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Ongeziene tijden, geopolitiek komt plots
centraal te staan in duurzaamheid
Met het (al dan niet definitief) einde van de pandemie in zicht
worden we vandaag geconfronteerd met een andere brutale
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De pandemie is weg, de oude demonen zijn terug
en dit zelfs zonder de huidige geopolitieke situatie

realiteit: oorlog op het Europees continent. Niemand weet
vandaag waar en wanneer dit zal eindigen. Ik ben er me van

Onze economie kende in 2021 een sterke heropleving na de

bewust dat wat ik thans schrijf tegen onze Jaarvergadering

economische crisis van het voorjaar van 2020. De overheid heeft in

al achterhaald kan zijn, maar ik hoop ten stelligste dat er

dit kader ten volle haar ondersteunende rol opgenomen en heeft

tegen dan al een definitief einde zal gekomen zijn aan het

met ongeziene monetaire en budgettaire tussenkomsten gezorgd

menselijke leed en de afschuwelijke beelden uit Oekraïne…

voor een bescherming van het gezinsinkomen, een behoud van

Mede in het licht hiervan dreigt de prille economische groei

de arbeidsmarktomstandigheden en een ondersteuning van de

zwaar gefnuikt te worden en riskeert inflatie verder terrein

ondernemingen. De tijd van gratis geld is evenwel voorbij en de oude

te winnen. Stagflatie is een uitermate nefast scenario voor

Belgische demonen zijn terug van (nooit) weggeweest: krapte op de

pensioenfinanciering, zowel voor de 1e als 2e pijler. De ECB

arbeidsmarkt, dalende productiviteitsgroei, inflatie, een toenemende

staat in een enorme spreidstand: ze moet enerzijds de inflatie

concurrentiehandicap, een torenhoge overheidsschuld en vergrijzing.

indijken en anderzijds moet ze erover waken niet alle in de

5

afgelopen jaren gedane inspanningen om de economische

Het huidige omgevingsklimaat met “low for long” rentevoeten, een

groei te herstellen, in één pennentrek uit te vegen.

hoge inflatie en lage werkzaamheidsgraad en productiviteitsgroei
maken dat pensioenvorming vandaag zeer duur is, en dit zowel
voor de 1e als de 2e pijlerpensioenen. Dit komt bovenop het
kostenverhogend effect omwille van de vergrijzing.
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Arbeidsmarktbeleid

en parafiscale regels op de bijdragen en de uitkeringen. In het
kader van het harmoniseringstraject arbeiders-bedienden hebben

2
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De duurzaamheid van de 1e en de 2e pijler hangt samen met

de sociale partners daarenboven afgesproken om bij volgende

de werkzaamheidsgraad en een doortastend arbeidsmarktbeleid.

onderhandelingsrondes verplicht een deel van de loonmarge

Werkzaamheid is de enige garantie voor de financiering van betere

aan te wenden om de harmonisatie te regelen. Het ronden van

wettelijke én aanvullende pensioenen voor elke werknemer. Alleen

deze kaap is een essentiële vereiste om een vernieuwd elan te

bij een werkzaamheidsgraad van 80 procent blijft alles betaalbaar.

geven aan de sectorale pensioenregelingen met het oog op het
bereiken van het minimumbijdragepercentage van 3%. Misschien
kan er tevens inspiratie worden opgedaan over de landsgrenzen

De 2e pijler: “vertrouwen” essentieel in tijden
van grote onzekerheid

heen, bijvoorbeeld bij systemen van auto-enrolment waarover de
Europese Commissie trouwens onlangs een zeer interessante studie
publiceerde. Uiteraard zal een vertaling naar de Belgische context
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Overeenkomstig de in juli 2021 door Sigedis gepubliceerde

steeds nodig zijn, in de wetenschap dat het huidig economisch

studie haalde in 2019, 76% van alle werknemers in België het

klimaat niet bepaald gunstig is maar pensioenvorming moet men

vooropgestelde minimale bijdragepercentage van 3% niet. Om dit

zien op een (zeer) lange termijn.

bijdragepercentage te bekomen voor alle werknemers zijn serieuze
inspanningen nodig.

Het vertrouwen in het toekomstige pensioen moet vergroot worden
en aanvullende pensioenen spelen hierbij een sleutelrol. Er is nood
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Er is dus duidelijk nood aan verbreding en verdieping van de

aan een brede financiële educatie rond de rol en het belang van

2e pijler. Hiervoor is een stabiel juridisch en fiscaal kader met

de 2e pijler en toegang tot eenvoudige en transparante informatie

respect voor de verworven rechten vereist. Zoveel werd trouwens

aangepast aan de digitale noden van vandaag. De sector wil samen

onderlijnd door de sociale partners door in het loonakkoord op

met de andere stakeholders haar rol spelen om deze doelstelling te

te roepen tot het respecteren van een “standstill” voor de fiscale

verwezenlijken.
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Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Gegeven het macro-economische klimaat riskeren de toekomstige
returns weliswaar lager te liggen dan de rendementen die we
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Financieel gezien was 2021 voor de pensioenfondsen een

gekend hebben in het verleden. De tijdshorizon blijft weliswaar

goed jaar met een gemiddeld nominaal rendement van 9,08%

onze belangrijkste troef: hoe langer men zijn gelden kan beleggen,

(3,37% reëel rendement), en ook beschouwd over een langere

hoe minder risico. Ook op andere vlakken kondigt de toekomst

tijdsspanne kan de sector bogen op puike rendementen;

zich uitdagend aan in het licht van een aantal evoluties binnen de

over de afgelopen 37 jaar zette de sector een nominaal

sector, zoals bijvoorbeeld de consolidatiebeweging, het streven naar

rendement van 6,71% neer, hetgeen na aftrek van inflatie leidt

administratieve en legistieke vereenvoudiging en kostenreductie,

tot een reëel rendement van 4,63%. Pensioenfondsen zijn lange

alsook meer en meer transversale Europese regeling die de

termijnbeleggers die vooral investeren in de reële economie en

complexiteit in de hand werkt. We blijven als vereniging hameren

sterk diversifiëren. De Belgische pensioenfondsen spelen hun rol

op enerzijds de eigenheid van de pensioenfondsen die als

in de financiering van infrastructuur en de transitie naar een meer

niet louter financiële instellingen tevens een belangrijke sociale

klimaatvriendelijke en digitale economie. De financieringsgraad

rol te vervullen hebben en anderzijds de toepassing van het

van de Belgische pensioenfondsen toont daarenboven aan dat zij

proportionaliteitsprincipe overeenkomstig hetwelk de op een IBP

een betrouwbare en robuuste partner zijn voor de financiering van

rustende wettelijke verplichtingen dienen te worden ingevuld in

pensioenvoorzieningen.

het licht van de concrete omstandigheden van de IBP en van haar
omvang, schaal, aard en complexiteit van haar activiteiten.
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Risicomanagement zal voorop staan in het
beheer onze portefeuilles
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Dit jaar zullen de pensioenfondsen opnieuw deelnemen aan
de EIOPA-stresstesten; de uitkomsten van de scenario-analyses
zijn belangrijk en sluiten naadloos aan bij de ORA oefening. Als

Risicovrij beleggen bestaat niet meer; wat historisch een veilige

Voorzitter kan ik het belang van dergelijke oefeningen niet genoeg

belegging was, is dit thans niet meer of veel minder, temeer daar

onderlijnen voor een deugdelijk bestuur van IBP’s. Zulke scenario-

inflatie terug is én een scenario van langdurige lage reële rente tot

analyses zijn meer dan ooit aan de orde zijn in het licht van het snel

de mogelijkheden behoort. Financiële repressie zou zwaar kunnen

wijzigend economische klimaat en de evoluerende wereldorde.

ingrijpen op de pensioenspaarder, zeker in het licht van de huidige
geopolitieke crisis waardoor zelfs de Europese instanties het woord

Waar duurzaamheid thans vooral gefocust is op milieu en klimaat

“stagflatie” in de mond durven nemen. Om de oplopende inflatie

zullen governance en geopolitiek in de toekomst hun plaats opeisen.

te beheersen, zullen centrale banken zich verplicht zien de rente te

Eens te meer zullen we samen de uitdagingen moeten aangaan;

verhogen. Dit is weliswaar een moeilijke evenwichtsoefening omdat

laat de Vereniging een platform zijn van overleg zodat we samen

zij er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat het monetair beleid

onze krachten kunnen bundelen om een krachtdadig en passend

van de afgelopen 10 jaar niet teniet wordt gedaan waardoor het

antwoord te formuleren op de zeer snel evoluerende situaties.

economisch herstel zou stokken. De geopolitieke situatie maakt de

Samen voor betere pensioenen blijft onze leuze.

positionering van de ECB nog meer ingewikkeld gegeven de door
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de crisis aangetaste groeivooruitzichten. Eén ding is duidelijk; de

Philip Neyt

Euro is aan het verzwakken en riskeert verder terrein te verliezen…

08.03.2022
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2. PensioPlus vertegenwoordigt
2

PensioPlus is een ledenorganisatie. Ze vertegenwoordigt haar leden bij nationale en
internationale instellingen en biedt hun een ruim aanbod van diensten.
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2.1. Wie is PensioPlus?
PensioPlus is een vereniging zonder winstoogmerk,

een groep van bedrijven, een sector of een publieke instelling en

opgericht in 1975 onder de naam “Belgische Vereniging van

dit voor de werknemers, zelfstandigen of contractueel personeel

Pensioenfondsen” (“BVPF”). Zij is de koepelorganisatie voor

in overheidsdienst.

de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoor ziening (“IBP’s”) en

5

de inrichters van een sectoraal pensioenplan. Bedrijven die

PensioPlus benadrukt het belang van de 2e pijler en promoot

activiteiten organiseren of diensten verlenen in het kader van

deze op een actieve en permanente wijze teneinde voor iedereen

de 2e pijler zijn eveneens welkom als toetredend lid.

te komen tot een beter en meer adequaat pensioen. In dit kader
krijgt de slagzin van de vereniging “Smarter together for better

De leden van PensioPlus zijn betrokken in het kader van de

pensions” volop haar betekenis van een echte ledenvereniging, die

aanvullende pensioenen van de 2e pijler. Dit zijn de pensioenen

samen met al haar stakeholders streeft naar de beste oplossing

die voortvloeien uit een collectieve pensioentoezegging verbonden

voor alle belanghebbenden.

aan een economische activiteit en georganiseerd door een bedrijf,

6
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2.2. Onze missie
De missie van PensioPlus draait rond haar vier kerntaken:
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VERTEGENWOORDIGEN

INFORMEREN

VORMEN

NETWERKEN

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer
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2

VERTEGENWOORDIGEN
PensioPlus vertegenwoordigt alle instellingen die, zonder winstoogmerk,

3

bedrijfspensioenregelingen organiseren of beheren in aanvulling op de sociale zekerheid, berust
op kapitalisatietechnieken.
Als echte woordvoerder voor haar leden vertegenwoordigt PensioPlus hen bij de toezichthoudende
autoriteiten en in verenigingen, commissies, comités en andere relevante forums in de sector, zowel
op nationaal als internationaal niveau en dit voor alle vragen met betrekking tot de aanvullende

4

pensioentoezeggingen in de 2e pijler.
In overleg met de sociale partners en in overeenstemming met de overheidsinstanties, de besluitvormers,
de parlementsleden, de federale overheidsdiensten, de administraties, de toezichthoudende autoriteiten
en anderen, draagt PensioPlus bij tot de ontwikkeling van een wettelijk en regelgevend kader dat
streeft naar de duurzame ontwikkeling van aanvullende pensioenregelingen die door haar leden worden

5

6

georganiseerd of beheerd.
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INFORMEREN
PensioPlus oefent een sterke lobbyactiviteit uit bij politieke besluitvormers en institutionele
gesprekspartners. Dankzij de organisatie van haar netwerk kan PensioPlus, in nauwe
samenwerking met alle belanghebbenden, deelnemen aan de actuele debatten en kan zij haar

3

leden en alle actoren die deel uitmaken van het pensioenlandschap, informeren.
PensioPlus werpt zich aldus op als een echt kennis- en vaardighedencentrum op het gebied van
aanvullende pensioenen en pensioenfondsen. Het delen en verspreiden van informatie is daarom één van
de prioriteiten van PensioPlus.

4

Publicaties, de website, nieuwsbrieven, infosessies, seminaries, lunchcauserieën, … Het zijn allemaal kanalen
via dewelke PensioPlus haar leden wil informeren over de wijzigingen in de wet- en regelgeving, zowel
op Belgisch als op buitenlands niveau.
PensioPlus informeert ook regelmatig de pers en wisselt informatie uit over het functioneren en de
structuur van de 2e pijler, over de rol van de IBP’s en hun evolutie, over de financiële resultaten en over
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andere aanverwante onderwerpen.
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VORMEN
PensioPlus zet ook in op vorming.

3

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

4

De Belgian Pension Academy® is een veruitwendiging van de vorming stricto sensu. Dit is een volledig
opleidingsprogramma rond 2e pijlerpensioenen en de werking van de IBP’s. Het programma combineert
theorie, praktijk en expertise op een hoog niveau.
Verder biedt PensioPlus vormingen aan op maat die beantwoorden aan de specifieke noden van elke
IBP. Deze belichten de belangrijkste elementen van het dagelijks beheer en houden rekening met de
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specifieke situatie van de organisatie.
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NETWERKEN
Voor haar leden is PensioPlus een forum om ideeën uit te wisselen en om ervaringen, kennis en
vaardigheden te delen en zo elkaar te verrijken.

3

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

4

evenementen die betrekking hebben op vragen rond aanvullende pensioenen.
Bovendien onderhoudt PensioPlus nauwe relaties en werkt ze samen met nationale instellingen, zoals
uiteraard de Federale Pensioendienst en de FSMA (“Financial Services and Markets Authority”), maar
ook met de vzw Sigedis, wat staat voor “Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales”,
de Belgian Pension Lawyers Association (“BePla”), de Belgian Asset Managers Association (BE|AMA),

5
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het Instituut van de Actuarissen in België (“IA|BE”) en, op Europees niveau, waar de vereniging ook als
woordvoerder optreedt, met The European Association of Paritarian Institutions (AEIP) en PensionsEurope.
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2.3. Voordelen voor onze leden
De leden van PensioPlus genieten vele voordelen.

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

De leden worden persoonlijk uitgenodigd voor alle activiteiten

3

lessen geven, afhankelijk van hun vakgebied.

die PensioPlus organiseert, infosessies en seminaries waar
gerenommeerde persoonlijkheden en andere experten ontvangen

De leden worden als eerste en soms zelfs exclusief op de hoogte

worden, over actuele thema’s, nationaal én internationaal. Ze

gehouden over de actualiteit in de sector en hebben toegang

kunnen ook optreden als spreker, afhankelijk van hun ervaring en

tot de publicaties van PensioPlus via de “ledenwebsite” van de

expertise.

website van PensioPlus www.pensioplus.be. In deze beveiligde
ruimte kunnen de leden zich ook inschrijven voor evenementen en

4

De leden kunnen ook deelnemen aan de meeste werkgroepen,

werkgroepen die niet toegankelijk zijn voor het publiek.

die zich buigen over vragen rond aanvullende pensioenregelingen
en die het lobbywerk voorbereiden.

De leden ontwikkelen hun netwerk, verhogen de uitwisseling
tussen professionals en profiteren van een sterk netwerk.

5
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De toegetreden leden krijgen de kans een lunchcauserie te

Ze hebben ook regelmatig contact met PensioPlus, waar de

organiseren, tijdens dewelke zij een thema presenteren uit de

medewerkers klaarstaan om hen te helpen, op de hoogte

actualiteit dat hun expertise illustreert. Naast informeren zijn

te houden en te informeren over recente ontwikkelingen en

interactiviteit en debat hier essentieel.

actualiteit.
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2.4. Algemene Vergadering: PensioPlus leden
PensioPlus telt twee soorten leden: de “effectieve” leden en

De toetredende leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen

de “toetredende” leden.

die actief zijn in de sector van de 2e pijler, maar die geen IBP
of inrichter van een sectoraal pensioenplan zijn. Onder onze

3

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

toetredende leden bevinden zich o.m. asset managers, banken,

pensioenplan.

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.

4
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EFFECTIEVE LEDEN

TOEGETREDEN LEDEN

NIEUWE LEDEN

ONTSLAGEN

Bekijk de lijst

Bekijk de lijst

Bekijk de lijst

Bekijk de lijst
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EFFECTIEVE LEDEN A (PENSIOENFONDSEN)
EN B (SECTORALE INRICHTERS) PER 31/12/2021
Pensioenfondsen

17.

Euroclear Pension Fund OFP

1.

Aanvullende Pensioenen van ING België OFP

18.

ExxonMobil OFP

2.

ABB Industrial Solutions (Belgium) Pension Fund OFP

19.

Fonds de Pension DC Banque Degroof Petercam OFP

3.

Amonis OFP

20. Fonds de Pension Dow Corning OFP

4.

Bank Degroof Pensioenplan OFP

21.

5.

Bayer Agriculture Pension Fund Belgium OFP

6.

Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening

22. Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP

Arbeiders OFP

23. Henkel Pension Fund Belgium OFP

Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening

24. Honeywell OFP

OFP

25. Honeywell Retirement Fund (Belgium) OFP

8.

Belfius OFP

26. Huntsman Pension Fund OFP

9.

BP Pensioenfonds OFP

27.

10.

Cargill Belgium Pension Fund OFP

28. IBM Belgium OFP

11.

Chevron Organisme voor de Financiering van

29.

Pensioenen OFP

30. IBP Coca-Cola Enterprises Belgium White-Blue

7.

4
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Fonds de Pension pour le Personnel Ouvrier de la
SA Cimenterie CBR OFP

Hydralis OFP
IBP Beobank OFP

12.

De IBP Fernand Delory OFP

13.

DHL Employee Benefit Fund OFP

31.

14.

Elgabel OFP

32. IBP Dow België OFP

15.

Enerbel OFP

33. IBP Ineos OFP

16.

Ethias Pension Fund OFP

34. IBP Ravago OFP

Collars OFP
IBP De Lijn OFP

1
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35. IBP Telenet OFP

56. Pensioenfonds Agfa - Gevaert OFP

36. IBP v/d Handel in Brandstoffen OFP

57.

Pensioenfonds Agoria OFP

37.

58.

Pensioenfonds Belgische Werkmaatschappijen van

38. IBP Water-Link OFP
39.

3
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IBP van de Ford Ondernemingen in België OFP
Instelling Voor Bedrijfspensioenvoorziening

59.

Brabo OFP

60. Pensioenfonds InBev - Kaderleden OFP
61.

41.

62. Pensioenfonds KBC OFP

IRP de Delta Lloyd Life OFP

Pensioenfonds Inbev Bedienden en Arbeiders OFP

42. J & J Pension Fund OFP

63.

43. KBC Pension Fund Service OFP

64. Pensioenfonds Metaal OFP

44. Liantis Fonds Voor Aanvullend Pensioen OFP

65. Pensioenfonds Ocean Belgium OFP

45. L’Oreal Pensioenfonds OFP

66. Pensioenfonds PRO OFP

46. Mars Belgium Pensioenfonds OFP

67.

47.

51.

Pensioenfonds Transport en Logistiek (Pensio TL)

68.

Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP

69.

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

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

50. Nokia Bell Directiepersoneel pensioenfonds

Pensioenfonds Limburg Chemie OFP

OFP

Merbel Pensioenfonds OFP

48. Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen voor
49.

6

Pensioenfonds Contractuelen VRT OFP

40. Instelling voor Bedrijfsvoorziening Vopak België OFP

Notarisbedienden OFP

5

Randstad OFP

70. Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/
Social-Profitsector OFP

Nokia Bell Pensioenfonds

52. Ogeo 2 Pension OFP

71.

Pensioenkas Tractebel OFP

53. Ogeo Fund OFP

72.

Pension & Co IBP OFP

54. Pensio B OFP

73.

Pensions OFP

55. Pensiobel OFP

74.

Pfizer Pensioenfonds OFP

1
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75.

Powerbel OFP

94. Voorzorgsfonds CBR OFP

76.

Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP

95. Voorzorgsfonds UCB OFP

77.

Prolocus OFP

96. Voorzorgsfonds van L’Oréal België OFP

78.

Proximus Pensioenfonds OFP

97.

Voorzorgskas van het Notariaat OFP

79.

Sanofi European Pension Fund OFP

98.

Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders

80. Sefoplus OFP
81.
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Shell Belgium Pension Fund OFP

83.

Westinghouse Pension Fund Belgium OFP

The Bank of New York Mellon Pension Fund OFP

Sectorale inrichters

84. TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP

100. Fonds 2° pijler P.C. 118

85.

Tupperware Pensioenfonds OFP

101. Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking

86.

Unilever Belgium Pension Fund “Union” OFP

87.

Vereniging voor het Pensioenplan van Solutia OFP

88.

Vlaams Pensioenfonds OFP

89.

Volvo Car Pensioenfonds OFP

91.

Volvo Resultatenfonds OFP

92. Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Bedienden OFP
93.

6

99.

82. TEC Pension OFP

90. Volvo Car Voorzorgs- en Risicofonds OFP

5

en andere zelfstandigen OFP

Voorzorgsfonds Caterpillar Logistics - Management OFP

(F.B.Z.B.)
102. Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en
de houtbewerking
103. Sociaal Fonds Verhuizingen VZW
104. Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de
Vlaamse Gemeenschap VZW
105. Volta FBZ

1

2

3

4

5

6
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TOEGETREDEN LEDEN (C-LEDEN) PER 31/12/2021
1.

Achmea Pensioenservices N.V.

20. DNCA Finance Luxembourg Branch NV

2.

Allen & Overy (Belgium) LLP

21.

3.

Allianz Benelux NV

22. DWS International GmbH, Amsterdam Branch

4.

Amundi Asset Management

23. EBCS BVBA

5.

Aon Belgium BVBA

24. EMFEA Consulting NV

6.

ARKEA IS

25. Ethias NV

7.

Aviva Investors France

26. Eubelius CVBA

8.

AXA Investment Management Benelux NV

27.

9.

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Ltd

28. Everaert Actuaries NV

10.

BlackRock (Netherlands), Brussels Branch BV

29.

11.

BNP Paribas Asset Management Belgium NV

30. Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA

12.

BNP Paribas Securities Services

31.

13.

Caceis NV

32. Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

14.

Candriam Belgium NV

33. Groupama Asset Management

15.

Capital International Ltd.

34. J.P. Morgan Asset Management VBA

16.

Claeys & Engels Advocaten CVBA

35. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam

17.

CMS DeBacker CVBA

18.

Degroof Petercam Asset Management

36. KBC Asset Management NV

19.

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA

37.

DnF Accountants for Pensionfunds CVBA

Euronext Brussels NV
F. Van Lanschot Bankiers NV
Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Branch
KPMG Advisory BV

1

2
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38. La Financière De L’echiquier

50. Robeco Nederland BV

39.

51.

40. Lydian CVBA
41.

3

4

5

6

Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd. Succursale Belge
M&G International Investments SA Belgian Branch

Schroder Investment Management (Europe) - Belgian
Branch NV

52. State Street Global Advisors Belgium

42. Mercer Belgium NV

53. Stibbe BV

43. Muzinich & Co (Dublin) Ltd.

54. T. Rowe Price

44. Natixis Investment Managers

55. Tiberghien

45. NEXYAN BVBA

56. Tikehau Investment Management

46. NN Investment Partners Belgium NV

57.

Tilia Law

47.

58.

Vanbreda Risk & Benefits NV

48. QBE Europe NV

59.

Willis Towers Watson BVBA

49.

60. Younity CVBA

PriceWaterhouseCoopers Belgium BV
Robbins Geller Rudman & Dowd LLP (RGRD)

1

2
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NIEUWE LEDEN
Volgende leden traden toe tot PensioPlus sinds 31/12/2020:

3

4

5

6

Type leden/naam

Aantallen

A

1

Ethias Pension Fund OFP

1

C

2

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Ltd

1

T. Rowe Price

1

Totaal

3

1

Jaarverslag 2021 / PensioPlus vertegenwoordigt

ONTSLAGEN
2

3

4

5

6

Sinds 31/12/2020 verlieten volgende organisaties PensioPlus:
Type leden/naam

Aantallen

A

7

Fonds de Pension Supplétif Degroof OFP

1

General Motors Pensioenfonds OFP

1

IBP Volvo Belgium OFP

1

Pensioenfonds Commscope Connectivity Belgium OFP

1

Pensioenfonds Vandemoortele OFP

1

Voorzorgsfonds Belgoprocess OFP

1

Voorzorgsfonds Groep New Holland België OFP

1

C

9

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

1

Capfi Delen Asset Management NV

1

Carmignac Gestion NV

1

Integrale Insurance Services NV

1

La Française AM Finance Services

1

Linklaters LLP

1

Lyxor Asset Management

1

Natixis

1

PATRIZIA Property Asset Management

1

Totaal

16

1
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2.5. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31/12/2021)
2

3

4

5

6

1.

Onafhankelijke bestuurder

Philip Neyt, voorzitter

2.

Aanvullende Pensioenen van ING België OFP

Olivier De Deckère

3.

Amonis OFP

Tom Mergaerts

4.

Bekaert Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Arbeiders OFP

Catherine De Lannoy

5.

Caisse de Pensions Tractebel OFP

Brigitte Bocqué, ondervoorzitter

6.

Euroclear Pension Fund OFP

Ellen De Laender

7.

ExxonMobil OFP

Gerda Shultz-Sibbel

8.

Fonds 2° pijler P.C. 118

Hélène Huyghe

9.

Fonds de Pensions Solvay Belgique OFP

Marie-Christine Vervier

10.

Fonds de Prévoyance UCB OFP

Isabelle Feuillien

11.

J & J Pension Fund OFP

Tanja Bastens

12.

Nokia Bell Pensioenfonds

Eddy Baeke

13.

Pensio B OFP

Barbara Deroose, ondervoorzitter

14.

Pensiobel OFP

Eric Baeckelandt

15.

Pensioenfonds KBC OFP

Kurt Termote

16.

Pensioenfonds Metaal OFP

Jan De Smet

17.

Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP

Walter Leijs

18.

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

Johan Vanbuylen

19.

Procter & Gamble Belgium Pension Fund OFP

Wouter Borremans

20. Prolocus OFP

Peter Sommen

21.

Vincent Lantin

Proximus Pensioenfonds OFP

22. Shell Belgium Pension Fund OFP

Valérie Magérus

23. Unilever Belgium Pension Fund “Union” OFP

Sylvianne Loones

1
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2.6. Samenstelling Strategisch Comité (per 31/12/2021)
2

3

4

5

6

1.

Philip Neyt, voorzitter

2.

Amonis OFP, vertegenwoordigd door Tom Mergaerts

3.

Caisse de Pensions Tractebel OFP, vertegenwoordigd door Brigitte Bocqué

4.

Euroclear Pension Fund OFP, vertegenwoordigd door Ellen De Laender

5.

ExxonMobil OFP, vertegenwoordigd door Gerda Shultz-Sibbel

6.

Nokia Bell Pensioenfonds, vertegenwoordigd door Eddy Baeke

7.

Pensio B OFP, vertegenwoordigd door Barbara Deroose

8.

Pensiobel OFP, vertegenwoordigd door Eric Baeckelandt

9.

Pensioenfonds Metaal OFP, vertegenwoordigd door Jan De Smet

10.

Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP, vertegenwoordigd door Daisy D’Heuvaert

11.

Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/Social-Profitsector OFP, vertegenwoordigd door Johan Vanbuylen

1

2

3

4

5

6
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2.7. Samenstelling Remuneratieen Governancecomité (per 31/12/2021)
1.

Philip Neyt, voorzitter

2.

Amonis OFP, vertegenwoordigd door Tom Mergaerts

3.

Euroclear Pension Fund OFP, vertegenwoordigd door Ellen De Laender

4.

Pensioenfonds UZ Gent - UGent OFP, vertegenwoordigd door Walter Leijs, schatbewaarder

1
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2.8. Secretariaat (per 31/12/2021)
2

De leden van het secretariaat ver zekeren de dagdagelijkse
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

3

vertegenwoordigt de sector bij de overheid en de diverse
instanties.
Op 31/12/2021 was het secretariaat als volgt samengesteld:

4

5

6

1.

Ann Verlinden

Secretaris-generaal

2.

Marc Van den Bosch

Adjunct-secretaris-generaal

3.

Gaetano Grimaldi

Senior Advisor

4.

Marnik Van Impe

Senior Advisor

5.

Valérie Bailly

Communication Event & Website Coordinator

6.

Ann Puttemans

Office Manager

1
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2.9. Vertegenwoordiging
2

PensioPlus is vertegenwoordigd bij diverse instanties en

representatieve woordvoerder van de sector beschouwd. Op

commissies en wordt door de toezichthouder FSMA, de

Europees niveau onderhoudt PensioPlus rechtstreekse contacten

bevoegde administratieve instanties en de beleidsmakers als

en is zij tevens actief via de Europese beroepsverenigingen.

3

4

5

6

PENSIONSEUROPE

AEIP (EUROPEAN
ASSOCIATION OF
PARITARIAN
INSTITUTIONS)

VBO (VERBOND
VAN BELGISCHE
ONDERNEMINGEN)

AMCHAM
(AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE
IN BELGIUM)

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

COMMISSIE VOOR
AANVULLENDE
PENSIOENEN (“CAP”)

COMMISSIE VOOR DE
AANVULLENDE
PENSIOENEN VOOR
ZELFSTANDIGEN (“CAPZ”)

OCCUPATIONAL
PENSIONS
STAKEHOLDER GROUP
(“OPSG” )

SIGEDIS

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

1
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2

PENSIONSEUROPE
3

PensioPlus is lid van PensionsEurope en neemt deel aan de diverse vergaderingen van deze
organisatie. PensioPlus neemt als B-lid deel aan de Algemene Vergadering.
PensionsEurope werd opgericht o.a. vanuit de nationale verenigingen van pensioenfondsen die actief
zijn in de 2e pijler van de beroepsgebonden aanvullende pensioenen verstrekt ten gunste van zowel
werknemers als zelfstandigen.

4

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

5

6

1
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2

AEIP (EUROPEAN ASSOCIATION OF
PARITARIAN INSTITUTIONS)
3

PensioPlus is als A-lid vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering
van AEIP.
AEIP heeft als hoofddoelstelling het “op Europees niveau bevorderen van het paritaire beheer van de
sociale bescherming”. PensioPlus neemt deel aan diverse vergaderingen van AEIP, met name aan de

4

technische commissies, de zogenaamde Commissions I en II die de pensioenplannen en hun financiering
behandelen.
AEIP volgt alle Europese dossiers op en via AEIP worden de belangen van de paritaire instellingen en
IBP’s ten aanzien van de Europese instanties te verdedigd.

5

6

1
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2

3

VBO (VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN)
Als lid van het VBO volgt PensioPlus de activiteiten in de verschillende commissies op
(Aanvullende Pensioenen, Fiscale en Juridische Commissie) en participeert ze in de werkgroepen

4

5

6

indien er relevante onderwerpen voor de sector op de agenda staan.

1
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2

3

AMCHAM (AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN BELGIUM)
Als lid van AmCham volgt PensioPlus de activiteiten en neemt ze hieraan deel indien ze relevant

4

5

6

zijn voor de leden van PensioPlus.

1
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2

3

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN (“CAP”)
De Commissie voor Aanvullende Pensioenen is een adviesorgaan ingesteld door de
Wet Aanvullend Pensioenen (“WAP”) met als opdracht advies te verstrekken over de
uitvoeringsbesluiten van de WAP en overleg te plegen over alle vragen inzake de toepassing
van titel II van de WAP en de uitvoeringsbesluiten ervan. De CAP kan ook uit eigen

4

beweging adviezen geven over alle problemen inzake de toepassing van de WAP en haar
uitvoeringsbesluiten.
PensioPlus is vertegenwoordigd in de CAP.

5

6

1

Jaarverslag 2021 / PensioPlus vertegenwoordigt

2

COMMISSIE VOOR DE AANVULLENDE PENSIOENEN
VOOR ZELFSTANDIGEN (“CAPZ”)
3

De opdracht van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen bestaat in
het verstrekken van advies over de besluiten die worden genomen in uitvoering van de wetten
inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (Wet Aanvullende Pensioenen Zelfstandigen
(“WAPZ”), Wet Aanvullende Pensioenen Bedrijfsleiders (“WAPBL”) en Wet Aanvullende Pensioenen
Zelfstandigen Natuurlijke Personen (“WAPZNP”)) en in het overleggen omtrent alle vragen

4

inzake de toepassing van deze wetten en respectievelijke uitvoeringsbesluiten die haar door
de bevoegde ministers of door de FSMA worden voorgelegd. Ze kan ook uit eigen beweging
adviezen geven over alle toepassingsproblemen inzake de voormelde reglementering.
PensioPlus is vertegenwoordigd in de CAPZ.

5

6

1
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2

3

OCCUPATIONAL PENSIONS STAKEHOLDER GROUP (“OPSG” )
EIOPA voert een dialoog met de vertegenwoordigers van de pensioenindustrie, de consumenten
en de academische wereld, via de OPSG. Momenteel bekleedt de voor zitter van PensioPlus een
mandaat binnen deze Stakeholder Group bij EIOPA.

4

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

5

6

1

2
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SIGEDIS
Sigedis is een vzw met een aantal wettelijke opdrachten die betrekking hebben op het
ver zamelen en beheren van gegevens binnen de sociale zekerheid.

3

Daarnaast ondersteunt zij de openbare instellingen van de sociale zekerheid, alsook de diensten van de
Federale Overheidsdienst Financiën en de toezichthouder FSMA in het uitvoeren van hun opdrachten door
hen de nodige gegevens ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van hun taken.
Zo beheert Sigedis ook de databank aanvullende pensioenen (“DB2P”). Deze databank verzamelt de

4

gegevens met betrekking tot de voordelen die werknemers en zelfstandigen in België en in het buitenland
hebben opgebouwd in het kader van hun aanvullend pensioen. Deze gegevens in de databank DB2P
werden ook geïntegreerd in “mypension.be” waardoor de burger sinds 2016 online toegang heeft tot zijn
opgebouwde rechten aanvullend pensioen.
In het kader van deze DB2P-activiteiten is PensioPlus vertegenwoordigd zowel in het Sigedis

5

6

Begeleidingscomité als in de Technische werkgroep DB2P.

1

2

De aanvullende
pensioenen in cijfers

3

4

5

6

3.1.

Overzicht van de sector

3.2.

Rendementen sector

3.3.

De soliditeit van de sector

3.4.

Enkele cijfers van de 2e pijler

1
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3. De aanvullende pensioenen in cijfers
2

De Belgische IBP’s beheerden per 31/12/2020 samen 43,3
miljard EUR voor in totaal 2.041.739 deelnemers. De leden
van PensioPlus vertegenwoordigen meer dan 90% van de
sector (in termen van beheerde activa).

3

De Belgische IBP’s behaalden in 2021 een gemiddeld rendement
van 9,08%; na aftrek van inflatie geeft dit een reëel rendement
van 3,37%. Het rendement moet steeds over een langere periode
worden bekeken. Over de afgelopen 37 jaar zette de Belgische
pensioenfondssector een nominaal rendement van 6,71% neer,

4

hetgeen na aftrek van inflatie leidt tot een reëel rendement van
4,63%.
.

5

6
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3.1. Overzicht van de sector 1
3.1.1. Evolutie van de sector in globo

2

3
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De sector groeit zowel in termen van balanstotaal als van aantal aangeslotenen: beide zijn het afgelopen decennium meer dan verdubbeld.

5

In omvang groeiden de pensioenfondsen van 16 miljard EUR in 2010 naar 43,3 miljard eind 2020, terwijl het aantal aangeslotenen steeg
van 857.875 in 2010 naar 2.041.739 in 2020. De reeds ingezette consolidatiebeweging binnen de sector zet zich voort: eind 2020 waren
er 184 IBP’s ten opzichte van 192 eind 2019. Omwille van toegenomen complexiteit in de prudentiële reglementering voor IBP’s wordt er
uitgekeken naar nieuwe organisatievormen zoals de multi-ondernemingsfondsen zonder economische banden met het oog op het realiseren
van schaalvoordelen.

6

1

Cijfers op basis van de jaarlijkse statistieken van de verrichtingen van de IBP’s zoals gepubliceerd door de FSMA: FSMA sectoroverzicht 2020.

1
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3.1.2. Evolutie van de (multi-)ondernemingspensioenfondsen

2
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De voormelde consolidatiebeweging situeert zich voornamelijk binnen de mono-ondernemingspensioenfondsen die beginnen over te

5

6

stappen naar multi-ondernemingsfondsen (zonder banden) met het oog op het realiseren van schaalvoordelen. Het balanstotaal bedroeg
eind 2020 in totaal 31,6 miljard EUR (een stijging van 8% ten opzichte van 2019) voor 464.029 deelnemers.

1

Jaarverslag 2021 / De aanvullende pensioenen in cijfers

3.1.3. Evolutie van de sectorale pensioenfondsen

2
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De democratisering van de 2e pijler verloopt voornamelijk via de sectorale pensioenfondsen. Zo waren er eind 2020 meer dan

5

1,5 miljoen aangeslotenen in sectorale pensioenfondsen. De omvang van de in dit kader opgebouwde reserves blijft echter relatief
bescheiden (met een balanstotaal van 5,8 miljard EUR). Er is met andere woorden nood aan een verdere verdieping van de
sectorplannen.

6
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3.1.4. Evolutie van de pan-Europese pensioenfondsen in België

2
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Eind 2020 waren er 15 in België gevestigde pan-Europese pensioenfondsen (een lichte daling ten opzichte van eind 2019 toen er nog
17 zulke IBP’s waren). Het balanstotaal groeide met 19% aan ten opzichte van 2019 en bereikte een totaal van 12,7 miljard EUR. Ook het

5

aantal aangeslotenen stijgt nog steeds met een totaal van 84.578 deelnemers einde 2020.
In december 2021 bracht EIOPA een rapport uit over de toestand eind 2020 van de pan-Europese pensioenfondsen (zie ook verder).
Uit dit rapport blijkt duidelijk de leidende rol die België in dit kader opneemt. Eind 2020 waren er 33 grensoverschrijdende IBP’s actief
in de EER, waarvan 15 in België. België blijft de lidstaat van herkomst met de grootste geografische spreiding van grensoverschrijdende
activiteiten, die 12 lidstaten van ontvangst bestrijkt. België is ook de lidstaat van herkomst voor de meeste leden en begunstigden van

6

grensoverschrijdende IBP’s.

1
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3.2. Rendementen sector 2
2

3

3.2.1. Rendement in 2021

3.2.2. Rendementen bekeken op lange termijn

De pensioenfondsen behaalden gedurende 2021 een gemiddelde

Uiteraard moet men steeds omzichtig omgaan met

return van 9,08%. Eind 2021 investeerden de Belgische

momentopnames en moeten de rendementen bekeken worden

pensioenfondsen gemiddeld genomen 45% in aandelen, 46% in

over een langere termijn. Over een periode van 37 jaar behalen

obligaties (waarvan de helft in bedrijfsobligaties), 3% in vastgoed,

de pensioenfondsen een reëel jaarlijks rendement na inflatie

3% in cash en 4% in diverse alternatieve activaklassen waaronder

van 4,63%. 100 EUR in 1985 is thans in reële termen 515 EUR

infrastructuur en private equity. Aandelen en vastgoed deden het

geworden (hetgeen overeenstemt met ongeveer 1.105 EUR in

zeer goed in 2021; hun respectievelijke rendementen behaalden

nominale termen).

dubbele digits. Obligaties en cash behaalden dan weer zeer lage

4

of zelfs negatieve returns.

5

6

2

Cijfers 2021 op basis van de voorlopige financiële enquête georganiseerd door PensioPlus.
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

5

6
-18%

-12%

-10.00%
-1%

-3%

-5%

0%

4
1%

5%

4%
5%
5%

9%

7%
11%

21%

15%

16%

15%

18%
17%
15%

14%

12%

10%

9%

9%
9%

11%

11%

20.00%

-6%

10.00%
7%

6%

3
15%

2

-3%

1%

15%
15%

1
Jaarverslag 2021 / De aanvullende pensioenen in cijfers

Rendementen sinds 1985
30.00%

0.00%

-20,00%

1
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De waarde van 100 EUR

2

3

107
114

5

116
127
150
175

10

3

155
202

15

209
307

20

4

217
346

25

335
588

30

515
1.105

Sinds/Depuis
1985

5

0

200
Réelle/Reëel - 2021

6

400

600
Nominale/Nominaal - 2021

800

1.000

1.200

1

2
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Het huidige omgevingsklimaat met “low for long” rentevoeten, een

Obligaties zijn geen veilige haven meer zolang de inflatie hoger

hoge inflatie en lage werkzaamheidsgraad en productiviteitsgroei

is dan de rente: bij aanhoudende negatieve reële intrestvoeten

maken dat pensioenvorming vandaag zeer duur is, en dit zowel

op schuldpapier verliest het pensioengeld koopkracht. Risicovrij

voor de 1e als de 2e pijlerpensioenen. Dit komt bovenop het

beleggen voor pensioen bestaat niet meer; men moet

kostenverhogend effect omwille van de vergrijzing.

risico nemen voor rendement. De tijdshorizon is evenwel de
belangrijkste troef: hoe langer men zijn gelden kan beleggen, hoe

3

De zoektocht naar rendement (“search for yield”) en het

minder risico. Pensioenfondsen zijn langetermijnbeleggers die

kuddegedrag (“herding”) creëren een gevaar voor zeepbellen

vooral investeren in de reële economie en sterk diversifiëren.

(“asset bubbles”). Ook al zijn de rendementen vandaag redelijk,
ze zijn geen garantie voor de toekomst. Gegeven het macroeconomische klimaat en de recente geopolitieke gebeurtenissen
riskeren de verwachte returns in de toekomst lager te liggen dan
de rendementen die we gekend hebben in het verleden.

4

5

6

1
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3.3. De soliditeit van de sector 3
2

Door het herstel op de financiële markten sinds het tweede

Eind 2020 is de financieringsgraad terug hersteld en zijn de

kwartaal van 2020 en de voorheen aangelegde buffers heeft de

buffers wederom op peil.

Belgische pensioenfondssector de zware storm goed doorstaan.

3

Funding ratio

160%
150%

156%

130%
120%

155%

151%

149%

122%

120%

149%
141%

137%

140%

4

146%

143%

150%

126%

129%

129%

125%

124%
116%

121%

146%

119%

115%

110%
100%

5

2010

2011

2012

2013

2014

Dekkingsgraad KTV + marge

6

3

Bron: FSMA sectoroverzicht 2020.

2015

2016

2017

2018

Dekkingsgraad LTV + marge

2019

2020

1
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3.4. Enkele cijfers van de 2e pijler
2

Per 1 januari 2021 waren er in totaal 4.030.208 aangeslotenen

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek blijven er grote verschillen

binnen de 2e pijler met een totaal van 95.932.327.900,06 EUR aan

naargelang het sociaal statuut van de aangeslotenen en bestaat er

opgebouwde pensioenreserves .

een werkelijke nood aan een verdere verdieping van de 2e pijler.

4

Verworven reserve - gemiddelde en mediaan werknemers

3

30.000,00 €

27.947 €

25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €

4

10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

5.750 €
1.106 €
VAPW
mediaan
reserve

5

1.212 €
VAPW
gemiddelde
reserve

2019

6

4

815 €
WAP
sectorplan
mediaan
reserve
2020

2.577 €
WAP
sectorplan
gemiddelde
reserve
2021

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

WAP ondernemingsplan
mediaan
reserve

WAP ondernemingsplan
gemiddelde
reserve

1
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Verworven reserve - gemiddelde en mediaan zelfstandigen

2

90.000,00 €

85.989 €

80.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €

3

50.000,00 €
40.000,00 €

35.514 €

30.000,00 €
18.389 €

20.000,00 €

4

10.000,00 €

9.568 €

8.238 €

0,00 €
VAPZ
natuurlijke
personen
mediaan
reserve

5

18.003 €

VAPZ
natuurlijke
personen
gemiddelde
reserve
2019

VAPZ
mediaan
reserve
2020

VAPZ
gemiddelde
reserve

Zelfstandige
Zelfstandige
bedrijfsleider bedrijfsleider
mediaan
gemiddelde
reserve
reserve

2021

In het kader van een duurzame en globale aanpak van de pensioenproblematiek is het aanvullend pensioen onontbeerlijk geworden voor
iedereen en PensioPlus pleit dan ook voor een veralgemening en verdieping van de 2e pijler.

6

1

2

De jongerenenquête
van PensioPlus

3

4

5

6

4.1.

Opzet van de jongerenenquête

4.2.

Resultaten van de jongerenenquête

4.3.

En nu?

1
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4. De jongerenenquête van PensioPlus
2

3

Als koepel van pensioenfondsen heeft PensioPlus ook

Om hier zicht op te krijgen, onder zocht Callebaut Collective, in

interesse in hoe de jongere generatie Belgen (18 – 40 jaar)

opdracht van PensioPlus en op basis van een online enquête

kijkt naar het pensioen in het algemeen en de persoonlijke

uitgestuurd door fieldpartner Dynata, hoe de jongere generatie

pensioenopbouw in het bijzonder.

Belgen naar het Belgisch pensioen in het algemeen en de
persoonlijke pensioenopbouw in het bijzonder kijkt.

PensioPlus ijvert voor de verdere groei en veralgemening van
de 2e pijlerpensioenen en daarvoor is draagvlak essentieel,

De resultaten van deze studie werden op 27 april 2021

ook bij jongeren.

tijdens een in samenwerking met Assuralia georganiseerde
persconferentie wereldkundig gemaakt.

4

5

4.1. Opzet van de jongerenenquête
1766 respondenten tussen de 18 en de 40 jaar namen deel

Een deel van de vragen peilde naar pensioenen in het

aan de enquête. Dit is een representatieve steekproef

algemeen: de algemene perceptie, de verwachtingen en

naar socio-demografische samenstelling. Er werd rekening

ingesteldheid, kennis en gebruik. Een ander deel van de vragen

gehouden met een evenwichtige spreiding inzake regio,

betrof specifiek de 2e pijler.

geslacht, leeftijd, hoogst behaalde diploma, aantal jaren
werkervaring, beroepssituatie en netto maandloon.

6

1
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4.2. Resultaten van de jongerenenquête
2
4.2.1. Pensioenonverschilligheid als
gevolg van ontoereikende informatie

voornaamste redenen voor deze magere score wordt aangegeven
dat het pensioenbedrag te laag is (30%), de pensioenleeftijd te
hoog is (19%), het pensioen complex is (17%), er veel onzekerheid

3

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten zich erg wantrouwig

over het toekomstig pensioen is (16%) en het Belgische

tot onverschillig ten opzichte van het pensioen opstellen.

pensioenstelsel oneerlijk, onrechtvaardig is (14%).

Ze kennen het pensioen een score van slechts 5,4 op 10 toe. Als

Percentage aangegeven argumentatie voor score pensioen t.o.v. sample

4
30,1%
18,9%

17,0%

16,0%

14,2%

Te hoge
pensioenleeftijd

Complexiteit
- afstand

Onzekerheid over
de toekomst

Oneerlijkheid onrechtvaardigheid

5
Te laag
pensioenbedrag

6

1
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Ik ben vandaag niet bezig met mijn pensioen, dit is een ver-van-mijn-bedshow

2

42,5%

57,5%
14%

28%

Helemaal niet akkoord

40%

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

17%

Helemaal akkoord

3

4

Bovendien geeft ongeveer 60% (bij de deelnemers met minder

Een van de oorzaken van de onverschilligheid bij de jongere

dan vijf jaar werkervaring zelfs bijna 65%) aan dat hij/zij niet

generatie ligt in het gebrek aan kennis en informatie.

bezig is met zijn of haar pensioen, dat dit een ver-van-hun-bed

Deelnemers geven aan dat hun financiële kennis over

show is.

pensioenplanning zeer beperkt is (gemiddelde score van 5,1 op
10) en vinden de informatie over het pensioen ontoereikend.

Dit zorgt ervoor dat Belgen tijdens de eerste decennia van
hun loopbaan amper aan persoonlijke pensioenopbouw doen.
Daardoor verliezen ze vaak 10 tot zelfs 20 jaren.

5

6

1
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Nochtans bestaan er digitale informatiebronnen rond pensioenopbouw, zoals MyPension.
Dit blijkt een degelijk instrument en wordt positief beoordeeld (score van 7,1/10) door

2

respondenten die er gebruik van maken. Deze tool is evenwel nog te weinig gekend
waardoor er nog een (groot) onbenut potentieel bestaat.

Hoe beoordeel je het MyPension platform

3
26,8%

28,0%

14,9%

4

10,8%
8,5%

5

6

0,4%

0,6%

0,4%

0,6%

Heel erg
negatief

1

2

3

1,7%
4

0,1%
5

6

7

8

9

Heel erg
positief

1
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Eén op vier van deelnemers met werkervaring geeft aan nog nooit van MyPension gehoord
te hebben; slechts de helft van zij die het platform kennen, maakt er effectief gebruik van.

2
In welke mate ben je vertrouwd met MyPension

Maakt u gebruik van MyPension

3
23%

27%

56%

4
50%

5

6

44%

Ken ik redelijk goed
Heb ik van gehoord en heb ik een vaag beeld van

Ja

Nog nooit van gehoord

Nee

1
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4.2.2. Latente ongerustheid
door gebrek aan vertrouwen

2

3

heerst bij de jongere generatie. Men verwacht tijdens de
pensionering geen comfor tabel leven te leiden (50%), geld
te moeten bijverdienen (69%), zonder geld komen te zitten

De studie toont ook aan dat naast gelatenheid een

(62%) en men maakt zich kor tweg zorgen over de financiële

opmerkelijke latente ongerustheid over het pensioen

situatie na zijn of haar pensionering (60%).

Ik heb er vertrouwen in een comfortabel leven te kunnen leiden na mijn pensionering
50%

50%
14%

36%

Helemaal niet akkoord

39%

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

11%

Helemaal akkoord

4
Ik acht het waarschijnlijk dat ik genoeg financiële reserve zal opgebouwd hebben als ik met pensioen ga
40%

5

10%

60%
31%

Helemaal niet akkoord

6

46%

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

14%

Helemaal akkoord

1

2
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Deze ongerustheid wordt gevoed door een wantrouwen

Opmerkelijk is dat vrouwen zich meer dan mannen zorgen

ten opzichte van het pensioenstelsel: 53% geeft aan er geen

maken en somberder naar het financiële aspect van het

te ver trouwen in te hebben dat de overheid het pensioen

pensioen aankijken.

zal kunnen blijven uitbetalen. Ongeveer eenzelfde percentage
heeft evenmin ver trouwen dat het wettelijk pensioen zal
volstaan om de gewenste levensstandaard te behouden.

3

Ik vertrouw erop dat de overheid onze pensioenen kan blijven uitbetalen, ook wanneer ik op pensioen ga
47%

53%
14%

33%

Helemaal niet akkoord

41%

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

12%

Helemaal akkoord

4
Ik reken erop dat het wettelijk pensioen zal volstaan om mijn gewenste levensstandaard te kunnen behouden
49%

5

51%
15%

Helemaal niet akkoord

6

34%

38%

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

13%

Helemaal akkoord

1
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4.2.3. Rol van de aanvullende pensioenen

2

De respondenten zien de pensioenopbouw als een gedeelde verantwoordelijkheid. Ze
achten zowel de overheid (86%), de werkgever (80%) als zichzelf (76%) verantwoordelijk
voor de opbouw van een degelijk pensioen.

3

Ik vind dat de overheid er moet voor zorgen dat ik een degelijk pensioen heb
14%
3%

86%
11%

53%

Helemaal niet akkoord

33%

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

Helemaal akkoord

4
Ik vind dat mijn werkgever moet bijdragen aan mijn pensioen
20%

5

3%

80%
17%

Helemaal niet akkoord

6

59%

Eerder niet akkoord

21%

Eerder akkoord

Helemaal akkoord

1

2

3

Jaarverslag 2021 / De jongerenenquête van PensioPlus

Een significante groep (54%) is dan ook bereid om bij

Het is noodzakelijk dat werknemers over de nodige kennis van de

loononderhandelingen een loonstijging af te staan voor een beter

2e pensioenpijler beschikken om sterker te kunnen inzetten op

aanvullend pensioen.

het aanvullend pensioen.

Ik ben zelf medeverantwoordelijk voor een degelijk pensioen
23%
4%

76%
19%

59%

Helemaal niet akkoord

Eerder niet akkoord

17%

Eerder akkoord

Helemaal akkoord

4
Ik ben bereid om bij loononderhandelingen een loonstijging af te staan in ruil voor een beter aanvullend pensioen
46%

5

9%

54%
37%

Helemaal niet akkoord

6

43%

Eerder niet akkoord

Eerder akkoord

11%

Helemaal akkoord

1
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4.2.4. Aanvullend pensioen als
investeringsvehikel

2

Het gezamenlijke kapitaal van de aanvullende pensioenen
bedraagt maar liefst 92 miljard EUR en is zo erg relevant als
investeringsvehikel voor verschillende maatschappelijke
doeleinden.

3

De invloed van de coronacrisis is duidelijk te merken bij
de respondenten wanneer hen gevraagd wordt in welke mate
de investeringen van pensioeninstellingen kunnen bijdragen tot
verschillende domeinen.

4

Hieruit blijkt dat er bij de jongere generatie een groot draagvlak is
voor investeringen voor de relance van de economie. Investeringen
in de gezondheidszorg genieten zelfs een nog groter draagvlak.

5

6

1
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In welke mate denk je dat investeringen van Pensioeninstellingen kunnen bijdragen tot ... ?

2

Gezondheidszorg
Economische groei
(zoals relance economie)

3

4

5%

5%

22%

56%

28%

18%

54%

13%

Innovatie

6%

34%

51%

9%

Mobiliteit

6%

35%

49%

10%

47%

11%

Initiatieven die het milieu
ten goede komen
Structurele infrastructuur

8%

7%

34%

38%

48%

5
Absoluut niet

6

Eerder niet

Eerder wel

Absoluut wel

7%

1
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4.3. En nu?
2

3

4

5

6

De studie toont aan dat de jongere generatie onvoldoende

PensioPlus benadrukt naar aanleiding van deze jongerenenquête

kennis van en vertrouwen heeft in het pensioensysteem. Het is

dat het pensioen gaat over solidariteit en verantwoordelijkheid. De

belangrijk hen een stem te geven in het pensioendebat en ervoor

overheid en de pensioeninstellingen delen een gemeenschappelijk

te zorgen dat er ook bij hen draagvlak is, ook voor de 2e pijler.

doel: het veiligstellen van een comfortabel pensioeninkomen. Het

Alle stakeholders hebben hierin een rol te vervullen, door

is belangrijk de krachten te bundelen in het pensioendebat.

informatie op een laagdrempelige wijze ter beschikking

Om zo samen volwaardige oplossingen aan te bieden en

te stellen en de rol van de 2e pijler naar de voorgrond

het vertrouwen in het pensioen te vergroten. Leesbaarheid,

te brengen. Jongeren moeten aan de start van hun carrière

voorspelbaarheid en stabiliteit met respect van de verworven

voldoende financiële kennis opbouwen en ervan overtuigd worden

rechten spelen hier een essentiële rol in. Vanuit haar rol als

dat het belangrijk is om tijdig een pensioen op te bouwen, zodat

koepelorganisatie wil PensioPlus samen met andere stakeholders

ze zonder financiële zorgen oud kunnen worden.

aan de slag met deze conclusies.

1

2

3

PensioPlus volgt
het wettelijk en
reglementair kader
op de voet

4

5

6

5.1.

Wetgeving

5.2.

Fiscaliteit

5.3.

Circulaires, mededelingen, publicaties en consultaties van de FSMA

5.4.

Commissie voor aanvullende pensioenen

5.5.

Commissie voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

5.6.

Sigedis

5.7.

Overige actualiteit België

5.8.

Europa

1

2

3
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5. PensioPlus volgt het wettelijk en reglementair kader
op de voet
PensioPlus volgt zowel de Belgische als de Europese

hierover en brengt die onder de aandacht van haar leden,

actualiteit rond aanvullende pensioenen op de voet.

van verschillende nationale en internationale organisaties

Samen met haar leden formuleer t PensioPlus standpunten

en van beleidsmakers.

5.1. Wetgeving
4
Hierna vindt u een over zicht van de voornaamste
regelgevende wijzigingen in 2021 op het vlak van aanvullende
pensioenen en IBP’s.

5

6

1
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5.1.1. Maatregelen in het kader
van de COVID-19-pandemie

2

3

tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19pandemie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 2021.
Deze verlengingen hielden in dat de bestaande toestand werd

Behoud van de 2e pijler opbouw bij tijdelijke werkloosheid

verdergezet, zonder bijkomend beslissingsmoment voor de

ten gevolge van COVID-19

inrichters. Dit betekende concreet het volgende:

Op 30 december 2020 werd op de valreep de Programmawet

• Voor inrichters die de automatische verderzetting hadden

van 20 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

geweigerd, werkte deze beslissing verder door. De verplichting

Hiermee werden onder meer de uitzonderlijke maatregelen in het

om de in het pensioenreglement voorziene overlijdensdekking

kader van de COVID-19-pandemie inzake aanvullende pensioenen

te behouden (alsof de werknemers in kwestie nog actief zouden

(cf. wet van 7 mei 2020) verlengd van 30 september 2020 tot 31

zijn) werd eveneens verlengd.

maart 2021.

• Inrichters die nog niet geconfronteerd waren met tijdelijke
werkloosheid in het kader van de COVID-19-crisis en die dus nog

4

Met de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke

geen beslissing in dit kader hadden gecommuniceerd aan hun

ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-

pensioeninstelling, konden dit alsnog doen binnen een termijn van

pandemie, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 april 2021,

30 dagen volgend op een eerste dergelijk geval.

werden de uitzonderlijke maatregelen tot behoud van de 2e pijler

5

• Voor pensioenplannen waar de automatische verderzetting van

opbouw bij tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID-19

toepassing was, liep deze automatisch verder tot en met 31

opnieuw verlengd, tot 30 juni 2021.

december 2021. De inrichters hadden niet de mogelijkheid om
hiervan af te wijken.

Later werden deze maatregelen opnieuw verlengd, deze keer
tot en met 30 september 2021, in de wet van 18 juli houdende

Met de heropflakkering van het virus eind 2021 werden de
maatregelen nogmaals verlengd tot 31 maart 2022.

6

1

2

3
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Uitzonderlijke maatregelen inzake de digitale Algemene

De FSMA werd aangeduid als bevoegde autoriteit voor het

Vergadering

toezicht op de ESG-verordeningen, zoals bijvoorbeeld “Taxonomy”
en Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). De

Op basis van de wet van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke

tenuitvoerlegging van de Europese verordeningen impliceert ook

maatregelen voor IBP’s in het kader van de COVID-19-pandemie

dat de onderzoeksbevoegdheden van de bevoegde autoriteit

konden IBP’s, in het licht van de toenmalige “social distancing”-

worden gedefinieerd, alsook de maatregelen en sancties die zij

maatregelen, o.m. hun Algemene Vergadering op afstand

kan nemen bij inbreuken op de bepalingen van de verordeningen.

houden, ongeacht de bepalingen in de statuten. Deze wet was

Dit werd in o.m. de WIBP geschreven, alsook in de andere

van toepassing van 1 maart 2020 tot en met 30 september

respectievelijke wetgevingen van de financiële sector.

