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WAP - 4  dd.  15/11/2005 

Formulier WAP - 4 
Jaarlijkse mededeling betreffende de individuele 

pensioentoezeggingen [20..] 

 

Toepassingsveld: 

Inrichters onderworpen aan de WAP 

 

Dit formulier dient uiterlijk tegen 31 maart van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar en 
uitsluitend per post verstuurd te worden naar de FSMA, Departement Toezicht op de IBP's en de 
Aanvullende pensioenen, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. 

1. Inrichter1 (benaming, adres en ondernemingsnummer):  

Naam:       

Straat + nr.:       

Postcode:       Gemeente:       Land:       

Ondernemingsnummer:       

2. Betrokken onderneming2 (benaming, adres en ondernemingsnummer3):  

Naam:       

Straat + nr.:       

Postcode:       Gemeente:       Land:       

Ondernemingsnummer:        

                                                           
1 Onder inrichter wordt verstaan : hetzij de rechtspersoon, paritair samengesteld, aangeduid via een 

collectieve arbeidsovereenkomst door de representatieve organisaties van een paritair comité of subcomité, 
opgericht volgens hoofdstuk III van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, dat een pensioenstelsel invoert, hetzij een werkgever die 
een pensioentoezegging doet (art. 3, § 1, 5° van de WAP). 

2  Onder onderneming wordt verstaan de technische bedrijfseenheid zoals omschreven in artikel 14 van de 
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (art. 3, § 1, 6° van de WAP). 

3  Het ondernemingsnummer vermelden van de juridische entiteit waartoe de technische bedrijfseenheid 
behoort. 

Bijlage Circulaire 
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3. Aantal individuele pensioentoezeggingen4 die binnen de onderneming zijn toegekend 

Categorieën van werknemers 
 

In 20   

Aantal  

            

            

            

            

            

4. Pensioenstelsel(s) 

Gelieve de bestaande pensioenstelsels in de onderneming te vermelden, met inbegrip van de 
sectoriële pensioenstelsels, voor alle categorieën van werknemers evenals het aantal werknemers per 
wettelijke categorie.  U kunt de wettelijke categorieën onderverdelen in subcategorieën (bvb.: hogere 
kaderleden, middenkader, lagere kaderleden, …). 
  

Categorieën van 
werknemers 

Aantal 
werknemers per 

categorie 

Beherende instelling (benaming, adres, 
erkenningsnummer bij de FSMA en, desgevallend, 

nummer van de verzekeringsovereenkomst) 

Kaderleden:   

                  

                  

                  

Bedienden:   

                  

                  

                  

Arbeiders:   

                  

                  

                  

Andere:                   

                                                           
4 De individuele pensioentoezegging is een occasionele, niet-stelselmatige pensioentoezegging aan een 

werknemer en/of zijn rechthebbenden. 
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5. Verklaring 

Ik, ondergetekende, (naam, voornaam en functie)      , vertegenwoordiger van de voornoemde 

inrichter5, verklaar: 

 dat alle werknemers van de voornoemde onderneming6 aangesloten zijn bij een pensioenstelsel; 

 dat er geen enkele individuele pensioentoezegging is toegekend in de 36 maanden voorafgaand 

aan het pensioen, het brugpensioen of elke overeenkomst die daarmee gelijkgesteld is 

overeenkomstig artikel 268, § 1, lid 2 van de programmawet van 22 december 1989 houdende 

sociale bepalingen; 

 dat de voormelde gegevens correct zijn. 

 

 

Opgemaakt te       , op   /  /      , 

 

 

 

 

..................................................... 

 

Handtekening 

 

 

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan de FSMA bezorgt, worden door de FSMA verwerkt zoals beschreven in haar Privacybeleid.  

                                                           
5  Cf. punt 1 en voetnoot 1 - definitie van inrichter. 
6  Cf. punt 2 en voetnoot 2 - definitie van onderneming. 

https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma

