tijdens 
de loopbaan en anderzijds om informatie te geven in 
het kader van de opname van rechten bij een bepaalde 
pensioeninstelling.

“Mypension.be” is ook toegankelijk voor wie zich 
in het buitenland bevindt, met een geldig eID en 
de geactiveerde pin- en pukcodes. De pincode 
kan geactiveerd worden door de Belgische 

gemeenteadministratie of 
een consulaire post die 
aangesloten is bij Belpic 
(Alicante, Barcelona, Berlijn, 
Bern, Genève, Keulen, Den 
Haag, Londen, Luxemburg, 
Madrid, Parijs of Tenerife).

Belgen die hun domicilie 
in het buitenland hebben, 
kunnen via het Belgisch consulaat een eID aanvragen.

Het “papieren token” is afgeschaft sinds 1/1/2018.

4.7.2. MyCareer.be

De website www.mycareer.be is ook operationeel. 
Met enkele klikken heeft men de mogelijkheid alle 
vertrouwelijke gegevens over de carrière te bekijken en 
te controleren op de beveiligde website van de sociale 
zekerheid.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende sociale statuten: werknemer, ambtenaar, 
zelfstandige en een periode van inactiviteit.
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Naast een overzicht geeft het menu ook een tijdlijn 
en een tabel met alle details van iemand carrière. De 
schermen laten toe de tijdlijn te analyseren, op basis van 
de periodes die men wil.

De tabel biedt een menu met ofwel de perioden van 
inactiviteit ofwel de volledige informatie per jaar. Deze 
informatie toont de professionele status, de vermelding 
van voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, de exacte 
periode van activiteit dat jaar, zo nodig uitgedrukt in aantal 
dagen, met vermelding van de naam van de werkgever. 
Ook betalingsgegevens worden genoemd: salaris, bonus, 
vervroegd vakantiegeld, voordelen in natura.

Al deze waardevolle informatie wordt gebruikt om de 
pensioenrechten en, meer in het algemeen, de sociale 
rechten te bepalen.

4.7.3. Activiteiten Technische 
werkgroep Sigedis: de Wijninckx-
bijdrage en push communication

In de loop van 2017 boog de werkgroep Sigedis zich 
voornamelijk over de Wijninckx-bijdrage (zie ook 

4.3.1) en de datastroom 
vanuit de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid 
naar de betrokken 
pensioeninstellingen, 
met als bedoeling de 
pensioeninstellingen tijdig 
te informeren over de 
wettelijke pensioendatum. 
De wet van 18 december 
2015 verplicht de pensioeninstellingen om de 
aanvullende pensioenen op hetzelfde moment uit te 
betalen als de wettelijke pensioenen, of in elk geval ten 
vroegste wanneer men recht heeft op een vervroegd 
wettelijk pensioen.

De aangifte “Payment” werd ook besproken, maar 
de uitvoering ervan werd uitgesteld, omwille van de 
noodzakelijke coördinatie tussen het Pensioenkadaster 
en Sigedis. De aangifte “Preload”, die het mogelijk 
maakt gegevens te verkrijgen, onder andere over 
gepensioneerden, is in onderlinge overleg gehandhaafd, 
in afwachting van de uitvoering van de aangifte 
“Payment”.
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In 2017 werd de eerste versie van deze flow, de push 
AffiliateData, aangepast en verbeterd, met name op 
basis van de feedback van de leden van de werkgroep 
van PensioPlus, over de fouten in de pensioendatum, de 
fouten in de datum van overlijden en de fouten bij de 
identificatie van individuen.

De planning voor de tweede versie van deze flow is 
vastgelegd in overleg met de andere leden van de 
werkgroep van Sigedis. De oplevering is voorzien in 
de loop van 2018, met als doel om naast de effectieve 
pensioendatum ook de datum van toekenning door 
de federale pensioendienst door te geven. Dat is het 
moment waarop het dossier onder de loep genomen 
werd en het akkoord werd gegeven voor toekenning van 
het wettelijk pensioen.

4.7.4. FIMIS

De bezorgdheden van 
de leden over bepaalde 
specifieke aspecten 
gerelateerd aan de 
mededeling van de 
jaarrekeningen, statistieken 
en documenten (FiMiS-
rapportering) werden door 
PensioPlus doorgegeven aan de FSMA.

Een interactieve vormingssessie wordt hierover 
georganiseerd in februari 2018. De verschillende 
verbeteringen voor onze leden zullen daar aan  
bod komen.
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4.8. Europa

4.8.1. Financial Transaction Tax

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

Reeds van in het begin en dus ook in 2017 volgde 
PensioPlus de ontwikkelingen rond de eventuele invoering 
van een FTT op de voet, omdat deze riskeert een 
negatieve impact te hebben op de aanvullende pensioenen 
en de IBP’s indien die ook onderworpen zouden worden 
aan deze taks.

PensioPlus verdedigt 
het standpunt dat België 
om een vrijstelling voor 
pensioenfondsen moet 
vragen via optionele niet-
belastingheffing. Niet alleen 
zou het belasten van de pensioenfondsen uiteindelijk de 
begunstigden van deze fondsen treffen en daarom in 
strijd zijn met de oorspronkelijke beweegreden achter de 
FTT, namelijk de financiële verantwoordelijkheid van de 
stakeholders. Het zou ook een onevenredige administratieve 
last veroorzaken en het zou eerdere vrijstellingen die de 
Belgische pensioenfondsen genoten ongedaan maken.

Omdat de Europese Commissie met deze vrijstelling ook 
rekening hield voor de EMIR-verordening en omdat die 
vrijstelling recent werd verlengd voor een periode van drie 
jaar ook met het gemeenschappelijke idee van EMIR en FTT 
in de nasleep van de financiële crisis, blijft het belangrijk om 
vast te houden aan dit initiatief in verband met de initiële 
financiële crisis, en deze financiële instellingen die weinig met 
de crisis te maken hadden ook niet te belasten.
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Omwille van de aard van een pensioenfonds en zijn 
beleggingsmiddelen moet ook worden verduidelijkt dat een 
cascadeheffing enkel vermeden kan worden als elke schakel 
in de keten vrijstelling geniet. Daarom zouden ook UCIT’s 
en AIF’s een gunstregime moeten genieten, waardoor de 
pensioenfondsen met succes buiten het toepassingsgebied 
van de FTT worden geplaatst én in het kader van de 
zoektocht van een begunstigde naar een gezonde investering 
die leidt naar een zorgeloos pensioen.

Deze uitzondering moet gezien worden in een bredere 
context, waarbij deze regelingen eigenlijk automatisch buiten 
het toepassingsgebied zouden moeten vallen, tenzij een 
lidstaat expliciet kiest voor een opt-in. Enkel het voorstel 
zoals dat naar voren geschoven werd door België zou het 
gunstregime dat de Belgische pensioenstelsel nu genieten, 
met inachtneming van de discretionaire bevoegdheden van 
de andere lidstaten voor dit onderwerp, kunnen verzekeren.

4.8.2. EMIR 

Op 16 augustus 2012 is de EMIR-verordening 648/2012 
betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen 
en transactieregisters in werking getreden. De 
verordening heeft als doel de transparantie op de 
financiële markten te vergroten door de invoering van 

een rapporteringsplicht 
van otc-derivaten aan 
transactieregisters. 
Daarnaast voert EMIR 
ook bepaalde verplichte 
risicolimiteringstechnieken 
in. Verder zullen een aantal 
gestandaardiseerde otc-
derivaten moeten worden 
“gecleared” door de centrale 
tegenpartijen (CCP).

