
10-2-2015 

1 

De groepsverzekering als aanvullende 
pensioen 

Ilse Aerts 

CBFV 12 februari 2015 

Kennismaking 

• Ilse Aerts 

– Docent aan de Katholieke Hogeschool VIVES, campus 
Kortrijk: levensverzekeringen – fiscaliteit 

– Praktijkonderzoeker 

Eindevaluatie van deze CBFV-sessie = valorisatie van 
mijn onderzoek. 

– Zaakvoerder verzekeringskantoor te Keiem (Diksmuide) 

 

• Contactgegevens: 

 0486 76 12 82 

 Ilse.aerts@vives.be 



10-2-2015 

2 

Inhoud 

 

1. De Conclusies van de commissie pensioenhervorming 20-40 

 

2. Het juridische kader voor het aanvullend pensioen voor 
loontrekkende via de werkgever  - WAP 

 

3. De groepsverzekering en het huwelijksvermogensrecht 

 

4. Praktijkgericht Onderzoek “De toepassing van het aanvullend 
pensioen binnen de KMO-sector.”, hoe zien de 
verzekeringsmaatschappijen de invulling? 

 

Literatuur 

 

• “Terugblik op 10 jaar WAP” door mevr.  De Somviele en  
mevr. Van Damme, uitg. Kluwer 

 

• “De groepsverzekering als aanvullend pensioen”, door  
R. Barbaix, B. Weyts en D. Wuyts, uitg. Intersentia 

 

• Multi-werkgeverinstelling voor 
bedrijfspensioenpensioenfinanciering: een valabel 
alternatief? Door Mevr. De Somviele en mevr. Van Damme, 
uitg. Kluwer 



10-2-2015 

3 

Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming. 

De regering heeft met de verhoging van de pensioenleeftijd 
naar 67 jaar te kennen gegeven dat de conclusies van de 
pensioenhervormingscommissie haar goedkeuring draagt. 
We gaan weldra de eerste stappen zetten naar de opbouw 
van een kapitaliserend pensioenstelsel in combinatie met 
het repartitiestelsel. 

Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming 

 

“Pensioen is een soort verzekeringscontract van sociale slag die 
robuust moet zijn in wisselende omstandigheden”  
Prof. Frank Vandenbroucke Financieel Forum, 10 december 2013 

 

Drie waarden van het sociaal contract zijn 

 

– Individuele verantwoordelijkheid 

– Solidariteit                                                   Spanningsveld 

– Evenwicht tussen generaties 

 

  



10-2-2015 

4 

Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming 

 

Beoordeling van het huidige pensioensysteem : 

 

– Sociale performantie  

– Financiële en sociale houdbaarheid  

– Coherentie en transparantie  

– Legitimiteit  

Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming 

 

 

“Ik zal nooit recht hebben op pensioen!” 

“Ik zal moeten werken tot ik niet meer kan werken!” 

“Op een dag krijg ik geen pensioen meer!” 
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Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming  

Doelstellingen van het rapport: 
1. Drie pensioensystemen behouden  
2. Transparantie verhogen 
3. Loopbaan verlengen 
4. Lengte loopbaan is fundamentele voorwaarde voor de drie 

systemen 
5. Gemiddeld arbeidsinkomen van de volledige loopbaan  
6. Pensioen = keuzevrijheid met billijk en objectief 

correctiemechanisme voor vroegtijdige pensionering en 
gedeeltelijke opnamemogelijkheid 

7. Minimumbescherming (cfr. Nederland) 
8. Modernisering en eenvormigheid van de gezinsdimensie 
9. Principe van gelijkstellingen = sociaal 

Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming  

1ste hervorming 
 
  
 
 

Aantal punten = 

   f (loopbaan, arbeidsinkomen) 

                  Waarde per punt =    
                                 f (pensioensysteem, huidige ink. actieven) 

 
Individuele puntenrekening  

→ transparantie 
→ individuele verantwoordelijkheid 

Aantal punten x Waarde per punt = wettelijk pensioen 
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Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming  

Legitimiteit van het puntensysteem verhogen via creëren van 
conditionele zekerheid. 

 

→ Wijzigen van aantal punten en waarde via wettelijk kader  

Welke indicatoren voorspellen en bepalen de financiële 
en sociale houdbaarheid?  

