RAAD VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN
ADVIES N° 6 VAN 1 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

Overeenkomstig artikel 80 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 mag de Koning
enkel uitvoeringsbesluiten van deze wet uitvaardigen na het advies van de Raad voor het Vrij
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen te hebben ingewonnen.
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 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het
beheer van een solidariteitsstelsel, verbonden aan een sociale pensioenovereenkomst, teneinde
rekening te houden met de nieuwe wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de
instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. Het dient op 1 januari 2007 in werking te
treden.
Om binnen de vooropgestelde termijn te kunnen antwoorden op de vraag van de Minister van
Middenstand, heeft de Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, voor het
onderzoek van dit onderwerp, gekozen voor een schriftelijke procedure, waarvan het
hiernavolgende advies het resultaat is.
2.

Advies

2.1.

De Raad verduidelijkt dat de bevoegde Federale Overheidsdienst, de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid is en bijgevolg de woorden “et Institutions
publiques de Sécurité Sociale” in de Franse tekst en “en Openbare Instellingen van
Sociale Zekerheid” in de Nederlandse tekst weggelaten moeten worden.

2.2.

De Raad herinnert er aan dat de wet betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorzieningen gestemd en gepubliceerd is. Bijgevolg stelt de Raad
voor om zowel in het ontwerp van koninklijk besluit als in het verslag aan de Koning,
na de vermelding van de wet, “27 octobre 2006” in de Franse tekst en “27 oktober
2006” in de Nederlandse tekst toe te voegen. Dit heeft betrekking op artikel 3.

2.3.

De Raad stelt voor om een tweede aanhefverwijzing toe te voegen: “Vu l’arrêté royal
du 15 décembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion d’un
régime de solidarité, lié à une convention sociale de pension ;” in het Frans en in het
Nederlands: “Gelet op 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;”.

2.4.

De Raad merkt op dat een beraadslaging in de Ministerraad niet meer noodzakelijk is
om het advies van de Raad van State binnen een termijn van één maand te verkrijgen
en stelt bijgevolg voor om alinea 6 van de aanhef te schrappen.
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2.5.

De Raad vestigt de aandacht op het feit dat de namen van de Ministers en de rangorde
aangepast moeten worden aan de wijzigingen getroffen op het niveau van de federale
Regering.

2.6.

De Raad vestigt eveneens de aandacht op het feit dat in artikel 4 verwezen wordt naar
een koninklijk besluit zonder er de datum van te vermelden.

