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COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN

ADVIES
nr. 37
de dato

22 april 2016

Gezien de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, samengesteld krachtens artikel 53 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 (hierna de WAP), B.S. 15 mei 2003, waarna de leden door de Koning zijn benoemd bij koninklijk besluit
van 17 december 2003, B.S. 29 december 2003, als opdracht heeft advies te verstrekken, nemen

de vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers, de pensioeninstellingen en de
gepensioneerden, bijgestaan door de deskundigen, volgend advies aan:

Invoering van nieuwe bepalingen als bedoeld in artikel 27, § 4, van de WAP in op 1 januari 2016
bestaande of sinds 1 januari 2016 ingevoerde pensioenreglementen of -overeenkomsten

Artikel 27, § 4, van de WAP1 bepaalt dat bepalingen die als doel en/of als gevolg hebben dat zij
-  de gevolgen van een uittreding of de pensionering voor de wettelijke pensioenleeftijd op de omvang

van de aanvullende pensioenprestatie opheffen of beperken;
-  bijkomende voordelen toekennen omwille van de uittreding of de pensionering;

en die aldus leiden tot een verhoging van de verworven reserves en/of verworven prestaties of tot elk
ander bijkomend voordeel omwille van de pensionering of de uittreding, absoluut nietig zijn.

Artikel 63/5 van de WAP stelt echter dat artikel 27, § 4, niet van toepassing is op de aangeslotenen die ten
laatste op 31 december 2016 de leeftijd van 55 jaar bereiken.

De Commissie is unaniem van oordeel dat artikel 63/5 de invoering toestaat van nieuwe bepalingen als
bedoeld in artikel 27, § 4, in op 1 januari 2016 bestaande of sinds 1 januari 2016 ingevoerde
pensioenreglementen of -overeenkomsten, op voorwaarde dat die bepalingen, met naleving van de non-
discriminatieregels, zijn voorbehouden aan aangeslotenen die uiterlijk op 31 december 2016 de leeftijd
van 55 jaar bereiken. Artikel 63/5 stipuleert immers niet dat in dergelijke bepalingen moet zijn voorzien in
pensioenreglementen of -overeenkomsten zoals van kracht vóór 1 januari 2016, terwijl dat daarentegen
wel het geval is voor andere, door de wet van 18 december 2015 ingevoerde overgangsmaatregelen (zie
artikel 63/2 van de WAP op grond waarvan het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst zoals van
kracht vóór 1 januari 2016 de uitbetaling van aanvullende pensioenprestaties moet toestaan op de door
de overgangsmaatregel voorziene momenten).

***

1 Paragraaf 4 is ingevoegd door de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale
karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de
rustpensioenen, BS 24 december 2015.