2020. Mede op aandringen van PensioPlus werd deze termijn
(retroactief) verlengd tot 31 december 2021.

Daarnaast bepaalde de wet dat de FSMA voortaan zal
tussenkomen in het uitzonderlijke geval dat een IBP zou
verwikkeld zijn in een faillissementsprocedure, naar analogie met

4

5.1.2. Wet 4 juli 2021 tot omzetting van
Europese richtlijnen en tenuitvoerlegging
van Europese verordeningen over financiële
aangelegenheden
De wet van 4 juli 2021 heeft een aantal (eerder formele)

5

6

wijzigingen aangebracht aan de Wet op de Instellingen voor
BedrijfsPensioenvoor zieningen (“WIBP”).

de andere respectievelijke wetgevingen van de financiële sector.

1
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5.2. Fiscaliteit
2

5.2.1. Effectentaks: IBP’s niet geviseerd
Op 25 februari 2021 werd de wet van 17 februari 2021
houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de

3

effectenrekeningen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad,
met inwerkingtreding op 26 februari 2021.
Deze taks is een jaarlijkse belasting (van 0,15%) op het aanhouden
van een effectenrekening en heeft als heffingsgrondslag de
gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten

4

die worden aangehouden op die effectenrekening. IBP’s en
meer in het algemeen effectenrekeningen aangehouden in het
kader van de noodzakelijke belegging van tegoeden van “2e
pijler”-pensioentoezeggingen, zijn overeenkomstig deze wet niet
aan de taks onderworpen. De niet-geëxternaliseerde 1e pijler
pensioentoezeggingen in de publieke sector (onder bepaalde

5

6

voorwaarden) worden evenmin gevat door de effectentaks. IBP’s
zijn met andere woorden niet gevat.

1

2
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5.3. Circulaires, mededelingen, publicaties en
consultaties van de FSMA
5.3.1. Termijnen voor de rapportering

3

5.3.2. Tweejaarlijks verslag over het aanvullend
pensioen voor zelfstandigen

Op 12 februari 2021 publiceerde de FSMA twee berichten.
De FMSA publiceerde in mei 2021 een tweejaarlijks verslag
Het eerste bericht beschreef de rapporteringstermijnen via

over het aanvullend pensioen voor zelfstandigen, zijnde het vrij

eCorporate en via FiMiS Survey voor de jaren 2021 - 2022 –

aanvullend pensioen voor zelfstandigen (“VAPZ”), het aanvullend

2023.

pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (“WAPBL”) en het
aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijk

4

Het tweede bericht bevatte de thematische lijst van documenten
die de IBP’s, hetzij verplicht, hetzij op vraag van de FSMA op
eCorporate moeten opladen.
PensioPlus informeerde haar leden hierover.

5

6

persoon (“WAPZNP”).

1
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5.3.3. Tweejaarlijks verslag over het aanvullend
pensioen voor werknemers

2

Uit de enquête concludeerde FSMA dat vooral de aangeslotenen
die de pensioenleeftijd naderen het meeste aandacht besteden
aan de informatie over het aanvullend pensioen en dit met het

Begin juni 2021 publiceerde de FSMA haar tweejaarlijks

oog op hun individuele pensioenplanning. Een andere conclusie

verslag over het aanvullend pensioen voor werknemers. Dit

was dat voor aanvullende pensioenen verdere initiatieven met

verslag behandelde voor de eerste keer zowel de sectorale

duidelijke communicatie nodig zijn om mensen te helpen bij hun

pensioenstelsels als de bedrijfspensioenstelsels en VAPW.

pensioenplanning.

De vorige edities waren beperkt tot een bespreking van de

3

Verder vat FSMA de resultaten van dit onderzoek samen als volgt:

sectorstelsels.

• Mypension.be geniet de voorkeur als kanaal voor informatie

5.3.4. Tevredenheidsonderzoek van de FSMA
over de informatie die consumenten krijgen
over het aanvullend pensioen

4

over het aanvullend pensioen.
• Quasi 100% van de respondenten is geïnteresseerd in
informatie over het aanvullend pensioen.
• Top 3 van de gewenste informatie betreft de uitbetalingsfase

Eind 2020 lanceerde de FSMA een tevredenheidsenquête via

omdat men daar geen duidelijk beeld over heeft.

de site mypension.be. Deze tevredenheidsenquête liep over een

• Informatie moet toegankelijk en kort zijn.

tijdspanne van 100 dagen en bereikte 5147 deelnemers .

• Minder dan de helft van de respondenten is geïnteresseerd in

5

informatie over de opbouwfase.
• Pensioeninstelling is eerste aanspreekpunt voor vragen/klachten.

5

6

5

Alle details zijn beschikbaar op de website van de FSMA, zowel de onderzoeksresultaten als een presentatie van dit onderzoek.

1
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5.3.5. Feedback Statement FSMA onderzoek
VAPZ-pensioenfiches

2

De FSMA heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van
de pensioenfiches verbonden aan een VAPZ-overeenkomst. Het
onderzoek ging hierbij niet alleen na of de pensioeninstellingen alle
relevante wettelijke voorschriften naleefden, maar probeerde ook

3

een aantal goede en slechte praktijken in kaart te brengen zodat
deze gedeeld konden worden met de sector.
Het onderzoek focuste zich op de pensioenfiches met betrekking
tot de stand van de pensioenrechten op 1 januari 2018 en is
gebaseerd op 51 ‘unieke’ modelpensioenfiches verspreid over

4

18 verzekeringsondernemingen en 3 IBP’s. In het licht van de
onderzoeksresultaten heeft FSMA een feedback statement opgesteld
met een overzicht van de verplichtingen en aanbevelingen van de
FSMA op het vlak van de informatie die een pensioeninstelling
verschaft via de pensioenfiche aan aangeslotenen van een
pensioenovereenkomst in het kader van de WAPZ. Dit overzicht

5

werd tenslotte aangevuld met een onderzoeksverslag met een
ruimere kadering van de bevindingen en de verplichtingen en
aanbevelingen.

6

1
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5.3.6. FSMA-onderzoek naar de onafhankelijke
werking van de actuariële functie bij IBP’s

2

IBP van de actuariële functie enerzijds en operationele taken
of consultancyopdrachten anderzijds, voor zover die taken of
opdrachten relevant zijn voor de actuariële functie of binnen haar

FSMA publiceerde eind oktober 2021 een onderzoeksverslag

controledomein vallen.

naar de onafhankelijke werking van de actuariële functie bij IBP’s,

3

4

5

6

gebaseerd op inspecties die FSMA uitvoerde tussen augustus 2020

De FSMA gaf in dit verslag meer toelichting bij de kwalificatie

en januari 2021 bij 13 IBP’s en hun dienstverlener belast met de

van een dergelijk potentieel belangenconflict in het kader van de

actuariële functie.

uitoefening van de actuariële functie en van andere werkzaamheden
door perso(o)n(en) die de actuariële functie vervul(t)(len).

Het opzet van deze specifieke inspectieronde was te bekijken

Verder formuleerde de FSMA een aantal goede praktijken en

hoe IBP’s en hun dienstverleners omgaan met het potentiële

verbeterpunten. IBP’s, dienstverleners en inzonderheid alle personen

belangenconflict dat kan voortvloeien uit het samengaan in hoofde

betrokken bij de actuariële functie kunnen dit alles in overweging

van dezelfde dienstverlener van de uitoefening voor eenzelfde

nemen bij het uitwerken van hun beleid en organisatie.

1
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5.4. Commissie voor aanvullende pensioenen
2

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen bracht in 2021

aan de burger van informatie aangaande de pensioenrechten

geen nieuwe adviezen uit. Desondanks kwam de Commissie in

zowel voor de 1e als de 2e pijler, via het digitale platform

de loop van 2021 regelmatig bijeen.

mypension.be. Het resultaat van deze oefening over administratieve
vereenvoudiging wordt uitgebracht in de vorm van een advies,

3

4

In het verlengde van de afspraken binnen het regeerakkoord,
startte ze een reflectieoefening inzake de administratieve
vereenvoudiging in de 2e pijler. Hiertoe konden de verschillende

Op vraag van de minister van Pensioenen boog de commissie

delegaties werknemers, werkgevers en experten hun voorstellen

zich ook over de opportuniteit van het al dan niet voorzien van

van administratieve vereenvoudiging oplijsten. Daarnaast werd

de mogelijkheid tot opname van de aanvullende pensioenreserves

ook Sigedis aan het woord gelaten als belangrijke partner in

in geval van “particular hardship”. Daarnaast organiseerde de

de administratieve organisatie van de 2e pijler: voor wat betreft

commissie nog informatieve vergaderingen, bijvoorbeeld inzake de

enerzijds het beschikbaar stellen aan de pensioeninstellingen van

impact op aanvullende pensioenen ingeval een pensioeninstelling in

informatie die zich al in het netwerk van de kruipuntbank voor

moeilijkheden is.

sociale zekerheid bevindt en anderzijds het ter beschikking stellen

5

6

hetwelk in de loop van 2022 wordt verwacht.

1

2

3
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5.5. Commissie voor het vrij aanvullend pensioen voor
zelfstandigen
De Commissie voor het vrij aanvullend pensioen voor

administratieve vereenvoudiging, de kosten en over de

zelfstandigen bracht in 2021 geen nieuwe adviezen uit.

opportuniteit van een mogelijke aanwending van pensioenreserves
in uitzonderlijke omstandigheden (“particular hardship”).

Wel boog de Commissie zich over verschillende pensioendossiers
voor zelfstandigen. De Commissie werd o.m. bevraagd omtrent
de verdere democratisering van de 2e pijler voor zelfstandigen,

4

5

6

Het mandaat van PensioPlus werd in 2021 hernieuwd.

1
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5.6. Sigedis
2

5.6.1. Uitbreiding van de gegevens door Sigedis

van aanvullende pensioenen (“DB2P”). Voorlopig wordt dit beheerd
door het Pensioenkadaster.

In 2021 werd de informatie die Sigedis bezorgt aan de
pensioeninstellingen uitgebreid.

3

4

Hiervoor werd een unieke en multifunctionele aangifte van
betalingen uitgewerkt die in gebruik genomen zal worden vanaf

Om te kunnen genieten van een gunstige belastingheffing bij

1 januari 2023. De authentieke gegevens worden gecentraliseerd

pensionering vóór de normale wettelijke pensioenleeftijd, moet de

in één databank die als referentie zal dienen voor de gegevens

aangeslotene minstens een volledige loopbaan gewerkt hebben.

over de betalingen van de 2e pijler. Van zodra de betalingen

In het verleden moesten de aangeslotenen zelf attesten aanvragen

in deze DB2P-databank aangegeven zijn, zal Sigedis aan de

bij de Federale Pensioendienst, maar sinds 2021 bezorgt Sigedis

pensioeninstellingen de gegevens uit het rijksregister bezorgen

deze informatie drie maanden voor de pensionering aan de

voor alle begunstigden. Daardoor zullen de pensioeninstellingen

pensioeninstellingen. Bovendien kunnen de pensioeninstellingen deze

niet langer op geregelde tijdstippen een bewijs van leven moeten

informatie ook opvragen in de Sigedis-toepassingen.

vragen.
Tegelijkertijd en op verzoek van PensioPlus, zal het ook mogelijk

5.6.2. Unieke aangifte van uitbetalingen

5

in deze databank zijn aangegeven door een facultatieve aangifte.
Tot op heden beheert Sigedis voornamelijk de informatie over
de opbouwfase van het aanvullend pensioen. In 2021 lag de
prioriteit bij het toevoegen van de uitbetalingen in de databank

6

zijn deze informatie te verkrijgen voor uitkeringen die niet verplicht

1
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5.7. Overige actualiteit België
2
5.7.1. Vragenlijst 2021 voor de evaluatie van de
minimale veiligheidsnormen (gecontroleerd jaar
2020)

3

4

toepassing op alle betrokken organisaties, ongeacht hun activiteit
en specifieke kenmerken.
In het licht van de vervanging van de veiligheidsadviseur door

De minimale normen bepalen de basisprincipes van

de functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”), hebben

informatiebeveiliging die verplicht zijn voor elke instelling van

Sigedis en de Kruispuntbank samengewerkt om de gegevens

sociale zekerheid, evenals voor elke instelling die deel uitmaakt

van de DPO van de pensioenfondsen te verzamelen. Op basis

van het uitgebreide netwerk en elke organisatie die toegang wil

van deze gegevens werd een uitnodiging gestuurd naar de DPO

hebben tot het netwerk van de Kruispuntbank.

van de organisatie. De uitnodiging werd ook rechtstreeks naar
de contactpersoon van elke organisatie gestuurd, wetende dat

De naleving van deze normen wordt gecontroleerd met behulp

de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse bestuur

van een vragenlijst die door de Kruispuntbank voor evaluatie

verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn instelling.

wordt voorgelegd aan het Sectoraal Comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid. Deze unieke vragenlijst is van

5

6

PensioPlus informeerde haar leden hierover.

1
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5.7.2. Loonakkoord: impact op de aanvullende pensioenen

2

De interprofessionele sociale partners hebben op 25 juni 2021 een afsprakenkader
vastgelegd over verschillende interprofessionele thema’s, waaronder het dossier van de
aanvullende pensioenen. Deze afsprakenkalender werd vervolgens omkaderd door een
eenparig advies van de Nationale Arbeidsraad (Advies nr. 2.237) van 15 juli 2021.

3

4

5

6

Inzake aanvullende pensioenen werden er maatregelen voorzien op 3 niveaus:

1

2

3

HARMONISATIETRAJECT
ARBEIDERSBEDIENDEN

BEHOUD VAN HET
(PARA)FISCAAL REGIME
VAN DE 2E PIJLER

PROBLEMATIEK VAN
DE ZIV-BIJDRAGEN EN
DE KLEINE RECHTEN

Lees meer

Lees meer

Lees meer

1

2
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HARMONISATIETRAJECT ARBEIDERS-BEDIENDEN
Het advies voorziet een verlenging van de zogenaamde “standstillperiode” tot 1 januari 2030
(in plaats van 1 januari 2025). De uiterste datum waarop de sectorale CAO’s die een einde

3

zullen stellen aan het onderscheid tussen arbeiders en bedienden moeten worden neergelegd,
wordt eveneens verdaagd van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027. De wijziging van de WAP werd
uitgevoerd door de wet van 12 december 2021.
In zijn aanbeveling nr. 29 roept de Raad in het kader van de sectorale onderhandelingen 2021-2022 op
om een concrete inspanning te leveren met het oog op de harmonisatie van de aanvullende pensioenen

4

arbeiders en bedienden. Vanaf de volgende loonakkoorden in de periode 2023-2028 zal, in de
sectoren en/of ondernemingen die met de problematiek te maken hebben, een stuk van de toekomstige
loonmarges (minstens 0,1 procent) verplicht moeten worden besteed aan de harmonisering. Dit mondde
uiteindelijk uit in het afsluiten van de CAO nr. 158 van 15 juli 2021 tot toewijzing van een deel van de
loonmarge aan het wegwerken van het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende
pensioenen (algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 16 september 2021, gepubliceerd in

5

6

het BS van 4 oktober 2021).

1
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2

3

BEHOUD VAN HET (PARA)FISCAAL REGIME VAN DE 2E PIJLER
Om de rechtszekerheid en voorspelbaarheid te verzekeren, vraagt de Raad om de bestaande
fiscale en parafiscale regels van de 2e pijler te behouden. Deze standstill betreft zowel de
opbouw- als decumulatiefase. Tevens vraagt de Raad uitdrukkelijk dat de keuze in hoofde

4

5

6

van een werknemer om het aanvullend pensioen te laten uitbetalen in kapitaal of rente, wordt
behouden.

1
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2

3

PROBLEMATIEK VAN DE ZIV-BIJDRAGEN
EN DE KLEINE RECHTEN
De Raad zal met de hulp van de Federale Pensioendienst een oplossing voorstellen om de
ongewenste gevolgen van de inhouding van de ZIV-bijdrage te verhelpen. In sommige gevallen
leidt de inhouding van de ZIV-bijdrage (op de som van het wettelijk en aanvullend pensioen) tot
een lager netto wettelijk pensioen dan zonder uitkering van het aanvullend pensioen.

4

Er zal ten slotte een oplossing worden gezocht voor de problematiek van de kleine
pensioenrechten (< 150 EUR) en de korte contracten (< 6 maanden) om het administratief
beheer te vereenvoudigen met behoud van de rechten van de aangeslotenen en het verschaffen
van informatie aan de aangeslotenen.

5

6

1
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Minister Lalieux heeft bevestigd
dat ze de afspraken van de sociale

2

partners zal respecteren. Haar
plannen voor de 2e pijler in het

5.7.5. Impact op de 2e pijlerpensioentoezegging
in het kader van de wijziging van het
loonplafond voor de berekening van de
wettelijke pensioenen

kader van haar voorgenomen

Bekijk de punten

3

pensioenhervorming liggen dan

In het kader van de pensioenhervormingen besliste de overheid

ook in het verlengde hiervan. De

het plafond voor de berekening van de wettelijke pensioenen te

belangrijkste punten met betrekking

verhogen met 4,43% voor 2021 en 2.38% voor 2022,2023 en

tot de 2e pijler zijn de volgende:

2024, samen goed voor een verhoging met 12,06%. Dit brengt
het plafond dat begin 2021 60.026,75€ bedroeg, eind 2024 op
67.266,74€, nog te verhogen met eventuele indexaanpassingen.

5.7.4. PensionStat.be

4

De impact van de verhoging van het loonplafond werd
uitvoerig geanalyseerd zowel in de algemene als in de meer

Op initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ

gespecialiseerde pers en was ook het onderwerp van een

werd het online platform Pensiostat.be gecreëerd. Dit platform

actualiteitscollege aan de KU Leuven.

biedt actuele statistieken, toegankelijk voor een breed publiek,

5

van burgers tot pensioenexperten. Naast kerncijfers over het

PensioPlus voegde al deze analyses samen. De belangrijkste

wettelijk en aanvullend pensioen, publiceert PensionStat.be ook

conclusie daarvan was dat de meeste werknemers niet

studies en nieuws over de sector. Vanuit het platform worden ook

geïmpacteerd worden door deze maatregel. Enkel de werknemers

nieuwsupdates verstuurd.

van wie het pensioengevend loon zich voor de toekomstige
loopbaanjaren boven het loonplafond situeert zullen hier de

6

1

2

Jaarverslag 2021 / PensioPlus volgt het wettelijk en reglementair kader op de voet

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN MET BETREKKING
TOT DE 2E PIJLER ZIJN DE VOLGENDE:
1.

Er zal worden bekeken welke rol de 2e pijler kan spelen in het kader van de verhoging van de
vervangingsratio (de verhouding tussen het pensioen en het laatste loon).

2.

Een verdere veralgemening van het aanvullend pensioen zal worden onderzocht, met specifiek de
vraag hoe we zo snel mogelijk kunnen evolueren naar een veralgemeende minimumbijdrage van 3%

3

van het loon als aanvullende pensioenpremie.
3.

Een langetermijnvisie voor MyPension zal worden ontwikkeld met een bijzondere aandacht voor de
informatieversterking met betrekking tot de 2e pijler.

4.

Meer transparantie: enerzijds zullen de informatieverplichtingen gelijk worden gemaakt onafhankelijk
van het type van pensioeninstelling, IBP of verzekeringsonderneming en anderzijds zal er meer
inzage worden gegeven in de kosten. De facto komt dit neer op het doortrekken van de IORP II-

4

bepalingen aangaande het pensioenoverzicht ook voor de verzekerde pensioentoezeggingen.
5.

In het kader van de modernisering van de gezinsdimensie van (aanvullende) pensioenen zal de
pensioensplit worden onderzocht.

6.

Er moet een oplossing worden uitgewerkt voor de problematiek van de ZIV-bijdragen (zoals
voorzien in het sociaal kader - zie hiervoor).

5

7.

Er zal ten slotte een onderzoek gevoerd worden om de bestaande reglementering (zoals
bijvoorbeeld de 80%-regel en de Wijninckxbijdrage) beter te controleren alsook beter de excessen
te vermijden.