Automatisch aanpassingsmechanisme 

Spelregels bij grote afwijkingen 

 = 

 

→ Nationaal pensioencomité  
        & Kenniscentrum voor Pensioenen 

Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming  

Voorbeeld: Structurele demografische ontwikkelingen 

 

Indicator = levensverwachting  (objectief en billijk) 

 

Automatisch mechanisme  via puntenwaarde:   

 Puntenwaarde = f (loopbaan) 

  → Parameter = ‘volledige loopbaan’ 

 

Regels: Indien de levensverwachting met x% ↑ dan ‘volledige 
loopbaan’ met y% ↑. 

 

= rationele conditionele zekerheid 
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Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming  

 

Welke parameters? 

• Gem. ink. ind. werkende >< gem. ink. ind. gepensioneerde,  
binnen bepaalde bandbreedtes 

• Jan Modaal  

• Min. bescherming en overlijdensdekking 

• Flexibele indexering  

• Wettelijk pensioen ><  gem. ink. Actieven - sociale bijdrage,  
binnen bepaalde bandbreedte 

 

Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming  

 

Welke aanpassingsmechanisme? 

 

• Referentieloonbaan in functie van demografie en 
werkzaamheid 

 

• Schokken opvangen via bijkomende financiering en daling van 
het pensioen (opening voor vermogenstaks) 
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Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming  

 

2de hervorming: 1ste pijler bis voor de contractuele 

 

3de hervorming: aanpassing AP 

 Mix kapitalisatie en repartitie is noodzakelijk! 

 

4de hervorming: eigen bijdrage zelfstandige wijzigen 

 

5de hervorming: ambtenaren → loopbaanvoorwaarden, 
studieperiode, ziektepensioenen herbekijken 

MAAR puntenberekening ambtenaren blijft gunstiger 

Conclusies van de commissie voor de 
pensioenhervorming  

 

 

“Voor vele mensen is pensioen een vrijheid.  
We moeten evolueren naar meer zelfstandigheid  

binnen de jobinhoud.  
Een mentaliteitswijziging dringt zich op  

maar deze kan nog jaren duren. ”  
Prof. Frank Vandenbroucke, FFF 10 december 2014 
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Het juridisch kader van het aanvullende 
pensioen voor loontrekkende. 

Zeg nooit groepsverzekering tegen een aanvullend pensioen. 
Een groepsverzekering is een aanvullende pensioen maar 
een aanvullende pensioen is niet per definitie een 
groepsverzekering. Een verhaal van weetjes omtrent het 
aanvullend pensioen via de werkgever. 

Pensioenopbouw via de werkgever  

 

Extra-legaal voordeel (EB, Employee Benefits) onder de vorm van 
pensioenopbouw voor een niet-discriminerende groep werknemers 

 

– Aansluiting vanaf 25 jaar verplicht ↔ Europese 
Portability richtlijn vraagt 21 jaar 

– WN’s uit de begingroep kunnen weigeren 

– AO van bepaalde duur (max. 1 jaar) weigeren? 

– Pensioenreserves zijn maar verworven na 1 jaar 

 

  

  Verlaagde werkgeversbijdrage (8,86%) 
                VWD = 80%-regel 
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Pensioenopbouw via de werkgever 

Externalisatieplicht sinds WAP 2003 

 

Driepartijenstelsel onder de vorm van een derdenbeding  

 

Aangeslotene  

Pensioen-
instelling Inrichter 

Pensioen-
toezegging 

Uitvoering 

Vorderingsrecht  
met subsidiaire 
verantwoordelijkheid  WG 

Pensioenopbouw via de werkgever 
De inrichter  

Aanvullend pensioen vastgelegd in een pensioenreglement 
uitgewerkt op niveau van  

 

   Sector = sectorstelsel via PC (cao) 

 

 OF 

 

   Onderneming= ondernemingsstelsel 
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Pensioenopbouw via de werkgever  
De inrichter 

Aanvullend pensioen vastgelegd in een pensioenreglement 
uitgewerkt op niveau van  

  Sector = sectorstelsel, uitgevoerd door 

    - Sector via FBZ = sectorplan 

OF    - Onderneming via opting-out = ondernemingsplan 

      → Wie is dan de inrichter? 

  Onderneming = ondernemingsplan 

Pensioenopbouw via de werkgever  
De inrichter 

Aanvullend pensioen vastgelegd in een pensioenreglement 
uitgewerkt op niveau van 

  Sector = sectorstelsel, uitgevoerd door 

    - Sector via FBZ = sectorplan 

OF    - Onderneming via opting-out = ondernemingsplan 

      → Wie is dan de inrichter? 

