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Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding

Verschillende opties voor de vereffening van de verworven rechten

- Onmiddellijke vereffening

- Vereffening op een later tijdstip

- Bij uittreding 

- Bij pensionering
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Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Vermogenswaarde van aanvullend pensioen wordt onmiddellijk opgenomen in 

vereffening-verdeling 

• Vereffening volledig op ogenblik van echtscheiding: achteraf geen verdere gevolgen

• Afkoop?

- Artikel 27 WAP: geen afkoop van de reserves mogelijk voor de leeftijd van 60 jaar

- Pensioenreglement:

- soms mogelijk vanaf 60 jaar (al dan niet nog in dienst)

- vaak niet mogelijk zolang aangeslotene nog in dienst is

Door verbod op afkoop zal een andere manier moeten gevonden worden om 

onmiddellijk te vereffenen/verdelen ���� via verrekening
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I. Vereffening op het ogenblik van de echtscheiding

Verrekening door vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen

• Cfr. Arresten van het Hof van Beroep te Brussel dd. 9 en 16 november 2010

• Vergoeding aan ex echtgenoot gelijk aan de helft van vermogenswaarde 

(= huidige afkoopwaarde van de reserves ?)

• Daarbij rekening houden met:

- Duur van het  huwelijk

- Aandachtspunten
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I. Vereffening op het ogenblik van de echtscheiding

Aandachtspunten: hoe “vermogenswaarde” bepalen?

• DB of DC regeling?

• UKZT: geen aanvullend pensioen in geval van overlijden voor pensioenleeftijd

���� geen onvoorwaardelijk recht op het aanvullend pensioen!

• Wat met art. 24 WAP (minimum rendementen garantie ten laste van WG)?

• Winstdeelnames?

• Wat met voorschotten?

• Quid 80% regel?

• Fiscale en parafiscale aspecten?
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I. Vereffening op het ogenblik van de echtscheiding

• (Para) fiscale aspecten bij vergoeding aan gemeenschappelijk vermogen?

Op ogenblik van afkoop (pensionering) van de (volledige) reserves zal 

aangeslotene daarop belast worden

� Bijgevolg moet daarmee rekening gehouden worden bij de bepaling van de vergoeding aan ex  

echtgenoot

- (cfr. Art. 890 BW: De nettowaarde moet worden begroot op het ogenblik van de verdeling)

�Welk tarief?

- Tarief alsof onmiddellijke afkoop (uitkering voor normale pensioendatum)?

- Toekomstig tarief? (niet te bepalen, zal onder andere afhankelijk zijn van de leeftijd waarop 

aangeslotene zijn prestatie zal ontvangen en de vorm van de prestatie: kapitaal of rente)

- Tarief hangt af van reserves opgebouwd door persoonlijke bijdragen/werkgeversbijdragen
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II. Vereffening op een later tijdstip: bij uittreding

Vermogenswaarde van aanvullend pensioen wordt bepaald op het ogenblik van de 
echtscheiding maar wordt pas vereffend op ogenblik van uittreding

• Reserves worden verdeeld bij echtscheiding

- Rekening houden met duur van het  huwelijk

- Aandachtspunten (cfr. supra)

• Reserves op twee aparte rekeningen plaatsen bij de pensioeninstelling?

• Vereffening pas op ogenblik van uittreding
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II. Vereffening op een later tijdstip: bij uittreding

• Begrip “uittreding” - artikel 3, 11°WAP

a) Sectorpensioenplannen:
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan door overlijden of pensionering, 
voor zover de werknemer geen nieuwe arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een 
werkgever die onder het toepassingsgebied van hetzelfde pensioenstelsel valt als dat van 
zijn vorige werkgever;

a) Ondernemingspensioenplannen:
- hetzij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders dan door overlijden of 

pensionering, 

- hetzij de overgang van een werknemer in het kader van een overgang van een deel van 
een onderneming of een vestiging, naar een andere onderneming of naar een andere 
vestiging, als gevolg van een conventionele overdracht of een fusie, waarbij het 
pensioenstelsel van de werknemer niet wordt overgedragen.
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Vereffening op een later tijdstip: bij uittreding

� Aantal bijzondere gevallen:
• Overdracht van onderneming
• Statuutswijziging

• Art. 27 WAP: afkoop blijft onmogelijk vóór leeftijd 60 

• art. 54§2 KB Leven: op het ogenblik van de uittreding wordt het recht op afkoop 
afgestaan aan de aangeslotene ( beperking overlijdensgedeelte)

• Quid voorschotten?
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II. Vereffening op een later tijdstip: bij uittreding

• Aandachtspunten en vragen

• Informatieplicht voor pensioeninstelling om tot aan uittreding ook de ex echtgenoot te 
informeren?

� Ex echtgenoot blijft op de hoogte van carrière aangeslotene 

- Bijv. ontslag

- Eenzelfde pensioenfiche?

• Mogelijk om bij uittreding aan ex echtgenoot zelfde keuzemogelijkheid  te geven zoals voorzien 
in art. 32, §1 WAP?

- Overdracht naar andere pensioeninstelling?
- Behoud? Onthaalstructuur?

• Moet werkgever verantwoordelijk blijven voor gedeelte van de ex echtgenoot
- Wat in geval van onderfinanciering of wanneer de werkgever insolvabel wordt?

- Wat in geval pensioeninstelling insolvabel wordt?
- Wat indien opheffing van het plan en vervanging door een ander plan?

• Wat met de 80% regel?

• Welk belastingstarief?
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III. Vereffening op een later tijdstip: bij pensionering

Vermogenswaarde van aanvullend pensioen wordt bepaald op het ogenblik van de 

echtscheiding maar wordt pas vereffend op ogenblik van pensionering

• Soort vorderingsrecht voor ex echtgenoot tav aangeslotene bij pensionering 

(cfr. Hof van Beroep Antwerpen, 4 november 2009)

• Reserves worden verdeeld bij echtscheiding

- Rekening houden met duur van het  huwelijk

- Aandachtspunten (cfr. supra)

• Reserves op twee aparte rekeningen plaatsen bij pensioeninsteling

• Vereffening pas op ogenblik pensionering
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III. Vereffening op een later tijdstip: bij pensionering

• Fiscale aspecten:
���� Rechtszekerheid: tarief van toepassing op ogenblik van verdeling 

• Pensionering: van wie?
• Aangeslotene?
• Ex echtgenoot?
• Eén van beide?

� Wat indien grote leeftijdsverschillen?
- Dit zal een (mogelijks zeer grote) impact hebben op het fiscale regime dat 

van toepassing zal zijn
- Echtscheiding zou bovendien kunnen leiden tot vervroegde uitbetaling van 

enorme kapitalen…

• Hoe informeren?
• Plicht van pensioeninstelling / aangeslotene / ex echtgenoot?

• Art. 28 WAP: 
• Heeft ex echtgenoot ook keuze tussen kapitaal en rente?
• Hoe gebeurt omzetting kapitaal naar rente?
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