6
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2
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impact van ondervinden. Volgens cijfers van Sigedis gaat het voor

Daarom, en ook omdat deze publicatie, net zoals het rapport

2021 over 12,6% van de actieve werknemers.

van het Rekenhof van november 2020, een negatieve perceptie
van de 2e pijlerpensioenen creëert, vroeg PensioPlus, samen

Verder wees PensioPlus erop dat de wijziging enkel een impact

met Assuralia (de vereniging van Belgische verzekeraars) een

heeft op het aanvullend pensioen, als (i) de pensioentoezegging

bijkomende analyse aan PwC.

refereert naar een spilbedrag én als (ii) dit spilbedrag ook direct

3

verbonden is aan het loonplafond voor de berekening van het

Een belangrijke conclusie was dat de effectieve overheidskost

wettelijk pensioen.

van de 2e pijler ongeveer de helft bedraagt van het door het
Planbureau vermelde bedrag van 3 miljard EUR. De kost bedraagt

PensioPlus informeerde haar leden over deze conclusies en blijft

zelfs minder dan een derde als er in de berekeningen rekening

dit dossier verder opvolgen.

wordt gehouden met het feit dat werkgevers en zelfstandigen
(toch minstens gedeeltelijk) zouden uitwijken naar fiscaal meer
interessante alternatieven.

4

5.7.6. Uitgaven voor 2e pijlerpensioenen:
working paper Planbureau

Daarenboven stellen PensioPlus en Assuralia vast dat de rapporten
van het Planbureau en het Rekenhof geen melding maken

5

In mei 2021 verscheen een onderzoek van het Planbureau naar de

van de solidariteit in het wettelijk pensioensysteem boven het

doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake de aanvullende

pensioenplafond; boven deze grens worden er immers geen

pensioenen. Deze working paper riep zelf op tot verder

wettelijke pensioenrechten opgebouwd, niettegenstaande de

onderzoek om de studie op een aantal punten verder te verfijnen

sociale zekerheidsbijdragen integraal verschuldigd blijven. Het

en uitbreiden.

is niet de bedoeling deze solidariteit in vraag te stellen, wel
om er rekening mee te houden teneinde de kost van de 2e
pijlerpensioenen in een juiste context te plaatsen. Berekeningen

6

1

2
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van deze solidariteit tonen aan dat de sociale bijdragen die boven

van de bijdragen in 2019”. Hieruit bleek dat in 2019, 76%

het loonplafond geheven worden op de werknemerslonen hoger

van alle werknemers in België het vooropgestelde minimale

liggen dan de overheidskost van de 2e pijler.

bijdragepercentage van 3% niet haalde. 36% van de werknemers
had nog geen 2e pensioenpijler of bouwde niet langer actief

PensioPlus informeerde haar leden hierover en bezorgde hun de

aanvullende pensioenrechten op en voor 40% van de werknemers

analyse van de working paper, de ramingen inzake het wettelijk

is de 2e pijler niet voldoende hoog. Om een bijdragepercentage

pensioen en een covernota, opgesteld samen met Assuralia.

van 3% te bekomen voor alle werknemers zijn serieuze
inspanningen nodig.

5.7.7. Rapport 3%

Dit themarapport toont duidelijk de nood aan om de 2e pijler
verder te verbreden en verdiepen.

In het Regeerakkoord van 2020 is de intentie opgenomen om

4

de 2e pensioenpijler te veralgemenen en samen met de sociale

PensioPlus blijft in dit kader wijzen op de noodzaak van een

partners te bekijken hoe elke werknemer zo snel mogelijk gedekt

“en-en-verhaal” - een regime dat een solide wettelijk pensioen

zou kunnen worden door een aanvullend pensioenplan dat een

combineert en aanvult met een brede en diepe 2e pijler – om

bijdrage van minstens 3% van het brutoloon omvat.

te zorgen voor een adequaat pensioeninkomen voor iedereen. De
Belgische pensioenfondsen hebben hierin een instrumentele rol te

In juli 2021 publiceerde Sigedis een themarapport “Aanvullende
pensioenopbouw bij werknemers in België. Deelname en hoogte

5
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vervullen.
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5.8. Europa
2

5.8.1. Sustainable Finance
Disclosure Regulation (“SFDR”)

medegedeeld op de website, de periodieke rapporten en in
de precontractuele documenten. De informatie die volgens de
verordening op de website moet worden aangeboden kan, op basis

3

Op 10 maart 2021 werd de Europese verordening rond

van IORP II, ook op papier worden voorzien. Conform een eerdere

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële

IORP II bepaling is het hier eerder van belang dat de aangeslotenen

dienstensector van 27 november 2019 van toepassing. Doordat

hiervan kennis kunnen nemen, al dan niet op hun vraag.

pensioenfondsen ook als “financiële marktdeelnemer” worden
beschouwd, werd deze verordening ook op hen van toepassing.

In de verordening was voorzien dat de betrokken Europese
toezichthouders voor 30 december 2020 de technische specificaties

4

5

6

De verordening legt vereisten op over informatieverschaffing aan

zouden bekend maken, maar hiervoor werd uitstel verleend

eindbeleggers aangaande de duurzaamheid van de beleggingen

omdat een consultatie over die technische specificaties heel wat

teneinde hen toe te laten geïnformeerde investeringsbeslissingen

kritische opmerkingen losweekte uit de betrokken sectoren. Op 4

te nemen. Bovendien moet meer transparantie ook toelaten dat

februari 2021 publiceerden de Europese toezichthouders hun finaal

stakeholders inzage krijgen in eventuele ongunstige effecten van

rapport over de “draft regulatory technical standards” en op 25

investeringen op de zogenaamde “ESG factoren” (milieu-, sociale en

februari 2021 lichtten ze in een gemeenschappelijke verklaring hun

governance factoren).

verwachtingen toe rond de toepassing van deze verordening, om
een effectieve en consistente invoering in Europa te bewerkstelligen.

Deze informatieverschaffing gebeurt zowel op entiteitsniveau

Op 22 oktober 2021 werd het “Final Report on draft Regulatory

(de IORP) als op productniveau (het pensioenplan). Er worden

Technical Standards with regard to the content and presentation of

verplichtingen opgelegd over de informatie die moet worden

disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation

1

2
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(EU) 2019/2088” gepubliceerd. De Europese toezichthouders

ingevoerd om de negatieve gevolgen van centrale clearing van

ontwikkelden via het Joint Committee technische reguleringsnormen

derivatencontracten voor het pensioeninkomen van toekomstige

met betrekking tot de inhoud en presentatie van bekendmakingen.

gepensioneerden te vermijden en om tijd te bieden om
haalbare oplossingen te ontwikkelen voor de overdracht door
pensioenregelingen van contanten en andere zekerheden dan

5.8.2. Verlenging vrijstelling
clearingverplichting met 1 jaar

3

4

De Commissie heeft de bevoegdheid die overgangsperiode
In artikel 89, lid 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012 was bepaald

tweemaal te verlengen, telkens met een jaar, indien zij concludeert

dat tijdens een overgangsperiode tot en met 18 juni 2021, de in

dat nog geen dergelijke haalbare oplossingen zijn ontwikkeld

artikel 4 van die verordening vastgestelde clearingverplichting niet

en dat de negatieve gevolgen van het centraal clearen van

van toepassing is op otc-derivatencontracten waarvan objectief

derivatencontracten voor het pensioeninkomen van toekomstige

kan worden aangetoond dat ze beleggingsrisico’s verminderen die

gepensioneerden ongewijzigd zijn. De Commissie heeft op 6

rechtstreeks met de financiële solvabiliteit van pensioenregelingen

mei 2021 beslist tot verlenging van de overgangsperiode tot 18

verband houden, noch op entiteiten die zijn opgericht met als

juni 2022. PensioPlus meent dat waarschijnlijk nog een tweede

doel de leden van pensioenregelingen te compenseren wanneer

verlenging met een jaar nodig zal zijn.

een pensioenregeling in gebreke blijft. Die overgangsperiode was

5

6

contanten als variatiemarge.

1
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5.8.3. EIOPA

EIOPA gaf de stakeholders de mogelijkheid te reageren op de
Discussion Paper. PensioPlus informeerde haar leden daarover en

2

5.8.3.1. Stress-testing IORPS

droeg bij aan het gezamenlijk antwoord van PensionsEurope en AEIP.

Op 22 juni 2021 publiceerde EIOPA de “Discussion Paper.
Methodological Framework for Stress-Testing IORPs”.

5.8.3.2. EIOPA Financial Stability Report 2021
EIOPA publiceerde het 2021 Financial Stability Report. Daarin valt

3

Het doel was om meer geschikte tools en horizontale analyses

onder meer te lezen dat de COVID-19-pandemie, ondanks de

te ontwikkelen. EIOPA bouwde hierbij voort op de opgedane

aanzienlijke overheidssteun, nog steeds kan leiden tot stijging van

expertise in het methodologisch kader voor stresstests aan de kant

de werkloosheid en corporate kredietverlagingen, wat een negatief

van de verzekeringen, met name voor “nieuwe” en opkomende

effect zou hebben op de verzekerings- en pensioensector. Maar de

risico’s, zoals milieurisico’s. EIOPA kwam daarmee tegemoet aan de

pandemie heeft ook het cruciale belang van een gecoördineerde

nood aan analyses die de kenmerken van zowel DB- als DC-IBP’s

aanpak door de nationale bevoegde autoriteiten aangetoond.

adequaat kunnen weergeven.

4

Door het uitgebreide reporting framework, kan EIOPA de
Het methodologische kader bevat theoretische en praktische regels,

beoordeling van de risico’s en de financiële situatie van de Europese

leidraden en mogelijke benaderingen. EIOPA verwacht dat deze

pensioensector verbeteren. EIOPA benadrukt nog dat in heel 2020

aanpak de stresstesten efficiënter zal maken. De paper introduceert

de dekkingsgraden stabiel zijn gebleven op ongeveer 100%.

een toolbox-benadering, met analytische tools en benaderingen

5

6

die geschikt zijn voor de kenmerken van beide soorten IBP’s. Het

Verder gaat het Report uitgebreid in op opkomende risico’s, zoals

gebruik van de tools kan afgestemd worden op de specifieke

cyber- en klimaatrisico’s. PensioPlus informeerde haar leden over

doelstelling van de stresstest.

de publicatie en de inhoud van dit Report.

1

2
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5.8.3.3. EIOPA consultations

5.8.3.4. EIOPA’s report on cross-border schemes

In april 2021 lanceerde EIOPA twee consultaties over IBP’s:

Begin december 2021 publiceerde EIOPA een rapport over de

de “draft opinion on the supervisory reporting of costs and

laatste evoluties in grensoverschrijdende pensioenregelingen bij

charges of IORPs” en de “draft opinion on the supervision of risk

IBP’s. Dit is eigenlijk een verderzetting van het ruimere Market

assessment by IORPs providing DC schemes”.

Development Report van EIOPA
over alle soorten IBP’s, dat

3

PensioPlus nam deel aan beide consultaties en informeerde haar

de laatste keer gepubliceerd

leden over de ingenomen standpunten.

werd in 2017. EIOPA wil deze
oefening, met de focus enkel op

EIOPA’S OPINION ON COSTS
AND CHARGES OF IORPS

grensoverschrijdende IPB’s, jaarlijks
herhalen.
PensioPlus informeerde haar leden

4

Lees meer

EIOPA’S OPINION ON THE SUPERVISION OF RISK
ASSESSMENT BY IORPS PROVIDING DC SCHEMES

5
Lees meer

6

over dit rapport.

Bekijk de belangrijkste
bevindingen

1
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2

EIOPA’S OPINION ON COSTS AND CHARGES OF IORPS
Op 7 oktober 2021 verscheen EIOPA’s “Opinion on the supervisory reporting of costs and

3

charges of IORPs”.
EIOPA wil komen tot een transparant en uitgebreid overzicht van de kosten en lasten, niet alleen voor de
IPB, maar ook voor de sociale partners en de toezichthouders. Zo kunnen zij de prijs-kwaliteitverhouding
beoordelen door de kosten te koppelen aan de risico’s en rendementen en kunnen zij zich een beeld
vormen van de betaalbaarheid van de pensioenregeling.

4

EIOPA is ook voorstander van een procedure om de toezichtkosten te toetsen, met inbegrip van de
gesprekken met de raad van bestuur van de IBPs.
PensioPlus betreurt dat in de definitieve tekst veel door de Europese pensioensector geuite zorgen niet
zijn overgenomen. PensioPlus is bijvoorbeeld van mening dat de verwachtingen rond toezicht van EIOPA

5

6

kunnen zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de kosten en compliance-lasten voor de IBP’s.

1

2

3
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DE “DRAFT OPINION ON THE SUPERVISION OF RISK ASSESSMENT
BY IORPS PROVIDING DC SCHEMES”
De “draft opinion on the supervision of risk assessment by IORPs

de IORP II-richtlijn. Deze richtlijn vereist geen kwantitatieve beoordeling

providing DC schemes” geeft richtlijnen voor het toezicht op de

van het operationele risico en daarom valt een advies van EIOPA over dit

beoordeling van langetermijnrisico’s door IBP’s, op basis van een

onderwerp buiten het toepassingsgebied van IORP II.

risicogebaseerde en proportionele benadering. De focus ligt op twee
aspecten van DC-risicobeheer:

• het aan de IBP is om te bepalen of er behoefte is aan het gebruik van
pensioenprognoses ter aanvulling op het lopende risicobeheer.
• er de voorkeur aan te geven dat het advies alleen betrekking zou hebben

4

1.

het gebruik van kwantitatieve elementen in operationeel risicobeheer;

op IBP’s waarbij de deelnemers en begunstigden alle beleggingsrisico’s

2.

het gebruik van prognoses van het toekomstige pensioeninkomen bij

dragen.

de beoordeling van langetermijnrisico’s vanuit het perspectief van

• in ieder geval ernstig bezwaar te maken tegen de invoering van een

deelnemers en begunstigden, ook in interactie met het vaststellen van

nieuwe definitie van DC-regelingen. Elke regeling waarbij de IBP

hun risicotolerantie en het ontwerp van beleggingsstrategieën.

of de bijdragende onderneming een garantie biedt, is volgens alle
internationale definities een DB-regeling en moet ook in de toekomst

5

6

In haar reactie gaf PensioPlus aan:

als zodanig worden beschouwd. Een nieuwe definitie zal alleen maar

• het ermee eens te zijn dat, wanneer overeenkomstig de voorwaarden

tot verwarring leiden. Op dit soort regelingen moet volgens PensioPlus

van de pensioenregeling deelnemers en begunstigden risico’s dragen,

niet hetzelfde risicobeheer worden toegepast, aangezien de verdeling

het risicobeheersysteem deze risico’s ook vanuit het oogpunt van de

van het risico tussen sponsor, IBP, deelnemers en begunstigden totaal

deelnemers en begunstigden in aanmerking moet nemen overeenkomstig

verschillend is.

1

2
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DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN UIT HET RAPPORT ZIJN:
1.

Eind 2020 waren er 33 grensoverschrijdende IBP’s actief in de EER. Dit

4.

grensoverschrijdende activiteiten.

is een aanzienlijke daling in vergelijking met de situatie eind 2017, toen
er 73 actieve grensoverschrijdende IBP’s waren. Deze ontwikkeling moet

5.

3

4

6

Defined Benefit (“DB”)-regelingen blijven het hoofdtype regeling dat
door grensoverschrijdende IBP’s hanteren.

7.

Grensoverschrijdende IBP’s die door meerdere, niet-verbonden

regelingen van het VK niet worden meegenomen in de resultaten van

werkgevers worden gebruikt, nemen toe in vergelijking met het

2017 - blijkt dat het aantal actieve grensoverschrijdende IBP’s licht is

Market Development report van 2017. Eind 2020 hadden ongeveer

gestegen, van 31 (eind 2017) tot 33 (eind 2020). Maar zelfs wanneer

33 procent van de grensoverschrijdende IBP’s meerdere werkgevers.

deze nuance in aanmerking wordt genomen, moet men toegeven

In totaal hebben de 33 grensoverschrijdende IBP’s 1.554 bijdragende

dat deze bescheiden groei de conclusie van het Market Development

ondernemingen.

report van 2017 lijkt te bevestigen in die zin dat het aantal

5

6.

uit de Europese Unie weerspiegelt. Wanneer deze vergelijking op de
juiste basis wordt gemaakt - namelijk wanneer de grensoverschrijdende

14 lidstaten hebben geen actieve grensoverschrijdende IBP’s en
benutten de mogelijkheden van de interne markt dus niet.

echter in de juiste context worden geplaatst, aangezien deze daling
voornamelijk te wijten is aan Brexit en louter het vertrek van het VK

Nederland is het gastland met het grootste aantal

8.

Grensoverschrijdende IBP’s binnen de EER hebben ongeveer

grensoverschrijdende IBP’s sinds 2010 niet meer is toegenomen en dat

70.000 deelnemers en uitkeringsgerechtigden. België is als thuisland

niet werd verwacht dat het aantal nog aanzienlijk zou groeien.

goed voor 65% van alle leden en uitkeringsgerechtigden van

2.

Er was een uitbreiding van het aantal gastlanden in vergelijking met 2017.

grensoverschrijdende IBP’s.

3.

België blijft de lidstaat van herkomst met de breedste geografische

9.

Grensoverschrijdende IBP’s zijn goed voor meer dan 11,3 miljard EUR

spreiding van grensoverschrijdende activiteiten, met 12 lidstaten van

aan activa, tegen 10,5 miljard EUR aan passiva. Het overgrote deel van

ontvangst. België is ook de lidstaat van herkomst van de meeste leden

de activa en passiva (9,5 miljard EUR) kan worden toegewezen aan

en uitkeringsgerechtigden van grensoverschrijdende IBP’s.

grensoverschrijdende IBP’s met als thuisland België.

1
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5.8.4. IORP II-review

2

3

In de IORP II-richtlijn is opgenomen dat uiterlijk op 13 januari
2023 de Commissie overgaat tot evaluatie van deze richtlijn en

Op 22 maart 2021 werd, na goedkeuring door het Europese

het opstellen van een verslag over de tenuitvoerlegging en de

Parlement en de Raad op 22 maart 2021, de Gedelegeerde

doeltreffendheid ervan. Dat verslag wordt aan het Europees

Verordening (EU) 2021/473 van de Commissie van 18

Parlement en de Raad voorgelegd. De richtlijn bepaalt verder dat

december 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1238

in deze evaluatie wordt ingegaan op:

van het Europees Parlement en de Raad met technische
reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor

• de adequaatheid van deze richtlijn vanuit een prudentieel en
governance oogpunt;

4

5.8.5. PEPP level-2 maatregelen gepubliceerd
in het Publicatieblad van de Europese Unie

informatiedocumenten, voor de in het kostenplafond begrepen
kosten en vergoedingen, en voor risicolimiteringstechnieken voor

• grensoverschrijdende activiteit;

het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct gepubliceerd in

• de ervaringen die zijn opgedaan bij de toepassing van

het Publicatieblad van de Europese Unie.

deze richtlijn en het effect ervan op de stabiliteit van de
pensioenfondsen;
• het pensioenoverzicht.

Hierdoor zal de Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees
Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees
persoonlijk pensioenproduct (“PEPP”) op 22 maart 2022 in

In 2021 startte PensioPlus met een evaluatie van de richtlijn op
deze punten. Ook de Europese koepelverenigingen nemen de

5

6

implementatie van de richtlijn onder de loep. Deze evaluatie zal
ook in 2022 worden voortgezet.

werking treden.

