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La banque de données des pensions 
complémentaires DB2P et le contrôle social par la 
FSMA: constatations, enjeux pour le citoyen et pour 
le futur 

  

Séminaire BePLA IA|BE : DB2P 
08/06/2017 

Henk Becquaert 

Membre du Comité de Direction de la FSMA 



6 décembre 2016 : 

• Le portail MyPension informe dorénavant les citoyens sur leur 
pension complémentaire 

• Sur la base des données de la ‘Banque de données des pensions 
complémentaires’ (DB2P) gérée par l’asbl SIGeDIS 

• Etape importante dix ans après la création juridique de DB2P  

 

 

 

Contexte 
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• DB2P : Quelles données?, Objectifs?, Qui déclare?, Exhaustivité?, 
Contrôle?  

• DB2P et le ‘grand public’ : quels avantages pour le citoyen ? 

• DB2P et la FSMA : quel impact au niveau du contrôle des pensions? 

• L’avenir? : possibilités et limites 

 

 

 

 

Contenu 
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I. DB2P (Banque de données 2e pilier) 
Une banque de données pour les pensions complémentaires 
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• Point de départ : la banque de données contient des données sur 
les pensions complémentaires 

• La loi conçoit cela de façon très large : 

o La pension complémentaire visée par LPC (travailleurs), LPCI (indépendants) 
et LPCDE (dirigeants d’entreprise) 

o Tout avantage belge ou étranger, destiné à compléter la pension légale, non 
visé par LPC, LPCI ou LPCDE, octroyé en vertu d’autres dispositions légales, 
réglementaires ou statutaires, un contrat de travail, un règlement de travail, 
une CCT, une convention individuelle, ou tout autre document, à un travailleur 
salarié, indépendant ou fonctionnaire. 

 

 

 

‘Pension complémentaire’ dans le contexte de 
DB2P ? 
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• Bref, en principe une portée très large 

• Ce caractère ‘Catch – all’ s’exprime sur les plans suivants : 

o Le statut ne joue aucun rôle (salariés, indépendants et fonctionnaires); 

o L’application de la ‘législation sociale’ n’est pas pertinente;  

o Quel que soit le type d’institution qui gère (assureurs, fonds, …), ainsi qu’en 
cas d’absence d’institution (‘engagements internes’);  

o Pension complémentaire consécutive à l’occupation professionnelle en 
application de la législation sociale belge et de la législation belge sur le travail 

• Egalement si gestion par des organismes étrangers 

 

 

 

‘Pension complémentaire’ dans le contexte de 
DB2P ? 
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• Aperçu des objectifs légaux: 

 contrôles fiscaux (règle des 80 %) 

 contrôles parafiscaux (prélèvement cotisations spéciales de sécurité sociale) 

 contrôle social par la FSMA (LPC, LPCI, LPCDE) 

 Ouverture des données au grand public 

 Reprise de certaines obligations légales d’information des organismes de 
pension par SIGeDIS (ex. fiche de pension) 

Récolte d’informations uniquement pour ce qui est nécessaire à la réalisation de 
ces objectifs 

 

 

DB2P : Objectifs 
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• Enormément de données relatives à la constitution d’une pension 
complémentaire peuvent entrer en ligne de compte 
 

L’AR du 25 avril 2007 en établit la liste : 

- Identification des parties concernées par la pension complémentaire 

- Caractéristiques de base des régimes de pension 

- Données relatives à la carrière 

- Données individualisées concernant la constitution de pension 

- Données individualisées concernant les montants versés  

- Informations sur les cotisations payées 

 

 

DB2P : données concrètes 
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• Encore un besoin de définir et affiner davantage 

Finalement : Groupe de travail technique au sein du Comité général de 
coordination de la Sécurité sociale 

Etablit des instructions détaillées concernant notamment : 

- Clés d’identification d’individus, entreprises & régimes de pension 

- Contenu précis des données à fournir (élaboration liste AR) 

- Détermination du timing (date de début, périodicité et délais de déclaration) 

- Méthode technique de déclaration (support) 

Composition mixte :  

SIGeDIS, FSMA, SPF Finances, BCSS et les organismes de pension (Assuralia, 
PensioPlus) 

 

 

DB2P : données concrètes 
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• Instructions de déclaration scindées par domaine : 

• Travailleurs salariés 
 Engagements de pension en cours (collectifs et individuels) 

 Egalement s’il n’y a plus de financement actif (ex. faillites) 

 Possibilités spécifiques suite à une sortie (structures d’accueil, poursuites 
individuelles) 

• Travailleurs indépendants 
 PLCI et contrats INAMI 

 Engagements pour dirigeants d’entreprise indépendants 

• Instructions distinctes pour ‘engagements internes’ 

• Chaque fois avec instrument technique correspondant 

DB2P : données concrètes 
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DB2P : données concrètes 
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Pensions complémentaires des travailleurs salariés, 
indépendants et dirigeants d’entreprise indépendants  

Caractéristiques des régimes de pension (parties 
concernées, documents,…) 

Données relatives au financement (versements, 
cotisations) 

Données individuelles concernant la constitution 
de pension  
(relevé de compte annuel) 
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• Précisé dans les instructions de déclaration elles-mêmes 

• Généralement obligation incombant aux organismes de pension 
 Principalement assureurs et fonds de pension 

• Initialement peu d’enthousiasme au sein du “secteur” 
 Investissements nécessaires 

 Accent fort sur le “contrôle” (Big brother) 

• Dans l’intervalle : une image plus nuancée? 
 Les organismes ont leur mot à dire dans le cadre de la détermination des 

instructions de déclaration 

 DB2P, c’est bien plus que simplement du “contrôle” (cf. info au public) 

 Un partenaire dans l’accomplissement des obligations légales 

DB2P : Qui déclare ? 
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• Exhaustivité des informations de DB2P? 
 Question importante eu égard aux objectifs légaux 

 A analyser de deux manières 

• Exhaustivité au niveau des instructions 
 Sans instruction, impossible de faire un déclaration 

 Certaines instructions doivent encore entrer en vigueur (versements); 

 Pas de consensus au sujet des données ponctuelles 

 Formes plus rares de constitution de pension complémentaire??? 

DB2P : Exhaustivité et exactitude? 
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• Exhaustivité des informations de DB2P? 

• Exhaustivité factuelle : les organismes de pension déclarent-ils 
toutes les données? 

 Difficile d’émettre un jugement concluant 

 DB2P est un projet unique dans le cadre duquel ces données sont 
rassemblées de façon systématique pour la première fois 

 Quelques chiffres … 

DB2P : Exhaustivité et exactitude? 
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# affiliés uniques au 01/01/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: ASBL SIGeDIS – Dossier de presse: « Intégration des pensions complémentaires dans mypension.be » - 6 décembre 2016 

 

DB2P : Exhaustivité et exactitude? 
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Age Affiliés sexe 

masculin 

Affiliés sexe féminin Total affiliés 

- 25 64.600 38.310 102.910 

25 - 34 459.269 344.955 804.224 

35 - 44 541.747 374.947 916.694 

45 - 54 563.042 367.194 930.236 

55 - 64 387.397 222.756 610.153 

65 & 65+ 39.291 16.484 55.775 

  2.055.346 1.364.646 3.419.992 
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• Exactitude des informations de DB2P? 

• Erreurs matérielles probablement pas à exclure 

 Le citoyen peut aussi surveiller l’évolution des droits de pension 

 Les données stockées dans DB2P servent de preuve à charge de l’organisateur 
et/ou organisme de pension, mais preuve contraire possible conformément 
au contexte juridique spécifique 

DB2P : Exhaustivité et exactitude? 
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II. DB2P en de burger 
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• Het opsporen van “vergeten” pensioenrechten 

 Aanslepend probleem  

• Lange duurtijd 

• Professionele en persoonlijke gebeurtenissen die de pensioenopbouw doorkruisen 

• Pensioeninstelling en aangeslotene verliezen elkaar uit het oog 

 Nochtans: tweede pijler valt niet onder wetgeving betreffende slapende 
tegoeden 

• Specificiteit 

• Rol van DB2P 

 

 

DB2P & de burger 
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• Het opsporen van “vergeten” pensioenrechten 
 DB2P kan probleem kwantitatief in kaart brengen: 

 

 

 

… en hulp bieden bij het opfrissen van het geheugen en het opsporen: 

• Uiteraard door middel van rechtstreekse consultatie via MyPension 

• SIGeDIS verwittigt instellingen van wettelijke pensionering en overlijden 
aangeslotenen 

• SIGeDIS verwittigt aangeslotenen per brief bij uitblijven van betaling 

 

 

DB2P & de burger 
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Leeftijd 

aangeslotene 

Aantal 

aangeslotenen 

Totaal bedrag 

pensioenreserves (op 

01/01/2016) 
65 & 65+ 55.775 2.011.236.475,57 
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• Een betere inschatting van wat men op “pensioenleeftijd” mag 
verwachten 

 Eén van de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen: een integraal en zelfs 
interactief pensioenoverzicht 

 Niet makkelijk voor het luik ‘aanvullend pensioen’ 

• Spreiding van de reserve-opbouw 

• Heterogeniteit van toezeggingen en van instellingen 

• Pensioeninstelling en aangeslotene verliezen elkaar uit het oog 

 Terzijde, wat met de derde pijler? Momenteel wordt hierover geen info 
aangeboden via MyPension… 

 

 

DB2P & de burger 
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• Een betere inschatting van wat men op “pensioenleeftijd” mag 
verwachten 

 DB2P-wet voorziet per aangeslotene in een globaal niveau waarbij volgende 
gegevens worden samengeteld ongeacht type toezegging: 

• Verworven reserves 

• Bedrag overlijdensdekkingen 

 Bijkomend: introductie nieuw begrip: “rente mensuelle estimée” 

• Indicatieve rente 

• Correspondeert met het geglobaliseerd bedrag verworven reserves 

• In veronderstelling dat aangeslotene nù 65 jaar is 

 

 

DB2P & de burger 
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• Een betere inschatting van wat men op “pensioenleeftijd” mag 
verwachten 

 Indicatieve rente riskeert doel voorbij te schieten 

 Actuele waarde (verworven reserves onder andere vorm) 

 Burger verwacht zich intuïtief aan ‘uitgestelde waarde’ 

 Compatibiliteit met bedragen voor het wettelijk pensioen? 

Bedragen op eindtermijn zijn mogelijk, maar worden aangeboden op het niveau van 
de toezegging 

 

DB2P & de burger 
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• Naar een betere begrip van de informatie betreffende het 
aanvullend pensioen 

 Uniformisering van taalgebruik en begrippen 

 Hier is werk aan de winkel voor de instellingen (cf FSMA controle betreffende 
uittredingsinformatie) 

 Dezelfde noties worden met verschillende termen aangeduid (zelfs in één 
document) 

 Technisch jargon 

 Behoefte aan beknopt lexicon 

 

 

DB2P & de burger 
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III. De toekomst ?  
Uitbreiding van DB2P en limieten 
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• Oorsprong van DB2P 

 2006 (niet heel lang na inwerkingtreding van de WAP) 

• Intussen: gewijzigde context – nieuwe “trends” binnen de 

aanvullende pensioenen: 

 Van DB naar DC 

 WAP-garantie blijvend onder druk 

 Van collectief naar individueel (cf. “Vrij aanvullend pensioen werknemers” / zelfstandigen 

“fysieke personen”) 

 Toenemende populariteit van “cafetariaplannen” 

 Kortom, van risico bij inrichter naar risico bij aangeslotene 

 

 

 
 

 

3.1. Nieuwe pensioencontext  

30 DB2P et  le contrôle socia l  par  la  FSMA  08/06/2017 



• Aangeslotene zal nieuwe rol moeten spelen: 

 Niet langer “passief” de toezegging zoals uitgetekend door inrichter volgen, maar 

 zelf beslissingen nemen met betrekking tot zijn aanvullende pensioenreserves 

‐ Bij welke instelling? 

‐ Volgens welke beheersmethode (tak 21 / tak 23)? 

‐ Volgens welke investeringsstrategie? 

‐ Met welke risicodekkingen? 

‐ Tegen welk kostenplaatje? 

‐ … 

• Conclusie: met de gewijzigde context ontstaan ook nieuwe 
informatiebehoeften 

 

 
 

 

3.1. Nouveau contexte pour les pensions 
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• Kan DB2P een rol spelen bij het vervullen van deze nieuwe 

informatiebehoeften? 

