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Referentiekader voor de medewerkingsopdracht van
de erkende commissarissen bij de instellingen voor

bedrijfspensioenvoorziening

Toepassingsveld:

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening naar Belgisch recht, zoals bedoeld in Titel II van de wet
van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

De opgesomde documenten kunnen worden geraadpleegd op de website van de FSMA:
http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions.aspx

I. Basisregelgeving

I.1. Prudentiële wetgeving betreffende de IBP's

Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening

Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het prudentiële toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening

Koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening

Koninklijk besluit van 7 december 2009 betreffende de openbaarmaking van de jaarrekening van
de organismen voor de financiering van pensioenen

Koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen
zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen en
van organismen voor de financiering van pensioenen

Bijlage Circulaire

http://www.fsma.be/nl/Supervision/pensions.aspx
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Reglement van de FSMA van 12 februari 2013 betreffende de periodieke staten van de instellingen
voor bedrijfspensioenvoorziening, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 juni 2013

I.2. Sociale wetgeving betreffende aanvullende pensioenen voor werknemers

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot uitvoering 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

Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden
met de sociale aanvullende pensioenstelsels

Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het
beheer van de solidariteitstoezegging

Reglement van de CBFA met betrekking tot de vaststelling van de sterftetafels voor de omzetting
van kapitaal in rente, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 9 maart 2005

II.3. Sociale wetgeving betreffende aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

Titel II van de Programmawet (I) van 24 december 2002: Wet op de aanvullende pensioenen voor
zelfstandigen

Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor
zelfstandigen

Koninklijk besluit van 15 december 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden
met de sociale pensioenovereenkomsten

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

Reglement van de CBFA tot vaststelling van de sterftetafels voor de omzetting van kapitaal in rente,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 9 maart 2005

II.4. Sociale wetgeving betreffende zelfstandige bedrijfsleiders

Titel 4 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen: wet op de aanvullende
pensioenen voor zelfstandige bedrijfsleiders
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II. Interne controlesysteem en operationele werking van de IBP

Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening, inzonderheid artikel 77

Circulaire CPP-2007-2-WIBP van 23 mei 2007 over het deugdelijk bestuur van de IBP's

Circulaire CBFA_2008_17 van 26 augustus 2008 betreffende de beheers- en werkingsregels als
bedoeld in artikel 79 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen
voor bedrijfspensioenvoorziening

Circulaire WAP 7 van 18 december 2007 m.b.t. de regels betreffende het paritair beheer en het
toezichtscomité

Mededeling van 11 december 2007 betreffende de wet van 27 oktober 2006 en het nieuwe
prudentiële toezicht op de IBP's

III. Financieel verslaggevingsproces
(jaarrekening, periodieke prudentiële rapportering)

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve
belegging in effecten (ICB’s)

Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening, inzonderheid artikel 81

Koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening

Koninklijk besluit van 7 december 2009 betreffende de openbaarmaking van de jaarrekening van
de organismen voor de financiering van pensioenen

Koninklijk besluit van 7 februari 2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van
de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en
de buitenlandse directe investeringen van België (in uitvoering van de wet van 28 februari 2002 ter
regeling van het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de
statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen
van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de
wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen)

Reglement van de FSMA van 12 februari 2013 betreffende de periodieke staten van de instellingen
voor bedrijfspensioenvoorziening, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 juni 2013
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De jaarlijkse Circulaire Rapportering (op het ogenblik van het opstellen van deze circulaire betreft
het de Circulaire FSMA_2015_02 van 20 januari 2015 inzake de mededeling van de jaarrekening,
statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2014)

Circulaire FSMA_2014_14 van 15 december 2014 betreffende de jaarrekening van de instellingen
voor bedrijfspensioenvoorziening

Circulaire betreffende de opdracht van de aangewezen actuarissen bij IBP’s1

Circulaire CBFA_2010_08 van 30 maart 2010 met betrekking tot eCorporate

Mededeling P.24 van 8 november 1999 betreffende de berekening van de rechten gedefinieerd in
artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 mei 1985 en artikel 11, § 3 van de wet van 6 april 1995
ten gevolge van de wijziging van de maximumreferentierentevoet voor
levensverzekeringsverrichtingen van lange duur

Mededeling van 27 november 2007 betreffende de pensioenregelingen van de openbare besturen
en de overheidsbedrijven

1  Op het ogenblik van het opstellen van deze circulaire, bevindt de circulaire betreffende de opdracht van de
aangewezen actuaris zich nog in een ontwerpfase.
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