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Seminarie   BePLA - IA|BE 

 
Duurzaamheid en sociaal karakter  

van aanvullende pensioenen 
 

21 januari 2016 om 13u30 
 

Auditorium KBC 
Havenlaan 2, 1080 Brussel 

 
Het Parlement keurt op 17 december 2015 het ontwerp van wet goed over de duurzaamheid  

en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en over de versterking  
van het aanvullende karakter van die pensioenen. 

  
De wet, die het akkoord van de Groep van 10 uitvoert van 16 oktober laatstleden, bestaat  
uit twee luiken. Enerzijds zijn er maatregelen die de duurzaamheid en het sociale karakter  

van de aanvullende pensioenen moeten garanderen en anderzijds zijn er maatregelen  
die het aanvullende karakter van de tweede pensioenpijler (de extralegale pensioenen)  

versterken ten opzichte van de eerste pensioenpijler (de wettelijke pensioenen). 
 

Wat bevat deze nieuwe wet met betrekking tot aanvullende pensioenen ?  
Hoe kan de expertise van actuarissen en advocaten,  

gespecialiseerd in pensioenen, helpen deze materie te begrijpen ?  
 

Op deze en andere vragen wensen BePLA en het IA|BE  
tijdens dit seminarie een antwoord te geven ... 
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Programma (voorlopig) 
 
Onder het voorzitterschap van Jan Van Gysegem, 
BePLA en Philippe Demol, IA|BE 
 
13u30 : Verwelkoming 
13u45 :  Verwelkoming  

door de Voorzitters van BePLA en het 
IA|BE 

14u00 : Inleiding 
door Minister Bacquelaine 

14u20 : De grote principes van de nieuwe wet  
- Nieuwe concepten  
- Overgangsmaatregelen 

14u40 : Pensionering en pensioenleeftijd  
- Impacts op het moment van de 
uitbetaling van de prestaties (plannen 
met 60 jaar ? plannen op 65 jaar voor de 
aangeslotenen ouder dan 65 jaar ?) 
- Impacts op de bestaande plannen 
(verlenging van de plannen ?) 

15u20 : Verbod op gunstige 
vervroegingsmaatregelen  
- Impact op de bestaande plannen  
- Voorbeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15u40 : Pauze 
16u10 : Overlijdensdekking voor de slapers  

- Opties in geval van uittreding 
- Impact op de verworven prestaties 

16u40 : Minimum rendementsgarantie 
- Tarief van de rendementsgarantie  
- Horizontale et vertikale methodes 
- Impact op IAS 19-berekeningen 

17u40 : Panel met de experten 
- Vragen - Antwoorden 

18u00 : Cocktail 
 
 
 
 

Talen 
 
De presentaties zullen afwisselend in het 
Frans en het Nederlands worden gegeven.  
 

Punten 
 
Actuarissen : 3,5 CPD punten 
Advocaten : 4 punten OVB / OBFG  
(onder voorbehoud – erkenning aangevraagd) 
 
 
 

Sprekers 
 
Experten van BePLA en van het IA|BE 
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