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

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

PensioPlus is van mening dat een aanpassing van de 
EMIR-vereisten een noodzaak is en van fundamenteel 
belang voor de pensioenfondsen, met name voor de 
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kleine en de middelgrote. Door rekening te houden 
met bepaalde voorwaarden en door te kijken naar 
zeer specifieke derivaten is het volgens PensioPlus 
mogelijk om de EMIR-vereisten te herzien zonder het 
doel en de effectiviteit van EMIR te veranderen én 
tegelijkertijd te voldoen aan de vraag van de sector 
van de pensioenfondsen. PensioPlus ijverde ervoor 
dat de pensioenfondsen zouden worden vrijgesteld 
van clearing- en onderpandverplichtingen én dat de 
rapportage- en waarderingsvereisten proportioneel 
zouden worden aangepast. Meer en meer stemmen gaan 
op om pensioenfondsen volledig buiten EMIR te houden.

4.8.3. Voorstel tot ESA 
reglementering

De hervorming van de ESA (European Supervisory 
Authorities) is zo goed als een feit. 

Het doel van die hervorming is de bevoegdheid van de 
vier ESA’s (EBA, ESMA, EIOPA en ESRB) te versterken 
in het licht van de Capital Market Union (CMU) door het 
bewerkstelligen van een doorgedreven convergentie als 
basis voor een beter bestuur door de ESA’s. Belangrijk 
is dat de eigenheid van de nationale toezichthouders 

(voor België NBB en FSMA) 
erkend wordt. Zij zetten de 
algemene richtlijnen uit en 
besluiten over de nationale 
regelgevende issues. Om 
het toezicht van de ESA’s 
te verbeteren zal er naast 
de Board of Supervisors 
ook een Executive Board 
geïnstalleerd worden. Dit 
is mogelijks de eerste stap naar één enkele Europese 
Capital Markets Supervisor.

EIOPA (één van de vier ESA’s, bevoegd voor verzekeraars 
en pensioenfondsen) wordt verantwoordelijk voor de 
beoordeling van de interne modellen in het kader van 
de Solvency II-richtlijn. Deze opzet zal een verregaande 
consequentie hebben voor verzekeraars.

4.8.4. Consultatie EIOPA en ECB

ECB wil een zicht krijgen op alle financiële gegevens 
van pensioenfondsen om zo na te gaan of er sprake is 
van systemisch risico. Oorspronkelijk zat de angst voor 
het hanteren van de Holistic Balance er goed in en drong 
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de ECB ook aan op directe rapportering op individuele 
basis. Op vandaag is men afgestapt van de Holistic 
Balance en worden de gegevens opgevraagd door ECB 
via FSMA en NBB. Bovendien dient slechts 85% van de 
markt te antwoorden via kwartaalcijfers zonder dat het 
moet gaan om kwartaal actuariële evaluatie, maar om 
een roll forward die bovendien zal uitgevoerd worden 
door FSMA (of de NBB).

Daarbij aansluitend vraagt ook EIOPA steeds meer 
informatie. Niet zozeer omtrent het financiële, wel over 
de aangeslotenen, opgebouwde reserves, rechten, etc.… 
Deze informatie zou wel van alle pensioenfondsen worden 
gevraagd en dient tevens op kwartaalbasis te worden 
aangeleverd.

In reactie op de consultatie van EIOPA rond deze 
hervormingen heeft PensioPlus volgende aandachtspunten 
naar voor gebracht:

 y Geen individuele rapportering voor pensioenfondsen
 y Invoeren van een treshold zoals ook de ECB heeft 
voorgesteld. 

 y Ook het ECB heeft een consultatie gedaan inzake 
dezelfde materie, maar een alignering met deze 

consultatie is niet 
gebeurd. PensioPlus 
vraagt dit alsnog te 
doen.

 y PensioPlus pleit er tevens 
voor dat ook EIOPA voor 
de data rond de activa 
optimaal gebruik zou 
maken van de Centralized 
Securities Database in 
plaats van alle details via rapportering opnieuw op te 
vragen bij de IORPs.

 y PensioPlus is van mening dat EIOPA niet gemandateerd 
is om informatie op te vragen over de sponsor support 
en de liabilities op de balans van de sponsor.

4.8.5. Occupational Pensions 
Stakeholder Group (OPSG) 

EIOPA voert een dialoog met de vertegenwoordigers 
van de pensioenindustrie, de consumenten en de 
academische wereld, via de occupational Pensions 
Stakeholder Group, waarvan de voorzitter van PensioPlus 
deel uit maakt.
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Binnen het kader van hun opdracht kunnen de leden van 
de OPSG opinies en advies verstrekken aan EIOPA. Er 
wordt ook van hen verwacht EIOPA te informeren over 
inconsistente toepassing van de Europese wetgeving 
en inconsistente toepassing van supervisie binnen de 
verschillende lidstaten.

In 2017 hebben de leden van OPSG onder meer een 
opinie geformuleerd of advies uitgebracht over volgende 
onderwerpen:

 y Position paper on risk assessment and transparancy for 
IORPs

 y Feedback statement on good practices on 
communication tools and channels for communicating to 
occupational pension scheme members

 y Big data and pensions
 y Opinion on the EIOPA and ECB consultations on pension
 y Position paper on transparency of performance, costs 
and fees

 y Position Paper on European Commission’s proposal for a 
regulation on a Pan-European Personal Pension Product 
(PEPP)

4.8.6. Brexit 

Brexit is ongetwijfeld een 
onderwerp dat in 2017 
niet uit het nieuws was 
weg te denken. Zolang er 
geen duidelijkheid bestaat 
over de vorm die Brexit zal 
aannemen is de impact op de 
pensioensector moeilijk in te 
schatten. PensioPlus volgt dit dossier echter op de voet en 
heeft ook bij de beleidsmakers de mogelijke impact onder 
de aandacht gebracht.

De wetgeving die op de Belgische pensioenfondssector 
van toepassing is vindt zijn oorsprong in tal van Europese 
wetgevingen: IOPR II, EMIR, … 

Bij het realiseren van Brexit is het voor de sector belangrijk 
op te merken dat deze verschillende wetgevingen als één 
geheel moeten worden bekeken. Zo mag het resultaat van 
Brexit niet zijn dat de UK toch onderworpen blijft aan IORP 
II, en dus vanuit de UK aanvullende pensioenen van de 
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andere lidstaten mogen worden beheerd, maar dat de UK 
gelijktijdig niet onderworpen zou zijn aan de bepalingen 
rond consumer protection, GDPR, EMIR en andere 
wetgeving in de financiële sector. 

Daarnaast ziet de pensioenfondssector als voornaamste 
probleem bij Brexit een impact op het geheel van de 
economie die vervolgens een negatieve impact heeft 
op de rendementen die pensioenfondsen behalen om 
aanvullende pensioenen op te bouwen. Dit komt naast de 
kosten die dienstverleners binnen de sector hebben om 
zich aan de Brexit omgeving aan te passen en ultimo aan 
pensioenfondsen zullen worden aangerekend. 

