Toezicht op de pensioeninstellingen en de binnenlandse verzekeringsondernemingen

Brussel, 18 december 2007

CIRCULAIRE WAP NR. 7 OVER
DE REGELS BETREFFENDE HET PARITAIR BEHEER EN HET TOEZICHTSCOMITÉ

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Deze circulaire is bedoeld om u in te lichten over de regels die de wet van 28 april 2003
betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid1 (hierna de « WAP ») voorschrijft betreffende het
paritair beheer en het toezichtscomité en om u te herinneren aan de verplichtingen die u op dit vlak
heeft.
Artikel 41 van de WAP betreft de pensioenstelsels en bevat twee verplichtingen : de instellingen
voor bedrijfspensioenvoorziening die belast zijn met de uitvoering van bepaalde types van
pensioenstelsels moeten een paritair beheer instellen en de pensioeninstellingen die niet paritair
worden beheerd, moeten in bepaalde gevallen een toezichtscomité oprichten.
Daarnaast bepaalt artikel 47 van de WAP dat er een toezichtscomité moet worden opgericht
wanneer een rechtspersoon die niet paritair wordt beheerd, een solidariteitstoezegging uitvoert.
Deze artikelen zijn in werking getreden op 1 januari 20042 en zijn sedert die datum van toepassing
op alle betrokken instellingen.
De regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité die in Bijlage 1 bij deze circulaire
uiteengezet worden, variëren naargelang van de aard van de uitgevoerde pensioentoezegging en de
betrokken instelling.
Het eerste deel van de circulaire (I) betreft de pensioenstelsels en geeft uitleg bij de regels
betreffende het paritair beheer (I.1), die uitsluitend gelden voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, en bij de regels betreffende het toezichtscomité (I.2), die voornamelijk gelden
voor verzekeringsondernemingen. Het tweede deel van de circulaire (II) is gewijd aan het
specifieke geval waarin de solidariteitstoezegging wordt uitgevoerd door een van de pensioeninstelling onderscheiden rechtspersoon.
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B.S. 15/05/2003 ; erratum B.S. 26/05/2003.
Artikel 23 §1 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende
de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake
sociale zekerheid, B.S. 14/11/2003.
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In Bijlage 2 hebben wij voor uw gemak een samenvattend overzicht opgenomen van de
verplichtingen die door de artikelen 41 en 47 van de WAP worden opgelegd. Deze verplichtingen
variëren naargelang van de vorm van de rechtspersoon die met de uitvoering van de pensioen- of
solidariteitstoezegging belast is en naargelang van het type van pensioenstelsel.
Tot slot vestigen wij uw aandacht op het feit dat de niet-naleving van de verplichtingen van de
artikelen 41 en 47 van de WAP aanleiding kan geven tot strafrechtelijke3 en administratieve4
sancties.
*
*

*

Deze circulaire wordt gericht aan de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, de
verzekeringsondernemingen, de rechtspersonen belast met de uitvoering van een solidariteitstoezegging die verbonden is aan een Belgisch pensioenstelsel en de inrichters van een Belgisch
pensioenstelsel, voor zover het pensioenstelsel voldoet aan de voorwaarden van Bijlage 1.
Wij zenden een kopie van deze circulaire aan de erkende commissaris(sen) en aan de aangewezen
actuaris(sen) van de pensioeninstellingen.
Hoogachtend,
De Voorzitter,

JEAN-PAUL SERVAIS

Bijlagen :
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1. Regels betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité
2. Samenvattend overzicht

Artikel 54 van de WAP.
Artikel 49 quater van de WAP.
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