  Onderneming = ondernemingsstelsel, uitgevoerd door  
                   onderneming = ondernemingsplan 



10-2-2015 

12 

Pensioenopbouw via de werkgever 
De inrichter  

 

Nut van sectorplannen? 

 

“Het ontwerp beoogt een democratisering van de 
aanvullende pensioenen in te zetten. Het ontwerp is een 
kans voor opening en democratisering van waarlijk op 
solidariteit gestoelde aanvullende pensioenstelsels. Deze 
democratisering is in de eerste plaats belangrijk voor de 
arbeiders en in de tweede plaats voor alle werknemers van 
K.M.O.’s.” (memorie van toelichting WAP 2003) 

Pensioenopbouw via de werkgever  
De inrichter 

 

54 PC’s met een sectorplannen (zie lijst in bijlage)  

 → + 70% van de actieve bevolking heeft AP 
  = ‘brede’ democratisering – Weten BL dit? 
          ↔ Kleine bijdrage dus geen ‘diepe’ democratisering! 

 

 
37 PC’s voor uitsluitend arbeiders 

 → Quid gelijkschakeling arbeiders & bedienden? 
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Pensioenopbouw via de werkgever  
De inrichter 

Gevolgen van gelijkschakeling arbeiders en bedienden voor 
aanvullend pensioen (09 mei 2014) 

 

• Nieuwe AP (vanaf ’15): geen ongelijkheid  

• Oude AP (voor ’15): elke ongelijkheid blijft gevrijwaard, 
geen aanvechting mogelijk maar wegwerken tegen uiterlijk 
januari 2025 

  →Verhoogde loonkost is geen deel loonnorm 

• Sectorplannen: verschil wegwerken tegen 2023 via 
tweejaarlijkse IPA 

  → verhoogde loonkost is deel loonnorm 

 

Pensioenopbouw via de werkgever 
De pensioeninstelling  

Het pensioenplan bepaalt de invulling van de externalisatieplicht 

  Sectorplan via  

– IBP (Instelling voor Bedrijfspensioenfinanciering 
onder de vorm van een OFP (Organisme voor de 
financiering van pensioenen) controle via NBB – 
prudentieel wettelijk kader = WIBP 27 oktober 2006 

– Verzekeringsmaatschappij = Groepsverzekering  

  Ondernemingsplan via 

– IBP (voornamelijk GO’s) 

– Verzekeringsmaatschappij = Groepsverzekering 
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Pensioenopbouw via de werkgever 
De pensioeninstelling  

Het pensioenplan bepaalt de invulling van de externalisatieplicht 

  Sectorplan via  

– IBP (Instelling voor Bedrijfspensioenfinanciering 
onder de vorm van een OFP (Organisme voor de 
financiering van pensioenen) controle via NBB – 
prudentieel wettelijk kader = WIBP 27 oktober 2006 

– Verzekeringsmaatschappij = Groepsverzekering  

  Ondernemingsplan via 

– IBP (voornamelijk GO’s) 

– Verzekeringsmaatschappij = Groepsverzekering 

De toepassing van het aanvullende pensioen 
binnen de KMO-sector. 

 

Is een multiwerkgeverinstelling een valabel alternatief? 
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Pensioenopbouw via de werkgever 
Pensioentoezegging 

Vaste bijdrage – Defined Contribution (DC) 

→ Beleggingsrisico ten laste van de aangeslotene MAAR 
     rendementsgarantie ten laste van de inrichter:  

– 3,75% op WN-bijdrage 

– 3,25% op WG-bijdrage 

 

Voorbeeld 

Bijdrage = 5% S    (S = jaarsalaris, bruto jaarloon x 13,92) 

Bijdrage = 3% S1 + 8% S2 

S1 = wettelijk plafond 

S2 = saldo van jaarsalaris boven plafond 

Pensioenopbouw via de werkgever 
Pensioentoezegging 

• Makkelijk budgettair makkelijk 
beheersbaar: de kost is gekend 

• Eenvoudig in beheer 
• Niet afhankelijk van externe 

factoren (bv. ↓ wettelijk 
pensioen) 

• Meer lineaire opbouw en dus 
minder ontgoocheling bij 
vroegtijdige uitdiensttreding 
 