Binnen Europa was de positie die de UK aannam m.b.t. 
pensioenfondsen (bijvoorbeeld bij het tot stand komen 
van de IORP II-richtlijn) vaak gelijklopend met het 
Belgische standpunt. Doordat de UK de EU verlaat en 
ook door het gewicht van de UK binnen de sector van de 
pensioenfondsen zal het in de toekomst moeilijker worden 
op Europees vlak de Belgische sector te verdedigen. 

Bij Brexit stelt zich 
voornamelijk een probleem 
voor Custody welke volgens 
de huidige wetgeving in 
de EEA moet gevestigd 
zijn. PensioPlus pleit hier 
voor een regeling waarbij 
lopende contracten ofwel 
zonder kosten kunnen 
worden stopgezet ofwel 
zonder gevolgen tot de eindtermijn van het contract 
kunnen worden verdergezet. 

Voor pensioenbeheerders met data centers in de 
UK stelt zich het probleem van de EU regelgeving 
m.b.t. data privacy. Ook hier pleit PensioPlus voor een 
overgangsregeling waarbij lopende contracten ofwel 
zonder kosten kunnen worden stopgezet ofwel zonder 
gevolgen tot de eindtermijn van het contract kunnen 
worden verdergezet.
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4.9.1. Aanvullende pensioenen contractuelen – wetsontwerp 

Op 19 oktober 2017 diende de federale regering in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers een wetsontwerp in dat de pensioenregeling voor contractuele 
personeelsleden bij een werkgever van de publieke sector zal wijzigen.

Het wetsontwerp heeft onder meer als doel een einde te maken aan het, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking 
nemen van diensttijd gepresteerd als contractueel personeelslid bij een werkgever van de publieke sector in de 
pensioenberekening van de publieke sector, voor zover deze diensttijd wordt gevolgd door een vaste benoeming. Deze 
diensttijd zal voortaan in aanmerking genomen worden in het pensioenstelsel van de werknemers. 

Bovendien voorziet het wetsontwerp in een stimulans voor het aanmoedigen van de lokale besturen om een aanvullend 
pensioenstelsel in te voeren of te ontwikkelen ten gunste van hun contractuele personeelsleden. De stimulans moet aan 
de lokale besturen toelaten om van hun responsabiliseringsfactuur tot 50% van de gemaakte kost voor de financiering 
van een aanvullend pensioenstelsel af te trekken. 

Dit wetsontwerp zal ook een aantal elementen aan de WAP toevoegen en wijzigen met betrekking tot de publieke 
sector zoals de definitie van een publiek pensioentoezegging, een publiek pensioenstelsel en een openbare werkgever.

De Franse Gemeenschapscommissie heeft echter eind november een belangenconflict tegen dit wetsontwerp 
ingeroepen. De procedure in dit verband is momenteel hangende.

4.9. Overige actualiteit België
NAVIGATIE

60



4.9.2. Rapport High Level Expert Group

Op initiatief van minister van Financiën Van Overtveldt werd een High Level Expert Group 
opgericht. In 2017 werd binnen hierbinnen een werkgroep “growth finance” opgericht om 
voorstellen te formuleren om de financiering van groeibedrijven en scale-ups in België te 
verbeteren. PensioPlus was vertegenwoordigd in deze werkgroep.

Een van de aanbevelingen van de werkgroep betrof de creatie van een Fund of Funds 
(omvang €350 – €450 miljoen), opgezet in partnerschap tussen de Federale Participatie- 
en Investeringsmaatschappij (FPIM) en voornamelijk Belgische institutionele beleggers, 
met als doel het verbreden en verdiepen van de toegang tot risicokapitaal voor snel groeiende kleine tot middelgrote 
ondernemingen.

De werkgroep kwam tot de conclusie dat het model van het “Danish Fund of funds”, aangepast aan de Belgische markt, 
een goede basis vormde voor de creatie van dit fonds. Het doel hiervan is om financiering van groeibedrijven en scale-
ups in de markt te bevorderen en een mogelijkheid te bieden aan institutionele beleggers om hierin mee te stappen 
en dit op basis van markt competitieve voorwaarden. Het Deens model biedt als voordeel dat naast een belegging 
voor 100% in aandelen ook een belegging voor 1/3 in aandelen en 2/3 in een lening met garantie mogelijk is, wat in 
Denemarken dit product aantrekkelijk maakte voor pensioenfondsen en verzekeringsondernemingen.
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PensioPlus heeft als missie haar leden 
en meer algemeen de buitenwereld, te 
informeren en vormen rond aanvullende 
pensioenen, in hun nationale en internationale 
context. Daarom organiseert PensioPlus 
diverse activiteiten, gaande van infosessie, 
bestuurdersvormingen en lunchcauserieën tot 
persconferenties, voor diverse doelgroepen. 
Tijdens of na die activiteiten biedt PensioPlus 
aan haar leden ook de gelegenheid te 
netwerken.
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Activiteit Deelnemers

Gesloten vorming 89 (vier bestuurdersvormingen)

BPA 34

Mini-BPA 41

Seminaries 269

Infosessies 125

Lunch causerieën 85

Deelnemers diverse PensioPlus werkgroepen 446

TOTAAL 1089

Gemiddeld bereik InfoFlash (infra 4.2) 2741

5.1. Deelnemers aan activiteiten  
van PensioPlus in 2017
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Ook via allerlei publicaties die op de vernieuwde website 
www.pensioplus.be ter beschikking gesteld worden, 
houdt PensioPlus haar leden op de hoogte van recente 
ontwikkelingen in het aanvullend pensioenlandschap. 

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

In 2017 werden volgende Infoflashes gepubliceerd:

 y 20170127 – Nieuwe studie van de FSMA
 y 20170306 – Voorlopige regeling Wijninckx bijdrage wellicht 
verlengd

 y 20170323 – EIOPA Engagement survey on the idea of a 
pan-European occupational defined contribution framework

 y 20170330 – Communicatie FSMA – Transparantie 
– pensioentoezegging met vaste bijdragen zonder 
gewaarborgd rendement

 y 20170519 – Occupational Pensions Stress Test 2017
 y 20170609 – Standpunt FSMA – omzetting van een kapitaal 
in een rente

 y 20170629 – Pan-European 
personal pension product

 y 20170719 – FSMA – 
Onderzoek naar onbetaalde 
pensioenrechten

 y 20170728 – De 
Wijninckxbijdrage

 y 20170904 – Mycareer.be: voor het bepalen van je 
pensioenrechten

 y 20170907 – Emir under review
 y 20170913 – MiFIR – Markets in Financial Instruments / 
Code LEI – Legal Entity Identifiers

 y 20171106 – FSMA communicatie – Transparantie – 
Verplichting van een pensioenplan van het type vaste 
bijdrage zonder rendementsgarantie

 y 20171107 – Financiële enquête september 2017
 y 20171116 – Wijninckxbijdrage
 y 20171116 – Fiscale listing 201
 y 20171215 – DB2P – Sigedis is momenteel bezig met het 
optimaliseren van de data voor push affiliatedata V1

 y 20171215 – EIOPA Stresstest

5.2. Publicaties en actualiteit
NAVIGATIE

65

http://pensioplus.be


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

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

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

De resultaten zoals hieronder vermeld zijn gebaseerd op de voorlopige resultaten 2017 
zoals bekomen in de peiling van januari 2018. De definitieve resultaten 2017 worden 
opgevraagd in maart 2018 en zullen worden voorgesteld tijdens het Financieel Seminarie 
van 15 mei 2018 en nadien gebundeld worden in een uitgebreid rapport.

