
 
 

 Congresstraat 12-14 | 1000 Brussel
t +32 2 220 58 32 | f +32 2 220 58 19 | www.cbfa.be 

 

Toezicht op de pensioeninstellingen en de binnenlandse verzekeringsondernemingen

 

Bijlage 2 bij Circulaire WAP nr. 7 over 
de regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité  

Samenvattend overzicht 
 
 

Instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening 

 

Verzekeringsonderneming1 
 

Elke andere 
rechtspersoon die een 
solidariteitstoezegging 

beheert 

A. Pensioenstelsels (art. 41 
WAP) 

   

1. Sectorale stelsels (art. 8) 
 

 

 

Paritair beheer verplicht 
tenzij de CAO er anders over 
beschikt, in welk geval het 
toezichtscomité niet verplicht 
is 

Toezichtscomité verplicht - 

2. Ondernemingsstelsels  
 

   

a. Opting-out en overleg-
organen (art. 9)  

Paritair beheer verplicht 
tenzij de sociaaloverleg-
organen er anders over 
beschikken, in welk geval het 
toezichtscomité niet verplicht 
is  

Toezichtscomité verplicht - 

b. Sociaal ondernemings-
stelsel en overlegorganen 
(art. 11) 

Paritair beheer verplicht 
tenzij de sociaaloverleg-
organen er anders over 
beschikken, in welk geval het 
toezichtscomité niet verplicht 
is 

Toezichtscomité verplicht - 

c. Ondernemingsstelsel 
met financiële bijdrage 
van de aangeslotenen en 
overlegorganen 

Paritair beheer verplicht 
tenzij de sociaaloverleg-
organen er anders over 
beschikken, in welk geval het 
toezichtscomité niet verplicht 
is 

Niet van toepassing - 

d. Ondernemingsstelsel 
zonder financiële bijdrage 
van de aangeslotenen of 
zonder overlegorganen in 
de onderneming. 

Niet van toepassing Niet van toepassing - 

  

                                                           
1 Met uitzondering van de verzekeringsondernemingen die paritair worden beheerd, zoals bijvoorbeeld de 
gemeenschappelijke verzekeringsfondsen waarvan de raad van bestuur paritair wordt beheerd overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 14 april 1971. 
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  -  2  
 

3. Beheer van verschillende 
pensioenstelsels van ver-
schillende inrichters waarbij 
één van de beheerde stelsels 
onder een van de in de punt 2 
(met uitzondering van punt 
2.d) bedoelde gevallen valt  

Paritair beheer verplicht 
zoals voor de onder-
nemingsstelsels, tenzij de 
CAO of de overleg-
organen er anders over 
beschikken, in welk geval 
het toezichtscomité niet 
verplicht is 

Niet van toepassing - 

4. Stelsels die gemeenschap-
pelijk zijn aan verschillende 
ondernemingen2  

 

Toezichtscomité ver-
plicht tenzij er vrijwillig 
een paritair beheer wordt 
ingesteld 

Toezichtscomité 
verplicht 

- 

B. Solidariteitstoe-
zegging (art. 47 WAP) 

Toezichtscomité ver-
plicht tenzij er vrijwillig 
een paritair beheer wordt 
ingesteld 

Toezichtscomité 
verplicht 

Toezichtscomité verplicht 
tenzij er vrijwillig een paritair 
beheer wordt ingesteld 

 
 
 
 

 

                                                           
2 De stelsels bedoeld in artikel 41, §1 van de WAP vallen hier niet onder.  