• Werknemer heeft geen 
duidelijk zicht op eindkapitaal 

• Niet inflatievast 
• Geen herwaardering van 

verleden diensttijd 
• Stortingen in het begin van de 

carrière (belangrijk voor 
financieel rendement) zijn 
eerder klein (hoger loon op het 
einde van de carrière 
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Pensioenopbouw via de werkgever 
pensioentoezegging 

Vaste prestatie – Defined Benefit (DB):  

• Beleggingsrisico ten laste van de inrichter 

• De bijdrage is in functie van 

• Grootte van de pensioentoezegging 

• Duur van de spaarperiode 

• Financieel rendement 

• Twee methodes 

– Offset methode: Een totaal percentage van behoud wordt 
vastgelegd met inbegrip van het wettelijk pensioen 

• Vb: Rente = N/40 (70% loon – WP) 

– Steprate methode: Een totaal percentage van behoud wordt 
vastgelegd zonder rekening te houden met het wettelijk pensioen 

• Voorbeeld: Rente = N/40 (20% S1 + 70% S2) 

 

Pensioenopbouw via de werkgever 
pensioentoezegging 

• Werknemer heeft duidelijk 
zicht op eindkapitaal 

• Herwaardering van verleden 
diensttijd 

• Lage kost bij het begin van de 
carrière 

• Stimulatie personeelsbehoud 
als gevolg van grotere 
stortingen bij langere diensttijd 
 

• Moeilijk budgettair beheersbaar 
• Werkgever loopt meer risico 

- Inflatie- en beleggingsrisico  
   m.b.t. kapitaal 
- Langlevenrisico m.b.t. rente 

• Boekhoudkundige 
voorzieningen 

• Grotere terugval bij vroegtijdige 
uitdiensttreding 

• Afhankelijk van het wettelijk 
pensioen 
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Pensioenopbouw via de werkgever 
De pensioeninstelling versus de inrichter 

Bescherming tegen het ondernemingsrisico 

• Externalisatieplicht via GV of IBP 

• Stopzetting pensioentoezegging 

• Verantwoordelijkheid pensioeninstelling? 

• Loonbeschermingswet voor WG-bijdrage – niet voor 
pensioenprestatie 

• Fonds Sluiting Ondernemingen – FSO 

Alleen voor de WG-bijdrage – niet voor pensioenprestatie 

Beperkte tussenkomst (max. €25.000) 

   ↔ Europese insolventierichtlijn 

Pensioenopbouw via de werkgever 
De pensioeninstelling versus de inrichter 

Bescherming tegen het uitvoeringsrisico  
   = (In)solventie van de pensioeninstelling  

• Prudentieel kader via controlewetgeving  

• WIBP via NBB  

• KB Leven via FSMA 

 

• Aanzuiveringsplicht van de inrichter bij tekort 

• Bij “uittreding” ten opzicht van financieringstekort 

• Bij sectorplannen: plicht ten laste van de WG en niet PC? 

• Indien pensioeninstelling failliet gaat (Cfr. APRA) 

 

• Geen automatische stopzetting van de pensioentoezegging 
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Pensioenopbouw via de werkgever 
Wijziging en opzeg 
 

 

• Art. 5 WAP: de bevoegdheid voor de invoering, wijziging en 
opheffing ligt bij de inrichter 

 

• Art. 7 WAP: wijziging of opzeg via cao of arbeidsovereenkomst 
indien 

• AP voor ALLE WN’s van toepassing EN 

• WN-bijdrage 

 

• Art. 39 WAP: wijzigingen periodiek en individueel informatie 
verstrekken 

Pensioenopbouw via de werkgever 
wijziging en opzeg 

 

• Art. 1134 BW: overeenkomsten strekken partijen tot wet en 
dus alleen met een gemeen akkoord wijzigen. 

 

• Art. 25 AO Wet: De WG kan zich niet het recht voorbehouden 
tot éénzijdige wijziging + Beperkt tot essentiële kenmerken 
van het arbeidscontract 

→ Is een pensioenreglement essentieel? NEEN                                                                       

 

• Art. 1174 BW: “Overeenkomst is nietig wanneer zij een 
ontbindende voorwaarde heeft die afhangt van de loutere wil 
van één enkele partij.” 

