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COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 

VOOR ZELFSTANDIGEN 

 

ADVIES 

nr. 12 

van 

20 december 2017 

 
 

Aangezien de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen, opgericht krachtens artikel 61 van de 
programmawet van 24 december 2002 (hierna de WAPZ), B.S. 31 december 2002, als opdracht heeft advies te verstrekken,  
 

nemen de vertegenwoordigers van de zelfstandigen, de pensioeninstellingen en de gepensioneerde 
zelfstandigen, bijgestaan door deskundigen, het volgende advies aan: 
 
 

Praktische vragen over de wet van 18 december 20151 
 

1. 

Na de wijziging van de WAP door de wet van 18 december 2015 werden er talrijke vragen gesteld over de 

ingevoerde wijzigingen. De Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen heeft 

bijgevolg beslist een werkgroep op te richten (tijdens haar vergadering van september 2016) om de vragen 

gesteld door de sector rond de inwerkingtreding van de nieuwe wet te beantwoorden. De werkgroep heeft 

hiertoe intensief gewerkt aan een omstandig verslag.  

 

De Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen wenst alle leden van de werkgroep te 

bedanken voor hun inzet bij de totstandkoming van het verslag. Zij vestigt er de aandacht op dat dit verslag 

de standpunten van de verschillende delegaties van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor 

zelfstandigen opneemt en de waarde van een advies heeft. Hoven en rechtbanken beslissen soeverein in 

geval van geschillen.  

 

Het verslag van de werkzaamheden van deze werkgroep wordt aangenomen door de Commissie voor het 

Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen als advies nr. 12.  

 

2.  

De werkgroep heeft getracht tijdens haar werkzaamheden om een technisch antwoord te formuleren op 

de vragen die rezen naar aanleiding van de wet van 18 december 2015. Het doel is inderdaad om de sector 

van aanvullende pensioenen voor zelfstandigen te laten beschikken over een technisch advies dat de 

diverse vragen bespreekt die werden gesteld aan de werkgroep. Deze vragen betreffen de volgende 

aspecten:  

                                                      

 
1 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 (B.S. 24 december 2015). 

https://www.fsma.be/sites/default/files/legacy/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/advorg/advorgcapzs/nl/capz_advice12_verslag_nl.pdf
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- het tijdstip vanaf wanneer de pensioenprestaties vereffend kunnen worden;  

- de pensioenleeftijd;  

- de activiteit uitgeoefend door een gepensioneerde;  

- de versterking van het aanvullend karakter van de aanvullende pensioenen;  

- het begrip ‘pensionering’;  

- de overlijdensdekking; 

- RIZIV-overeenkomsten; 

- Intern gefinancierde aanvullende pensioenen. 

 

 

 

 

 

 

Luc VEREYCKEN, 

Voorzitter van de Commissie voor het 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. 
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