 Vaststelling: DB2P sluit nauw aan bij de WAP 

 Via mededeling van een aantal kernelementen (reserves & prestaties) volgt 
de aangeslotene de evolutie op van het aanvullend pensioen: 

‐ Nogal “statisch”: opeenvolging van jaarlijkse foto’s 

‐ Geen zicht op “inflows” (stortingen, toegekende rendementen) 

‐ Ook niet op de “outflow” (kosten!) 

‐ Wat zijn achterliggende beleggingen en wat met de rendementen ervan? 

‐ Is de beleggingsstrategie ‘op maat’ (life cycle), of maakt dit deel uit van een algemener fonds  

‐ Wat is de impact van bepaalde keuze die de aangeslotene maakt? 

‐ Verwachte pensioenprestatie volgens bepaalde scenario’s? 

 

 
 

 

3.1. Nieuwe pensioencontext   
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• Perspective internationale : 

 Tenir compte des expériences d’autres pays en matière de constitution de pension 
via DC et capitalisation sur comptes individuels : 
 Amérique latine, USA, Europe de l’est, UK, … : expérience de plusieurs décennies en matière de plans 

DC avec une réglementation en augmentation et une pression sociale croissante en faveur de 
pensions du premier pilier plus élevées, avec même des nationalisations des régimes DC 

 Quelques problèmes “récurrents” : 
 De ‘larges’ groupes vulnérables ne constituent pas de pension complémentaire, ce qui accroît les 

inégalités 

 Les recettes sont significativement moins élevées que ce qui avait été prévu  

 Pas de compréhension claire ou transparence en matière d’impact des frais élevés 

 Les individus sont suceptibles de prendre des décisions irrationnelles (limites à l’éducation 
financière?) 

 Ne pas prendre de décision est aussi une décision qui a des conséquences (Quid option par défaut ou 
ne pas participer?) 

 Vulnérabilité des individus aux abus (‘mis-selling’) et un secteur qui n’est pas fortement régulé, pense 
d’abord à lui-même 
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3.1. Nouveau contexte pour les pensions 

08/06/2017 



• Kortom: 

‐ Indien van de aangeslotene een actievere rol wordt verwacht, 

‐ zal deze in toenemende mate over bijkomende informatie moeten kunnen 

beschikken 

‐ die momenteel niet aanwezig is in DB2P 

• Debat voeren in het licht van recente Europese richtlijnen: 

‐ IORP II 

‐ IDD 

 
 

 

3.1. Nieuwe pensioencontext   
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• Bevat belangrijk luik betreffende informatievereisten met betrekking 

tot aanvullend pensioen: 

 Door wegvallen kwantitatief luik zelfs één van de belangrijkste pijlers van de  richtlijn 

 Veel meer ambitieus informatieluik dan onder IORP I 

 Maar voorstel van de Commissie was nog ingrijpender 

• Zal een belangrijke impact hebben op de vraag hoe aangeslotenen (en 

hun rechthebbenden) geïnformeerd moeten worden 

• Omzetting vereist tegen 2019 

• Belangrijk: informatieverstrekking via “derde partij” is toegelaten 

 

 
 

 

3.2. IORP II  
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1. Algemene principes betreffende informatieverstrekking 

2. Algemene informatie over het pensioenplan 

3. Pensioenfiche 

4. Precontractuele informatie (en informatie aan nieuwe 

aangeslotenen) 

5. Informatie in de pre-retirement fase 

6. Informatie in de pay-out fase 

7. Bijkomende informatie op verzoek 

 

 
 

 

3.2. IORP II – informatie - structuur   
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3.2. IORP II – informatie - pensioenfiche 
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• Doelgroep: « members » 

Dus ook slapers.  Informatie via DB2P zal bijgevolg ook de 

richtlijn moeten volgen 

• Algemene regels: « concise », « accurate », « updated », « free of 

charge »…. 

• Minstens jaarlijks 

• Steeds het recht om fiche op papier te vragen (« on request ») (cf. 

art. 26 WAP) 
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• Belangrijkste innovaties: 

‐ Projectie met twee scenario’s 
If the pension benefit projections is based on economic scenarios, that information shall 
also include a best estimate scenario and an unfavourable scenario, taking into 
consideration the specific nature of the pension scheme; 

‐ Bijdragen 
information on the contributions paid by the sponsoring undertaking and the member into 
the pension scheme, at least over the last twelve months; taking into consideration the 
specific nature of the pension scheme; 

‐ Kosten 
a breakdown of the costs deducted by the IORP at least over the last twelve months. 
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3.2. IORP II – informatie - pensioenfiche   
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• PRINCIPE 

• Indien geen automatische aansluiting (bv. WAPZ) 
 Informatie voorafgaand aan de aansluiting 

• Indien automatische aansluiting (bv. WAP) 
 « Promptly after their enrolment » 

 
 

 

3.2. IORP II – precontractuele informatie  
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Geen automatische aansluiting 

40 

• any relevant options including investment options Nieuw 

• the relevant features of the pension scheme (Art. 5 AR-LPCI) 

• information on whether and how environmental, climate, social 

and corporate governance factors are considered in the 

investment approach;  

Nieuw 

• where further information is available. Nieuw 

• Where members bear investment risk or can take investment 

decisions the prospective members shall be provided with 

information on the past performance of the pension scheme for 

a minimum of five years, […] and information on the structure of 

costs borne by members and beneficiaries 

Nieuw 

DB2P et  le contrôle socia l  par  la  FSMA  08/06/2017 



Automatische aansluiting 

41 

• any relevant options including investment options Nieuw 

• the relevant features of the pension scheme Nieuw 

• information on whether and how environmental, climate, social 

and corporate governance factors are considered in the 

investment approach;  

Nieuw 

• where further information is available. Nieuw 
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• te onderzoeken voor welke elementen DB2P een meer 

uitgebreide rol kan vervullen: 

- Kosten 

- Bijdragen 

- … 

• Maar wellicht  blijvende nood aan directe communicatie  

pensioeninstelling aan de aangeslotenen 

- Projecties 

- « Past performance » 

- … 

 

 

 
 

 

3.2. IORP II – DB2P  
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• Indien aangeslotene in toenemende mate verantwoordelijk wordt 

voor het resultaat van het aanvullend pensioen 

• Bepaalde ‘belegggingsbeslissingen’ kunnen decisieve rol spelen 

• Geen ‘opvang’ via wettelijke rendementswaarborgen 

   Aangeslotene heeft nood aan begeleiding bij het nemen van 

beslissingen  

 

 

 
 

 

3.3. Gedragsregels binnen tweede pijler? 
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• IDD-directive: 
‐ Aanvullende vereisten met betrekking tot verzekeringsproducten met 

beleggingscomponent, ook op het vlak van informatieverstrekking 

 

• Zijn volgens de richtlijn niet gevat: 

- Bedrijfspensioenregelingen 

- Volgens nationaal recht bestempelde pensioenproducten met als doel 

te voorzien in pensioeninkomen 

 

  

 

 

 
 

 

3.3. Gedragsregels binnen tweede pijler? 
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Aanvullende pensioenen: 

• Technische materie 

• Enkel voor « Ingewijden » 

 Gegevens in DB2P zijn ook toegankelijk met oog op: 

- Wetenschappelijk onderzoek 

- Beleidsvoorbereidende werkzaamheden 

 

 

 

 

 

Ten slotte, 
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Il est à espérer que DB2P contribuera à une meilleure 
compréhension du rôle social que les pensions 
complémentaires peuvent/doivent jouer… 

 

Merci pour votre attention. 

 

 

 

 

 

 

Enfin,  
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Wat zegt de rechtspraak over de juridische 

waarde van de informatie op het vlak van 

pensioenen (pensioenfiches, brochures, 

etc.)?  

Barbara Heylen 
 Advocaat 

BEPLA – IABE – 8 juni 2017 

© Claeys & Engels 
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Verhouding gegevens in DB2P en andere informatiedocumenten  

Parlementaire voorbereiding 

Programmawet 22.06.2012  

 

“De bewijswaarde van de onderliggende rechtsbronnen (vb. de 

pensioentoezegging) of corresponderende papieren documenten (vb. 

het pensioenreglement, de pensioenfiche, ...) wijzigt immers niet, louter 

omdat elementen ervan in de databank zijn opgenomen”. 

 
(Parl. St. Kamer, DOC 53, 2198/001, p. 59) 
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Verhouding gegevens in DB2P en andere informatiedocumenten  

Parlementaire voorbereiding 

Wet 15.05.2014 houdende diverse bepalingen 

 

“Pensioeninstellingen hebben reeds sinds de invoering van de wet op de aanvullende 

pensioenen de verplichting om aan de aangeslotenen van een pensioenplan jaarlijks een 

pensioenfiche te bezorgen.  Deze verplichting wordt behouden.  Er wordt enkel een 

nieuwe standaardinhoud van de pensioenfiche in de wet op de aanvullende pensioenen 

ingeschreven.  Op die manier zal de informatie in de pensioenfiche in de mate van het 

mogelijke stroken met de informatie die de aangeslotene zelf online kan raadplegen in 

DB2P.   

Aan de huidige regeling van de juridische waarde van de pensioenfiche wordt niet 

geraakt.  De aangeslotene mag erop voortgaan dat de erin vervatte informatie 

correct is, uitzonderingen en correcties naar aanleiding van materiële vergissingen 

niet nagelaten”. 

 
(Verslag namens de Commissie voor de Sociale Zaken, Parl. St. Kamer, DOC 53, 

3500/003, p. 9) 
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Toepasselijke wetgeving 
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Pensioenfiches 

Werknemers: art. 26 WAP 

• Jaarlijkse verplichting 

• Rust op de pensioeninstelling (of op de inrichter indien deze daarom vraagt) 

• Aan alle aangeslotenen die nog niet zijn uitgetreden 

• Verplichte informatie (in 2 delen) 

• Op papier of elektronische wijze mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd 

 

Bedrijfsleiders: art. 39 WAPBL 

 

Zelfstandigen: art. 48 WAPZ 

 

 

52 



Pensioenreglement 

Werknemers 

• Art. 5 § 2 WAP 

– Elke pensioentoezegging wordt beheerst door een pensioenreglement 

 

• Art. 3 § 1, 9° WAP 

– Het pensioenreglement is het reglement waarin de rechten en de verplichtingen 

van de inrichter, van de werkgever, de aangeslotenen en van hun 

rechthebbenden, de aansluitingsvoorwaarden en de regels inzake de uitvoering 

van het pensioenstelsel worden bepaald 

 

• Art. 4-12 KB WAP 

– Het pensioenreglement regelt de onderlinge rechten en verplichtingen m.b.t. de 

pensioentoezegging tussen de inrichter, de werkgevers, de werknemers, de 

aangeslotenen, de begunstigden en de pensioeninstelling 

 

Bedrijfsleiders: art. 35, 8° en art. 36 § 1 WAPBL 
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Wat zegt de rechtspraak? 

54 



Juridische waarde van (pensioen)fiches 
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Arbeidsrechtbank Brussel 21 oktober 2005 

Arbeidshof Brussel 24 maart 2009 

Feiten 

23.12.1999: ondertekening overeenkomst einde arbeidsovereenkomst in 

onderling overleg 

 

26.01.2000: inlichtingenfiche wordt overgemaakt door verzekeraar met te 

verwachten bedrag aanvullend pensioen  

• Materiële vergissing in fiche: werkgever geeft een te hoog loon door en verzekeraar heeft 

dit te laat ontdekt 

 

31.07.2001: einde arbeidsovereenkomst 

 

Dagvaarding van werkgever & verzekeraar tot betaling van: 

• Saldo aanvullend pensioen (delta tussen wat hij ontvangen heeft en wat er op 

inlichtingenfiche vermeld staat) 

• Zo niet: schadevergoeding 
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Arbeidsrechtbank Brussel 21 oktober 2005 

Arbeidshof Brussel 24 maart 2009 

Beslissing van de Rechtbank / het Hof 

Rechtsbron: kan enkel pensioenreglement zijn 

• Aangeslotene kan niet meer rechten putten dan deze die hem door pensioenreglement 

werden gegeven 

 

Berekeningsnota met hypothetische voorstelling 

• Geen enkele bindende juridische kracht  

• Werknemer kan daaruit geen recht putten, want duidelijk materiële vergissing 

 

Via een materiële fout kan men geen bijkomend bedrag bekomen, want 

enkel het pensioenreglement primeert 

 

Geen recht op een schadevergoeding want geen bewijs van enige schade: 

pensioenformule is correct toegepast en aangeslotene heeft ontvangen 

waarop hij recht heeft 
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Rechtbank 1ste aanleg Antwerpen 3 oktober 2014 

 

Begunstigde van een vooroverleden passieve aangeslotene vordert 

betaling van een bijkomend overlijdenskapitaal van 150.000 EUR & 

baseert zich oa. op pensioenfiches  

 

Beslissing van de Rechtbank 

 

Vordering wordt afgewezen op grond van de tekst van het 

pensioenreglement 

 

“Ook de verwijzing naar de pensioenfiche van 2009 is daarbij 

volstrekt irrelevant.” 
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Feiten 



Arbeidsrechtbank Brussel 15 januari 2016 

 

Pensioenplan van het type ‘vaste prestaties’ 

 

1996: wijziging van de pensioenformule: beperking van de diensttijd 

tot 35 jaren (N/35) 

 

Aangeslotene betwist beperking van aantal dienstjaren en vordert 

bijkomend bedrag als aanvullend pensioen 
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Feiten 



Arbeidsrechtbank Brussel 15 januari 2016 

 

Vordering wordt afgewezen als ongegrond 

 

“Met uitzondering van een enkele materiële vergissing die naderhand 

werd rechtgezet, wordt op de pensioenfiches uitdrukkelijk verwezen 

naar een beperkte diensttijd van 35 jaar. Het 

groepsverzekeringsreglement en bovenvermelde documenten 

[pensioenfiches] waren expliciet en duidelijk: het aantal dienstjaren 

werd beperkt tot maximum 35 jaar”. 
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Beslissing van de Rechtbank 



Arbeidshof Brussel 15 november 2016 

Feiten 

1.11.1993: X treedt in dienst als bediende 

 

1.01.2002: X wordt benoemd tot directeur en aangesloten aan de 

groepsverzekering voor het directiepersoneel 

 

Pensioenreglement directiepersoneel = te bereiken doel plan  

• Factor diensttijd ‘n’ = “aantal jaren dat de begunstigde in dienst was” 

 

18.12.2000: bijlage bij pensioenreglement → precisering 

• “datum dat men in dienst was” verwijst naar “de benoeming als directeur” 
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Arbeidshof Brussel 15 november 2016 

Feiten 

11.06.2008: bestaande reglement (+ bijlagen) wordt vervangen door 

nieuw pensioenreglement 

• n1: periode tot 1.01.2007: “aantal jaren dienst vanaf het jaar van benoeming tot 

1.01.2007” 

2010: ontdekking van een vergissing in de jaarlijkse pensioenfiches 

• De kapitalen en premies werden berekend o.b.v. datum van indiensttreding van 

1.11.1993 i.p.v. 1.01.2002 

• Correctie op de pensioenfiche van 2010 => vermindering van het te verwachten 

pensioenkapitaal met 23,34% en verlaging van de premies 

6.03.2013: dagvaarding werkgever tot betaling van achterstallige 

premies en tot regularisatie 
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Arbeidshof Brussel 15 november 2016 

Beslissing van het Hof 

Ten gronde: Juridische waarde van een pensioenfiche 

 

• Artikel 26 WAP: jaarlijkse pensioenfiche → doel: zo volledig mogelijke & accurate 

informatie bezorgen aan de aangeslotene 

 

• Gaat NIET zover dat pensioenfiche een recht creëert op een foutief vermeld bedrag 

 

• Recht op aanvullend pensioen: vloeit voort uit de pensioentoezegging en het reglement 

 

• => een latere pensioenfiche kan een vergissing in een eerdere fiche steeds corrigeren 
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Arbeidshof Brussel 15 november 2016 

Beslissing van het Hof 

Juridische waarde van een pensioenfiche 

 

• X kon kennis nemen v/h reglement op moment dat pensioenfiche in 2010 verlaagd 

kapitaal / premies opgaf 

 => hij kon weten dat pensioenreglement dd. 11.06.2008 enkel in een  anciënniteit 

voorzag vanaf benoeming tot directeur 

 

• Interpretatie m.b.t. dienstanciënniteit kan worden teruggebracht tot initiële reglement van 

1987 – van een wijziging is geen sprake 

 

• Pensioenfiches volstaan NIET als bewijs dat werkgever een pensioentoezegging zou 

gedaan hebben met anciënniteit vanaf initiële aanwerving  
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Arbeidsrechtbank Tongeren 23 maart 2017 

Feiten 

2013: bij de aanpassing v/d pensioenadministratie n.a.v. de fusie is er 

een materiële vergissing gebeurd: verkeerde anciënniteit opgenomen 

in de pensioenfiches 

 

2013: onmiddellijk aanpassing van de pensioenfiches 

• In vergelijking met voorgaande (verkeerde) fiches: negatief verschil van 41.676 EUR 

in verworven reserves en van 89.812 EUR in verworven prestaties  

 

2013-2014: meerdere gesprekken e-mails met toelichting & excuses 

bij materiële vergissing  

 

2015: dagvaarding van werkgever 
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Arbeidsrechtbank Tongeren 23 maart 2017 

Beslissing van de Rechtbank  

Pensioenreglement is enige bron van recht 

 

Pensioenfiche is louter informatief en is zelf geen bron van recht 

 

Geen “verworven rechten” o.b.v. foutieve pensioenfiches: “ Een 

materiële vergissing kan bezwaarlijk rechten doen ontstaan, die 

bijgevolg ook niet verworven kunnen worden/zijn.” 

 

Een foutieve pensioenfiche heeft niet het karakter van: 

• een wettelijk opgelegde schuldbekentenis 

• een tussen partijen afwijkende overeenkomst 
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Arbeidsrechtbank Tongeren 23 maart 2017 

Beslissing van de Rechtbank 

Geen schending van het rechtmatig opgewekt vertrouwen  

• Rechtmatig opgewekt vertrouwen = bron van verbintenissen 

• RS en RL: aantal voorwaarden moeten vervuld zijn, o.m. de rechtmatigheid van het 

vertrouwen  

– Subjectieve goede trouw: vertrouwende partij hield de schijn effectief voor werkelijkheid 

– Objectieve goede trouw: een goed huisvader, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou de 

schijntoestand eveneens voor werkelijkheid hebben genomen 

• Bij eerste aanblik v/d pensioenfiche: zelfs voor niet-expert duidelijk dat gegevens m.b.t. 

anciënniteit niet kloppen.  Eiser is Employee Benefits Advisor: volstrekt ongeloofwaardig dat 

hij materiële vergissing niet had kunnen vaststellen  

 

Geen rechtsmisbruik: bij herstellen materiële fout heeft werkgever niet 

gehandeld “met exclusief oogmerk om te schaden” of zonder redelijk of 

voldoende belang 

To be continued: er werd hoger beroep aangetekend! 
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Juridische waarde van brochures 
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Arbeidsrechtbank Antwerpen 16 januari 2009 

 

Discussie over de betekenis van het begrip “maandloon van januari” 

in de collectieve invaliditeitsverzekering 

Begunstigde vordert een saldo invaliditeitsrente van verzekeraar (en 

een schadevergoeding van de werkgever)  

 

Beslissing van de Rechtbank 

 
“De samenvattende nota die eiser als werknemer ontving, verleende eiser 

niet meer rechten dan wat in de verzekeringspolis was bedongen; deze nota 

was slechts de mededeling aan het personeel van de inhoud van de 

verzekeringspolis die de werkgever had afgesloten.  Deze nota kan dus niet 

los van de polis beschouwd worden.” 
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Feiten 



Arbeidsrechtbank Antwerpen 24 november 2009 

Arbeidshof Antwerpen  25 maart 2011 

Feiten 

Feiten van vóór Wet Colla / WAP 

 

Pensioenplan van het type vaste prestaties: indien men onderneming 

verlaat vóór pensionering: enkel pensioenrechten indien men 20 jaar 

anciënniteit had op moment van vertrek 

 

Aangeslotene meent dat werkgever hem een onvoorwaardelijk recht op 

een aanvullend pensioen beloofde en baseert zich daarvoor op een 

brochure 

 

Dagvaarding van werkgever & pensioenfonds tot betaling van aanvullend 

pensioenkapitaal 
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Arbeidsrechtbank Antwerpen 24 november 2009 

Arbeidshof Antwerpen  25 maart 2011 

Beslissing van de Rechtbank / het Hof 

Pensioenreglement is enige bron om recht van een werknemer op een 

aanvullend pensioen te bepalen 

 

Brochure is geen op zichzelf staande pensioentoezegging, los van het 

pensioenreglement: 

• Aanvullend pensioen kan niet berekend worden o.b.v. brochure (en bijlage) aangezien zij 

geen enkele formule bevat voor berekening van het aanvullend pensioen 

• Brochure is slechts een summiere en onuitgewerkte samenvatting van de aanvullende 

pensioenregeling zoals zij in extenso terug te vinden was in het vigerende 

pensioenreglement 

 

Werkgever had niet de bedoeling om via de brochure het materieel / 

personeel toepassingsgebied van het pensioenreglement uit te breiden – dit 

volgt niet uit de tekst van de brochure 
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Conclusie 
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Conclusie 

Belang van correcte brochures en andere informatiedocumenten 

 

Belang van correcte pensioenfiches 

• Aangeslotene heeft recht op correcte informatie (art. 26 WAP) en heeft er belang bij dat 

de rechten juist worden omschreven 

• Bij discussie over de inhoud van de pensioenfiche → schending van een ernstig bedreigd 

recht → aangeslotene kan vordering instellen 

• Van belang voor het bepalen van beginpunt van de verjaringstermijn 

 

MAAR: correctie van materiële vergissing steeds mogelijk 

• Aanbeveling: toelichten aan aangeslotene dat rechtzetting gebeurt om in lijn te zijn met 

pensioenreglement en er geen afbreuk gedaan worden aan verworven rechten o.b.v. het 

pensioenreglement 

 

Pensioentoezegging / pensioenreglement steeds voorrang => geen 

rechten putten uit fout/vergissing in pensioenfiche/brochure die ingaat 

tegen pensioenreglement 
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Conclusie 

Schending van het rechtmatig gewekt vertrouwen? 

 

• Neen, indien vereiste van objectieve goede trouw niet is vervuld 

– Vb. indien aangeslotene vrij eenvoudig had kunnen vaststellen dat bedrag / gegevens in 

de pensioenfiche niet correct zijn 

 

• Specifieke wettelijke bepalingen hebben steeds voorrang op de vertrouwensleer: 

toekenningen in strijd met de wet kunnen geen gerechtvaardigde verwachtingen creëren 
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Op ontdekking in mypension.be  
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Agenda & afbakening 

 De aangeslotene op eerste ontdekkingsreis in mypension.be… 

 Wettelijk kader van de transparantie via mypension.be voor tweede pijler 

 DB2P :  
 Verband met DB2P ? 

 Doelen van  DB2P ? 

 Wat zit er in DB2P ?  

 Wie werken mee aan de transparantie ? 

 Wie kan DB2P consulteren ?  

 Welke info is medegedeeld aan DB2P ? 

 Mypension.be :  
 Welke info ziet de aangeslotene via mypension.be? 

 Wie heeft toegang  tot mypension.be ? 
 Toegang tot niet zichtbare info ?   

    

 Wat indien de informatie … 
 Niet volledig lijkt 

 Fout lijkt 

 Niet te reconciliëren is met andere beschikbare informatie  

 Wat indien opgenomen pensioentoezegging niet WAP-conform is ?  

 Wat is de juridische bewijswaarde van de informatie ? 

 Impact op verjaring ?  

 

 Enkele eindbedenkingen  
 

 

 Enkel vanuit standpunt aangeslotene/begunstigde 
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Wettelijk kader van transparantie via mypension.be voor 

tweepijlerpensioenen 

 

 Programmawet (I) van 27 december 2006 (artt. 305-306)  

 

 Gewijzigd door  

 Art. 69 Programmawet van 23 december 2009 

 Artt. 62-63, 116 Programmawet (1) van 22 juni 2012  

 Wet houdende diverse bepalingen (I) van 15 mei 2014 

 

 KB van 25 april 2007 
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Verband met  DB2P?  

 DB2P: de gegevensbank betreffende de aanvullende pensioen 

 

 DB2P is belast met het verzamelen van alle nuttige gegevens die 

medegedeeld worden door PI, SI of inrichters  

 

 DB2P wordt beheerd door SIGEDIS vzw 
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Doelen van de DB2P ?  

 Aan de oorsprong  : Maatregel 44 van het Generatiepact (2005)  

 

 In 2006 : nochtans focus  op toezicht, controle & inning van bijdragen ! 