1

2

Jaarverslag 2021 / PensioPlus volgt het wettelijk en reglementair kader op de voet

5.8.6. Rapporten van de Europese
Commissie over pensioenen

5.8.7. OESO-publicaties: Pensions
at a Glance 2021

Tussen mei en juni 2021 publiceerde de Europese Commissie

De 2021-editie van Pensions at a Glance belicht de

twee belangrijke rapporten over pensioen.

pensioenhervormingen die de OESO-landen de afgelopen
twee jaar hebben doorgevoerd. Een specifiek hiervoor

3

Het eerste, “The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary

toegevoegd hoofdstuk bespreekt bovendien automatische

Projections for the EU Member States (2019-2070)” biedt een

aanpassingsmechanismen in pensioenstelsels in OESO-landen,

gedetailleerd overzicht van economische en budgettaire projecties

het nut en de beperkingen van deze beleidsinstrumenten en

voor de EU-lidstaten.

suggereert manieren om ze te verbeteren om het vermogen
van pensioenstelsels om hun doelstellingen te verwezenlijken te

Het tweede, het “2021 Pension Adequacy Report”, wil

vergroten.

een comparatieve analyse bieden van de mate waarin de

4

pensioensystemen in de Europese Unie oudere mensen toelaten

Deze editie actualiseert ook informatie over de belangrijkste

op pensioen te gaan met een inkomen dat nu en in de toekomst

kenmerken van pensioenvoorzieningen in de OESO- en G20-

voldoende hoog is, rekening houden met pensioenhervormingen,

landen en geeft prognoses van het pensioeninkomen voor de

onderliggende veranderingen en zowel huidige als toekomstige

werknemers van vandaag. Hij biedt indicatoren voor het ontwerp

uitdagingen in onze maatschappijen.

van pensioenstelsels, pensioenrechten, de demografische en
economische context waarin pensioenstelsels functioneren,

5
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inkomens en armoede van ouderen, de financiën van
pensioenstelsels en particuliere pensioenen.

1

2

PensioPlus informeert,
vormt en netwerkt

3

6.1.

Deelnemers aan de activiteiten van PensioPlus in 2021

6.2.

Publicaties en actualiteit

6.3.

Voorlopige resultaten financiële enquêtes 2021

6.4.

PensioPlus en de pers

6.5.

Vormingen

6.6.

Lunchcauserieën

6.7.

Infosessies en seminaries

6.8.

Werkgroepen

6.9.

PensioPlus tools

4

5

6.10. Ledenenquête
6.11. Het lobbywerk van PensioPlus

6
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6. PensioPlus informeert, vormt en netwerkt
2

PensioPlus heeft als missie haar leden en meer in het

activiteiten, gaande van infosessies, bestuurdersvormingen

algemeen de buitenwereld, te informeren en vormen rond

en lunchcauserieën tot persconferenties, voor diverse

aanvullende pensioenen in hun respectievelijke nationale en

doelgroepen. Tijdens of na die activiteiten biedt PensioPlus

internationale context. Daarom organiseert PensioPlus diverse

aan haar leden ook de gelegenheid te netwerken

3

4

6.1. Deelnemers aan de activiteiten van
PensioPlus in 2021
Activiteiten
Belgian Pension Academy

5

120

Infosessies

435

Lunchcauserieën

160

Deelnemers PensioPlus werkgroepen

680

Totaal

1395

(*) Gemiddeld

6

Deelnemers (*)
®

1
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6.2. Publicaties en actualiteit
2

Via allerlei publicaties die op de website www.pensioplus.be ter beschikking gesteld worden, houdt PensioPlus haar leden op de
hoogte van recente ontwikkelingen in het aanvullend pensioenlandschap. Door middel van infoflashes tracht PensioPlus heel kort op de
bal te spelen en snel haar leden te informeren over nieuws in de sector.

3

In 2021 werden volgende infoflashes gepubliceerd:
8 januari 2021

4

5

6

Programmawet met o.m. verlenging van uitzonderlijke pensioenmaatregelen gepubliceerd

12 januari 2021

IBP’s niet geviseerd door wetsontwerp effectentaks

20 januari 2021

Pensioenatlas

22 januari 2021

Zoom op de door PensioPlus ontwikkelde tools naar aanleiding van twee jaar IORP II

5 februari 2021

Informatieverschaffing over duur zaamheid

16 februari 2021

4,51% rendement voor Belgische pensioenfondsen

18 februari 2021

Termijnen voor de rapporteringen

19 februari 2021

Newsletter from PensionsEurope

26 februari 2021

Wet effectentaks gepubliceerd: IBP’s niet geviseerd

3 maart 2021

Informatieverschaffing over duur zaamheid (2)

7 maart 2021

Nieuwe verlenging van de uitzonderlijke pensioenmaatregelen COVID-19 op komst

6 april 2021

Eerste risicobeoordelingsrapport 2021 van de Europese toezichthouders

13 april 2021

Wet houdende nieuwe verlenging van de uitzonderlijke pensioenmaatregelen COVID-19 gepubliceerd

23 april 2021

Newsletter from PensionsEurope

1

2

3

4
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23 april 2021

Vragenlijst 2021 voor de evaluatie van minimale veiligheidsnormen: gecontroleerd jaar 2020

27 april 2021

18- tot 40-jarigen hebben weinig voeling met en vertrouwen in het pensioensysteem:

		 Belgisch pensioen scoort slechts 5,4 op 10
4 mei 2021

Verlenging uitzonderlijke maatregelen inzake de digitale algemene vergadering

20 mei 2021

Financieel seminarie 2021

21 mei 2021

Tweejaarlijkse verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandigen

4 juni 2021

Opnieuw verlenging van de uitzonderlijke pensioenmaatregelen COVID-19

7 juni 2021

PensioPlus ledenenquête 2021

8 juni 2021

Vlaams welvaartsfonds

10 juni 2021

Ontwerp van loonakkoord: impact op de aanvullende pensioenen

10 juni 2021

Pensionstat.be

16 juni 2021

FSMA tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen voor werknemers

17 juni 2021

Wetsontwerp financiële bepalingen

21 juni 2021

Verlenging vrijstelling clearingverplichting met 1 jaar

5 juli 2021

EIOPA publishes its discussion paper on the methodological framework for stress-testing IORPs

9 juli 2021

Newsletter from PensionsEurope

9 juli 2021

EIOPA financial stability report 2021

16 juli 2021

PensioPlus participated to the EIOPA consultation about supervisory reporting of costs and charges of IORPs

26 juli 2021

PensioPlus participated in the EIOPA consultation on a draft opinion on the supervision of long-term risk

		 assessment by IORPs providing dc schemes
30 juli 2021

Publicatie wet houdende nieuwe verlenging van de uitzonderlijke pensioenmaatregelen COVID-19

3 september 2021

Tevredenheidsonder zoek van de FSMA over de informatie die consumenten krijgen over het aanvullend pensioen

27 september 2021

Geen nieuwe verlenging van de uitzonderlijke pensioenmaatregelen COVID−19

1
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27 september 2021

2

3

1 oktober 2021

De blueprint is er!

1 oktober 2021

EIOPA discussion paper – methodological framework for stress-testing IORPs

7 oktober 2021

Feedback statement FSMA onder zoek VAPZ pensioenfiches

15 oktober 2021

EIOPA’s opinion on costs and charges of IORPs

20 oktober 2021

Pensioenhervorming en sociaal akkoord: wat is er voor zien voor de aanvullende pensioenen?

27 oktober 2021

FSMA-onder zoek naar de onafhankelijke werking van de actuariële functie bij IBP’s

29 oktober 2021

Een gemiddeld rendement van 4,86% voor de pensioenfondsen

5 november 2021

Presentaties federale en regionale investeringsmaatschappijen beschikbaar

10 november 2021

Instellingen voor bedrijfspensioenvoor zieningen - de 2e pensioenpijler in beeld, over zicht 2021, FSMA

26 november 2021

Newsletter from PensionsEurope

3 december 2021

4

PensionsEurope positions & events

Persbericht FSMA: informatie aan IBP’s inzake COVID-19

10 december 2021

EIOPA’s report on cross-border schemes

10 december 2021

FSMA sectorover zicht 2020 beschikbaar

23 december 2021

Impact voor de 2e pijler pensioentoezegging in het kader van de wijziging van het loonplafond voor de

		 berekening van de wettelijke pensioenen

5

6
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6.3. Voorlopige resultaten financiële enquêtes 2021
2

PensioPlus organiseert jaarlijks twee kleine en één grote financiële

De resultaten zoals hieronder vermeld zijn gebaseerd op de

enquête bij een representatief staal van de Belgische IBP’s.

voorlopige resultaten 2021 zoals bekomen in de peiling van januari
2022. De definitieve resultaten 2021 werden opgevraagd in maart

3

De twee kleine enquêtes worden georganiseerd in januari en juli

2022 en werden voorgesteld tijdens het Financieel Seminarie

en peilen naar de rendementen over het voorbije jaar/de voorbije

2022 en nadien gebundeld in een uitgebreid rapport.

zes maanden.
Resultaten

4

5

6

Eenmaal per jaar wordt in de maand maart een uitgebreide

De deelnemers aan deze bevraging zijn representatief, ze maken

enquête georganiseerd over de gedetailleerde activaspreidingen,

samen 85% uit van het totaal vermogen van de pensioenfondsen

planinformatie en funding ratio’s van de Belgische IBP’s.

in België.

1
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Rendement
Het gewogen gemiddeld rendement in 2021 bedraagt 9,08%. Over een

2

3

langere periode behalen IBP’s de volgende rendementen:
Jaren

1

3

5

10

15

20

25

30

37

Nominaal rendement

9,08%

9,55%

6,05%

6,94%

4,91%

5,10%

5,78%

6,34%

6,71%

Inflatie

5,71%

2,26%

2,25%

1,76%

2,01%

2,00%

1,93%

1,97%

2,08%

Reëel rendement

3,37%

7,29%

3,80%

5,18%

2,90%

3,10%

3,85%

4,37%

4,63%

De spreiding van de activa ziet er als volgt uit:

4

1985

2000 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Aandelen

26%

50%

29%

33%

37%

31%

32%

36%

34%

36%

37%

39%

37%

40%

38%

44%

Obligaties

54%

40%

47%

49%

49%

46%

51%

46%

46%

49%

50%

50%

48%

47%

52%

46%

1%

4%

6%

7%

5%

7%

7%

9%

5%

6%

5%

5%

4%

5%

4%

3%

2%

11%

6%

3%

6%

6%

5%

3%

4%

4%

3%

2%

5%

4%

4%

4%

7%

5%

10%

4%

4%

12%

5%

3%

8%

3%

2%

3%

Immobiliën
Diversen
Liquiditeiten

5

Totaal

11%
8%

6%

4%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De definitieve resultaten 2021 zijn met meer informatie en een uitgebreidere analyse beschikbaar in het rapport betreffende de financiële
enquête over het boekjaar 2021.

6
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6.4. PensioPlus en de pers
2

3

PensioPlus informeert regelmatig de pers over de

het “lower for longer”-klimaat dat mensen doet zoeken

globale evolutie van de sector, over de resultaten van

naar meer manieren om een hoger rendement te behalen,

de financiële enquêtes en de performantie van de

pensioenfondsen en ESG (“Environmental, Social and

Belgische pensioenfondsen. Ook over de beslissingen,

Governance”).

standpunten en initiatieven van de Belgische regering en
Europa communiceert de organisatie haar mening en legt

Op 29 oktober maakte PensioPlus in een persbericht

ze uit welke de gevolgen ervan zijn voor de Belgische

de rendementen medio 2021, de financieringsgraad de

pensioeninstellingen.

nood aan een stabiel kader en aan rechtszekerheid voor
pensioeninstellingen bekend.

In 2021 presenteerde PensioPlus twee keer het rendement

4

5

6

en het nieuws over pensioenfondsen aan de pers.

Naast de cijfers bracht PensioPlus, in samenwerking met
Assuralia, op 27 april 2021 de resultaten naar buiten van

Tijdens de persontmoeting van 16 februari 2021 kwamen

een enquête bij ongeveer 1.800 jongeren tussen 18 en 40

volgende onderwerpen aan bod: cijfers over de evolutie

jaar. De resultaten van de studie “Het pensioendilemma. De

van de sector van IBP’s, de eerste resultaten van de

stem van een generatie” tonen dat er veel wantrouwen en

jaarlijkse financiële enquête, de impact van de coronacrisis,

bezorgdheid bestaat over het pensioensysteem (zie eerder).

1
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6.5. Vormingen
2

6.5.1. Belgian Pension Academy® (open vorming)

6. Riskmanagement (1): algemene principes en risico’s binnen
pensioenfondsen, actuarieel risico, beleggingsrisico;

Traditiegetrouw organiseert PensioPlus een multidisciplinaire
opleiding over de 2e pijlerpensioenen en de werking van een IBP:

Riskmanagement (2): ALM (Asset Liability Management), ORA,
het Europese verhaal (stresstesten, enz.).

de Belgian Pension Academy of BPA .
®

3

7.

®

De Franstalige editie ging door op 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 9/11, 23/11
De inhoud van het programma is relevant en opgebouwd rond

en 7/12/2021 en werd gevolgd door 50 deelnemers.

zeven modules, van elk een volledige lesdag.
De Nederlandstalige editie van het programma ging door op 16/11,
1.

4

Het sociaal-juridisch kader: het Belgisch pensioenstelsel, de

30/11, 14/12/2021, 4/1, 18/1, 6/2 en 15/2/2022 en werd gevolgd

sociaal-juridische aspecten, communicatie en transparantie;

door 69 deelnemers.

2. Het prudentiële kader: structuur en werking van een OFP,
deugdelijk bestuur, kwalitatieve aspecten van het risicobeheer;
3. Het fiscaal kader en de rapportering: het fiscaal kader,

5

inzake Private markets. Tijdens deze sessie hebben Kristof Woutters

boekhouding en gelieerde rapporteringen, DB2P-aangifte en

(Candriam) en Mark Hillewaere (PMV) een toelichting gegeven

ruimer kader;

over deze activaklasse, met een gedetailleerd overzicht van de

4. Het beheer van de pensioenverplichtingen: financiële wiskunde,
actuariële aspecten, financieringsmethodes;
5. Het investeringsbeleid: inleiding tot financiële markten en
producten, delegatie van het beleggingsbeleid, regelgevend
kader en investeringscyclus;

6

Op 16/12 organiseerde PensioPlus tevens een BPA® advanced

respectievelijk voor- en nadelen en een praktische handleiding over
hoe een pensioenfonds kan beleggen in deze beleggingscategorie.

1
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6.5.2. Vormingen “op maat” voor bestuurders
van IBP’s (gesloten vormingen)

2

Al verschillende jaren biedt PensioPlus een programma aan dat
zich specifiek richt op IBP’s. Dit programma “op maat” wordt
uitgewerkt op basis van de specifieke noden van de IBP.

3

De inhoud van de sessie is aangepast aan de eigen situatie van
de IBP en haar pensioenplannen.
Deze vorming gaat door in de lokalen van de IBP zelf en
kan gevolgd worden door alle personen van de IBP of van
partnerondernemingen die actief betrokken zijn bij de

4

5

6

activiteiten van de IBP.

1
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6.6. Lunchcauserieën
2

3

4

5

6

Een toetredend lid krijgt de mogelijkheid om in samenwerking

thema uit de actualiteit toelicht dat zijn expertise illustreert.

met PensioPlus een lunchcauserie te organiseren waarin hij een

Deelname aan de lunchcauserieën is gratis.

In 2021 werden volgende lunchcauserieën georganiseerd:

29
JAN

BEURSGENOTEERDE IMPACT INVESTING: DE MOEITE WAARD?

Lees meer

16
FEB

ALTERNATIVE CREDIT: DE VOLGENDE GROTE PORTEFEUILLEBOUWSTEEN?

Lees meer

19
MRT

DE STORM DOORSTAAN MET DIRECTE LENINGEN. PRIVATE DEBT,
DE ACTIVAKLASSE “VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN”

Lees meer

23
APR

HET GEVECHT: KEYNES VS FRIEDMAN – HOE KAN JE JE PORTEFEUILLE BESCHERMEN
TEGEN INFLATIE NU DE CENTRALE BANKEN OP HOL GESLAGEN ZIJN?

Lees meer

1
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21
MEI

TRENDS IN EUROPESE EN AZIATISCHE REAL ESTATE

Lees meer

18
JUN

HOE KUNNEN BELGISCHE PENSIOENFONDSEN TOEGANG KRIJGEN TOT
DE ACTIVA VAN DE PRIVATE MARKT?

Lees meer

2
JUL

LAZARD VOORUITZICHTEN EN KANSEN VOOR VASTRENTENDE PRODUCTEN –
HOE ADEQUAAT NAVIGEREN DOOR DE HUIDIGE MARKTOMSTANDIGHEDEN?

Lees meer

27
AUG

HOE KUNNEN PENSIONFONDSEN HET BEST ACTIEVE ESG COMBINEREN
IN PASSIEVE AANDELENBELEGGINGEN?

Lees meer

24
SEP

PRIVATE ASSETS: ILLIQUIDITEITSPREMIE VOOR DE LANGETERMIJNBELEGGER

Lees meer

15
OKT

LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN DE SFDR / TAXONOMY REGULATIONS: DE VISIE VAN
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT NA 20 JAAR DUURZAME EXPERTISE

Lees meer

18
NOV

DIEPGAANDE ANALYSE VAN DE EUROPESE SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Lees meer

2

3

4

5

6
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2
29
JAN

3

4

BEURSGENOTEERDE IMPACT INVESTING: DE MOEITE WAARD?

Sponsor:

La Financière de l’Echiquier - LFDE

Sprekers:

Coline Pavot, Head of Responsible Investment Research
Luc Olivier, Fund Manager

Inhoud:

De gezondheids- en economische crisis was een enorme katalysator voor een collectief besef dat institutionele en
private beleggers meer belang moeten hechten aan maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om nog verder te
gaan in dat proces, presenteerde LFDE de voordelen van beursgenoteerd investeren en ook de kenmerken ervan
(in vergelijking met niet-beursgenoteerde investeringen).
LFDE beantwoordde verschillende vragen: wat zijn de verschillen tussen impact en ESG? Zijn impact en
performantie verenigbaar? Kan je impact hebben op beursgenoteerde aandelen?

5

6
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16
FEB
Sponsor:

Van Lanschot Kempen

Sprekers:

Michel Iglesias del Sol, Managing Director Investment Strategy and Asset Allocation, Kempen
Remko van der Erf, Co-Head Alternative Strategies, Kempen
Theo Nijssen, Director Multi Management, Kempen

Inhoud:

Het afgelopen decennium ondergingen de financiële markten veel veranderingen. Een daarvan was de opkomst
van Alternative Credit, een gebied dat nu veel kansen biedt. Alternative Credit omvat een aantal verschillende
subactivaklassen, waaronder distressed debt, gestructureerd krediet en directe leningen, en is een steeds meer
populaire keuze bij beleggers.

3

4

ALTERNATIVE CREDIT: DE VOLGENDE GROTE
PORTEFEUILLEBOUWSTEEN?

Welke rol speelt Alternative Credit in de portefeuilleopbouw en kan het de volgende grote portefeuillebouwsteen
worden?
In deze sessie gingen de specialisten van Van Lanschot Kempen in op de roots, de voordelen en kansen van
Alternative Credit activaklassen en subactivaklassen.

5

6

Michel Iglesias del Sol ging lichtte de geschiedenis, voordelen en kansen van Alternative Credit toe. Theo Nijssen
ging in op de sterk groeiende subactivaklasse directe leningen en Remko van der Erf vertelde meer over de visie
van Van Lanschot Kempen op de subactivaklassen gestructureerd krediet en distressed debt.

1

2

3

4
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19
MRT

DE STORM DOORSTAAN MET DIRECTE LENINGEN. PRIVATE DEBT,
DE ACTIVAKLASSE “VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN”

Sponsor:

Muzinich & Co

Sprekers:

Sophie Debert, Marketing and Client Relations
Tim Hooijdonk, Marketing and Client Relations
Kirsten Bode, Co-Head of Pan European Private Debt

Inhoud:

Muzinich & co is van mening dat directe leningen kansen biedt in alle delen van de cylcus. Ondanks de economische
impact van de COVID-19-crisis, is Muzinich & co ervan overtuigd dat de activaklasse, in het bijzonder het lagere
middensegment van de markt, aan pensioenbeleggers potentieel blijft bieden voor aantrekkelijke risicogecorrigeerde
rendementen. Vooral omwille van de doorgaans langlopende verplichtingen en beperkte liquiditeitsvereisten kan de
pensioensector voordeel halen uit de illiquiditeitspremie van de activaklasse directe lening.
Kristen deelde haar ideeën over de ontwikkelingen in private leningen in het lagere middensegment van de markt,
de vooruitzichten en hoe je aantrekkelijke kansen kan blijven zien in dit ondergewaardeerde martksegment.