→ Pensioenreglement voorziet opzeg- en wijzigingsbeding 
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Pensioenopbouw via de werkgever 
wijziging of opzeg 

 

Voorbeeld pensioenreglement AXA 

– “Algemene ongunstige economische conjunctuur 

– Wijzigingen in zijn financiële toestand die hem verhindert om 
zijn pensioentoezegging als dusdanig voor te zetten 

– Invoering van een pensioentoezegging op sectoraal niveau met 
een impact op de werkgever 

– Wijzigingen aan de Belgische wetgevende omgeving betreffende 
de aanvullende pensioenen of de Belgische reglementering 
inzake arbeidsrecht, waarbij deze wijzigingen een impact hebben 
op de geldende pensioentoezegging 

– Herstructurering van de maatschappij” 

 

Pensioenopbouw via de werkgever 
eindleeftijdsdiscriminatie  

 

Tot wanneer heeft een aangeslotene recht op aanvullend 
pensioen?  

• Geen stopzetting na 65 jaar 

• Geen stopzetting na eindleeftijd pensioenreglement 

 

Voorwaarde?  
  WN blijft arbeidsactief! 

 

Waarom?  
  AP = looncomponent (art. 13, gewijzigd 2007) 
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Pensioenopbouw via de werkgever 
Eigendomsrecht 

 

Elke storting is na 1 jaar verworven = eigen goed 

• Ontslag om dwingende rede 

• Ontslagpremie = basis voor premieberekening AP? 

 

Pensioenopbouw via de werkgever 
Eigendomsrecht 

Bij (vervroegde) uitdiensttreding (bv. ontslag, (brug)pensioen) 

• Overdracht reserves naar pensioenplan nieuwe 
werkgever (ev. via onthaalstructuur) 

• Overdracht reserves naar pensioenplan andere 
verzekeraar (=onthaalstructuur of KB’69) 

• Behoud en verdere oprenting van de reserves  
(ev. via onthaalstructuur) 

• Opvraging en uitbetaling van de reserves (ten vroegste 
vanaf 60 jaar) 

• Persoonlijk verderzetten via afhouding loon: 
conditioneel mogelijk 
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Pensioenopbouw via de werkgever 
fiscaliteit bij uitkering 

Uitkering bij 
pensionering  

= eigen goed 
in PB 

Kapitaal  

Anticipatieve 
heffing (22% 
- 18% -16,5% 

- 10%) 

Kapitaal  via 
beleggings-
verzekering 

met 
recurrent 
inkomen 

25% bevrijdende RV 
op theoretische 

rentevoet van 4,75% 
gedurende 8 jaar 

Kapitaal via 
lijfrente-
contract 

3% afgestane kapitaal 
= RI à 25% RV niet-
bevrijdend rente = 

gemeenschappelijk RI 
in PB 

Kapitaal 
opgebruiken 

RSZ-bijdrage 
3,55% 

Solidariteits-
bijdrage  

(0% - 2%) 

Rente via renteplan 

Jaarlijkse rente = pensioen in PB 

RSZ-bijdrage 3,55% 

Solidariteitsbijdrage (0% - 2%) 

Pensioenopbouw via de werkgever 
fiscaliteit bij uitkering 

Uitkering bij 
overlijden 
pensioen-

gerechtigde 

BGO = echtgenote 

RIZIV -bijdrage 

Solidariteitsbijdrage 

Vrijstelling art. 8  W. Succ. 

BGO = kinderen < 21 jaar 

RIZIV-bijdrage 

Solidariteitsbijdrage 

Vrijstelling art. 8 W. Succ. 

BGO = wettelijk 
samenwonende 

partner (= derde) 
Art. 8 W. Succ. 
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De groepsverzekering en het 
huwelijksvermogensrecht 

“Wat gebeurt met de groepsverzekering op naam van  
mevrouw als mijnheer en mevrouw uit de echt 
scheiden?” Een vraag met onduidelijke antwoorden in 
de wetgeving, veel rechtspraak en een wetsontwerp 
dat in het vriesvak zit. 

1ste pijler & het huwelijksvermogensrecht 

 

Eerste pijlerpensioen = eigen recht (art. 1401, 4de BW) 

MAAR 

De vermogenswaarde van het opgebouwde pensioenrecht en de 
uitkeringen = eigen goed? 

Pensioenrechten lopen samen met hun vermogenswaarde 
en dus verdeling bij echtscheiding 

 

Vermogenswaarde = eigen behalve de uitgekeerde waarde 
tijdens het huwelijk = gemeenschappelijk 

→ Vergoedingsplicht? 
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1ste pijler & het huwelijksvermogensrecht 

 

Wettelijk pensioenstelsel voor ex-echtgeno(o)t(e) ongeacht 
huwelijksstelsel 

   

 Alleen voor WN en zelfstandigen  ↔ Ambtenaren?  

