
COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN
Toezicht op de aanvullende pensioenen

Brussel, 15 maart 2004

Circulaire  WAP - nr. 1

Betreft : Inlichtingen betreffende de individuele pensioentoezeggingen die
zijn toegekend vóór 16 november 2003

* In de tekst moeten de woorden “de CBFA” / “de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assu-
rantiewezen” worden vervangen door de woorden “de FSMA” / “de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten”, als gevolg van het zogenaamde “Twin Peaks”-toezichtmodel, inge-
voerd door het Koninklijk Besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichts-
architectuur voor de financiële sector, in werking getreden op 1 april 2011.

Mevrouw,
Mijnheer,

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van
die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (afgekort
WAP)1 legt aan de werkgevers de verplichting op om vóór 16 mei 2004 aan de CBFA het
aantal individuele pensioentoezeggingen mee te delen die vóór 16 november 2003 zijn toege-
kend (art. 57, §1, lid 2 van de WAP).

Deze wettelijke verplichting geldt enkel voor werknemers2 3.

In deze rondzendbrief wordt gepreciseerd hoe dit gegeven verstrekt dient te worden aan de
CBFA.

De werkgevers die deze informatie reeds bezorgd hebben, dienen geen andere formaliteiten
meer te vervullen. Er is nota genomen van de gegevens die zij verstrekt hebben.

De andere werkgevers worden verzocht bij voorkeur het bijgeleverde formulier met de titel
"Formulier WAP-1" te gebruiken.

1 Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003
2 D.w.z. een persoon die in uitvoering van een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld (art. 3, §1, 7° van
de WAP).
3 Er dient dus geen rekening te worden gehouden met de individuele pensioentoezeggingen die zijn
toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders of aan personen die op 16 november 2003 gepensioneerd
waren.



Dit formulier dient uitsluitend per post te worden verstuurd naar de FSMA, Departement
Toezicht op de IBP's en de Aanvullende pensioenen, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, en
dit vóór 16 mei 2004.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het niet naleven van deze verplichting en het ver-
strekken van onjuiste gegevens aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke sancties (art. 54
van de WAP).

Hoogachtend,

De Voorzitter,
E. WYMEERSCH.
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