Toegang van de burger tot de databank van aanvullende pensioenen
(DB2P)
De wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen bepaalt hoe de burger tegen
uiterlijk einde 2016 zal worden geïnformeerd over zijn aanvullende pensioenrechten.
Enerzijds kan hij via een beveiligde website toegang krijgen tot zijn pensioengegevens
binnen de DB2P (Databank 2e pijler – SIGeDIS). Anderzijds worden de huidige
informatieverplichtingen van de pensioeninstellingen eveneens aan deze nieuwe realiteit
aangepast.
1. Communicatie van informatie via DB2P
Tegen uiterlijk einde 2016 zal elke burger de gegevens over de samenstelling van zijn
aanvullend pensioen kunnen raadplegen binnen DB2P. SIGeDIS zal dit elk jaar langs
elektronische weg meedelen.
We onderscheiden in dit verband drie informatieniveaus:
• het eerste niveau omvat de gecumuleerde bedragen voor alle aanvullende
pensioenplannen van elke burger
• het tweede niveau splitst de gegevens volgens het beroepsstatuut (zelfstandige of
werknemer)
• het derde niveau preciseert de gegevens per pensioeninstelling en/of per inrichter
Alle meegedeelde bedragen worden berekend op 1 januari van het betrokken jaar.
De actieve aangeslotenen kunnen ook hun pensioenreglement raadplegen via DB2P.
De openstelling van DB2P voor de burger heeft ook belangrijke effecten voor de
pensioeninstellingen: terwijl ze vroeger de datum voor evaluatie en aangifte van de
rekeningen in DB2P vrij konden kiezen, moeten ze deze aangiften vanaf 2016 (tenminste wat
betreft de gegevens die nodig zijn voor raadpleging) voor 30 september van elk jaar doen,
met een vaste evaluatiedatum op 1 januari van het betrokken jaar.
2. Mededeling van informatie door de pensioeninstellingen
Vanaf 1 januari 2016 moet de pensioenfiche alleen worden overgemaakt in volgende
gevallen:
•

voor pensioentoezeggingen voor werknemers: enkel aan de actieve aangeslotenen
en niet meer aan de 'slapers'* noch aan de aangeslotenen die hun pensioenreserves
naar een onthaalstructuur hebben overgedragen
*(aangeslotenen die hun inrichter hebben verlaten en hun pensioenreserves zonder wijziging bij de pensioeninstelling hebben
achtergelaten)

•
•

voor de pensioentoezeggingen voor bedrijfsleiders: aan de aangeslotene die
bedrijfsleider van de inrichter is
voor de VAPZ-contracten (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen): aan de
aangeslotenen die het voorgaande jaar een bijdrage hebben betaald
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Om de inhoud van de DB2P-databank te laten overeenkomen met de inhoud van de jaarlijkse
pensioenfiches preciseert de wet in detail welke gegevens vanaf 2016 moeten worden vermeld op de
pensioenfiche.

De pensioenfiche moet uit twee afzonderlijke delen bestaan:
een eerste deel dat enkel volgende gegevens vermeldt: de verworven reserves,
de minimale waarborg (indien hoger dan de verworven reserves), de prestatie bij overlijden,
de verworven prestatie en de geschatte pensioenprestatie op de pensioenleeftijd . Alle
bedragen betreffen de situatie op 1 januari van het betrokken jaar;
een tweede deel dat minstens volgende gegevens vermeldt: het actuele
financieringsniveau van de verworven reserves, de verworven reserves van het vorige jaar en
de variabele elementen waarmee rekening wordt gehouden voor de berekeningen in het eerste
deel. Voor de VAPZ-contracten (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) moet dit 2e deel
ook volgende gegevens vermelden: het bedrag van de bijdragen die in de loop van het vorige
jaar werden gestort, informatie over de winstdeelname, het bedrag van de toeslagen die in
het voorbije boekjaar ten laste van de aangeslotene werden gelegd, en de rentevoet
gewaarborgd in de loop van het vorig boekjaar. Als zij dat wenst, kan de pensioeninstelling
hieraan nog aanvullende informatie toevoegen.
Vandaar dat Athora Belgium u vanaf 1 januari 2016, na de hernieuwing van uw plan,
enkel nog de aanhangsels zal sturen die de verzekerde waarborgen op die datum vermelden.
In een 2e fase en uiterlijk tegen 30 september van het betrokken jaar ontvangt u de jaarlijkse
pensioenfiches overeenkomstig de Wet van 15 mei 2014, namelijk met de bedragen zoals
berekend op 1 januari van het betrokken jaar, ongeacht de datum van hernieuwing van uw
pensioenplan.
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