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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 keurt het advies, dat uitgewerkt werd in een werkgroep samengesteld uit
leden van de Commissie en de Raad voor Aanvullende Pensioenen en dat opgenomen is in
bijlage, unaniem goed. Dit advies – hierna werkgroepadvies genaamd - maakt integraal
deel uit van het advies nummer 5 vanwege de Commissie.
In het werkgroepadvies wordt de bestaande 80 %-regel qua methodologie niet in vraag
gesteld, maar worden wel suggesties aangereikt om de praktische berekening ervan te
vereenvoudigen.
De Commissie wijst de Overheid erop dat de bijlagen aan het
werkgroepadvies integraal deel uitmaken van het werkgroepadvies en zeer pertinente
suggesties bevatten.
De Commissie wijst de Overheid bijkomend op de volgende aandachtspunten :


Omwille van de invoering van de IAS-normen (boekhoudkundige normen die
nieuwe regels bevatten inzake o.a. de financiering van aanvullende pensioenen)
zullen bijkomende bijdragen moeten gestort worden, waarmee de 80 %-regel
geen rekening houdt. De Commissie suggereert om de impact van de IASnormen op de berekening van de 80 %-regel verder te onderzoeken;



Er moet aandacht worden besteed aan de overgangsmaatregelen voor de
bestaande pensioentoezeggingen en de Commissie vraagt bijzondere aandacht
hiervoor op het ogenblik dat de 80 %-regel wordt herbekeken;



De Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen, de
Controlewet van 9 juli 1975 en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten
bevatten regels met betrekking tot de omzetting van een kapitaal in rente. De
Commissie nodigt de overheid uit te streven naar een coherentie tussen de
fiscale en de andere wetgevingen.