    

           WP = uitgesteld loon ≠ pensioen 

       Ex-echtgeno(o)t(e): onderhoudsuitkering 

 

 

 

1ste pijler & het huwelijksvermogensrecht 

 

 

Vele pleiten voor vermogenswaarde  
van ‘uitgesteld loon’ = gemeenschap  
→ verdeling bij echtscheiding 

!! Opletten met huwelijksstelsel !! 

 

 

= kerngedachte  
nieuw wetsontwerp 
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3de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

Personenverzekeringen (begunstigde = verzekeringsnemer) = eigen 
goed met vergoedingsplicht (art. 1400 7de BW)  
VWD: premie = gemeenschappelijk → huwelijksstelsel speelt 
  
↔  “De aanspraken ontleend aan de verzekering die een in  
 gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot ten behoeve  
 van de andere of van zichzelf heeft bedongen is een eigen goed van  
 de begunstigde echtgenoot.” (art. 127 WLVO) en  
 “Aan het gemeenschappelijk vermogen is geen vergoeding  
 verschuldigd behalve voor zover de premiebetalingen die ten laste  
 van dat vermogen zijn gedaan, kennelijk de mogelijkheden ervan te  
 boven gaan.” (art. 128 WLVO) 

   
  ↔ ongrondwettelijk (arrest 26 mei ‘99) 

 
Conclusie: Bij ILV speelt het huwelijksvermogensstelsel ! 

2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

 

Groepsverzekeringen = pensioen → zie discussie 1ste pijler 
maar zonder wettelijk kader 

 

 

GV = uitgesteld loon → zie discussie ambtenaren pensioen 

 

 

Groepsverzekering = loon/spaarvermogen → 
huwelijksvermogensstelsel speelt, art 127 & 128 WVLO van 
toepassing? 



10-2-2015 

25 

2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

GwH (27 juli ‘11) en Cass. (30 nov. ‘12): 

 

Groepsverzekering = spaarverrichting, ontstaan uit arbeid  

 

    Prestatie = loon  

 

       Gemeenschappelijk 

  

  Onderworpen aan huwelijksvermogensstelsel 

 

2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

 

Verdeling van de gemeenschappelijk prestatie opgebouwd 
tijdens het huwelijk bij echtscheiding 

 

  Indien prestatie uitgekeerd is via kapitaal 

 

  Indien prestatie uitgekeerd is via rente 

 

  Indien prestatie nog niet uitgekeerd is 
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2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

Verdeling van de prestatie bij echtscheiding 

   Indien prestatie uitgekeerd via kapitaal 

   Indien prestatie uitgekeerd via rente 

   Indien prestatie nog niet uitgekeerd is   
   (vervroegde afkoop niet meer mogelijk) 

 

onmiddellijke verrekening     verdeling uitstellen 

 

  waarderingsvraagstuk    opeisbaar? 

 

        Niet optimaal    overdracht vorderingsrecht   
            voorzien 

2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

Verdeling van de prestatie bij echtscheiding 

   Indien prestatie uitgekeerd via kapitaal 

  

 Verdeling van het resterende kapitaal 

 

   Indien prestatie uitgekeerd via rente 

   Indien prestatie nog niet uitgekeerd is   
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2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

Verdeling van de prestatie bij echtscheiding 

   Indien prestatie uitgekeerd via kapitaal 

   

   Indien prestatie uitgekeerd via rente 

 

  Renterecht versus rentewaarde 

    

   Indien prestatie nog niet uitgekeerd is   
    

2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

 

Wetsontwerp van A. Turtelboom en H. Casman heeft statuut 
‘vervallen kamer’ en wacht om opnieuw ingediend te worden 

door de nieuwe Minister van Justitie, Koen Geens. 

 

Aanvullend pensioen = pensioen  
 
 

Statuut wettelijk pensioen volgen 



10-2-2015 

28 

2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

Type en tijdstip uitkering zijn bepalend! 

Uitkering 

Rente  

tijdens het 
huwelijk 

Recht = eigen 
uitkering = 

Gemeenschappelijk 
zonder vergoeding 

Na echtscheiding 
of overlijden 

andere partner 

Recht en uitkering = 
eigen zonder 
vergoeding 

Kapitaal 

= de regel !  