5.3. Financiële enquêtes in 2017
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Jaarlijks netto  
rendement Nominaal

Jaarlijks netto rendement 
Reëel (na inflatie)

2017 6% 3,87%

  3 jaar 5,18% 3,29%

  5 jaar 6,64% 5,40%

10 jaar 4,81% 3,02%

15 jaar 6,08% 4,12%

20 jaar 5,16% 3,26%

25 jaar 6,34% 4,43%

30 jaar 6,46% 4,40%

Sinds 1985 6,79% 4,73%

Resultaten
58 IBP’s namen deel aan de enquête. Zij vertegenwoordigen een totaal van activa van 
17,618 miljard EUR, hetzij ongeveer 60 % van de markt.

Rendement
Het gewogen gemiddeld rendement in 2017 bedraagt +5,99 %. Over een langere 
periode behalen IBP’s de volgende rendementen:
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De spreiding van de activa ziet er als volgt uit:  
De definitieve resultaten 2017 zullen met meer informatie en een uitgebreidere analyse 
beschikbaar zijn in het rapport betreffende de financiële enquête over het boekjaar 2017. 
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1985 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aandelen 26% 28% 50% 40% 29% 33% 37% 31% 32% 36% 34% 36% 37% 38%

Obligaties 54% 48% 40% 40% 47% 49% 49% 46% 51% 46% 46% 49% 50% 43%

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

Diversen 11% 1% 2% 6% 11% 6% 3% 6% 6% 5% 3% 4% 4% 3%

Liquiditeiten 8% 14% 4% 5% 7% 5% 6% 10% 4% 4% 12% 5% 4% 10%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PensioPlus informeert regelmatig de pers over de globale evolutie van de sector, 
over de resultaten van de financiële enquêtes en de performantie van de Belgische 
pensioenfondsen. Ook over de beslissingen, standpunten en initiatieven van de Belgische 
regering en Europa communiceert de organisatie haar mening en legt ze uit welke de 
gevolgen ervan zijn voor de Belgische pensioeninstellingen.

 y 23 01 2017
 � Tweede pijler pensioenfondsen: +5.76% over 2016
 � Invoeren Tobintaks verwoestend voor “Belgische” Pensioenfondsen! / Communicatie voorafgaand aan de Raad 
ECOFIN van 27 01 2017 (te vertalen)

 y 20 10 2017
 � Pensioenfonds binnen de 2e pijler (IBP) realiseren + 2,27% in de eerste helft van het jaar 2017

5.4. PensioPlus en de pers
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5.5.1. Mini-BPA

De “Mini-BPA”, van Belgian Pension Academy ®, is een 
korte vorming rond de tweede pijlerpensioenen en de 
werking van de IBP’s. 

Tijdens deze opleiding komen de sleutelelementen van de 
Belgische aan bod, zowel de theorie als de praktijk. Er is 
ruimte voor uitwisseling en interactie en essentiële thema’s 
worden behandeld, zoals de juridische, prudentiële, sociale 
en fiscale aspecten, het fiscale en boekhoudkundige kader, 
investeringen. 

Hiervoor doet PensioPlus beroep op lesgevers die 
beschikken over een bijzondere expertise in hun 
specifieke materie.

De “Mini-BPA” richt zich tot iedereen die actief is in de 
materie van de aanvullende pensioenen: bestuurders van 
een IBP, leden van één van de operationele organen van 
een IBP, werknemers- of werkgeversvertegenwoordigers, 
sectorinrichters, werknemers van een bijdragende 

onderneming met 
verantwoordelijkheden 
inzake aanvullende 
pensioenregelingen, 
aangesloten leden, 
consultants, juristen, advocaten 
of fiscalisten actief in de sector als dienstverlener aan IBP’s.

Het programma is gespreid over vier halve dagen. Een 
Nederlandstalige “Mini-BPA” werd ingericht in 2017, op 9/3, 
16/3, 23/3 en 30/3, met 41 deelnemers. 

5.5.2. De Belgian Pension Academy® 

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

Deze opleiding werd grondig herzien, met als resultaat 
een gloednieuw programma voor de editie van 2017, 

5.5. Open vorming
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bestaande uit een basisopleiding en een voortgezette 
vorming over actuele topics. De BPA® biedt de 
mogelijkheid om op korte tijd de nodige kennis te 
vergaren over aanvullende pensioenen en kan gevolgd 
worden door iedereen die werkzaam is op dat 
gebied: een pensioenfondsbeheerder, een lid van een 
toezichtcomité, een lid van een operationeel orgaan 
of van de algemene vergadering van een IBP (als 
vertegenwoordiger van werkgevers of  
werknemers), een sectorale inrichter, een werknemer 
van een bedrijf met verantwoordelijkheden 
voor aanvullende pensioenen, een sponsor, een 
juridisch adviseur, een advocaat of fiscale specialist 
die actief is in de sector als toeleverancier van 
diensten aan een pensioenfonds, of iemand met 
beleidsverantwoordelijkheden inzake pensioenen binnen 
de wetgevende of uitvoerende macht.

Alle lesgevers zijn deskundigen op hoog niveau en 
actief in pensioenfondsen (bedrijven of sectoren), 
advocatenkantoren of consultancybedrijven, 
of autoriteiten zoals de FSMA. Dit zorgt voor 
een bijzondere combinatie van theorie en 
praktijkvoorbeelden. Uiteraard spelen de lesgevers in 
op de laatste ontwikkelingen op regelgevend vlak en op 
actuele gebeurtenissen.

De basisopleiding bestaat uit 
vijf modules, gespreid over 
een korte periode van twee 
maanden. Elke module bevat 
drie lessen van telkens 2 
lesuren. Het geheel is logisch 
opgebouwd en de modules 
zijn complementair aan 
elkaar:

 y Module 1: Het prudentiële juridisch kader
 � Les 1: De structuur en de werking van een OFP
 � Les 2: Deugdelijk bestuur
 � Les 3: Het prudentieel toezicht

 y Module 2: Het sociaal en fiscaal juridisch kader en de 
boekhoudkundige aspecten

 � Les 1: De sociaal-juridische aspecten
 � Les 2: Het fiscaal kader
 � Les 3: De boekhoudkundige aspecten

 y Module 3: De financiering van een pensioenregeling, de 
financiële en actuariële aspecten

 � Les 1: Financiële wiskunde
 � Les 2: Actuariële aspecten
 � Les 3: De financiering van een pensioenregeling
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 y Module 4: Regelgevend kader, investering cyclus, Risk 
Management en ALM

 � Les 1: Regelgevend kader en investering cyclus
 � Les 2: Risk Management
 � Les 3: ALM – Asset Liability Management

 y  Module 5: Financiële markten en producten, delegatie 
van het beleggingsbeleid en performance meting

 � Les 1: Inleiding tot financiële markten en 
producten

 � Les 2: Delegatie van het beleggingsbeleid
 � Les 3: Performance meting

Een uitgebreide beschrijving van elke lesinhoud kan  
u terugvinden in de Brochure op de website via 
volgende link.

Na deze basisopleiding kan een deelnemer ook ‘à la 
carte’ vervolmakingslessen volgen, volgens de eigen 
kennisnoden en behoeften, over volgende thema’s: 
Sectoren, Sigedis en DB2P, Veiligheidsvoorschriften, 
Pan-Europese Pensioenfondsen, FAS/IFRS, ISAE3402, 
Pensioenfonds of groepsverzekering?, Life cycle, 
Actief/Passief beheer, SRI – Social Responsible 
Investments, Economische cyclus – monetair beleid, 

Portefeuille management 
– Principes en praktijken, 
Investeringsfondsen en 
stakeholders, IORP II en 
EU-regelgeving, Portefeuille/
Asset management – Actuele 
trends. Het is ook mogelijk 
andere topics voor te stellen.

De BPA® is erkend 
door het Instituut van Actuarissen in België (IA|BE), 
het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en 
Fiscalisten (BIBF), de Orde van Franstalige en Duitstalige 
balies in België (Ordre des barreaux francophones et 
germanophone de Belgique) en de Orde van Vlaamse 
Balies.

Een eerste editie van het Nederlandstalige programma 
ging door op 24/10, 7/11, 21/11, 5/12 en 19/12, met 
34 deelnemers. Tien van hen legden het (optionele) 
examen af. 

De eerste editie van het Franstalige programma is 
voorzien voor 6/3/2018, 20/3/2018, 17/4/2018, 8/05/2018 
en 22/05/2018.
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5.6. Vormingen voor bestuurders  
van IBP’s (gesloten vormingen)

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

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

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

 y de financiële aspecten en de beleggingen;
 y de juridische, sociale en fiscale aspecten;
 y de boekhoudkundige en actuariële aspecten.
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In 2017 organiseerde PensioPlus 4 volledige bestuurdersvormingen: bij Ineos, bij Ethias 
afdeling Hasselt, bij Ethias afdeling Luik en bij Pensioenfonds metaal OFP.

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

Eric Baeckelandt (Willis Towers Watson), Christian Bayart (Allen & Overy), Ludovic Bellia 
(Attentia), Jean-Claude Brouillard (Vereniging Sectorale Instellingen), Bernard Caroyez 
(Pensio B OFP), Catherine Champagne (Bank Degroof Pensioenplan OFP), Filip Declercq 
(Volvo Group Belgium), Guillaume Delfosse (Tiberghien), Chris Desmet (Willis Towers 
Watson), Jan De Smet (Agfa-Gevaert), Isabelle De Somviele (Claeys & Engels), Quentin 
Galand (PriceWaterhouseCoopers Belgium), Steven Janssen (SIGEDIS), Vincent Lantin 
(Proximus), Jan Longeval (Bank Degroof Petercam), Isabelle Marbaix (Aon Hewitt), Peter 
Mariën (Aon Hewitt), Corrine Merla (Younity), Véronique Pertry (Eubelius), Sven Schroven 
(Willis Towers Watson), Frederik Timmermans (Prosperitas), An Van Damme (Claeys 
& Engels), Dirk Van den Broeck (Grant Thornton Bedrijfsrevisoren), Koen Van Duyse 
(Tiberghien).
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5.7. Lunchcauserieën

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

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

In 2017 werden de volgende lunchcauserieën 
georganiseerd:

“Tech Assisted 
Investing (= Big 
Data + Technology + 
Investment Process)”
Sponsor: Van Lanschot 
Bankiers

Inhoud: Tijdens deze lunchcauserie probeerden Staf 
Lavergne (Director Institutional Relations) en Matthijs 
Storm (Head of Listed Real Estate Team, Kempen 
Capital Management) een antwoord te formuleren op 
volgende vragen:

 y Hoe succesvol in vastgoed beleggen door middel van 
datatechnologie?

 y Wie zijn deze professionele dataleveranciers en 
“infomediaries” die de individuele eigenschappen van 
elk vastgoedobject steeds beter in kaart brengen?

 y Hoe goedkoper, sneller, slimmer, maar bovendien 
transparanter beleggen in vastgoed?

19/01
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“Hoe kunnen Belgische pensioenfondsen hun vastrentende portefeuille 
beschermen tegen stijgende rente en tegelijkertijd een hoog 
rendement behalen? Senior loans: aantrekkelijk gelegen op het 
raakvlak van publieke en private schuldmarkten.”
Sponsor: M&G Investements

Inhoud: De afgelopen jaren is de ‘search for yield’ een veelbesproken topic geweest op 
seminaries en bijeenkomsten. Het lage renteniveau en rendement op obligaties vormen 
een grote uitdaging voor institutionele beleggers die veelal in vastrentende waarden 
beleggen. Wat als de rente gaat stijgen?

Veel institutionele beleggers kijken om deze reden naar alternatieve fixed income beleggingen, 
waaronder private debt. Het universum is groot en er zijn veel beleggingsmogelijkheden met 
uiteenlopende risicoprofielen en liquiditeit. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Wat is de 
beste manier om te investeren?

Tijdens deze lunchcauserie zette Sjoerd Hoogeveen (Associate Director Institutional Business 
Development Benelux) het private debt universum uiteen en verzorgde hij een introductie over 
de investeringsmogelijkheden, waarbij in het bijzonder gekeken werd naar de grootste, meest 
volwassen en meest liquide markten.

Vervolgens sprak Andrew Boughen (Senior Fund Manager) n detail over de karakteristieken en 
performance van de Europese senior loans markt en vergelijk hij deze met haar tegenhanger in 
de Verenigde Staten (US loans) en in de publieke markt (high yield obligaties).

16/03
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30/05

Climate change: “How can these issues 
be integrated into risk management- 
and investment processes
Sponsor: Natixis

Inhoud: Al meer dan 50 jaar staat de 
impact van de menselijke activiteit op de 
klimaatsverandering ter discussie. Vandaag 
is er een zeker consensus dat er nood is 
aan onmiddellijke actie en ook sommige 
wereldleiders nemen een standpunt in.

De klimaatsverandering werd een nieuwe 
uitdaging voor de financiële sector.

Ze creëert een nieuw kader voor risico’s, 
maar ook voor opportuniteiten. Institutionele 
investeerders passen hun strategieën eraan aan.

Orith Azoulay (Head of SRI Research Natixis) gaf 
inzicht in de slimste manier om te investeren 
in en voordeel te halen uit een opkomende 
koolstofarme economie. Hij legde ook uit hoe 
deze kwesties geïntegreerd kunnen worden in 
het risk management- en investeringsproces.

15/06

Alternatieve kredieten: 
interessante opportuniteiten 
in een veranderend 
landschap
Sponsor: NN Investment Partners 
Belgium

Inhoud: In het Europees 
kredietenlandschap vindt stilaan een 
stille revolutie plaats in de manier waarop de bedrijven hun 
financieringsbronnen veiligstellen.

Door striktere bankregels en dus ook minder kredietvolumes 
bij de Europese banken hebben alternatieve kredietvormen een 
opmerkelijke stijging gekend en zijn ze sterk ingelopen op de 
traditionele bankleningen. Deze alternatieve kredietverstrekkers 
bestaan uit een breed scala van niet-bancaire instellingen en 
hanteren diverse alternatieve kredietstrategieën.