 

 Informatie beschikbaar maken voor  beveiligde webtoepassing over 

aanvullende pensioenen aan werknemer, zelfstandige of ambtenaar 

(incl.vergeten pensioenen)  

 

 Informatie kunnen aanleveren aan SIGEDIS wanneer die 

informatieverplichtingen van WAP/WAPZ/WAPBL overneemt 

 

 Historische, statistische, wetenschappelijke en beleidsvoorbereidende  

doelen  
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Wat zit er in DB2P? 

 

 Informatie over  pensioenregelingen :  

 Voordelen die een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen 

 Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren 

 Belgische en buitenlandse 

 Toegekend mtv wettelijke, reglementaire of statutaire  bepalingen, een 

arbeidsovereenkomst, ondernemingsreglement, een cao, een individuele 

overeenkomst of individuele toezegging 

 Tenminste Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de realisatie van de 

doelstellingen 
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Wat zit er in DB2P ?  

 O.m.  

 Pensioen- en solidariteitstoezeggingen op ondernemings- of sectorniveau 

(collectief ; intern of extern gefinancierd) 

 Individuele pensioentoezeggingen (intern- of extern gefinancierd) 

 Onthaalstructuur 

 Individuele voortzetting art.33 WAP 

 KB’69  

 VAPZ 

 IPT zelfstandige bedrijfsleiders (intern of extern) 

 Collectieve/groepsverzekeringen voor zelfstandigen 

 … 
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Actoren die deze transparantie tot stand brachten 

 Aangevende pensioeninstellingen voeden de DB2P 

 Inrichter kan/moet “visie” geven of onjuistheden melden via onlinetoepassing 

 

 Inrichter heeft zelf aangifteplicht bij niet-geëxternaliseerde regelingen 

 

 Niet : aangeslotene 

 

86 V. Pertry - Seminarie   BePLA - IA|BE 08 juni 2017 



Wie kan DB2P consulteren ?  

 RSZ(PPO), FSMA, FOD Financiën binnen hun wettelijk doel 

 

 De aangevende pensioeninstellingen & hun dienstverleners 

 

 De inrichters 

 

 De burgers : via het mypension.be 

 De werknemer, zelfstandige of ambtenaar  

 Ook de voormalige 

 

 Niet iedereen ziet alles ! 
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Welke info is er medegedeeld aan de DB2P ?  

Medegedeeld door de PI (of uitzonderlijk door INR zelf) en consulteer-baar 

door de INR: per pensioentoezegging : 

 

 Het bestaan van een regeling & datum van inwerkingtreding 

 

 Wie de inrichter  en de PI zijn  

 

 Evt. : indien er medeverzekering is en wie medeverzekeraars zijn  

 

 Status van de pensioentoezegging (actief/passief/gesloten) 
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Welke info is er medegedeeld aan de DB2P ?  

 Referentie van de pensioentoezegging (identificatiesleutel bij registratie van 

de PT) en de basiskenmerken van de betrokken pensioenregeling 

 

 Of de PT ook een sociaal luik heeft 

 

 Documenten die de basis vormen voor de regeling 

(pensioenreglement/arbeidsreglement/cao/verzekerings- of 

uitvoeringsovereenkomst)  

 

 Procedures  gevolgd bij de invoering van de regeling 

 

 Opting out of niet 
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Welke info is er medegedeeld aan de DB2P ?  

 Werknemers die geweigerd hebben toe te treden tot ingevoerde of 

gewijzigde toezegging (tabel) 

 

 Elke wijziging van kenmerken van  de toezegging(vb. verandering van de 

inrichter of aanpassing van documenten) 

 

 Werkgeversbijdragen  onder 8.86% 

 

 Bijdragen ikv solidariteitstoezegging  

 

 Pensioenopbouw onder 1.5%  
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Welke info is er medegedeeld aan de DB2P ?  

 

 

 Aan elke pensioentoezegging worden individuele rekeningen gekoppeld - 

Informatie over de financiering van de pensioenopbouw per toezegging 

 

 Wat als inrichter andere visie heeft over zijn  pensioentoezeggingen 

dan PI ? Visie van inrichter over band van de pensioentoezeggingen : 

“knop”.  

 En dan ?  
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Welke info ziet de aangeslotene in mypension.be? 

 Ziet maar klein stuk van de aanwezige informative ! 

 

 Enkel over zijn eigen aanvullend pensioen 2P 

 

 De informatie moet op een heldere en begrijpelijke wijze worden 

voorgesteld 

 Nuttige voetnoten ! 
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Welke info ziet de aangeslotene in mypension.be? 

 Drie informatieniveaus: niveau  

1. Geglobaliseerd 
 Gecumuleerde verworven reserves 

 Verwachte maandelijkse rente 

 Overlijdensprestatie  

2. Per statuut 
 Gecumuleerde verworven reserves per statuut 

 Overlijdensprestatie  

3. Verdere opsplitsing per inrichter en per pensioeninstelling, en  vervolgens nog 

ifv de verschillende pensioentoezeggingen,  reglementen of overeenkomsten 
 Verworven reserve 

 Verworven prestatie 

 Verwachte prestatie op pensioenleeftijd 

 Overlijdensprestatie 

 Actueel financieringsniveau 
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Welke info ziet de aangeslotene in mypension.be?  

 Actieve aangeslotenen zien ook nog het  pensioenreglement of de 

pensioenovereenkomst, of bij gebreke, andere  documenten mbt 

pensioenregeling 

 Pensioenovereenkomst : getekend ? Blijkbaar niet noodzakelijk 

 Pensioenreglement : laatste versie ?  

 Waarom alleen de actieve ? 

 Wat met wijzigingen  ?   

 

 Afdrukbaar :  

 Outprint  van “Dossier” overzichtelijk (door paginanummering) 
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Welke info ziet de aangeslotene in mypension.be ?  

 

 Actualisering : 1x per jaar 

 

 De opeenvolgende geactualiseerde pensioengegevens blijven 

raadpleegbaar (vanaf 1/1/2016) 

 Ook van pensioenreglement ?  

 

 Éénmaal per jaar verwittiging door SIGEDIS (brief/beveiligde electronische 

brievenbus) van ontvangst van gegevens 

 

 

 Quid andere nuttige info in DB2P voor de aangeslotene ?  
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Ook nog uit DB2P : informatie door SIGEDIs 

 

 Informatie aan de aangeslotene over pensioenprestatie 6m na pensionering 

indien deze niet is opgenomen  

 

 Informatie aan de aangeslotene ikv overname van informatieverplichtingen 

van de inrichter of pensioeninstelling door SIGEDIS 

96 V. Pertry - Seminarie   BePLA - IA|BE 08 juni 2017 



Wie heeft toegang tot mypension.be ?  

 Enkel de aangeslotene.  Geen mandaat mogelijk.  

 

 Geen toegang voor de begunstigden 

 Ook niet voor notarissen ?  

 

 Koning kan deze raadplegingsmogelijkheid uitbreiden naar anderen 

 Aan wat denkt de Koning ?  

 

 

 

97 V. Pertry - Seminarie   BePLA - IA|BE 08 juni 2017 



Wat indien de informatie op mypension.be … 

…niet volledig lijkt, niet correct, niet verenigbaar is met andere beschikbare 

informatie?  

 

 Geen “knop” voor aangeslotene voor eigen visie of correctie  

 

 Q&A op website : naar werkgever of sector  of pensioeninstelling ; bij 

aanhoudende problemen : naar FSMA 

 Ombudsman pensioenen, verzekeringen ?  

 

 MvT : de toegang via mypension.be doet geen afbreuk aan het recht van de 

aangeslotenen om informatie te vragen aan de PI  belast met de uitvoering 

van hun AP 
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Wat indien de opgenomen pensioentoezegging niet WAP-

conform is ? 

 Geen “meldknop” voor aangeslotene 

 

 DB2P verschaft FSMA informatie voor sociaalrechtelijk toezicht 

 

 Kan aangeslotene informatie bekomen die niet zichtbaar is in mypension.be 

maar wel aanwezig is in DB2P?  
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Wat is de juridische bewijswaarde van de informatie in 

mypension.be ? 

 

 Wet zegt enkel iets over DB2P 

 

 Oorspronkelijk art. 306, §3 Programmawet 2006: 

 “De gegevens meegedeeld aan de gegevensbank gelden van rechtswege als 

bewijs lastens de inrichter, de pensioeninstelling of de solidariteitsinstelling die 

ze heeft medegedeeld, voor zover deze daar de authentieke bron van is of 

handelt in opdracht van de authentieke bron. 

 De Koning bepaalt de gevallen waarin, de termijnen waarbinnen en de 

modaliteiten volgens dewelke de gegevens in de databank kunnen worden 

gewijzigd”. 

 

  beoordeeld als te verregaand en vervolgens gewijzigd 
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Wat is de juridische waarde van de informatie in mypension.be 

?  

 Sinds artikel 116 Programmawet 2012 :  

 “§3 De gegevens meegedeeld aan de gegevensbank gelden, tot bewijs van het 

tegendeel als bewijs lastens de inrichter, de werkgever, de pensioeninstelling of 

de solidariteitsinstelling. Het tegenbewijs kan geleverd worden overeenkomstig 

de bewijsregels die gelden in de juridische contekst waarbinnen de gegevens 

worden gebruikt. 

 De gegevens in de gegevensbank kunnen worden gewijzigd in de gevallen, 

binnen de termijnen en overeenkomstig de nadere regels bepaald door de 

Koning”.  

 

 Gevolgen voor geschil tussen aangeslotene en inrichter of 

pensioeninstelling ?  

 In Q&A op website : “Let wel op, de gegevens in uw online pensioendossier zijn 

enkel informatief en openen geen recht op een aanvullend pensioen”  

 

101 V. Pertry - Seminarie   BePLA - IA|BE 08 juni 2017 



Impact op verjaring ?  

 Sinds 29 juni 2014 eenvormige verjaringsregels (5 jaar) : nieuw art. 55 WAP 

 

 Voor contractuele en extra-contractuele vorderingen tussen werknemer, aangeslotene, 
begunstigde t/inrichter, PI 

 

 Vertrekpunt : ogenblik waarop de werknemer/aangeslotene/begunstigde kennis heeft 
gekregen of redelijkerwijze kennis had moeten krijgen over 
 Hetzij de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering 

 Hetzij de schade en de identiteit van de aansprakelijke person 

 

 Vertrekpunt : staat dus niet vast ! 

 

 Beschikbaarheid in DB2P voldoende om termijn te doen lopen ? MvT : mogelijkheid om 
mypension.be te raadplegen vanaf december 2016 “vormt op zich geen bewijs van het 
feit dat de werknemer of de aangeslotene over voldoende informatie beschikte of had 
moeten beschikken om om een vordering in te stellen”.  

 

 Bewijslast : diegene die beweert dat de vordering verjaard is 

 

 Advies RvS : regels van gemeenrecht ivm schorsing en stuiting blijven van toepassing ? 
Antwoord van gemachtigde : ja. 
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Enkele eindbedenkingen & vragen  

 Indrukwekkende tool voor transparantie inzake aanvullende pensioenen voor 
de aangeslotene 

 

 Zicht op aantal vragen/fouten/klachten ?  

 

 Beseffen de inrichters welke informatie over hun stelsels verzameld is in DB2P 
“tot bewijs van het tegendeel”? Hoe gaat de FSMA om met al deze informatie? 

 

 Transparantie wekt vragen op  : hoe zullen 
inrichters/pensioeninstellingen/FSMA reageren op deze vragen ? 

 

 Begunstigden van overlijdensdekking – notarissen ?   

 

 Vragen naar inzage in collectieve informatie beschikbaar in DB2P zullen rijzen 
(WAP conformiteit) van aangeslotenen/ werknemersvertegenwoordigers 

 

 Verjaringsproblematiek : zekere dubbelzinnigheid blijft in afwachting van 
rechtspraak 
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Vragen?  

Voor meer informatie, contacteer: 

 

Véronique Pertry 

T +32 2 543 31 00 

E veronique.pertry@eubelius.com 

 

www.eubelius.com 



Questions 

Answers 

Debate : Questions & Answers 



      

 

 

 

 

Pauze – Pause  



BEPLA - IABE 20170608 

DB2P – Capita selecta 
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Algemene cijfers 
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6,4 miljoen aangiftes 

212 pensioeninstellingen 

3,5 miljoen (unieke) aangeslotenen 

+71 miljard € totale pensioenreserve 

 

helft aangeslotenen → slapend 

+40% aangeslotenen → op meerdere plaatsen rechten opgebouwd 

 

meer cijfers → kerncijfers db2p 2016 

Algemene cijfers 

Rekeningen 1/1/2016 (cijfers 29/05/2017) 

cijfers/kerncijfers db2p 2016_20170419.docx
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Algemene cijfers 

Verworven reserves 1/1/2016 
(stand begin december 2016) 
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Reeds ... 

