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Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 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 benoemd zijn door de Koning 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, aangevuld door de deskundigen, volgend unaniem advies aan: 
 
 
 
De Commissie stelt vast dat er problemen bestaan m.b.t. de toepassing van de VZW-
wet op de pensioenfondsen en solidariteitsinstellingen die werden opgericht onder de 
vorm van een VZW, onder meer wat betreft het aantal bestuurders dat hoger kan liggen 
dan het aantal leden en de paritaire samenstelling van de Raad van bestuur. Zij nodigt 
de overheid uit om deze problematiek dringend te regelen en suggereert daarom de 
voorliggende tekst, die het voorwerp kan uitmaken van verder legistiek onderzoek, toe 
te voegen aan het eerste lid van artikel 13 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen (gewijzigd bij art. 21 Wet 2 mei 2002):  

 
De beperkingen van de tweede en de derde zin inzake de samenstelling van de raad van bestuur over 
het aantal bestuurders, zijn niet van toepassing op de voorzorgsinstellingen en de pensioenkassen 
zoals bepaald in artikel 2, § 3, 4° en 6° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen en die opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk; noch op 
de rechtspersonen bedoeld in de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen die 
belast zijn met de uitvoering van de solidariteitstoezegging en opgericht zijn onder de vorm van een 
vereniging zonder winstoogmerk, noch op de rechtspersonen bedoeld in titel II, hoofdstuk 1, 
afdeling 4 van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de aanvullende pensioenen 
zelfstandigen, die belast zijn met de uitvoering van het solidariteitsreglement en opgericht zijn onder 
de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. 

 