Tijdens deze lunchcauserie ging mevrouw Gabrielle Kindert 
(Head of NNIP Alternative Credit Credit Boutique) dieper 
in op de succesfactoren van deze alternatieve leningen, de 
manier waarop men dient om te gaan met hun minder liquide 
karakter, de voordelen voor pensioenfondsen onder de huidige 
regelgeving en de mogelijkheden die ze bieden.
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21/09

Investeren in directe leningen aan KMO’s: Wat, waarom en 
hoe
Sponsor: BNP Paribas Asset Management

Inhoud: De Europese financiële innovatie bereikt een keerpunt en voor de 
banksector lijkt het ‘Uber-moment’ aangebroken. Wat betekent dat voor 
beleggers die toegang willen tot de markt van directe leningen?

Vooral voor leningen aan KMO’s zijn er radicale veranderingen op til. Fabrice 
Susini (Head of SME Advanced Solutions) en Gaëlle Philippe-Vriot (SME 
Loans Manager SME Advanced Solutions) lichtten de recentste ontwikkelingen 
en kansen in deze snel wijzigende markt toe, meer bepaald:

 y ‘Het wat’: wat bedoelen we met KMO’s?
 y ‘Het waarom’: waarom is deze markt aantrekkelijk in de huidige omgeving?
 y ‘Het hoe’: hoe krijgen beleggers toegang tot die wijzigende markt.

De presentatie behandelde niet senior secured loans of alternative debt in 
het algemeen, maar richtte zich specifiek op het segment directe leningen 
aan KMO’s.

NAVIGATIE

78



19/10

Integratie van ESG-criteria: een belangrijke factor in het beheer 
van aandelen van opkomende markten
Sponsor: Aberdeen Asset Management

Inhoud: ESG en SRI hebben de afgelopen jaren internationaal steeds meer 
bekendheid gekregen. Volgens de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) 
waren de activa die belegd waren in fondsen die ESG-factoren integreren en SRI-
screenings toepassen begin 2016 gestegen naar $ 22,89 biljoen, een stijging van 
25% sinds begin 2014.

Bij Aberdeen zijn ESG, SRI en thematische beleggingen allemaal onderdeel 
van de Stewardship approach van Aberdeen waarin de fiduciaire rol die zij als 
bewakers van het geld van klanten spelen is vastgelegd. Bij Aberdeen is ESG 
geen hype, maar een realistische manier om naar beleggingen te kijken. Daarom 
zijn de ESG-criteria in het beleggingsproces verankerd, ook bij beleggingen in 
opkomende markten. Hoe kunnen beleggers veranderingen bewerkstelligen in de 
bedrijven waarin ze beleggen en op de lange termijn waarde creëren? En moet 
men kijken naar ESG in opkomende markten? Nick Robinson (Senior Investment 
Manager, Equities, bij Aberdeen Asset Management) besprak hoe verandering door 
middel van engagement gerealiseerd kan worden en hoe positief engagement 
langetermijnwaarde voor bedrijven oplevert. In zijn presentatie ging hij ook dieper 
in op hoe stemgedrag en engagement als vorm van risicobeheersing ingezet 
kunnen worden.
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5.8. Infosessies & Seminaries

In 2017 werden de volgende seminaries en infosessies georganiseerd:

5.8.1. Infosessies:

14/09

”Algemene Verordening Gegevensbescherming”
125 Inschrijvingen

Inhoud: Op 14 april 2016 werd door de Europese lidstaten een nieuwe Europese verordening ingevoerd 
over de behandeling van persoonlijke gegevens waarvan de nieuwe bepalingen van toepassing zijn vanaf 
25 mei 2018.

Tijdens deze infosessie zetten sprekers met deskundigheid op dit vlak de impact uiteen van de 
inwerkingtreding van deze verordening voor de pensioenfondsen, gebruikmakend van een pragmatische 
aanpak en vertrekkende van de bestaande regelgeving. PensioPlus startte in 2017 ook een werkgroep op 
om de volgende stappen te onderzoeken en een concreet actieplan aan te reiken.

Sprekers: Philip Neyt – Voorzitter PensioPlus • Isabelle De Somviele – Claeys & Engels • Elke Duden – 
Linklaters • J.C. Brouillard – Vereniging Sectorale Instellingen • Nathalie Dewancker – Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid • Ellen De Laender – Euroclear • Claudia Allatta – Euroclear
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5.8.2. Seminaries:

15/05

”PensioPlus Financieel Seminarie. Lange termijn beleggen in een klimaat 
van lage rente”
269 Inschrijvingen

Inhoud: Het centrale thema van dit seminarie luidde “Lange termijn beleggen in een klimaat van 
lage rente” en was gekoppeld aan de voorstelling van de resultaten van de jaarlijkse financiële 
enquête over de rendementen van de Belgische Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening tijdens het 
jaar 2016.

Eminente sprekers gaven een toelichting bij het rentebeleid dat door de Europese Centrale Bank gevoerd 
wordt en een visie op de huidige economische toestand. Ook werd een blik vooruit geworpen op de 
toekomst. In een eerste panelgesprek konden verschillende sprekers de impact van de lage rente op 
de pensioentoezegging en pensioenopbouw toelichten. In een tweede panelgesprek stond het thema 
“verantwoord beleggen – hoe in de praktijk brengen” centraal.

Sprekers: Philip Neyt – Voorzitter PensioPlus • Marc Raisière – CEO Belfius • Peter Praet – Lid van 
de directie van de ECB • Geert Gielens – Chief Economist, Belfius • Ann Verlinden – Senior Advisor, 
PensioPlus • Karel Van Hulle - KU Leuven • Henk Becquaert – FSMA • Daan Holemans – Total 
Pension Fund Belgium • Edwin Meysmans – KBC Pensioenfonds • Hervé Noël – Pensioenfonds Gas & 
Elektriciteitssector • Karel Lannoo – Center for European Policy Studies • Antoine Sorange – Amundi
Ulrika Hasselgren – ISS-Ethix • Edith Maat – Pensioenfederatie • Philip Neyt – Vlaams Zorgfonds
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5.9. Werkgroepen

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

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

In 2017 waren volgende werkgroepen actief:
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Harmonisatie arbeiders – bedienden

Op initiatief van het kabinet werd in het verleden aan de hand van een aantal 
vragen samen met de sociale partners nagegaan hoe de wet van 5 mei 2014 dient 
geïnterpreteerd te worden en of eventuele wetswijzigingen vereist zijn. De PensioPlus 
werkgroep loopt hiermee enigszins parallel en helpt mee om vanuit de sector te 
proberen om antwoorden te vinden op al deze vragen. In 2017 kwam deze werkgroep 
niet meer bijeen.

DB2P

PensioPlus is als representatieve vereniging van pensioeninstellingen en sectorale pensioeninrichters vertegenwoordigd 
in de verschillende werkgroepen en comités van Sigedis en de Databank tweede pensioenpijler (DB2P). Om de 
bekommernissen van haar leden goed te kennen en een optimale informatiedoorstroming te organiseren, komt de 
interne PensioPlus werkgroep Sigedis zowel digitaal als fysiek bijeen en krijgen de leden van de werkgroep zeer 
regelmatig een terugkoppeling over de discussies ter zake. 