 

1,967 miljoen aangiftes     → 30,5% van 2016 

31 pensioeninstellingen     → 15,0% van 2016 

1,355 miljoen (unieke) aangeslotenen → 37,9% van 2016 

23,544 miljard € totale pensioenreserve → 33,0% van 2016 

Algemene cijfers 

Rekeningen 1/1/2017 (cijfers 29/05/2017) 
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Het DB2P-traject tot dusver 
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DB2P-Wegenkaart 

2011-2013 

A 
Sigedis 

B 
Pensioeninstelling 

B’ 
Service provider 

C 
RSZ(PPO) 

X 
Rijksregister 

X 
KSZ 

X 
KBO 

INSZ 

ID-data 

Death 



114 

DB2P-Wegenkaart 

2014-2016 

A 
Sigedis 

B 
Pensioeninstelling 

B’ 
Service provider 

C1 
RSZ(PPO) 

X 
Rijksregister 

X 
KSZ 

X 
KBO 

B’’ 
Werkgever 

Vennootschap 

C2 
FSMA 

C3 
Burger 

INSZ 

ID-data 

Death 

PUSH 1-4 

mypension.be 
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DB2P-Wegenkaart 

2017-2020? 

A 
Sigedis 

B 
Pensioeninstelling 

B’ 
Service provider 

C1 
RSZ(PPO) 

X 
Rijksregister 

X 
KSZ 

X 
KBO 

B’’ 
Werkgever 

Vennootschap 

C2 
FSMA 

C3 
Burger 

INSZ 

ID-data 

Death 

C5 
SFPD 

C4 
FOD FIN 

Legal Pension Date 

P-date 

Loon en loonelementen? 

In- en uit diensttreding? 

Tewerkstellingpercentage? 

Huwelijk? 

Gezinssamenstelling? 

… 
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Het Organizer Dashboard 
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Financiering  

 
  zijn werkgeverspremies onderworpen aan 8,86% juist & volledig? 

  berekening verschuldigde Wijninckxbijdrage? 

  niet-geïdentificeerde aangiftes? 

Regeling 

 
  is het pensioenplan geregistreerd, volgens visie inrichter, ontbrekende regelingen? 

  zijn pensioenreglement & documenten aanwezig, juist en volledig? 

  is de status aangegeven en correct? 
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Company Dashboard 
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Company 

Dashboard 
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Company Dashboard 
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Company 

Dashboard 
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Company Dashboard 
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Company Dashboard 
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Dashboard inrichter 

[KBOnummer V] 

Verzekeraar V 

Werkgever X 

Werkgever X 

Wijninckx 

Fase 2 

Fiscaliteit 

80%-regel OK? 

10% OK?  eerder Burger-app Of 

PI-schermen 

... 

Ondernemingen > 

? 
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mypension.be 

mijn aanvullend pensioen 
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Ruim 500.000 bezoeken 

Waarvan meer dan 335.000 unieke bezoekers 

 

 

mijn aanvullend pensioen 

Aantal bezoekers sinds 6 december 2016 (situatie 29.5.2017) 

maand # unieke bezoekers 

december 2016 72.772 
januari 2017 70.273 
februari 2017 43.746 
maart 2017 51.588 
april 2017 103.527 
mei 2017* 92.295 

* t.e.m. 28.5.2017 
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mijn aanvullend pensioen 

taal 

NL 74% 

FR 25,7% 

DE 0,20% 

niet gekend 0,10% 

leeftijd 

-25 0,5% 

25-34 5% 

35-44 9,5% 

45-54 27,5% 

55-64 51% 

65 & 65+ 6,5% 

aanvullend pensioen? 

nee 14% 

ja 86% 

72,3% als WN 
8,3% als ZS 

5,4% als WN & ZS 

geslacht 

man 67% 

vrouw 33% 
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mijn aanvullend pensioen 

Offline demo beschikbaar 
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mijn aanvullend pensioen 

Gegevens gebruiken  Burger 

1 
jaarlijkse 

verwittiging 

art. 306/2. § 1 van de DB2P Wet. Ieder jaar verwittigt de VZW Sigedis de werknemer, de zelfstandige of de ambtenaar dat hij in DB2P 
gegevens betreffende zijn aanvullend(e) pensioen(en) kan raadplegen. Deze verwittiging gebeurt via de beveiligde elektronische 
brievenbus van de sociale zekerheid. […]. 

2 
jaarlijkse 

update dossier 

art. 306/2. § 2 van de DB2P Wet. De VZW Sigedis zendt één maal per jaar een document naar de hiervoor vermelde brievenbus van de 
werknemer, de zelfstandige of de ambtenaar dat de in artikel 306/1 bedoelde gegevens bevat. Dit document kan op papier worden 
afgedrukt. 

3 

pensioen- en 
loopbaan- 

overzicht vanaf 
45 

art. 87 Wet Diverse Bepalingen 15/5/2014. Vanaf 2016 ontvangt elke burger tijdens het jaar waarin hij de leeftijd van 45 jaar bereikt per 
brief een geïndividualiseerde informatieverstrekking met betrekking tot zowel zijn wettelijke als zijn aanvullende pensioenrechten. (…) 

4 
vergeten 

rechten brief 

art. 306/9 van de DB2P Wet. Als de VZW Sigedis vaststelt dat aanvullende pensioenprestaties niet zijn uitbetaald aan een werknemer, een 
zelfstandige of een ambtenaar binnen de zes maanden na het moment waarop de betrokkene het wettelijk pensioen opgenomen heeft 
dat verbonden is aan de beroepsactiviteit naar aanleiding waarvan het aanvullend pensioen opgebouwd is geweest, dan stelt zij de 
betrokkene onverwijld per brief van dit feit op de hoogte. Daarbij geeft zij aan tot welke pensioeninstelling(en) of, bij gebrek aan 
pensioeninstelling(en), tot welke inrichter(s) de betrokken werknemer, zelfstandige of ambtenaar zich moet wenden om de betaling van 
deze prestaties te verkrijgen. 

5 pensioenfiche 

art. 26, § 6, van de WAP, art. 48, § 4, van de WAPZ en art. 39, § 5, van de WAP bedrijfsleider. De inrichter of de pensioeninstelling kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de uitvoering van de verplichtingen opgelegd in dit artikel voor zover de VZW Sigedis […], zich 
er op grond van een overeenkomst met de inrichter of de pensioeninstelling toe verbindt om de uitvoering van de verplichtingen over te 
nemen. 
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Alle mensen met aanvullende pensioenrechten op 1.1.2016 (in DB2P) 

(minus mensen overleden tss 1.1.2016 en zending) 

 

Via 1 bericht:  

informeren over bestaan onlinedienst 

overzicht eigen aanvullend pensioen 

 

Inhoud bericht → PDF met brief én samenvatting  

 

Samenvatting 1.1.2016 → verzending gestart (maart – mei 2017) 

Samenvatting 1.1.2017 → verzending november – december 2017 

 

mijn aanvullend pensioen 

Push 1 & 2 
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Wordt niet uitgevoerd in 2017 en 2018 

mijn aanvullend pensioen 

Push 3 
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Als prestaties niet zijn uitbetaald 6 maanden na wettelijk pensioen 

Dan brief → bij welke pensioeninstelling(en) (of inrichter(s)) nog rechten 

Maar: momenteel in DB2P geen info over uitbetalingen. Daarom: 

mijn aanvullend pensioen 

Push 4 

1PP-datum 
AS met 

EvaluationDate 
aangifte Payment Numbers timing verzending 

in loop van 2016 1.1.2016 / 35.423 - 2 Miljard augustus 2017 

in loop van 2017 1.1.2017 / / november – december 2017 

jaar T en later / ontbreekt na 6 maanden * / vanaf juni jaar T 

vóór 2016 na 1PP-datum / 39.718 – 1,1 Miljard najaar 2017 
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Jaarlijkse pensioenfiche aangemaakt door Sigedis 

op basis van rekeninggegevens in db2p 

op vraag van pensioeninstelling (overeenkomst) 

 

Uniforme fiche 

analoog detailfiche mypension.be 

conform wettelijke verplichtingen 

 

2016: eerste test met 3 pensioeninstellingen  feedback & aanpassingen 

2017: nieuwe test met dezelfde 3 pensioeninstellingen 

mijn aanvullend pensioen 

Push 5 
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Secundair netwerk 
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Sigedis is een ‘primaire instelling’ die het ‘secundair netwerk aanvullende 

pensioenen’ beheert 

 

1. Wie-wat-waar-tabel (weten welk gegeven/welke persoon waar zit) 

 

2. Andere leden van het primair netwerk aan gegevens helpen uit het 

secundair netwerk (binnen de grenzen van de dataset van de initiële 

finaliteit) 

 

3. Het secundair netwerk aan gegevens helpen die nodig zijn voor een 

kwaliteitsvol beheer van hun data 

Secundair netwerk 

‘Primair’ en ‘secundair’ – ‘netwerk’ en ‘instelling’ 
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- zijn lid van een secundair netwerk 
 

- zijn gelijkgesteld met instelling van sociale zekerheid 

 KSZ-Wet 15 okt 1990, art. 18  KB 15 okt 2004 

 

- moeten bijgevolg een aantal regels toepassen (waaronder de ‘minimale 

veiligheidsnormen’) 
 

- MAAR kunnen worden vrijgesteld van de verplichting bepaalde gegevens 

‘uitsluitend’ op te vragen via de KSZ 

 KB 15 okt 2004  vrijstelling aanvragen aan Sectoraal Comité 

 

Secundair netwerk 

Pensioeninstellingen ... 
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Waarop slaat deze uitzondering: 
 

“sociale gegevens die in het netwerk beschikbaar zijn (…) voor zover 

deze sociale gegevens kunnen worden meegedeeld door deze 

werkgever of rechtstreeks door deze zelfstandige of deze zelfstandige 

bedrijfsleider” (art. 2, §4 KB) 

 

 identieke gegevens waarvan de werkgever/bedrijfsleider de bron is. 
 

 Quid contractuele afspraken? (kunnen wettelijke noties evenwel niet 

herdefiniëren) 

Secundair netwerk 

Toepassingsgebied (1/2) 



138 

Concrete toepassing: 

 

A. ‘aparte’ loondefinitie  valt niet onder vrijstelling maar ook niet 

onder de verplichting zelf, want niet in netwerk 

B. RSZ-loon  valt onder verplichting, maar vrijgesteld 

C. Pensioendatum  valt onder verplichting, en niet vrijgesteld want 

werkgever noch bedrijfsleider is de (authentieke) bron van dit 

gegeven 

D. Correspondentieadres  zoals A 

E. Officieel adres    zoals C 

Secundair netwerk 

Toepassingsgebied (2/2/) 
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… identificatiegegevens 

V1: naam, voornaam, eventueel 2de voornaam, geboortedatum en –plaats, geslacht, 

burgerlijke staat, nationaliteit, datum van overlijden, adres 
 

… gegevens over pensionering 

V1: datum effectieve ingang rustpensioen werknemer/ zelfstandige 

V2: datum van (1) pensioenaanvraag of start automatisch onderzoek, (2) toekenning en 

(3) vroegst mogelijke pensioen (P-datum;  enkel PULL !) 
 

… andere gegevens? 

V3+: 

pensioenaanvraag of start automatisch onderzoek 

uittreding (Dimona), loopbaangegevens (fiscaal attest), afstamming  

Secundair netwerk 

‘PUSH-Affiliatedata  per INSZ … 
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‘KSZ-wetgeving’ = 

 

• Hoe zich gedragen in een netwerk 

• Hoe gegevens worden ingezameld en meegedeeld 

• Hoe men moet omgaan met gegevens (cf. Enquête Minimale Normen = concrete 

vertaling van algemene standaarden rond dataveiligheid) 

 

Privacywetgeving = 

 

• Welke gegevens mag ik hebben 

• Waarvoor mag ik die gebruiken (= finaliteitsbeginsel) 

Secundair netwerk 

Privacywetgeving 
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Upcoming ...  
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 Wijninckx Fase 2 (2019?) 
 

 Payment (2019?) 
 

 Aanpassingen website (najaar 2017 en midden 2018) 
 

 Quid 80%-regel? 
 

 Identification and authentication 
 

 Third party platforms 

  ETS (2017-2019) 

  Financial planning (2017? 2018?) 
 

 Procedure Informatie aan (welbepaalde) ‘derden’ 

 

Upcoming … 
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Dank u. 
 

