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Betreft : Inlichtingen over de verandering van pensioeninstelling en 

over de eventuele overdracht van reserves  
 

 
 
 
Mevrouw,  
Mijnheer, 
 
 
De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen 
inzake sociale zekerheid (afgekort WAP)1 legt aan de inrichter2 of aan de in de 
collectieve arbeidsovereenkomst of het pensioenreglement aangeduide persoon de 
verplichting op om de CBFA voorafgaandelijk in te lichten over de verandering 
van pensioeninstelling en over de eventuele overdracht van de reserves (art. 36 
van de WAP). 
 
In deze circulaire wordt gepreciseerd welke gegevens aan de CBFA moeten 
worden verstrekt en hoe dit dient te gebeuren. 
 
Dienen minstens te worden meegedeeld: (1) Gegevens van de inrichter, (2) Type 
van plan, (3) Type van dekking, (4) Gegevens van de betrokken 
pensioeninstellingen, (5) Aantal betrokken aangesloten, (6) Overgedragen 
bedrag, (7) Wijze waarop de beslissing genomen werd en (8) Adviesprocedures, (9) 
Datum van inwerkingtreding en, tot slot (10) Verklaring op erewoord. 
 
Deze gegevens worden meegedeeld aan de hand van het hiernavolgende 
formulier met de titel "VERANDERING VAN INSTELLING". 
 
 

                                                 
1 Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003 
2 Onder inrichter wordt verstaan : hetzij de rechtspersoon, paritair samengesteld, 
aangeduid via een collectieve arbeidsovereenkomst door de representatieve organisaties 
van een paritair comité of subcomité, opgericht volgens hoofdstuk III van de wet van 5 
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, 
dat een pensioenstelsel invoert, hetzij een werkgever die een pensioentoezegging doet 
(art. 3, §1, 5° van de WAP). 



Dit formulier dient per post te worden verstuurd naar de CBFA, Dienst 
Aanvullende Pensioenen, vóór de verandering van pensioeninstelling 
plaatsvindt, ongeacht of die verandering gepaard gaat met een overdracht van 
reserves of niet. 
 
 
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het niet naleven van deze verplichting 
en het verstrekken van onjuiste gegevens aanleiding kunnen geven tot 
strafrechtelijke sancties (art. 54 van de WAP). 
 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
De Voorzitter, 
E. WYMEERSCH. 

 
 
 
Bijlage: Formulier 

/nl/ap/wn/pdf/wap_3_form.pdf

