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Invoering van een wettelijke minimumreglementering op sociaal vlak 
voor aanvullende pensioenen toegekend aan de bedrijfsleiders. 
 

• De grote meerderheid van de pensioentoezeggingen van de 2e pijler, namelijk de 
pensioenplannen voor werknemers evenals de VAPZ-contracten (Vrij Aanvullend 
Pensioen voor Zelfstandigen) en RIZIV-contracten zijn al onderworpen aan een sociale 
reglementering. Dit was nog niet het geval voor de pensioentoezeggingen voor 
zelfstandige bedrijfsleiders. De wetgever heeft deze situatie gewijzigd door een 
wettelijke minimumreglementering op sociaal vlak in te voeren voor de aanvullende 
pensioenen toegekend aan de bedrijfsleiders. Deze reglementering neemt een aantal 
bepalingen van de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor werknemers over, zoals  

o de inhoud van het pensioenreglement (ingangsdatum op 29 juni 2014)  
o de invoering van verworven rechten (ingangsdatum op 29 juni 2014) 
o het verbod op afkoop voor de leeftijd van 60 jaar (ingangsdatum op 1 januari 2015) 
o de verzending van een jaarlijkse pensioenfiche (ingangsdatum op 1 januari 2016) 

De specifieke regels voor werknemers, zoals het minimumrendement ten laste van de 
inrichter en de uittredingsmodaliteiten, zijn echter niet opgenomen in deze sociale 
reglementering voor de zelfstandige bedrijfsleiders. 

 
• Net zoals voor de werknemers en voor de VAPZ-contracten (cf. punt "Toegang van 

de burger tot de databank voor aanvullende pensioenen (DB2P)") voorziet de 
wettelijke minimumreglementering op sociaal niveau voor de aanvullende pensioenen 
toegekend aan de bedrijfsleiders in de volgende maatregelen: 

o de pensioeninstelling moet een jaarlijkse pensioenfiche sturen zolang de 
aangeslotene bedrijfsleider is bij de inrichter  

o om de inhoud van de databank DB2P 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 

o al deze gegevens moeten op 1 januari van elk jaar berekend worden en uiterlijk 
tegen 30 september van het jaar in kwestie aan SIGeDIS meegedeeld worden 

o de eerste 'gestandaardiseerde' fiche met de gegevens op 1 januari 2016 moet 
uiterlijk tegen 30 september 2016 verstuurd zijn. 

 
• 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 betreffende jaar, 
ongeacht de datum van hernieuwing van uw pensioenplan. 

 