 

 
Steven Janssen  

Algemeen directeur 

Steven.Janssen@sigedis.fgov.be 

 

 

asbl Sigedis vzw 

Tour du Midi / Zuidertoren 

Bruxelles 1060 Brussel 

 

 

www.sigedis.be 

www.db2p.be 

www.mypension.be 

www.mycareer.be 

 

mailto:db2p@sigedis.fgov.be
mailto:Steven.Janssen@sigedis.fgov.be
http://www.sigedis.be/
http://www.db2p.be/
http://www.mypension.be/
http://www.mycareer.be/
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Communicatie Sigedis 

Impact op verzekerde en verzekeraar 
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burgers 
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Jaarlijks 

• verwittiging gegevens raadpleegbaar via de  

• Inhoud van het bericht: 

– Document (afdrukbaar op papier) met de 

gegevens van DB2P  

– Gegevens kunnen geconsulteerd worden op DB2P 
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Voorbeeld communicatie 
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3,5 mio  
unieke aangeslotenen 

Impact voor 
verzekeraar 

Vaststellin
g: 
Aantal vragen 
eerder beperkt 
gebleven 
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Bij 
wettelijk 
pensioen 

• 6 maanden na wettelijk pensioen als 
pensioenprestaties niet uitbetaald zijn  

• Inhoud van brief: 

– Bij welke pensioeninstelling(en) of inrichter(s) er nog 
rechten open staan 
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35.423 (2016)    
39.718 (voor 2016)  

Impact voor 
verzekeraar 

Verwachtin
g: 
Meer vragen 
gelinkt met de 
uitbetaling  

Maar nog een aantal openstaande 
vragen: 

• Tijdstip versturen brieven 
• Wat bij meerdere 

verzekeraars? 
• Gebruikte terminologie 
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verzekera
ars 
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Push naar pensioeninstelling(en) en 
inrichter(s) 

Data aangeslotenen bijv: 
- pensioendatum 
- overlijdensdatum  
- adres,  
- ….  

1. Eenmalig (foto) van 
de meest recente 
situatie van alle 
aangeslotenen 

2. Vanaf juni wekelijks 
enkel voor 
aangeslotenen met 
een wijziging 

Verwachting: 
Extra werklast maar 
afhankelijk van het proces 
dat gevolgd wordt bij het 
versturen van de brieven 
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Seminarie    BePLA - IA|BE 

  
Databank DB2P 

betreffende de aanvullende pensioenen 

Wat is er gewijzigd ? 
DE GEGEVENSSTROOM, HET BEHEER VAN GEGEVENS, DE WAARDE VAN GEGEVENS, DE RISICO’S VERBONDEN AAN GEGEVENS EN 
DE KENNISGEVING VAN GEGEVENS IN HET KADER VAN DE GEGEVENSBANK DB2P 

DOOR ANN VERLINDEN, ACTUARIS (PENSIOPLUS), PHILIPPE DEMOL, ACTUARIS (AXA BELGIUM) 
EN BENOIT HALBART, ACTUARIS (AG INSURANCE) 



Datastromen 
PUSH AFFILIATE DATA 



Informatie over het moment van pensionering 

 Pensionering : de effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de 
beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van de prestaties (WAP 
art. 3 22°)  

 De aanvullende pensioenprestatie worden vereffend bij de pensionering van 
de aangeslotene (WAP art. 27)  

 De prestaties worden berekend op de datum van de pensionering van de 
aangeslotene en uitbetaald ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de 
communicatie van de voor de uitbetaling noodzakelijke gegevens aan de 
pensioeninstelling door de aangeslotene 

 Ten laatste negentig dagen vóór de pensionering van de aangeslotene, licht de 
inrichter de pensioeninstelling schriftelijk in over de pensionering van deze laatste 

 Als de aangeslotene uitgetreden is, licht deze de pensioeninstelling ten laatste negentig 
dagen vóór zijn pensionering schriftelijk in over zijn pensionering 

 Vanaf 1 januari 2017 neemt de vzw Sigedis de verplichting over om de 
pensioeninstelling te informeren over de pensionering van de aangeslotene. De Koning 
kan de inhoud en de modaliteiten van deze mededeling bepalen 

 Indien de pensionering later is dan de datum waarop de aangeslotene de wettelijke 
pensioenleeftijd van kracht bereikt of de datum waarop hij voldoet aan de 
voorwaarden om zijn vervroegd rustpensioen als werknemer te verkrijgen, mag de 
prestatie op verzoek van de aangeslotene uitbetaald worden vanaf één van deze 
data op voorwaarde dat het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst dit 
uitdrukkelijk voorziet 



Welke data? 



Push Affiliate Data 

 Wat? 

 PersonData  

 Version 1: NISS, Name, Birth, Gender, CivilState, Nationality, DeceaseDate, Address 

 Version 2: + ValidityDate, Legal Cohabition 

 LegalPensionData  

 Version 1: EffectiveRetirementDate Employee/Selfemployed, 

CancellationRetirementDate Employee/Selfemployed 

 Version 2: + PensionDemand ReceptionDate + DesiredRetirementDate, 

AutomaticExaminationDate, OpeningRightDate Employee/Selfemployed 

 ComplementaryPensionData 

 Version 1: Domain, Regulation, SigedisId, RegistrantId 

 Version 2: + Organizer 

 Wat niet? (niet in de Push, wel in de Pull) 

 EarlyRetirementDate Employee/Selfemployed, DimonaOut 



Push Affiliate Data 

 Voor wie? 

 Voor elke relatie delegate-registrant-NISS 

 Delegate: de entiteit die gemandateerd wordt om aan te geven in naam van Delegator 

 Registrant: het ondernemingsnummer van de aangevende instantie die RegistrantId heeft 
gekozen 

 Indien het individu voorkomt als “Relatie in” in ofwel  

 AccountState aangifte met EvaluationYear = 2016 of 2017 

 EventAccountState TransferIn aangifte met EvaluationYear = 2016 of 2017 

 Premium aangifte met ContributionYear = 2016 of 2017 

 Deposit aangifte met DepositYear = 2015, 2016 of 2017 

 Indien het individu niet voorkomt als “Relatie out” door te ontbreken in ofwel  

 AccountState aangifte met EvaluationYear = 2017 

 EventAccountState TransferIn aangifte met EvaluationYear = 2017 

 Premium aangifte met ContributionYear = 2017 

 Deposit aangifte met DepositYear = 2016 

 Later wordt ook rekening gehouden met de aangiften Payment en de EAS TransferOut, 
EndAffiliationDeath en EndAffiliationRetirement 

 



Pull Affiliate Data 

 Enkel online en per individu op basis van INSZ nr 

 Te bekijken per domein WAP/AWAP, WAPZ, ODSE 

 Kan enkel bekeken worden indien de pensioeninstelling een relatie heeft met 
dit domein 

 Pas later beschikbaar 

 Let op! De vroegst mogelijke pensioendatum is enkel beschikbaar in de pull 
online consultatie 

 Er is vraag naar een collectieve pull 

 Kan nuttig zijn in geval van overnames, wijziging van dienstverlener 

 Voor individuen waarvoor nog geen “relatie” werd gecreëerd 

 Beheer van rentegenieters 

 



Verder te bepalen door elke pensioeninstelling 

 Welke trigger ga ik gebruiken om mijn “proces” op te starten 

 PensionDemand 

 OpeningRightEmployee/selfemployed 

 EffectiveRetirementEmployee/selfemployed 

 Hoe ga ik om met CancellationDate? (komt <1% voor) 

 Wat indien reeds uitbetaald? 

 Fiscale gevolgen? 

 Opnieuw aan te sluiten? 

 Idem voor mogelijke correcties van cruciale gegevens 



Datastromen 
SECTORPLANNEN 



Context 

 Beheer van sectorale aanvullende pensioen- en solidariteitsstelsels. 
 

- Grote aantallen aangeslotenen  
 

- Geen rechtstreeks contact met aangeslotenen en/of  

  werkgevers 
 

- Efficiënt collectief beheer is sine qua non voorwaarde 

  voor lage beheerskost. 
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Context 

 Beheer van sectorale pensioentoezeggingen 

 Informatiestroom via het netwerk van de KSZ 

 DmfA-gegevens 

 Persoonsgegevens met o.m. 
  - adres 
 - overlijdensdatum 
 - datum wettelijk pensioen 

 
+ officiële gegevens vanuit de authentieke bron 

- timing en structuur liggen vast  
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Context 

 Aantal DmfA-aangiftes  (periode 1 april 2012 tot 1 februari 2017) 
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KWARTAAL ORIGINELEN WIJZIGINGEN ANNULERINGEN HERZIENINGEN TOTAAL TOTAAL OP TIJD % 

20121 183.174 26.217 497 8 209.896 185.706 88,48% 

20122 183.608 22.980 362 8 206.958 187.179 90,44% 

20123 186.619 22.654 286 1 209.560 194.288 92,71% 

20124 176.882 24.806 324 3 202.015 180.993 89,59% 

20131 174.739 23.950 438 2 199.129 178.563 89,67% 

20132 177.031 21.329 395 2 198.757 179.421 90,27% 

20133 179.383 27.787 365 5 207.540 183.198 88,27% 

20134 171.258 24.233 349 5 195.845 173.976 88,83% 

20141 167.958 65.524 393 7 233.882 184.405 78,85% 

20142 168.735 44.481 317 5 213.538 176.174 82,50% 

20143 170.928 37.605 248 4 208.785 194.740 93,27% 

20144 163.737 33.458 236 1 197.432 186.309 94,37% 

20151 160.177 28.471 188 188.836 166.489 88,17% 

20152 163.708 18.009 170 2 181.889 168.232 92,49% 

20153 165.498 17.458 161 183.117 171.632 93,73% 

20154 160.117 14.864 109 1 175.091 165.691 94,63% 

20161 159.301 12.402 126 171.829 164.867 95,95% 

20162 161.560 10.179 79 171.818 166.635 96,98% 

20163 165.555 8.646 32 174.233 172.482 99,00% 

20164 107.503 974 1 108.478 108.478 100,00% 



 

Context 
 

 Aantal laattijdige aangiftes 

 

Aangiftes die niet ontvangen tijdens het kwartaal volgend op het 

kwartaal waarop ze van toepassing zijn. Dit voor de aangiftes van 2006/1 

tot en met 2016/3 
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AANTAL KWARTALEN 
'te laat' 

 
ORIGINELEN WIJZIGINGEN ANNULERINGEN HERZIENINGEN TOTAAL 

1-4 43.053 337.402 8.833 33 389.321 

5-8 10.671 182.665 2.798 35 196.169 

9-12 6.385 80.595 1.591 19 88.590 

13-16 2.013 8.981 690 16 11.700 

17-20 1.044 3.320 611 5 4.980 

21-24 280 1.550 361 4 2.195 

25-28 79 876 299 0 1.254 

29- 46 658 175 1 880 

totaal 63.571 616.047 15.358 113 695.089 



Impact dossierbeheer sectorplan 

 Timing en behandeling van uitbetalingen 
- pensionering 
- overlijden 
 

 Bepaling en beheer van uittreding 
 

 Timing Jaarlijkse communicatie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 a) normale periode ontvangst (90% volledig) 

b) +1 à 2 kwartalen (95% volledig) 
c) verwerking en uitgifte 
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

(a) (c) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

(b) 



Impact dossierbeheer sectorplan 

 Laattijdige aangiftes 
 
De ontvangst van een laattijdige aangifte vereist een volledige check 
van het dossier :  
 
- pensioen 
- verworven recht 
- opting-out 
- uittreding 
- uitkeringen aan de begunstigden of transfert 
- … 
 

  niet te onderschatten impact op het beheer 
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Uittreding 

 Aandachtspunten 

 timing vaststelling uittreding 

 verloop binnen sector 
 
 

 Melding : de aangeslotene brengt het pensioenfonds op de  
hoogte (gebeurt niet in de praktijk) 

 Vaststelling : uittreding indien gedurende 2 opeenvolgende  
kwartalen geen DmfA-aangifte 
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Uittreding 171 

Q0 

Periode 
van 
activiteit 

Periode 
ontvangst 
gegevens 
mbt activiteit 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Einde 

arbeids-

contract 

Ontvangst 
loongegevens Q0 

Vastelling 
geen 
activiteit 
in Q1 

Vastelling geen 
activiteit in Q1&Q2 

Versturen 
uittredersfiche en 
keuzeformulier 



Uittreding 
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Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 

Einde 

arbeids-

contract 

Vastelling 
geen 
activiteit 
in Q1 

Vastelling geen 
activiteit in Q1&Q2 

Versturen 
uittredersfiche en 
keuzeformulier 

Uitkering van de reserve aan de begunstigden in geval van overlijden 

 