Transparantie

Deze werkgroep werd opgericht in antwoord op de communicatie van de FSMA over de transparantie inzake 
pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement. De groep bestond uit experten 
uit de sector en rapporteerde aan de Raad van Bestuur van PensioPlus over de aandachtspunten die volgens de 
FSMA belicht moesten worden, ten gunste van onze leden, zoals de coherenties van de informatie in de verschillende 
bestaande documenten en de het verschil tussen enerzijds de transparantie en anderzijds de communicatie.
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De werkgroep heeft verder ook het werk van de Commissie Aanvullende Pensioenen opgevolgd. 
Dat bestond erin, in het kader van de IORP II-richtlijn, te onderzoeken welke verbeteringen 
mogelijk waren inzake transparantie. Een hele reeks aanbevelingen over die materie werd ook 
gedaan aan de instanties van PensioPlus.

Steering Committee PEPF

België heeft zich met de invoering van de Wet op de instellingen voor 
Bedrijfspensioenvoorziening bewust geprofileerd als vestigingsplaats voor de pan-Europese 
pensioenfondsen van multinationale ondernemingen, om een extra stimulans te creëren om de verschillende 
beslissingscentra in België te behouden/vestigen. In het huidig regeerakkoord heeft de regering opnieuw 
benadrukt dat verdere inspanningen zullen worden geleverd om van België een aantrekkelijke vestigingsplaats te 
maken voor pan-Europese pensioenfondsen. Ook de Europese Commissie heeft beslist om een pan-Europees 
pensioenfonds voor wetenschappers in België op te richten. Exxonmobile bracht in 2017 haar Nederlands plan 
onder in haar pan-Europees fonds gevestigd in België en we zijn op de hoogte van meerdere multinationale 
ondernemingen die graag hun OFP in België zouden willen uitbreiden tot een pan-Europees pensioenfonds. 
De pan-Europese pensioenfondsen zijn voor PensioPlus steeds een speerpuntdossier geweest. Een stuurgroep 
van effectieve leden onder voorzitterschap van Dhr. Eddy Genot, ex-VP Finance J&J heeft begin 2015 een 
pijnpuntennota opgesteld met een oplijsting van alle belemmeringen. Deze werd ondertussen gecommuniceerd 
aan alle belanghebbende overheidsinstanties. Ook in 2016 en 2017 werden met succes aanhoudende inspanningen 
geleverd door deze werkgroep en het PensioPlus secretariaat om via wetgevende initiatieven de laatste 
(potentiële) obstakels weg te werken (infra). Het Steering Committee zal ook in 2018 samen met het PensioPlus 
secretariaat naarstig hierop blijven verder werken.
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• Steering Committee PEPF – Subwerkgroep Koninklijk Besluit ter 
uitvoering van het nieuwe artikel 321 ter WIB ‘92
Eén van de obstakels voor pan-Europese pensioenfondsen is de verplichte 
administratie rond de inhouding van de bedrijfsvoorheffing, ook al is deze 
bedrijfsvoorheffing nihil. Eind 2016 kwam er een wetgeving dat onder bepaalde 
voorwaarden de bedrijfsvoorheffing voor pan-Europese pensioenfondsen en meer 
bepaald voor de buitenlandse pensioentoezeggingen niet langer verschuldigd is. De 
administratie die in dergelijke context moet gebeuren, is fel vereenvoudigd. Een 
subwerkgroep die is ontstaan uit het steering committee PEPF, buigt zich specifiek 
over de problematiek van de bewijslast in het kader van de vereenvoudigde 
administratie en samen met PensioPlus werden in 2017 mooie resultaten bereikt

Multi-inrichterspensioenstelsels

Deze werkgroep buigt zich over onderwerpen in het kader van multi-inrichterspensioenstelsels en meer bepaald over de 
vele vragen die in dit kader gerezen zijn naar aanleiding van de wet diverse bepalingen van 15 mei 2014. In augustus 2016 
heeft FSMA een circulaire uitgebracht aangaande de multi-inrichterpensioenstelsels. PensioPlus bleef ook in 2017 ijveren om 
deze onduidelijkheden weg te werken.

Stress Test 2017

EIOPA coördineert binnen Europa de 2-jaarlijkse stress tests voor financiële instellingen. De stress testen voor IBPs 
georganiseerd in 2017 hadden twee doelstellingen: 1) Inzicht krijgen in de veerkracht van financiële instellingen bij 
ongunstige marktontwikkelingen; 2) Inzicht krijgen in de impact op de reële economie en de financiële markten bij een 
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verhoogde stresssituatie. Net zoals bij de vorige stress test in 2015 heeft PensioPlus 
een technische werkgroep opgericht. Deze werkgroep wil vooral een coördinerende rol 
opnemen en deelnemers aan de stress test een forum bieden om ideeën, vragen en 
tools uit te wisselen. In de loop van 2018 zal deze werkgroep de resultaten bekijken, die 
voor de Belgische pensioenfondssector, net als bij de vorige stress test, in het algemeen 
positief waren.

IORP II – Omzetting richtlijn

Op 23 december 2016 publiceerde de Official Journal de nieuwe IORP II-richtlijn (Directive 2016/2341). De lidstaten 
krijgen twee jaar de tijd om de Richtlijn om te zetten in nationale wet- en regelgeving.

PensioPlus heeft in 2016 besloten om een werkgroep op te richten ter voorbereiding en facilitering van deze wetgevende 
werkzaamheden met als doel een analyse te maken van de belangrijkste wijzigingen die IORP II met zich meebrengt. 
Ook heeft PensioPlus de impact willen nagaan van deze wijzigingen voor de Belgische IBP’s en een eerste voorstel van 
wettekst geformuleerd begin 2017.

Om tot dit resultaat te komen hebben de leden van deze werkgroep hebben zich geëngageerd om actief mee te werken in 
verschillende sessies die volgende deelaspecten van de Richtlijn beslaan:

 y Definities en algemeen kader
 y Cross border activiteiten
 y Governance
 y Transparantie
 y Toezicht
 y Juridische vertaalslag
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Om de taken en de besprekingen te verdelen werden de werkzaamheden van 
deze werkgroep al in 2016 opgesplitst in een aantal subwerkgroepen (infra). De 
werkzaamheden van deze subwerkgroepen resulteerden in het uiteindelijke voorstel 
van wettekst, dat na validatie door de plenaire zitting van de werkgroep en de 
goedkeuring op de Raad van Bestuur van PensioPlus in mei 2017 werd overgemaakt 
aan de toezichthouder en het betrokken kabinet. Daarna volgden toelichtingen bij alle 
stakeholders en de afspraak om begin 2018 hier samen met deze laatsten grondig op 
verder te werken.

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

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

• IORP II – Subwerkgroep – Governance
Deze subwerkgroep boog zich over die bepalingen uit de IORP II richtlijn die slaan op de bepalingen rond 
deugdelijk bestuur.

• IORP II – Subwerkgroep – Transparantie
Deze subwerkgroep boog zich over die bepalingen uit de IORP II richtlijn die slaan op de communicatie met de 
aangeslotenen en de rechthebbenden.
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• IORP II – Subwerkgroep – Juridische groep
Deze subwerkgroep van juristen schreef de juridische vertaalslag van de 
interpretaties uit de betreffende subwerkgroepen naar de Belgische wet- en 
regelgeving. Het resultaat van deze juridische vertaalslag werd nadien besproken in 
de plenaire vergadering van de werkgroep en na goedkeuring door de Raad van 
Bestuur verspreid naar de toezichthouder en het betrokken kabinet.

• General Data Protection Regulation of Algemene Verordening 
Gegevensbescherming
Op 27 april 2016 werd de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 
gestemd.

De Verordening trad in werking op 24 mei 2016 en is direct van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

Het is een Verordening met rechtstreekse werking en meer uniforme, globale toepassing van de regels, daar 
waar de richtlijn nog moest worden omgezet in nationaal recht door de lidstaten, met de nodige verschillen tot 
gevolg.

Toch werd nog ruime mogelijkheid gelaten om de principes via nationale regelgeving te preciseren: drastisch 
herschrijven van de bestaande privacywet dringt zich op en meer bepaald erover waken dat de vlotte 
elektronische gegevensuitwisseling niet nodeloos wordt bemoeilijkt.

Er blijft nog veel onduidelijkheid en noodzaak tot interpretatie. Tevens lijkt nog harmonisering op Europees 
niveau nodig (door het Europees Comité voor gegevensbescherming).
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Daarom heeft PensioPlus rond dit hot topic na een succesvolle infosessie voor haar 
leden een werkgroep opgericht met als eerste doelstellingen voor 2017:

 � Het uitklaren van een aantal juridische onduidelijkheden
 � Het meegeven van praktische richtlijnen rond de nieuwe verplichtingen 
opgelegd door de Verordening

Een eerste sessie van de werkgroep, voorgezeten door het secretariaat van 
PensioPlus, tezamen met een juridisch expert en een afgevaardigde van een in de 
materie reeds ver gevorderd pensioenfonds heeft zich gebogen over de juridische 
vraagstukken zoals:

 � Welke activiteiten leiden tot de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming?
 � Wat is een (hoog) risico?
 � Is het pensioenfonds een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker of beide samen?
 � Welke vormt de juridische grondslag voor pensioenfondsen om persoonsgegevens te 
verwerken?

 � Welke informatieverplichting legt de Verordening op aan het pensioenfonds en ten aanzien 
van wie?

In een tweede werksessie werd meer specifiek ingegaan op de nieuwe verplichtingen door de 
Verordening opgelegd aan pensioenfondsen, zoals de documentatievereisten onder de vorm van 
een Privacy Policy, Trainings- en informatie Policy, breach notification, de aanstelling van een data 
protection officer, …
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Aangezien de implementatie van de Verordening gebeurt met een voortschrijdend 
inzicht zal deze werkgroep zeker in 2018 nog intens verdergezet worden. 

• Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden
De minister van pensioenen werkt aan een voorstel om een vrij aanvullend pensioen 
voor werknemers mogelijk te maken. In het regeerakkoord werd hierover volgende 
paragraaf opgenomen: “Het wordt mogelijk gemaakt voor de werknemers om een 
vrij aanvullend pensioen in de tweede pijler op te bouwen via inhoudingen op het 
loon verricht door de werkgever. De werknemers bepalen, binnen bepaalde grenzen, 
vrij het bedrag. De fiscale voordelen zullen gelijk zijn aan deze die van toepassing 
zijn voor aanvullende pensioenstelsels die door werkgevers worden ingesteld.” Dit werd nogmaals 
bevestigd in het zomerakkoord.

De werkgroep binnen PensioPlus heeft zich gebogen over een aantal studies en over gelijkaardige 
initiatieven in het buitenland. Aan de hand van deze informatie doet ze aanbevelingen voor de 
Belgische context. 

Ad hoc werkgroepen

Naast de hoger vermelde werkgroepen kwamen in de loop van 2017 verschillende werkgroepen samen 
rond een aantal actuele vragen en dossiers, waaronder de plannen van minister Bacquelaine om een 
pensioentoezegging voor zelfstandigen in te voeren.
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Perspectieven 2018

 y Werkgroep Governance 
In de IORP II-Richtlijn, die in Belgische wetgeving geïmplementeerd moet zijn tegen 
januari 2019, is een heel uitgebreid hoofdstuk voorzien over “Governance”. Dit betekent 
dat de WIBP in belangrijke mate aangepast zal moeten worden. Uit de sector verneemt 
PensioPlus dat velen hierin een gelegenheid zien om de logge structuren van de 
pensioenfondsen aan te passen aan de noden van vandaag en in een meer werkbare Algemene Vergadering, Raad van 
Bestuur en eventueel operationele organen te voorzien. Deze problematiek speelt zowel bij Pan-Europese pensioenfondsen, 
in sectoren als bij ondernemingspensioenfondsen met talrijke leden / bijdragende ondernemers. Daarom richtte PensioPlus 
eind 2017 de werkgroep “Governance” op die tot doel heeft na te gaan of en in welke mate het nuttig, noodzakelijk en 
haalbaar is om de WIBP in die zin te herschrijven. De kickoff meeting voor deze nieuwe werkgroep werd gepland op 11 
januari 2018, op basis van een zorgvuldig voorbereide discussienota.

 y Werkgroep ESG en sustainable finance 
In haar tussentijds verslag, dat in juli 2017 is gepubliceerd, heeft de High Level Expert Group on Sustainable Finance 
de Europese Commissie aanbevolen te verduidelijken dat institutionele beleggers en vermogensbeheerders ESG 
(environmental, social en governance) factoren alsook duurzaamheid op lange termijn expliciet moeten integreren in hun 
investeringsbeleid. In deze context organiseert de Europese Commissie een consultatie om de standpunten en meningen 
over deze kwestie te verzamelen. Aangezien pensioenfondsen ietwat specifieke spelers zijn in dit landschap meent 
PensioPlus dat het ook voor haar leden belangrijk is om een antwoord op de consultatie in te dienen en de consultatie te 
gebruiken om het debat rond ESG en duurzaamheid ook binnen onze vereniging te starten. De werkzaamheden van deze 
werkgroep zullen gebeuren onder leiding van Jan Longeval.W
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5.10. Consultatieve werkgroepen

5.10.1. Sectoren (CWS)

PensioPlus organiseert al sinds enkele jaren de sectorale inrichters en pensioenfondsen 
binnen de Consultatieve Werkgroep Sectoren (CWS) van PensioPlus. Deze werkgroep richt 
zich specifiek naar sectoren. Het is de bedoeling om op elke vergadering naast de meer 
actuele thema’s ook een afgelijnd thema meer in detail te bespreken. In 2017 kwamen 
onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 y Transparantie
 y Multisectorale pensioenfondsen
 y Aangifteverplichtingen aan Sigedis
 y Implementatie GDPR
 y Wijninckxbijdrage en sectoren
 y Successierechten formulier 201
 y IORP II implementatie
 y FSMA tweejaarlijks verslag betreffende de sectorale pensioenstelsels
 y Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden
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5.10.2. Zelfstandigen (CWZ)

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

Verder is de werkgroep in 2016 en in 2017 bijeengeroepen in het kader van zeer 
specifieke vragen die aan PensioPlus werden gesteld naar aanleiding van het regeringsvoorstel over het opzetten van 
individuele pensioentoezeggingen voor zelfstandige natuurlijke personen.

5.10.3. Openbare sector (CWOS)

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

PensioPlus wil deze werkgroep in 2018 opnieuw activeren.
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