5

6
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23
APR

HET GEVECHT: KEYNES VS FRIEDMAN – HOE KAN JE JE
PORTEFEUILLE BESCHERMEN TEGEN INFLATIE NU DE CENTRALE
BANKEN OP HOL GESLAGEN ZIJN?

Sponsor:

DNCA Investments

Sprekers:

Jeroen Vrancken, Sales Director
François Collet, Fixed Income Portfolio Manager

Inhoud:

Onze economie maakte een onmiskenbare stijging van de geldhoeveelheid door. Of het nu gaat over M2 in de
VS of M3 in Europa, de Centrale Banken zijn duidelijk op hol geslagen. Op korte termijn was de correlatie tussen
inflatie en de geldhoeveelheid eerder laag, maar op lange termijn was die sterk. Dat de inflatiedruk sinds 1994
nooit hoog was, maakte dat veel beleggers zich niet bewust zijn van de gevaren in de toekomst. Sinds november
2020 waren de break-evens volatiel, aangezwengeld door de reflatiehandel en de daarmee samenhangende
sectorrotatie.
DNCA Investments is van mening dat een aan inflatie gekoppeld fonds kan helpen om met een gerust hart een
portefeuille te beschermen tegen inflatiedruk. Tijdens deze webinar werden een korte geschiedenis va inflatie en
de oorzaken van de deflatoire krachten van 1955 tot 2019 besproken. Ook de perspectieven van DNCA Investments
kwamen aan bod. Bovendien werden de onderliggende strategie en de portefeuille van het DNCA Invest Flex Inflation
fonds in detail bekeken, zijnde de reële rente, de break-evens en de nominale rente.
Kortom, dit webinar gaf de ins en outs van de inflatiehandel en tonen hoe je je portefeuille kan beschermen nu de
Centrale Banken de markt overspoelen.

1
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2
21
MEI

3

4

5

6

TRENDS IN EUROPESE EN AZIATISCHE REAL ESTATE

Sponsor:

M&G Investments

Sprekers:

Stacey Notteboom, Sales Director Belux
Richard van den Berg, Fund Manager
Dimitri Doublet, Assistant Fund Manager

Inhoud:

Tijdens dit webinar, exclusief georganiseerd voor PensioPlus, besprak M&G’s Real Estate team de vooruitzichten
voor de Europese en Aziatische Real Estate markten in de sectoren kantoren, logistiek, retail, residentieel vastgoed
en hospitality.

1
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18
JUN

2

3

4

5
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HOE KUNNEN BELGISCHE PENSIOENFONDSEN TOEGANG KRIJGEN
TOT DE ACTIVA VAN DE PRIVATE MARKT?

Sponsor:

BNP Paribas Asset Management

Sprekers:

Mark Desmet, Head of Distribution Belgium
David Bouchoucha, CIO Private Debt and Real Assets
Sophie Debehogne, Client CIO Pension & Insurance

Inhoud:

Diversified Private Credit (DPC) biedt pensioenplannen toegang tot activa op de private markt, die van oudsher
voorbehouden werden aan banken, verzekeraars en heel grote pensioenfondsbeleggers. Doordat zij rechtstreekse
leningen aan infrastructuur, vastgoedprojecten en bedrijven omvatten, kunnen dergelijke posities de volatiliteit
van de portefeuille verminderen en het globale risico-rendementsprofiel van een gewoon pensioenfonds
verbeteren. Veel van de hiervan deel uitmakende onderliggend activaklassen zijn contractueel van aard, bieden
een illiquiditeitspremie in vergelijking met beursgenoteerde equivalenten, hebben minder wanbetalingen dan
kredieten met een vergelijkbare rating (bv. infrastructuurschulden), worden gedekt door een tastbaar onderpand
en worden gewaardeerd op hun reële waarde, wat de globale volatiliteit van de portefeuille verlaagt. Veel ervan
worden ondersteund door strategische en thematische factoren, zoals klimaatverandering en energietransitie en
ze omvatten vormen van ‘impact investing’ zoals hernieuwbare infrastructuur en groene gebouwen. BNP Paribas
Asset Management stelde de laatste ontwikkelingen in dit kader voor en steunde daarbij op hun eigen model
en co-investering met de BNP Paribas Group. Ze toonden hoe het toevoegen van deze activaklassen het risicorendementsprofiel van een portefeuille kan verbeteren. Tot slot gaven ze inzicht in de bouwstenen via dewelke
je blootstelling aan deze activaklassen kan opbouwen. Gediversifieerd private kredietfondsen zorgen ervoor dat
investeerders één belegging kunnen doen in plaats van verschillende kleinere beleggingen in traditionele “closedended” fondsen, waarvoor vaak een aanzienlijke minimumverplichting geldt, die ze moeilijk toegankelijk maakt.

1
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2
2
JUL

3

4

LAZARD VOORUITZICHTEN EN KANSEN VOOR VASTRENTENDE
PRODUCTEN – HOE ADEQUAAT NAVIGEREN DOOR DE HUIDIGE
MARKTOMSTANDIGHEDEN?

Sponsor:

Lazard Fund Managers

Sprekers:

Bram Op de Beek, Head of Belgium & Luxembourg Lazard Fund Managers
Eléonore Bunel, Head of Fixed-Income, Lazard Frères Gestion

Inhoud:

Tijdens deze sessie werd de situatie op de vastrentende markt bekeken. Wat zijn de inflatieverwachtingen en hoe
kan je door deze omgeving navigeren? Hoe kan je een vastrentende portfolio beschermen tegen een stijgende
rente?
De sprekers onthulden twee van Lazards vastrentende strategieën die volgens hen het beste passen in die
specifieke marktomstandigheden.

5

6
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2
27
AUG

3
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6

HOE KUNNEN PENSIONFONDSEN HET BEST ACTIEVE ESG
COMBINEREN IN PASSIEVE AANDELENBELEGGINGEN?

Sponsor:

NN Investments Partners

Sprekers:

Cédric Hayen, Senior Relationship Manager, Institutional Clients Belgium
Guido Veul, Senior ESG Manager & Client Portfolio Manager Equity Solutions

Inhoud:

Volgende thema’s kwamen aan bod:
• Hoe kan een passieve beleggingsportefeuille gelijke tred houden met de wetgeving en met maatschappelijke
voorkeuren?
• Welke EGS-gegevensbron en benchmark moeten pensioenfondsen in overweging nemen?
• Evenwicht tussen duurzaamheid en tracking error niveaus.
• De rol van duurzame passieve oplossingen in een pensioenfondsportefeuille.

1
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2
24
SEP

3

4
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PRIVATE ASSETS: ILLIQUIDITEITSPREMIE VOOR DE
LANGETERMIJNBELEGGER

Sponsor:

Schroders

Sprekers:

Wim Nagler, Head Institutional Clients Benelux

Inhoud:

Pensioenfondsen zijn bij uitstek langetermijnbeleggers. Als beheerders zijn ze verantwoordelijk om de
langetermijnverplichtingen voor de pensioenen van hun leden zorgvuldig te bewaken en te zoeken naar een
duurzaam maar ook voldoende rendement met het nodige oog voor risicobeheersing. Private assets zoals
infrastructuur of private equity kunnen daarbij helpen omdat ze toegang geven tot andere beleggingscategoriëen en
zo voor een stukje diversificatie zorgen. Tegelijkertijd kan ook wat extra rendement verdiend worden, te wijten aan
de typisch langeretermijnhorizon voor deze beleggingen.
De deelnemers aan de Schroders Private Assets lunchcauserie kwamen te weten hoe andere Belgische
pensioenfondsen deze beleggingen geïmplementeerd hebben, hoe ze passen in een goed gediversifieerde
portefeuille en welke valkuilen te vermijden zijn.
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15
OKT

LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN DE SFDR / TAXONOMY
REGULATIONS: DE VISIE VAN DEGROOF PETERCAM ASSET
MANAGEMENT NA 20 JAAR DUURZAME EXPERTISE

Sponsor:

Degroof Petercam Asset Management

Sprekers:

Hilde De Jaeger, Institutional Clients DPAM
Bernard Jans, Institutional Clients DPAM
Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist

Inhoud:

Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist bij Degroof Petercam Asset Management (DPAM), stelde de
laatste ontwikkelingen rond de duurzame regelgeving ‘SFDR’ en ‘Taxonomy’ voor en deelde de visie van DPAM
als vermogensbeheerder met 20 jaar expertise in duurzaam beleggen, over de implicaties van deze duurzame
regelgeving voor de gemeenschap van institutionele beleggers.
DPAM behandelde onder meer volgende vragen:
• Welk antwoord biedt SFDR op (1) de uitdaging om “duurzaam” te definiëren en (2) de zoektocht naar ESGimpact.
• Hoe omgaan met de complexiteit van de duurzame regelgeving?
• Wat zijn de gevolgen van de duurzame regelgeving voor de gemeenschap van institutionele beleggers in het
algemeen en voor de Belgische OFP’s in het bijzonder?
• Beantwoordt het huidige duurzame regelgevend kader in de praktijk aan de behoeften van de beleggers op het
vlak van duurzaam beleggen?

1
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2
18
NOV

3

4

DIEPGAANDE ANALYSE VAN DE
EUROPESE SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Sponsor:

Franklin Templeton

Sprekers:

Raymond Jacobs, Managing Director & Portfolio Manager
Klaus Schmid, Director of Acquisitions

Inhoud:

Deze lunchcauserie bood een uiteenzetting over de Europese sociale infrastructuur als activaklasse.
Wat is het, waarom is het belangrijk en waarom is financiering uit de private sector nodig? Hoe verhoudt de sociale
infrastructuur zich tot andere vastgoed- en infrastructuur sectoren? Wat was de impact van COVID-19? Franklin
Templeton lichtte de activaklasse toe, keek naar karakteristieken als diversificatie, inflatiebescherming en het
defensieve karakter.
Daarnaast illustreerden specialisten de aanpak met enkele voorbeelden.

5

6
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6.7. Infosessies en seminarie
2

In 2021 werden de volgende infosessies en seminaries georganiseerd:

6.7.1. Infosessies

3

4

5

23
MRT

TECHNISCHE TOELICHTING BIJ DE FIMIS-RAPPORTERING

Lees meer

31
MEI

SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (“SFDR”):
WELKE IMPACT OP PENSIOENFONDSEN?

Lees meer

29
OKT

INVESTEREN IN HET HERSTEL EN DE WEERBAARHEID – DE WEG
NAAR EEN MEER KLIMAATVRIENDELIJKE EN DIGITALE ECONOMIE

Lees meer

29
NOV

DE BURGER EN ZIJN DATA AANGAANDE AANVULLENDE PENSIOENEN

Lees meer

6.7.2. Seminaries
20
MEI

6

HOE KUNNEN DE PENSIOENFONDSEN BIJDRAGEN TOT DE RELANCE?

Lees meer

1
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2
23
MRT

TECHNISCHE TOELICHTING BIJ DE FIMIS-RAPPORTERING

3

4

5

6

Inhoud:

Deze infosessie was specifiek bedoeld voor personen betrokken bij het gebruik van de FIMIS-rapportering.
Verschillende punten kwamen aan bod, onder andere FIMIS-rapportering 31/12/2020, veelgestelde vragen, het
gebruik van de FIMIS-rapportering voor de financiële enquête van PensioPlus.

Sprekers:

Diederik Vandendriessche, Adviseur, FSMA

Inschrijvingen:

90

1
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31
MEI

SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION (“SFDR”):
WELKE IMPACT OP PENSIOENFONDSEN?

Inhoud:

3

Op vraag van haar leden organiseerde PensioPlus een infosessie rond de praktische implicaties van de SFDR
voor Belgische pensioenfondsen en gaf ze waar mogelijk reeds een indicatie van invulling. Volgende punten
kwamen aan bod: SFDR in het kader van het Europese klimaatbeleid en de artikels die relevant zijn voor de
Belgische pensioenfondssector; de aanpassingen die al nodig zijn; een globaal overzicht van de elementen
waarover nog geen afdoende duidelijkheid bestond.

4

5

6

De Europese verordening rond informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector van
27 november 2019 werd op 10 maart 2021 van toepassing. Gezien deze verordening pensioenfondsen als
“financiële marktdeelnemer” en pensioentoezeggingen als “financieel product” beschouwt, is ze dus ook voor
pensioenfondsen en de door hen beheerde pensioentoezeggingen van toepassing.

Sprekers:

Marc Van den Bosch, Deputy Secretary General, PensioPlus
Kristoff Wouters, Global Head of Pension and Insurance Relations, Candriam
Marnik Van Impe, Senior Advisor, PensioPlus
Ann Verlinden, Secretary General, PensioPlus

Inschrijvingen:

156

1
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29
OKT

2

INVESTEREN IN HET HERSTEL EN DE WEERBAARHEID – DE WEG
NAAR EEN MEER KLIMAATVRIENDELIJKE EN DIGITALE ECONOMIE

Inhoud:

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie stelde de EU in februari 2021 haar ‘Recovery and Resilience Facility’-plan voor.
De EU maakt 723,8 miljard EUR vrij om hervormingen en investeringen te ondersteunen met het oog op het verhelpen aan
de economische en sociale impact van de pandemie, het meer duurzaam en weerbaar maken van de Europese economie
en maatschappij en het klaarstomen van de Europese Unie voor de omslag naar een meer groene en digitale economie, de
zogenaamde NextGenerationEU. Op 23 juni 2021 keurde de Europese Commissie het herstel- en veerkrachtplan van België
goed. Deze positieve beoordeling was een belangrijke stap in de richting van de uitbetaling door de EU van 5,9 miljard
EUR in de vorm van subsidies in het kader van het faciliteren van herstel en veerkracht. Deze financiering zal de uitvoering
ondersteunen van de belangrijkste investerings- en hervormingsmaatregelen die in het plan worden beschreven. Zo zal het
Belgische plan het klimaat beschermen door middel van grootschalige energie-efficiënte renovaties en de vergroening van
het wegvervoer. Het zal het openbaar bestuur digitaliseren, de cyberbeveiliging versterken, overheidsuitgaven efficiënter en
duurzamer maken en onderwijs en opleiding in het hele land verbeteren. Deze initiatieven op Europees en nationaal niveau
worden ook doorgetrokken naar het regionale niveau. Naar analogie met het voorgaande jaar bood PensioPlus de federale en
regionale investeringsmaatschappijen een forum om hun projecten voor te stellen.

Sprekers:

Philip Neyt, Voorzitter, PensioPlus
Xavier Vanden Bosch, Economisch Analist, Europees Semester
Kristof Woutters, Global Head of Pensions & Insurance Relations, Candriam
Céline Vaessen, Directeur Investeringen & Bart Schenk, Executive Director Tikehau Capital / FPIM/SFPI
Sébastien Durieux, Vice-Voorzitter van het Directiecomité
Pierre Hermant, Voorzitter van het Directiecomité, Finance & Invest Brussels
Mark Hillewaere, Fondsmanager infrastructuur, PMV

Inschrijvingen:

48
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29
NOV

2

DE BURGER EN ZIJN DATA AANGAANDE
AANVULLENDE PENSIOENEN

Inhoud:

3

• DB2P en MyPension - evolutie en toekomstige projecten: mypension.be is het online pensioenportaal voor alle
gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen. Iedereen zou een overzicht moeten
hebben van al zijn pensioenrechten, zowel van de verschillende regimes als van de pijlers. Tegelijkertijd
lanceerde Sigedis PensionStat.be, een online platform dat toegang geeft tot actuele statistieken over
pensioencijfers. Zo heeft elke burger toegang tot deze globale pensioengegevens.
• Tevredenheidsonderzoek aanvullende pensioenen: op initiatief van de FSMA werd een tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd, om te meten in welke mate aangeslotenen tevreden zijn met de informatie die ze ontvangen.

4
Sprekers:

Gaëtano Grimaldi, Senior Advisor, PensioPlus,
Ronnie Sutens, Senior Consultant, Vanbreda Risk & Benefits
Steven Janssen, Algemeen Directeur, Sigedis
Ingrid Trouillez, Legal Counsel, en Mabelien Coppens, Legal Counsel, FSMA
Ann Verlinden, Secretary General, PensioPlus

Inschrijvingen:

130

5

6

• Eenmalige betalingsaangifte, een belangrijke wijziging vanaf 1 januari 2023: de gegevens met betrekking tot de
uitbetaling van pensioenrechten stonden vooralsnog in de database Pensioenkadaster en niet in de database
aanvullende pensioenen DB2P. Met het oog op administratieve vereenvoudiging werd beslist om een eenmalige
aangifte te doen voor de uitbetaling van aanvullende pensioenen in DB2P.

1
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20
MEI

HOE KUNNEN DE PENSIOENFONDSEN BIJDRAGEN TOT DE
RELANCE?

Inhoud:

3

In 2021 stond het financieel seminarie van PensioPlus in het teken van het economisch herstel. Het federaal
regeerakkoord voorziet in een plan dat ons land een “elektroschok” moest geven, onze economie versterken,
ons land voorbereiden op de toekomst, het concurrentievermogen en onze strategische sectoren ondersteunen.
Als onderdeel van dit plan nam de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in het kader van een
gedelegeerde opdracht het initiatief om een transformatiefonds op te richten. Institutionele investeerders zoals
verzekeraars en pensioenfondsen evenals private investeerders werden uitgenodigd om tot het fonds toe te treden.
Na de toelichting bij de financiële resultaten van de Belgische pensioenfondsen in 2020 organiseerde PensioPlus
een panelgesprek waarin de sprekers ingingen op de rol die pensioenfondsen, als langetermijninvesteerders,
kunnen spelen bij het economisch herstel en hoe het transformatiefonds hierin kan passen.

4

Sprekers:

Hervé Noël, Vice-chairman, PensioPlus
Gaetano Grimaldi, Senior Advisor, PensioPlus
Prof. Dr. Bruno Colmant, Chief executive officer Bank Degroof Petercam
Koenraad Van Loo, Chief executive officer at Federal participation and investment corporation
Inès Howart, CIO, Belgian Gas & Electricity Pension funds
Vincent Lantin, Head of Pension Fund, Proximus OFP

5

Inschrijvingen:

120

6
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6.8. Werkgroepen
2

3

De werkgroepen bereiden het lobbywerk van PensioPlus rond

functie van de actualiteit of van dringende ontwikkelingen rond

specifieke thema’s voor. Deze groepen worden opgericht in

een specifiek onderwerp.

In 2021 waren volgende werkgroepen actief:

DB2P

SUSTAINABLE FINANCE

PRIVATE DEBT

Lees meer

Lees meer

Lees meer

REKENHOF

TRANSPARANTIE

80%-REGEL

Lees meer

Lees meer

Lees meer

4

5

6
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DB2P
2

De technische werkgroep van Sigedis houdt zich bezig met

belangstelling te bevestigen voor het verzamelen van zoveel

de aangifte-instructies, de richtsnoeren en de technische en

mogelijk gegevens in de databank met het oog op toekomstige

controlespecificaties.

ontwikkelingen die de sector wil, zoals bijvoorbeeld de fiscale
fiches, waarbij nu al rekening gehouden wordt met wijzigingen,

PensioPlus besliste de eigen DB2P-werkgroep wekelijks bijeen

3

zodat maar één implementatie nodig is.

te roepen, om zo alle leden te betrekken en hun feedback te
verzamelen doorgeen het gehele proces.

PensioPlus organiseerde ook een parallelle infosessie over dit
onderwerp en betrok daarbij de sociale secretariaten.