Tijdens het 
huwelijk 

Uitkering = 
gemeenschap  met 
vergoeding (VWD) 

Na echtscheiding 
of overlijden 

andere partner 

Uitkering = eigen 
zonder vergoeding 

2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

 

Berekening vergoeding =  

 

uitgekeerde kapitaal x
LV − LFT

LV
 

 

 

 

LV= levensverwachting van de pensioengerechtigde 

LFT = leeftijd van de pensioengerechtigde op datum echtscheiding 
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2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

Uitkering na 
overlijden 
pensioen-

gerechtigde  

Overdacht 
rechten? 

JA 

Uitkering = 
gemeen-

schappelijk 
zonder 

vergoeding 

NEEN 

Uitkering = 
eigen à LL 

zonder 
vergoeding 

2de pijler & het huwelijksvermogensrecht 

Lagunes in het voorontwerp! 

• Aanvullend pensioen voor ex-echtgeno(o)t(e) zoals WP voor 
ex-echtgeno(o)t(e)? NEEN 

 

• Uitbreiding onderhoudsuitkeringen? NEEN 

 

• Pensioencompensatieregeling? JA  
Forfaitaire uitkering voor het geleden verlies (obv rechterlijke 
appreciatie) voor huwelijk onder gemeenschapsstelsel 
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Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 

De toepassing van het aanvullende pensioen binnen de 
KMO-sector. 

De toepassing van het aanvullende pensioen 
binnen de KMO-sector. 

Wat is PWO? 
 

– Onmiddellijke disseminatie naar het werkveld 

– Verzekeringsmakelaars 

– Verzekeringsmaatschappijen  

 

– Activeren van het levenslang leren bij studenten  
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De toepassing van het aanvullende pensioen 
binnen de KMO-sector.  

Uitgangspunt in de memorie van toelichting WAP 2003: 

“Naast de democratisering naar arbeiders toe betekenen 
sectorpensioenen ook een opening naar de grote groep van 
werknemers die in K.M.O.’s tewerkgesteld zijn. De invoering van 
een aanvullend pensioenstelsel op ondernemingsniveau betekent 
vaak een te grote last voor de K.M.O.’s. Doordat België een  
K.M.O.-land is, hebben veel werknemers – zowel arbeiders als 
bedienden – geen aanvullend pensioen. Sectorale regelingen 
komen hieraan tegemoet doordat de lasten over velen worden 
gespreid.” 

De toepassing van het aanvullende pensioen 
binnen de KMO-sector. 

Onderzoeksopbouw 
1. Literatuurstudie  

→ KMO kiest voor groepsverzekering! 

 

2. Hoe gaan verzekeringsmaatschappijen om met de 
groepsverzekering (binnen de KMO-sector)? diepte-
interviews. 

 

3. Toepassing aanvullende pensioen binnen de KMO-sector via 
Datawarehouse (RSZ en DB2P): kwantitatief onderzoek 

 

4. Welke puntpunten kent het aanvullende pensioen?  
Enquête KMO-bedrijfsleiders 
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Conclusies diepte-interviews 
verzekeringsmaatschappijen 

Onderzoeksdoelgroep 
• 39 verzekeraars met een goedkeuring tak 21 en 23 

• 17 verzekeraars met groepsverzekering waaronder APRA 

• Steekproef = 8 verzekeraars 

 

 

 

 

Maatschappij Acceptatievoorwaarden 

AG Insurance 2% op het referentieloon of 500 euro per aangeslotene 

AXA Minimum premie 1.000 euro per contract, % van de flat rate staat in 
functie van dit minimum 

Baloise Elk contract heeft een eigen profittest op basis van volgende parameter:  
 gemiddelde premie,  
 kapitaal overlijden,  
 leeftijd aangeslotenen, 
 aantal aangeslotenen 

Delta Lloyd Life Minimum premie van 1.500 euro per contract, % van de flat rate staat in 
functie van dit minimum 

Generali Elke aanvraag zal afhankelijk van het intern rendement beoordeeld 
worden waarbij ook niet-contractspecifieke parameter relevant zijn zoals 
relatie met de makelaar en de aanwezigheid van een internationaal 
grotere structuur (via GEB) 

Absoluut minimum = 10 aangeslotenen.  

KBC Absoluut minimum = 240 euro per contract 
beheerskosten staan in functie van 600 euro premie en minimale dekking 
overlijden van 15.000 euro. 
 of een flat rate van minimum 3%. 