Aangifteinstructies Sigedis (5.12) 

Een aangifte (Limited)EventAccountState is vereist bij elk van volgende 

gebeurtenissen:  

 Uittreding (zoals gedefinieerd in art. 3, §1, 11° WAP)  

 Keuze voor de overlijdensdekking na uittreding 

 Overdracht van reserves tussen twee entiteiten ‘regeling’  

 Beëindiging van de aansluiting omwille van het overlijden van de 

aangeslotene 

 Beëindiging van de aansluiting omwille van de pensionering van de 

aangeslotene of een andere vereffening van de prestaties waarbij de 

aangeslotene niet langer is aangesloten bij de regeling 

 Uitbetaling van de prestatie (gedeeltelijk of volledig) aan de 

aangeslotene waarbij de aangeslotene nog aangesloten blijft bij de 

regeling 
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Aangifteinstructies Sigedis (5.12) 

 Bij een uittreding (EventType is Departure of DepartureLight, cf. sectie 

5.12.1) dient de aangifte (Limited)EventAccountState te gebeuren 

binnen de 90 kalenderdagen nadat de pensioeninstelling door de 

inrichter (of door de aangeslotene bij een sectorplan) op de hoogte is 

gesteld van de uittreding.  
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Pensioen 

 Aandachtspunten 

 timing ontvangst gegevens (chronologie) 
 

     PRM-stroom & DmfA 
 Totaal aantal (1 juli 2013 tot 1 juli 2014) : 3.120 
 80% gekend vóór de pensioendatum 

 timing van de uitbetaling 
 

 Uitbetaling de laatste dag van de 4de maand volgend op het kwartaal 
van het overlijden. 
 
vb : pensioen tussen 1/1 en 31/3  uitbetaling 31/7 
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Pensioen 
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1ste kwartaal 2de kwartaal 

Periode van activiteit 

Periode ontvangst 
gegevens mbt activiteit 

X  

                 Pensionering 

 

           Pensioenbrief aangeslotene  (2 maand vóór pensionering of 65 jaar)  

 

Ontvangst pensioendatum 

Voorziene 
betaaldatum 

Ontvangst 

loongegevens 

X 

Ontvangst gegevens pensioen 



Aangifteinstructies Sigedis (5.12) 

Een aangifte (Limited)EventAccountState is vereist bij elk van volgende 

gebeurtenissen:  

 Uittreding (zoals gedefinieerd in art. 3, §1, 11° WAP)  

 Keuze voor de overlijdensdekking na uittreding 

 Overdracht van reserves tussen twee entiteiten ‘regeling’  

 Beëindiging van de aansluiting omwille van het overlijden van de 

aangeslotene 

 Beëindiging van de aansluiting omwille van de pensionering van de 

aangeslotene of een andere vereffening van de prestaties waarbij de 

aangeslotene niet langer is aangesloten bij de regeling 

 Uitbetaling van de prestatie (gedeeltelijk of volledig) aan de 

aangeslotene waarbij de aangeslotene nog aangesloten blijft bij de 

regeling 
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Aangifteinstructies Sigedis (5.12) 

 Bij de beëindiging van de aansluiting omwille van  

 het overlijden van de aangeslotene  

 de pensionering van de aangeslotene  

 of een andere vereffening zonder verdere aansluiting  

 (EventType is EndAffiliationDeath of EndAffiliationRetirement, cf. sectie 5.12.1)  

dient de aangifte (Limited)EventAccountState te gebeuren binnen de 90 
kalenderdagen nadat de pensioeninstelling de rekening heeft stopgezet en als 
de stopzetting gevolgd wordt door een uitbetaling in principe ten laatste 
gelijktijdig met de aangifte Payment.  
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Overlijden 

 Aandachtspunten 

 timing ontvangst gegevens (chronologie) 

 zoeken begunstigden 

 timing van de uitbetaling 
 

 Uitbetaling de laatste dag van de 4de maand volgend op het kwartaal 
van het overlijden. 
 
Vb : Overlijden tussen 1/1 en 31/3  uitbetaling 31/7 
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Overlijden 
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1ste kwartaal 2de kwartaal 

Periode van activiteit 

Periode ontvangst 
gegevens mbt activiteit 

X   X 

    Ontvangst gegevens 

Overlijden 

Voorziene 
betaaldatum 

Ontvangst 

loongegevens 



Aangifteinstructies Sigedis (5.12) 

Een aangifte (Limited)EventAccountState is vereist bij elk van volgende 

gebeurtenissen:  

 Uittreding (zoals gedefinieerd in art. 3, §1, 11° WAP)  

 Keuze voor de overlijdensdekking na uittreding 

 Overdracht van reserves tussen twee entiteiten ‘regeling’  

 Beëindiging van de aansluiting omwille van het overlijden van de 
aangeslotene 

 Beëindiging van de aansluiting omwille van de pensionering van de 

aangeslotene of een andere vereffening van de prestaties waarbij de 
aangeslotene niet langer is aangesloten bij de regeling 

 Uitbetaling van de prestatie (gedeeltelijk of volledig) aan de 

aangeslotene waarbij de aangeslotene nog aangesloten blijft bij de 

regeling 
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Aangifteinstructies Sigedis (5.12) 

 Bij de beëindiging van de aansluiting omwille van  

 het overlijden van de aangeslotene  

 de pensionering van de aangeslotene  

 of een andere vereffening zonder verdere aansluiting  

 (EventType is EndAffiliationDeath of EndAffiliationRetirement, cf. sectie 5.12.1)  

dient de aangifte (Limited)EventAccountState te gebeuren binnen de 90 
kalenderdagen nadat de pensioeninstelling de rekening heeft stopgezet en als 
de stopzetting gevolgd wordt door een uitbetaling in principe ten laatste 
gelijktijdig met de aangifte Payment.  
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Mogelijke oplossingen 

 Aanpassing werking sectoren  

 <> specifieke karakteristieken (massa gegevensverwerking, automatisatie, 
lage beheerskosten) 

 Snellere doorstroming gegevens vanuit KSZ  

 <> grote impact achterliggende processen 

 Specifieke interpretatie/timing voor sectoren  

 <> uniforme interpretatie door de verschillende gebruikers  

 … 
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Beheer van gegevens 
2 SPECIFIEKE VRAGEN 
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“Te bereiken doel” plan 

 Stel een “te bereiken doel” plan met een persoonlijke bijdrage  

 Waarbij het “te bereiken doel” gefinancierd via een  OFP 

 De persoonlijke bijdrage x % van het salaris wordt gestort op een klassiek tak 
21 contract bij een groepsverzekeraar  

 Het saldo wordt gefinancierd door de werkgever  

 De account state bevat  

 Een persoonlijk luik “DC guaranteed return”  

 En een patronaal luik “DB” 

 De verworven prestatie van het totaal is perfect berekenbaar 

 De verworven prestatie van het persoonlijk deel afzonderlijk is niet 

berekenbaar aangezien de evolutie van de WAP-interest niet vastligt 
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ExpectedBenefitsDate? 

 ExpectedBenefits 

 Het bedrag van de verwachte prestatie 

 Verplicht voor aangiftes met een evaluatiedatum (=EvaluationDate) vanaf 
1/1/2016 

 Het betreft de verwachte prestatie zoals bedoeld in art. 26 WAP, §1, 1°, punt 3 
WAP. Dit is het bedrag van de prestatie op de pensioenleeftijd op 1 januari 
van het betrokken jaar, berekend op basis van volgende veronderstellingen:  

 de aangeslotene blijft in dienst tot aan de pensioenleeftijd  

 de persoonlijke gegevens en parameters van het aanvullend pensioen die 

beschikbaar zijn op de laatste herberekeningsdatum bepaald in het 

pensioenreglement of de pensioenovereenkomst 

 Hoe weet de burger op welke leeftijd de “expectedbenefits” zijn 

berekend ? 
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ExpectedBenefitsDate? 

 VestedBenefits 

 Bedrag van de prestaties waarop de aangeslotene aanspraak kan maken 
overeenkomstig het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst, indien 
hij bij zijn uittreding zijn verworven reserves bij de pensioeninstelling laat (art. 3, 
§1, 12° WAP) 

 Dit element is enkel van toepassing indien de verworven prestaties op basis 
van de bestaande regelgeving kunnen worden berekend 

 VestedBenefitsDate 

 Datum vanaf wanneer de verworven prestaties opeisbaar zijn 

 Indien VestedBenefits is ingevuld 
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Banque de données DB2P  
relatives aux pensions complémentaires 

 

Les flux, la gestion, la valeur, les risques 
et la communication des données?  

Philippe DEMOL 

08/06/2017 
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Agenda 

• Quels sont les flux de données entre les organisateurs, les affiliés 

les organismes de pension et SIGeDIS ? 

• Quelle est la valeur des données de DB2P ? 

• Quels sont les risques liés à la DB2P ? 
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Quels sont les flux de données ? 

• Gestion de l’engagement de pension 

– Calcul et communication des droits de pension 

• En cours d’affiliation 

• À la sortie (fin du contrat de travail, de l’affiliation) de l’affilié 

• Au transfert de réserve après la sortie de l’affilié 

• À la mise à la retraite de l’affilié > New 01/01/2017 

• Au décès de l’affilié, du conjoint,… 

• …  

– Au mariage, au divorce,… de l’affilié 

– A la naissance, au décès,… d’un enfant 

– A la prise d’un temps partiel 
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Quels sont les flux de données ? 

• Gestion de l’engagement de pension 

– Données des affiliés ‘actifs’ communiquées 

• par l’organisateur (employeur / secteur / société) 

• à l’organisme de pension 

– Données des affiliés ‘non-actifs’ communiquées 

• par l’affilié ‘non-actif’ 

• à l’organisme de pension 

– Données des affiliés ‘actifs’ et ‘non-actifs’ communiquées 

• par SIGeDIS 

• à l’organisme de pension 

– Mise à la retraite des affiliés (obligation légale) 

– Décès des affiliés 

– Données signalétiques des affiliés des affiliés 
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• Salariés 

Qui est(sont) l’(es) organisme(s) qui 
devrai(en)t communiquer avec les citoyens ? 

Employeur Affilié(s) 

SIGeDIS 

DB2P 

ONSS INASTI 
INAMI 

Organisme  
de pension 

SFP 

DB 

DB 

Dormant(s) 

Transféré(s) 

Secrétariat 
social 

Consultant 

Courtier 
FSMA 

SPF  
Finance 

Entreprise 

1 2 2’ 

2’ 

3 

2 
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Quels sont les flux de données ? 

• Mise à la retraite 

– Date de mise à la retraite et données des affiliés ‘actifs’ communiquées 

• par l’organisateur (employeur / secteur / société) 

• à l’organisme de pension 

– Date de mise à la retraite et données des affiliés ‘non-actifs’ communiquées 

• par les affiliés ‘non-actifs’ 

• à l’organisme de pension 

– Date de mise à la retraite et données des affiliés ‘actifs’ et ‘non-actifs’ 

communiquées 

• par SIGeDIS 

• à l’organisme de pension 

A
v
a

n
t 
le

 1
/1

/2
0

1
7

  
A

 p
a

rt
ir
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u
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/1
/2

0
1

7
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Quels sont les flux de données ? 

• Mise à la retraite 

– Avantages de la communication de la date de mise à la retraite par SIGeDIS 

• Simplification administrative pour les organisateurs 

• Automatisation de la gestion des organismes de pension 

• Pas d’oubli par les affiliés ‘non-actifs’ 

– Points d’attention de la communication de la date de mise à la retraite par 

SIGeDIS 

• Réception par les organismes de pension des informations 

– correctes 

– à temps 

pour payer les prestations 

• AR prévu par la LPC, LPCI, LPCD ? 
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Quels sont les flux de données ? 

• Art. 2 §2 de l’AR 15/10/2004 modifié par l’AR 20/12/2012 

1. les organismes de pension et les organismes de solidarité sont assimilés à 

une institution de sécurité sociale; 

2. les données traitées par les organismes de pension et les organismes de 

solidarité en vue de l’exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux 

pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains 

avantages complémentaires en matière de sécurité sociale , du Titre II, 

Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou 

du Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 

sont assimilées à des données sociales; 

3. l’exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 

complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 

complémentaires en matière de sécurité sociale, du Titre II, Chapitre 1er, 

Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou du Titre XI, 

Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est assimilée à 

l’application de la sécurité sociale. 
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Quels sont les flux de données ? 

• Art. 2 §1 de l’AR 15/10/2004 modifié par l’AR 20/12/2012 

– Les articles 6, 8, 9, 10 à 17, 22 à 26, 28, 34, 46 à 48 et 53 à 71 de la loi, et 

les arrêtés pris en exécution de ces articles, s’appliquent aux organismes 

de pension et aux organismes de solidarité, pour autant qu’ils soient 

chargés de l’exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions 

complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 

complémentaires en matière de sécurité sociale, du Titre II, Chapitre 1er, 

Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou du Titre XI, 

Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 
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Quels sont les flux de données ? 

• Art. 11 de la loi 15/01/1990 (loi BCSS) 

– Toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales 

dont elles ont besoin auprès de la Banque-carrefour, lorsque celles-ci sont 

disponibles dans le réseau 

– Elles sont également tenues de s'adresser à la Banque-carrefour 

lorsqu'elles vérifient l'exactitude des données sociales disponibles dans le 

réseau 

– Les institutions de sécurité sociale ne recueillent plus les données sociales 

dont elles disposent en exécution de l'alinéa 1er auprès de l'intéressé, ni 

auprès de son mandataire ou de son représentant légal. 

– Dès que l'intéressé, son mandataire ou son représentant légal remarque 

qu'une institution de sécurité sociale dispose de données sociales 

incomplètes ou incorrectes pour l'exécution de sa mission, il signale, dans 

les meilleurs délais, les corrections ou compléments nécessaires à 

l'institution de sécurité sociale concernée 

– […] 
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Quels sont les flux de données ? 

• Art. 2 §4 de l’AR 15/10/2004 modifié par l’AR 20/12/2012 

– Dans la mesure où un organisme de pension ou de solidarité gère un 

engagement de pension et/ou de solidarité qui est organisé par un 

employeur ou pour un travailleur indépendant ou un dirigeant d’entreprise 

indépendant au sens de l’article 306 de la loi-programme (I) du 27 

décembre 2006 ou de ses arrêtés d’exécution, cet organisme peut être 

dispensé par la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité 

sociale et de la santé de l’obligation de demander les données sociales qui 

sont disponibles dans le réseau exclusivement à la Banque-carrefour, pour 

autant que ces données sociales puissent être communiquées par cet 

employeur ou directement par ce travailleur indépendant ou ce dirigeant 

d’entreprise indépendant 
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Quels sont les flux de données ? 

• Art. 27 §1er de la LPC 28/04/2013 modifié par … 

– […] 

– A partir du 1er janvier 2017, l`obligation d'informer l'organisme de pension 

de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl Sigedis, créée suivant 

l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, 

Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité 

entre les générations. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de 

cette information. 

– […] 
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Quels sont les flux de données ? 

• Communication Push de SIGeDIS 

– Mise à la retraite 

– Décès 

– Nom 

– Prénom 

– Adresse 

– Etat civil 

– … 
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Quels sont les flux de données ? 

• Art. 13 de la loi 15/01/1990 (loi BCSS) 

– Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 46, alinéa 1er, 1°, la 

Banque-carrefour communique, d'initiative ou à leur demande, des données 

sociales aux personnes qui en ont besoin pour l'exécution des missions qui 

leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une 

ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur 

sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. - 

remplacé par l'article 42 de la loi du 1er mars 2007 (Moniteur belge du 14 

mars 2007)]. 



IA|BE – Banque de données DB2P – Philippe DEMOL – 08/06/2017 – 202 

Quels sont les flux de données ? 

• Quid de l’utilisation des données de la Communication Push  

prévues par la LPC, LPCI, LPCD ?  
(Mise à la retraite) 

– reçues de SIGeDIS 

– reçues des employeurs, sociétés 

– reçues des affiliés 

• Quid de l’utilisation des données de la Communication Push  

non-prévues par la LPC, LPCI, LPCD ? 
(Décès, adresse, état civil,…) 

– reçues de SIGeDIS 

– reçues des employeurs, sociétés 

– reçues des affiliés 
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Quels sont les flux de données ? 

• Art. 15 §1er de la loi 15/01/1990 (loi BCSS) 

– Toute communication dans le réseau de données sociales à caractère 

personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait 

l'objet d'une autorisation de principe de la section sécurité sociale du comité 

sectoriel de la sécurité sociale et de la santé - remplacé par l'article 44 de la 

loi du 1 er mars 2007, sauf dans les cas prévus par le Roi. Pour ces cas, le 

Roi peut prévoir que la section sécurité sociale du comité sectoriel de la 

sécurité sociale et de la santé sera cependant informée, préalablement ou 

non, de la communication. 

– Toute communication hors du réseau de données sociales à caractère 

personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait 

l'objet d'une autorisation de principe par la section sécurité sociale du comité 

sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 

– […] 
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Quels sont les flux de données ? 

• Art. 15 §1er de la loi 15/01/1990 (loi BCSS) 

– Les personnes qui interviennent dans l'application de la sécurité sociale ne 

peuvent obtenir communication que des données sociales à caractère 

personnel dont elles ont besoin pour cette application. 

– Lorsque ces personnes ont reçu communication de données sociales à 

caractère personnel, elles ne peuvent en disposer que le temps nécessaire 

pour l'application de la sécurité sociale et elles sont tenues de prendre les 

mesures qui permettent d'en garantir le caractère confidentiel ainsi que 

l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour 

l'application de leurs obligations légales. 

– Le Roi peut déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles 

modalités les données sociales à caractère personnel, transformées en 

information dépersonnalisée, peuvent être conservées au-delà du temps 

nécessaire à l'application de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la 

recherche historique, scientifique ou pour la tenue de statistiques. 
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Quels sont les flux de données ? 

• Quid de l’utilisation des autres données gérées par les organismes 

de pension dans le cadre de la LPC, LPCI, LPCD ?  

– reçues de SIGeDIS 

– reçues des employeurs, sociétés 

– reçues des affiliés 



IA|BE – Banque de données DB2P – Philippe DEMOL – 08/06/2017 – 206 

Agenda 

• Quels sont les flux de données entre les organisateurs, les affiliés 

les organismes de pension et SIGeDIS ? 

• Quelle est la valeur des données de DB2P ? 

• Quels sont les risques liés à la DB2P ? 
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Quelle est la valeur des données ? 

• Les données de la DB2P sont des informations au 1er janvier  

qui sont déclarées pour le 30 septembre au plus tard 

– Les données de DB2P sont donc des données historiques 

• Ces données ont pu être modifiées entre le 01/01 et le 30/09 

suite à une modification des données personnelles ou des données de 

l’engagement de pension 

– Modification de salaire, temps partiel, état civil, nombre d’enfants,… 

– Sortie, transfert, mise à la retraite,… 

– Modification du pourcentage du salaire d’un engagement de pension 

de type DC,… 

• Ces données ont pu être modifiées après le 30/09 

– Déclaration des droits de pension d’un affilié dont l’organisme de 

pension n’a pas été averti de son décès  

(informations par SIGeDIS dans les retours des déclarations) 
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Quelle est la valeur des données ? 

• Les données de la DB2P sont des informations au 1er janvier  

qui sont déclarées pour le 30 septembre au plus tard 

– Les utilisateurs des données doivent donc être attentifs au fait que ces 

données peuvent être corrigées 

• Contrôle FSMA, SPF Finances,… sur base de données historiques 

• Calculs des cotisations de sécurité sociale sur base de données 

historiques 
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Quelle est la valeur des données ? 

• Les données de la DB2P sont des informations au 1er janvier  

qui sont déclarées pour le 30 septembre au plus tard 

– Les données au 1er janvier de l'année concernée sont calculées  

sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension 

complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au 

règlement de pension ou à la convention de pension 

– Les données au 1er janvier ne correspondent donc pas avec les données 

exactes, sauf dans des cas particuliers 

• données personnelles au 01/01 

• paramètres de l’engagement de pension au 01/01 

• … 
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Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 

30/09 01/01 01/04 01/04 

Date limite de 

déclaration à 

DB2P 

Date de 

renouvellement 

Date de 

renouvellement 

Date de 

recalcul du 

règlement 

01/04 

Calcul 

effectif 

Date de 

calcul 
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Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 

30/09 01/01 01/04 01/04 

Date limite de 

déclaration à 

DB2P 

Date de 

renouvellement 

Date de 

renouvellement 

Date de 

recalcul du 

règlement 

01/04 

Calcul 

effectif 

N 

Date de 

calcul 
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Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 

30/09 01/01 

Date de 

calcul 

01/04 01/04 

Date limite de 

déclaration à 

DB2P 

Date de 

renouvellement 

Date de 

renouvellement 

Sn 

Date de 

recalcul du 

règlement 

01/04 

Calcul 

effectif 

Sn 
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Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 

30/09 01/01 

Date de 

calcul 

01/04 01/04 

Date limite de 

déclaration à 

DB2P 

Date de 

renouvellement 

Date de 

renouvellement 

Sn-1 

Date de 

recalcul du 

réglement 

Calcul 

effectif 

01/04 

? 
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Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 

30/09 01/01 

Date de 

calcul 

01/07 01/04 01/04 

Date limite de 

déclaration à 

DB2P 

Date de 

renouvellement 

Changement 

d’état civil 

Date de 

renouvellement 

01/04 

Date de 

recalcul du 

règlement 

Calcul 

effectif 
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Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 

30/09 01/01 

Date de 

calcul 

01/07 01/04 01/04 

Date limite de 

déclaration à 

DB2P 

Date de 

renouvellement 

Changement 

d’état civil 

Date de 

renouvellement 

01/04 

Date de 

recalcul du 

règlement 

Calcul 

effectif 
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Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 

30/09 01/01 

Date de 

calcul 

01/07 01/04 01/04 

Date limite de 

déclaration à 

DB2P 

Date de 

renouvellement 

Date de 

recalcul du 

règlement 

Changement 

d’état civil 

Date de 

renouvellement 

01/04 

Calcul 

effectif 
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Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 

30/09 01/01 01/01 

Date limite de 

déclaration à 

DB2P 

Date de 

renouvellement 

Date de 

renouvellement 

Date de 

recalcul du 

règlement 

Date de 

calcul 

Calcul 

effectif 

01/01 

Date de 

renouvellement 
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• Contributions définies 

Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 31/12 31/12 31/12 

Prestation 

Réserves 

acquises 

Contributions  

Dotation PB  

Dotation PB  

Contributions  

01/01 01/01 01/01 

1 

1 

2 
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• Prestations définies 

Quelle est la valeur des données ? 

n-1 n n+1 31/12 31/12 31/12 

Prestation 

Réserves 

acquises 

01/01 01/01 01/01 

1 

2 

1 

2 

1 
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Agenda 

• Quels sont les flux de données entre les organisateurs, les affiliés 

les organismes de pension et SIGeDIS ? 

• Quelle est la valeur des données de DB2P ? 

• Quels sont les risques liés à la DB2P ? 
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Quels sont les risques liés à la gestion des 
données ? 

• Risques pour les affiliés 

– pour les affiliés ‘actifs’, possibilité de discordance entre les informations 

consultables sur www.mypension.be et les informations des fiches de 

pension des organismes de pension 

– pour les affiliés ‘actifs’, compréhension que les informations consultables ont 

été calculées au 1er janvier sur la base des données personnelles et des 

paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date 

de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension 

– pour ‘tous’ les affiliés, possibilité d’incohérence des informations 

consultables sur www.mypension.be en cas d’engagements de pension 

complexes 

– pour les affiliés ‘non-actifs’, non-consultation des informations sur 

www.mypension.be 

– pour ‘tous’ les affiliés, correction ou non des données historiques de DB2P 

– … 

http://www.mypension.be/
http://www.mypension.be/
http://www.mypension.be/
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Quels sont les risques liés à la gestion des 
données ? 

• Risques pour les employeurs 

– Compréhension des informations de DB2P 

– Procédure si données incorrectes dans DB2P 

– Possibilité de discordance entre les informations de l’organisme de pension 

et les informations de DB2P  
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Quels sont les risques liés à la gestion des 
données ? 

• Risques pour les institutions utilisant les données de DB2P 

– Compréhension des informations de DB2P 

– Possibilité de discordance entre les informations de l’organisme de pension 

et les informations de DB2P  

– Données historiques et non données exactes de DB2P 

– Correction ou non des données historiques de DB2P 
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Quels sont les risques liés à la gestion des 
données ? 

• Risques pour les organismes de pension 

– Modification des procédures opérationnelles 

– Modification des procédures informatiques  

– Difficulté de garder les connaissances et les compétences des analystes et 

des informaticiens 

– Compréhension des affiliés 

– Compréhension des employeurs 

– Compréhension de SIGeDIS 

– Compréhension des institutions qui utilisent DB2P 
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