Zo werkte PensioPlus, met de hulp en in het belang van

4

haar leden, mee de betalingsinstructies uit, het XSD-bestand

Over de aangiftes die horen bij de pensioenopbouw, bevroeg

voor betalingen, het uitbetalingsformulier, de bestanden voor

PensioPlus op vraag van haar leden Sigedis ook over de

gegevensuitwisseling, de ingevoerde anomalieën en het beheer

aanvankelijke benadering met de “foto”-methode in de aangifte-

van mandaten en machtigingen. Bijzondere aandacht werd

instructies, die inhoudt dat alle reserves, inclusief de inkomende

geschonken aan de overgangsregelingen en een geschikte

overschrijvingen, op 1 januari moeten worden aangegeven. In de

testperiode.

praktijk en rekening houdend met de Wijninckxbijdrage, wordt
ook de “flux”-methode gebruikt, wat betekent dat de inkomende

5

6

Het gedeelte over zelfstandigen werd uitvoerig besproken met de

reserves alleen gerapporteerd worden in het rekeningenoverzicht

vertegenwoordigende leden.

op het moment van een gebeurtenis, de Event Accountstate.
Op vraag van PensioPlus liet Sigedis toe dat beide methoden

Het fiscale terrein werd daarbij niet uit het oog verloren.

nu gebruikt worden. Aangezien de aangifte van de “Payment”

PensioPlus bracht haar leden proactief samen om hun

dringend is, zal dit punt in 2022 opnieuw behandeld worden.

1
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2

3

SUSTAINABLE FINANCE
De werkgroep sustainable finance werd een aantal jaren geleden in het leven geroepen om
ervaringen te delen over hoe pensioenfondsen een invulling kunnen geven aan duur zaam
investeren. In het verleden werd door de werkgroep al een roadmap hiervoor ontwikkeld. Omdat
dit thema ook in 2021 zeer actueel was, werd er een werkgroepvergadering georganiseerd onder

4

het voor zitterschap van Jan Longeval. Op deze vergadering bespraken de leden de huidige stand
van zaken van de “Sustainable Finance Disclosure Regulation”. Kristof Woutters van Candriam gaf
een over zicht van de laatste ontwikkelingen in dit verband.

5
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2

3

PRIVATE DEBT
Op vraag van een aantal leden organiseerde PensioPlus een werkgroep Private debt. Deze
werkgroep had tot doel om de leden-pensioenfondsen toe te laten ervaringen in het kader van

4

5

6

deze activaklasse te delen. In 2021 kwam deze werkgroep viermaal samen.

1

2
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REKENHOF
In opvolging van het eind 2020 uitgebrachte rapport van het Rekenhof over de doeltreffendheid
van het aanvullend pensioenbeleid vanuit fiscaal oogpunt, heeft de werkgroep een ontwerp
van reactie voorbereid. Deze input leidde uiteindelijk tot een gezamenlijk met Assuralia

3

onderschreven reactie op voormeld rapport. PensioPlus en Assuralia onderstreepten in
dit kader ener zijds hun bereidheid als uitvoerders van aanvullende pensioenen om hun
verantwoordelijkheid te nemen en gepaste oplossingen te zoeken voor enkele terecht
aangehaalde aandachtspunten uit het rapport, maar ander zijds hebben zij ook enkele conclusies
uit dit rapport genuanceerd en in een ruimere context geplaatst. Zo werd o.m. gewezen op de
rol van de aanvullende pensioenen, de nuances die moeten worden aangebracht bij de ongelijke

4

verdeling binnen de 2e pijler (historische context, arbeidsmarkt en het pensioenplafond van de
1e pijler), de bereidheid van de sector om de huidige toepassingsproblemen van de 80%-grens
te bekijken, de ruimere context waarbinnen de kost van het overheidsbeleid inzake aanvullende
pensioenen moet worden geplaatst en de oproep van de sector om nog meer efficiënt gebruik
te maken van de gegevens binnen de databank DB2P. Het aanvullend pensioen is onontbeerlijk
geworden voor iedereen: de tandem van repartitie en kapitalisatie is een noodzaak om te komen

5

6

tot een adequaat pensioen voor iedereen.

1

2

3

TRANSPARANTIE
Deze werkgroep kwam verschillende keren samen over de

van de werkgroep Transparantie en de heel actieve deelname van

kosten en heffingen van IBP’s.

de subwerkgroep van experten.

Dit was al een heet hangijzer in 2020 met de oriëntatienota van de

In april 2021 lanceerde EIOPA een consultatie.

minister van Pensioenen Karine Lalieux. Volgens het regeerakkoord
is een verlaging van de kosten een belangrijke factor om het

Ondanks de ontoereikende formulering nam PensioPlus deel aan

rendement van de aanvullende pensioenen te verbeteren, zeker in

deze consultatie, met de hulp en aanbevelingen van de leden van

tijden van lage rente en zwakke groei.

de werkgroep Transparantie. De conclusies werden opgenomen in
het verslag.

4

Eind 2020 kwamen de leden van de werkgroep samen om deze
problematiek te bekijken, met name via een interne PensioPlus-

Het EIOPA-advies werd op 7 oktober 2021 gepubliceerd, zonder

enquête, en om daaruit de organisatie van transparantie af te

echt rekening te houden met de opmerkingen van de sector op

leiden, rekening houdend met de nodige proportionaliteit en

Europees niveau. De FSMA kondigde aan dat zij haar eigen enquête

vereenvoudiging van de regelgeving op dat gebied.

zou opstarten over de kosten voor de IBP’s. Deze enquête werd
eind 2021 verstuurd.

5

6

In de loop van 2021 kreeg het ontwerp van deze PensioPlusenquête vorm dankzij de verschillende bijeenkomsten van de leden

1

2
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80%-REGEL
In 2021 was er weer heel wat te doen rond de 80%-regel.

In het licht van het voorgaande en zich terdege bewust zijnde van
het cruciale belang van een stabiel en rechtszeker fiscaal kader voor

3

Een eerste aanleiding hiervoor was het eind 2020 uitgebrachte

het vertrouwen in de 2e pijler en de verdere uitbouw ervan, hebben

rapport van het Rekenhof (zie hiervoor) waarbij het Hof erop wees

de sociale partners in hun loonakkoord opgeroepen tot eerbiediging

dat de 80%-regel in de praktijk moeilijk te controleren is en een

van een standstill voor de fiscale en parafiscale regels, o.m. inzake

aantal ongewenste effecten genereert. Het Hof stelde tevens een

de aftrekbaarheid van aanvullende pensioenpremies binnen de limiet

aantal vragen bij de zogenaamde backservice en suggereerde om

van de 80%-regel. PensioPlus onderschreef deze oproep volledig.

een eenvoudige regel in te voeren die is afgestemd op de huidige
situatie.

Binnen de werkgroep werd bijgevolg nagedacht over een aantal
krachtlijnen bij een mogelijke hervorming van de 80%-regel. De

4

Een tweede oorzaak voor de hernieuwde belangstelling in de
fiscale regel betreft de striktere interpretatie die de fiscale
administratie intussen in de praktijk toepast. De fiscus meent dat
alle 2e pijlerpensioenen in rekening moeten worden gebracht in de

5

werkgroep stelde hierbij volgende belangrijke principes voorop:
• de doelstelling moet erin blijven bestaan om een gepaste
vervangingsratio te kunnen opbouwen;

80%-regel, in het bijzonder ook de aanvullende pensioenen die al

• de berekening moet eenvoudig toe te passen en te controleren zijn;

bij een vorige onderneming werden opgebouwd. Hierdoor verkleint

• de berekeningselementen moeten gebaseerd zijn op in

met andere woorden de fiscale marge voor wie niet gedurende zijn
hele loopbaan in hetzelfde bedrijf actief blijft of is gebleven.

overheidsdatabanken beschikbare gegevens (onder meer DB2P);
• het verleden moet gerespecteerd worden en er moet een
voldoende lange transitieperiode worden voorzien.

6
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6.9. Consultatieve werkgroepen
6.9.1. Sectoren

• DORA
• Het sociaal akkoord

3

PensioPlus organiseert al sinds enkele jaren voor de sectorale
inrichters en sectorale pensioenfondsen de Consultatieve

• De vooruitgang in de gelijkschakeling van arbeiders en
bedienden

Werkgroep Sectoren. Deze werkgroep richt zich specifiek naar

• Toelichting bij de jongerenenquête

de sectoren. Op elke vergadering wordt naast de meer actuele

• Kosten van een pensioenfonds en de FSMA kostenenquête

thema’s ook een afgelijnd thema meer in detail te besproken.

• De ZIV-problematiek
• Tijdelijke werkloosheid in het kader van COVID-19

4

In 2021 kwamen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

• Schrijven van de administratie m.b.t. successierechten

• Hoe omgaan met de rendementsgarantie?

• FSMA-onderzoek naar uitbetalingstermijnen

• De effectentaks

• Problematiek rond de kleine pensioenrechten

• Verplichtingen voor pensioenfondsen in het kader van de

• Voorstellen tot administratieve vereenvoudiging

SFDR

5

6

• Voorbeeld van communicatie door het Pensioenfonds Metaal

1

2
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6.9.2. Publieke sector

gesolidariseerde pensioenfonds en het inrichten van een
pensioenplan binnen de publieke sector met bijzondere aandacht

Onder het voorzitterschap van dhr. Johan Janssens (voormalig

voor het pensioenreglement.

administrateur-generaal bij de FPD en voordien DIBISS)

3

vervolgde deze werkgroep haar werkzaamheden in 2021. De
werkgroep wil de IBP promoten als geschikt vehikel voor

6.9.3. Zelfstandigen

(aanvullende) pensioenopbouw binnen de publieke sector,

4

5

met inbegrip van de verdere uitbouw van de 2e pijler voor

IBP’s die aanvullende pensioenvoor zieningen beheren voor

contractuelen in overheidsdienst, en wil informatie verstrekken

zelfstandigen hebben een bijzondere plaats binnen de

aan de diverse stakeholders als expert ter zake. In dit kader

werking van PensioPlus. De vertegenwoordigers van deze

heeft de werkgroep gedurende 2021 prioritair ingezet op de

pensioenfondsen zijn verenigd in de permanente werkgroep

ontwikkeling van een “toolkit” die ondersteuning kan bieden bij

zelfstandigen. Binnen deze werkgroep worden de onderwerpen

de oprichting van of aansluiting bij een IBP in de publieke sector.

besproken die specifiek betrekking hebben op de 2e

Dit onderwerp werd vanuit verschillende invalshoeken

pijlerpensioenen voor zelfstandigen. Deze werkgroep bereidt

benaderd. Zo behandelde de werkgroep in 2021 o.m. volgende

ook de standpunten voor voor de CAPZ.

onderwerpen: wetgeving inzake openbare aanbestedingen,

In 2021 werden o.m. volgende onderwerpen besproken:

afbakening bevoegdheidsgebied van de notie ‘overheidssector’,

opvolging van de FSMA-controleactie inzake pensioenfiches

1e pijler in kapitalisatie en ‘cliquetsysteem’, korting van de

VAPZ, de nieuwe “invulling” van de 80%-regel door de fiscale

responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen, rapport

administratie, aangifte-instructies “payment”, enz.

van het Rekenhof inzake het financieel evenwicht van het

6
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6.10. PensioPlus tools
2
De wet van 11 januari 2019 bracht de nodige wijzigingen aan de

in de eerste plaats ook voor hen bedoeld. Het gaat over

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

de Pensioenatlas, de Fit-o-meter, de risicomatrix, de Belgian
Pension Academy en de ESG Roadmap.

3

Veel van deze wijzigingen waren eigenlijk een omvorming
zijn van “soft law” naar “hard law” en het betrof hier dan ook

Met de publicatie van de BluePrint breidde PensioPlus in 2021

eerder een evolutie in plaats van een revolutie. Toch bleek in

haar catalogus van tools verder uit. Deze BluePrint beoogt een

de praktijk niettemin dat de nieuwe verplichtingen heel wat

leesbaar overzicht te geven van de voornaamste bepalingen

inspanningen vereisen van de pensioenfondsen.

in de prudentiële wetgeving van pensioenfondsen en beoogt
(nieuwe) bestuurders en andere stakeholders een toegankelijke

4

5
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PensioPlus heeft daarom getracht ten volle haar rol als

samenvatting te geven van de werking van een pensioenfonds.

ledenorganisatie te spelen door haar leden op een continue
basis te informeren over de nieuwe geldende regels. Ook stelde

PensioPlus bleef op deze manier het belang van de 2e pijler

PensioPlus een aantal tools ter beschikking als ondersteuning

benadrukken en deze op een actieve en permanente wijze

bij de implementatie van IORP II. Deze tools werden uitgewerkt

promoten om zo voor iedereen te komen tot een beter en meer

in nauwe samenwerking met de leden van PensioPlus en zijn

adequaat pensioen.

1
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6.11. Ledenenquête
2

In 2021 organiseerde PensioPlus een uitgebreide bevraging

trends, cliquet systeem, individuele pensioenplanning, wettelijke

onder haar leden. De bevraging peilde naar de voornaamste

pensioenen, fit & proper verwachtingen, groepsverzekeringen.

toekomstige ontwikkelingen of dossiers op nationaal of Europees

3

4

vlak. Uit de gegeven antwoorden bleek dat de meest belangrijke

Het initiatief om een werkgroep op te starten rond de publieke

dossiers een directe link hebben met ofwel de werking van de

sector werd door de leden heel positief onthaald.

IBP (implementatie IORP II, rapportering FSMA/EIOPA/ECB) ofwel
de in het regeerakkoord aangehaalde topics (kostenreductie en

Uit de peiling naar de belangrijkste stakeholders werd duidelijk dat

-transparantie, pensioencommunicatie, vereenvoudiging 2e pijler,

er veel belang gehecht wordt aan de contacten met de nationale

duurzame investeringen). De meer door Europa aangestuurde

beleidsmakers en de toezichthouder. Contacten met de pers en de

dossiers met meestal een impact op eerder langere termijn

Europese zusterorganisaties werden als minder belangrijk aanzien.

werden als minder belangrijk aangegeven (auto enrolment studie,

Sigedis en EIOPA kwamen veelal na de nationale beleidsmakers en

Pan European Pension Product, European Tracking Service,

de toezichthouder maar namen niettemin een prominente plaats in.

Nederlandse Pensioendeal).
De reacties op de PensioPlus-tools waren positief. Een ruime

5
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Bij de suggesties aangaande de onderwerpen die PensioPlus

meerderheid van de respondenten gaf aan dat deze tools eerder

aan zijn focus dient toe te voegen, kwamen volgende topics

tot zelfs zeer relevant zijn.

naar voren: ORA (zowel beleid als verslag en rapportering),
gegevensstromen Sigedis, bewaartermijnen (fysieke en

De enquête gaf ook aan dat de informatie aangaande de

digitale dossiers), benchmark kosten en kostenstudie,

laatste ontwikkelingen tijdig en passend wordt aangeboden.

pensioenhervormingen en behoud van rechten, asset allocatie

De resultaten toonden aan dat men positief is over PensioPlus

1

2

3
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als informatiebron en over de informatiedeling. Ook de rol van

pensioentoezegging, kwamen 4 grote assen naar voren in de

PensioPlus in de relevante dossiers werd positief beoordeeld.

redenen waarom een inrichter voor een pensioenfonds kiest:
i) de eigen flexibele regelgeving, ii) de mogelijkheid om de

De inhoud van de BPA werd door de meeste deelnemers

investeringen op maat te organiseren, iii) de betrokkenheid

beschouwd als relevant tot zeer relevant. Het vormingsaanbod

waardoor men als inrichter dichter bij de aangeslotene staat en

werd ervaren als zeer goed afgestemd op de materie die voor

de meerwaarde van een aanvullend pensioen beter naar voor kan

bestuurders van een pensioenfonds belangrijk is. De mogelijkheid

doen laten komen en iv) meer transparantie, vooral aangaande

tot uitwisseling van kennis en ervaring met andere specialisten

kosten, hetgeen mede ten goede komt van de rendementen.

werkte duidelijk verrijkend.
Bij de vraag naar de grootste bedreigingen voor pensioenfondsen

4
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Ook naar de werkgroepen werd gepeild. De respondenten die

op middellange termijn, stak de bezorgdheid over de evolutie

niet deelnamen aan werkgroepen, gaven als voornaamste reden

van de regelgeving er met kop en schouders bovenuit. Dit

tijdsgebrek aan. Algemeen is de feedback over de werkgroepen

vertaalde zich in de bezorgdheid voor de toenemende verzwaring

positief over alle aspecten: de relevantie van de analyses, de

van de administratie en de rapportering en de groeiende

procedures voor het verzamelen van informatie, het vormen van

governancevereisten. Uiteraard was men ook bekommerd over

standpunten, het verstrekken van updates en de organisatie en

het “low for long”-klimaat en de zoektocht naar meer rendement

logistiek.

die gepaard gaat met een verhoging van het risico.

Zowel voor de vormingen als voor events uitten de respondenten

Doorheen de hele enquête polste PensioPlus ook naar suggesties

een voorkeur voor hybride vormen.

voor de verbetering van de werkzaamheden en was er ruimte
voor het formuleren van verbeterpunten. PensioPlus zal aan

Bij de peiling naar de grootste voordelen van een pensioenfonds

de slag gaan met al deze feedback en er regelmatig over

als vehikel voor de organisatie en uitvoering van een

terugkoppelen.

1
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6.12. Het lobbywerk van PensioPlus
2

3

“Vertegenwoordigen” is een kerntaak van PensioPlus (zie

• ESAs supervisory convergence

ook hiervoor) en in dit kader is PensioPlus gedurende 2021

• FSMA-kostenenquête

verschillende malen tussengekomen in allerhande dossiers. Deze

• IORP II Review

tussenkomsten situeren zich bij een ganse resem aan stakeholders;

• Kleinere pensioenbedragen

zowel op nationaal als op Europees vlak, zowel in de politiek, als

• Occupational Pension Taxonomy

bij de toezichthouders, de administratie als het middenveld.

• Pensioendillemma – resultaten van de jongerenenquête
• Pensioenfondsen in de publieke sector

De dossiers die in de loop van 2021 centraal stonden, zijn de

• Pensioenhervormingen

volgende:

• Pensioensplit
• Rapport van het Federaal Planbureau

4

• 80%-regel 2e pijler

• Rapport van het Rekenhof

• DB2P

• Recovery & resilience plan

• DORA – Digital Operational Resilience Act

• SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation

• EIOPA 2022 stress test exercise

• SOL/ZIV afhoudingen

• EIOPA Consultatie Cost Reporting

• Transparantie – wijzigingen sociale wetgeving (WAP, …)

• EIOPA Consultatie DC Risk Management

5
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In 2021 onderhield PensioPlus een nauwe band met

In de loop van 2021 werd er voor verschillende dossiers

de toezichthouder FSMA. Dit uitte zich in regelmatige

aangaande de 2e pijler nauw samengewerkt met Assuralia.

overlegmomenten.

In 2021 noteren we in dit kader 34 overlegmomenten tussen
PensioPlus en Assuralia. PensioPlus engageerde zich in 2021 ook

Op een meer formele manier vertegenwoordigde PensioPlus haar

voor de werkzaamheden van verschillende werkgroepen bij het

leden in de vergaderingen van de CAP en de CAPZ, 8 in totaal.

VBO.

PensioPlus had in het kader van meerdere dossiers tijdens

3

4

meerdere vergaderingen overleg met verschillende bevoegde

PensioPlus nam in de loop van 2021 deel aan diverse events of

kabinetten.

seminaries van verschillende stakeholders.

Voor allerhande werkgroepen over de databank aanvullende

Verder waren er ook vergaderingen met de leden van PensioPlus

pensioenen en MyPension werd in de loop van 2021, 35 keer

rond specifieke problematieken, werd actief deelgenomen aan

samengezeten met Sigedis.

verschillende werkgroepen van IABE, werd overleg gepleegd met
leden van de Hoge Raad voor Financiën, werd er samengezeten

Op Europees vlak nam PensioPlus deel aan vergaderingen van

met de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling en diverse

verschillende werkgroepen bij de Europese koepelorganisaties:

academici, en had PensioPlus meerdere vergaderingen met

19 vergaderingen bij AEIP en 18 vergaderingen bij

verschillende ad-hoccontacten.

PensionsEurope. Verder was er ook een actieve deelname aan
7 vergaderingen zowel binnen Europese instellingen als bij

5
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Europese zusterorganisaties.

1

2

3

4

5

PensioPlus vzw/asbl | www.pensioplus.be
Bd A. Reyerslaan 80 | 1030 Brussels | Belgium

#361040

6