Securex 
Verzekeringen 

Sinds 2013 (verlaging van de gewaarborgde rentevoet) worden 
groepsverzekeringen alleen nog reactief aangeboden. De acceptatie ligt 
sinds 2013 op 300 euro per aangeslotene en 750 euro per contract 

VIVIUM 720 euro per aangeslotene en 2.000 euro per contract ongeacht het aantal 
aangeslotene.  
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Maatschappij Productnaam 

AG Insurance Pension@Work (specifiek ontwikkeld voor de KMO-sector) 

AXA Essential for Life (specifiek ontwikkeld voor de KMO-sector) 

Baloise Benefit Plan Flexible – Benefit Plan KMO - Benefit Plan Fix 

Delta Lloyd Life Scala Corporate (Voor de grote onderneming is er Multiplan dat vanuit 
SwissLife komt) 

Generali Geniflex 

KBC FixFlex (specifiek ontwikkeld voor de KMO-sector) 

Securex 
Verzekeringen 

Niet van toepassing 

VIVIUM Niet van toepassing  

 

Conclusies diepte-interviews 
verzekeringsmaatschappijen 

• Opmaak pensioenreglement 

– Alleen DC-plannen 

– Leven gecombineerd met tegenverzekering of 
tijdelijk overlijden 

– Geen solidariteitsluik (vrijstelling 4,4% en buiten de 
loonnorm maar strikte VWD) 

• Opmaak verzekeringscontract 

– Standaardisatie aan te bevelen 

– Informatisering noodzakelijk 

• Beheer verzekeringscontract, quid pensioenreglement 
(zie volgende slide) 
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Maatschappij ICT-platform voor 
de makelaar 

ICT-platform voor 
de onderneming 

ICT-platform voor 
de werknemers 

AG Insurance AG EB online AG EB Online AG EB Online (indien 
de WG een online 
toegang heeft) 
 

AXA DAIL met log-in DAIL met log-in 
 

DAIL met log-in 

Baloise MyBaloise met log-in EB@Baloise: alleen 
voor GO 
MyBaloise met log-in: 
voor andere 
 

NVT 

Delta Lloyd Life @scala met log-in My Workplace: alleen 
GO 

NVT 

Generali Eigen IT-platform 
met log-in 

Eigen IT-platform 
met log-in 
 

NVT 

KBC Eigen IT-platform KBC online for 
business 

KBC Online 

Securex  NVT NVT NVT 
 

VIVIUM EBConnect met 
digipass 

EBConnect met 
digipass: alleen vanaf 
20 aangeslotene 

NVT 

 

Conclusies diepte-interviews 
verzekeringsmaatschappijen 

• Loonadministratie ikv premievervaldag 

→ Vaste premie (ev. jaarlijkse indexatie 2%) 

• Beheersverslag  = dode letter 

• De toepassing, interpretatie en wijzigingen van het 
pensioenreglement 

• Grote zijn de beste van de klas 

• Presentatie is noodzakelijk, vraag ondersteuning van de 
EB-accountant 
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Conclusies diepte-interviews 
verzekeringsmaatschappijen 

GV als financiering van een onroerend goed 

 

• (ver)bouwen, verbeteren, verwerven, herstellen van OG 
gelegen in EER 
 

• Fiscaliteit bij uitkering: 

• Eerste €50.000,00 (index) via fictieve rente in PB 

• Rest via anticipatieve heffing 

Conclusies diepte-interviews 
verzekeringsmaatschappijen 

GV als financiering van een onroerend goed 

 

• Met behoud van intresten en winstdeelname 

• Meestal intrestbetalend 

• Zeer grote discrepantie tussen de aangerekende 
intrestlasten 

• Bedrag voorschot ligt tussen de 60% en 80% 
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Conclusies diepte-interviews 
verzekeringsmaatschappijen 

Bonusplan voor loontrekkende = IPT 
 

“Een individuele pensioentoezegging is een occasionele niet-
stelselmatige pensioentoezegging van een werkgever aan één 
werknemer en zijn rechthebbenden. Men heeft te maken met 

een individuele pensioentoezegging wanneer een voordeel 
wordt toegekend aan een welbepaalde persoon …”  

(memorie van toelichting WAP 2003) 

 

Conclusies diepte-interviews 
verzekeringsmaatschappijen 

Bonusplan voor loontrekkende = IPT 
 

= Conform de behoefte van de KMO-bedrijfsleider 

 

???? Discriminatie ??? 

 

Ondersteuning van de verzekeringsmaatschappijen? 

– Bonusplan versus bonusreglement 

– Premie = % van het cashgedeelte 

 


