
COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR 
ZELFSTANDIGEN 

 
ADVIES N° 5 VAN 4 DECEMBER 2006 

 
ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 DECEMBER 2003 TOT VASTSTELLING VAN DE 
REGELS INZAKE DE FINANCIERING EN HET BEHEER VAN EEN 

SOLIDARITEITSSTELSEL, VERBONDEN AAN EEN SOCIALE 
PENSIOENOVEREENKOMST 

 
1.  Inleiding 
 
In overeenstemming met artikel 80 van de programmawet (I) van 24 december 2002 
(hieronder “WAPZ” genoemd), mag de Koning enkel uitvoeringsbesluiten van deze wet 
uitvaardigen na het advies van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor 
Zelfstandigen te hebben ingewonnen. Dit stemt bovendien overeen met de opdracht van de 
Commissie zoals beschreven in artikel 61, §1, van de WAPZ.  
 
Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 
2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van een 
solidariteitsstelsel, verbonden aan een sociale pensioenovereenkomst wijzigt  het koninklijk 
besluit van 15 december 2003 teneinde rekening te houden met de nieuwe wet van 27 oktober 
2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Het dient 
op 1 januari 2007 inwerking te treden. 
 
Tijdens de zitting van 4 december 2006 heeft de Commissie voor het Vrij Aanvullend 
Pensioen voor Zelfstandigen op vraag van de Minister van Middenstand d.d. 29 november 
2006 het vernoemde ontwerp onderzocht. Dienovereenkomstig brengt zij het volgende advies 
uit. 
 
2. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 

december 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer 
van een solidariteitsstelsel, verbonden aan een sociale pensioenovereenkomst 

 

De Commissie merkt op dat de referentie naar een vaste rentevoet, zoals in artikel 1 en 2 van 
het ontwerp van koninklijk besluit, moeilijkheden kan opleveren bij een wijziging ervan.  

Deze rentevoet wordt immers in verschillende uitvoeringsbesluiten vermeld (o.a. voorliggend 
uitvoeringsbesluit, maar ook het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 14 november 2003 houdende uitvoering van de wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen en het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de 
financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging).  

Ze is van oordeel dat het aangewezen is dat het niveau van deze rentevoet in één 
uitvoeringsbesluit wordt vastgelegd en dat de andere uitvoeringsbesluiten naar dat éne 
uitvoeringsbesluit verwijzen. Op die manier blijft de coherentie van de wetgeving 
gegarandeerd indien het niveau wordt aangepast.  

    De Voorzitter 

 

 

    Luc Vereycken 


