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COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN 

ADVIES 

nr. 38bis 

van 

16 mei 2017 

Aangezien de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, opgericht 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, en waarvan de leden 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 deskundigen, het volgende advies aan: 

Bijkomende vragen over de wet van 18 december 2015 

Na het advies nr. 38 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen, rezen nog een aantal vragen naar 

aanleiding van de wet van 18 december 2015 waarop nog geen antwoord werd geformuleerd in advies nr. 

38. 

Tijdens haar vergadering van 13 oktober 2016 heeft de Commissie voor Aanvullende Pensioenen de 

werkgroep die het verslag heeft opgesteld dat aan de basis ligt van advies nr. 38, verzocht om zich over 

twee bijkomende vragen te buigen, namelijk: 

- welke methode moet worden toegepast in het kader van de rendementswaarborg als bedoeld in 

artikel 24, § 4 van de WAP als een pensioentoezegging voortvloeit uit, enerzijds, een 

pensioenreglement van het type vaste prestatie met beheer door een instelling voor 

bedrijfspensioenvoorziening die gebonden is door een middelenverbintenis en, anderzijds, een 

pensioenreglement van het type vaste bijdragen met beheer door een verzekeringsonderneming 

via een tak 21 product met een gewaarborgde rentevoet tot de pensioenleeftijd? 

- hoe worden, in het kader van een pensioentoezegging van het type vaste prestatie, de 

pensioenrechten berekend van een aangeslotene die in dienst blijft na de pensioenleeftijd van het 

pensioenreglement te hebben bereikt? 

Het verslag van de werkzaamheden van de werkgroep over deze beide vragen is door de Commissie voor 

Aanvullende Pensioenen aangenomen als advies nr.38bis. 

*** 

https://www.fsma.be/sites/default/files/legacy/advice_38bis_annex_nl.pdf

