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• Aangeslotene(n)

• ? Echtgeno(o)t(en)

• ? Ex-echtgeno(o)t(en)

Verdeling bij echtscheiding
Pensioentoezegging

Werkgever
Sector

Pensioen-
instelling

Aangeslotene(n)
Rechthebbende(n)

Aangeslotene(n)

Uitvoering van de 
pensioentoezegging

Pensionering Overlijden

Pensioentoezegging
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• Aangeslotene(n) = verzekerde(n) � verzekeringsrisico

• ? Echtgeno(o)t(en) ≠ verzekerde(n)

• ? Ex-echtgeno(o)t(en) ≠ verzekerde(n)

Verdeling bij echtscheiding
(Groeps)verzekering

Verzekerings-
nemer

Verzekerings-
onderneming

Begunstigde(n)

(Groeps)verzekerings-
overeenkomst

Verzekerde(n)

Uitvoering van de 
pensioentoezegging

Premies Prestaties

Pensioentoezegging

Pensionering Overlijden
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Verdeling bij echtscheiding
Hypotheses

• Aangeslotene (A)

• Ex-echtgenoot (X)

• Aansluitingsperiode vóór het huwelijk : 5 jaar

• Aansluitingsperiode na het huwelijk : 10 jaar

25

Aansluiting

30 40 50 65

Huwelijk Echtscheiding

5 10

15

Uittreding Pensionering

10 15

ans
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Verdeling bij echtscheiding
Berekening…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend 
pensioen op het ogenblik van de echtscheiding…

• Welke waarde van de verdeling op het ogenblik van de 
echtscheiding ?

– Waarde voor de aangeslotene ?

– Waarde voor de ex-echtgenoot ?

– Waarde berekend door de verzekeringsonderneming 

(pensioeninstelling) ?

• Verworven reserve (sociale) ?

• Wiskundige reserve (prudentiële) ?

• Afkoopwaarde (contractuele) ?

– Waarde bepaald door de reglementering ?

• Voorzorgslogica ?

• Spaarlogica ?
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Verdeling bij echtscheiding
Berekening…

• Voorbeeld van een plan in kapitaal
met opbouw van het kapitaal in UKMTR

– in geval van leven, uitkering van het verzekerde levenskapitaal

– in geval van overlijden, uitkering van de wiskundige reserve

• Waarde voor de verzekeringsonderneming op het ogenblik 
van de echtscheiding ?

– Verworven reserve ( niet altijd verworven het 1ste jaar van aansluiting )

• Actualisatie van de verworven prestatie (Vaste Prest.)

– Wiskundige reserve (prudentiële)

• Werkgeversreserve niet (altijd) verworven (Vaste Prest.)

– Afkoopwaarde (contractuele)

• Wiskundige reserve verminderd met de afkoopvergoeding,

maar werkgeversreserve niet (altijd) verworven (Vaste Prest.)
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Verdeling bij echtscheiding
Berekening…

• Voorbeeld van een plan in kapitaal
met opbouw van het kapitaal in UKZT

– in geval van leven, uitkering van het verzekerde levenskapitaal

– in geval van overlijden, geen uitkering

• Waarde voor de verzekeringsonderneming op het ogenblik 
van de echtscheiding ?

– Verworven reserve (sociale)

– Wiskundige reserve (prudentiële)

– Afkoopwaarde (contractuele)

• Nihil, want de afkoopwaarde is beperkt tot het kapitaal in geval van 

overlijden
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Verdeling bij echtscheiding
Berekening…

• Voorbeeld van een plan in rente in vaste bijdragen
met opbouw van het kapitaal in UKZT

– in geval van leven, uitkering van een overdraagbare rente op het hoofd 

van de overlevende echtgenoot

– in geval van overlijden, geen uitkering

Echtscheiding � Geen overdraagbaarheid meer 

� Verhoging van de rente

4025 6530

BePLA – IA|BE – PhD – 9 – 19/03/2012

Verdeling bij echtscheiding
Berekening…

• Voorbeeld van een plan in rente in vaste prestaties
met opbouw van het kapitaal in UKZT

– in geval van leven, uitkering van een overdraagbare rente op het 

hoofd van de overlevende echtgenoot

– in geval van overlijden, geen uitkering

Echtscheiding � Geen overdraagbaarheid meer � Vermindering 

van het vestigingskapitaal � Vermindering van de reserve 

� Verdeling van de reserve na de echtscheiding ?

4025 6530
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Verdeling bij echtscheiding
Berekening…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend 
pensioen op het ogenblik van de echtscheiding…

• Welke verdeling op het ogenblik van de echtscheiding ?

– Proportionele geschatte berekening  (eenvoudiger)

• in functie van het aantal jaren van het huwelijk 

ten opzichte van het aantal jaren van aansluiting

• zonder rekening te houden met plandesign

• zonder rekening te houden met de specificiteiten van de 
verzekeringsovereenkomst

– Nauwkeurige berekening  (minder eenvoudig)

• in functie van het aantal jaren van het huwelijk 

ten opzichte van het aantal jaren van aansluiting

• in functie van de evolutie van de financiering van het plan

• in functie van de evolutie van het verbruikt risico
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Verdeling bij echtscheiding
Berekening…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend 
pensioen op het ogenblik van de echtscheiding…

• Welke verdeling op het ogenblik van de echtscheiding ?

– Proportionele geschatte berekening (eenvoudiger)

• Aansluitingsperiode vóór het huwelijk : N1 = 5 jaar

• Aansluitingsperiode na het huwelijk : N2 = 10 jaar

• Deel van de ex-echtgenoot X = 50% x N2 / (N1 + N2) x Reserve

25

Aansluiting

30 40 50 65

Huwelijk Echtscheiding Uittreding Pensionering

jaar
5/15 10/15

Deel van X = 50% x 10/15 x 15.367 = 5.122 

5/15

50%

50%

Deel van A = 15.367 – 5.122 = 10.244

10/15

15.367
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Verdeling bij echtscheiding
Berekening…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend 
pensioen op het ogenblik van de echtscheiding…

• Welke verdeling op het ogenblik van de echtscheiding ?

– Nauwkeurige berekening  (minder eenvoudig)

• in functie van het aantal jaren van het huwelijk 

ten opzichte van het aantal jaren van aansluiting

• in functie van de evolutie van de financiering van het plan

• in functie van de evolutie van het verbruikt risico

– Voorbeeld

• Pensioen vaste bijdragen = c% x Salaris

– c% = 3% van 25 jaar tot minder dan 35 jaar

– c% = 4% vanaf 35 jaar tot minder dan 45 jaar

– c% = 5% van 55 jaar tot minder dan 55 jaar 

– c% = 7% vanf 55 jaar
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Verdeling bij echtscheiding
In de praktijk…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend pensioen 
op het ogenblik van de echtscheiding…

• Hoe de verdeling  organiseren op het ogenblik van de 
echtscheiding ?

– Afkoop van de rekening van de aangeslotene en individuele overdracht 

van een deel van de reserve naar een andere pensioeninstelling ?

– Splitsing van de rekening van de aangeslotene en individ. overdracht 
van een deel van de reserve op een rekening van de ex-echtgenoot 

beheerd in het kader van het plan (ex-echtgenoot is verzekerd) ?

– Splitsing van de rekening van de aangeslotene en individ. overdracht 

van een deel van de reserve op een rekening van de ex-echtgenoot in 
het kader van het onthaal structuur (ex-echtgenoot is verzekerd) ?

– Geen afkoop, geen splitsing van de rekening van de aangeslotene

Beheer van de rekening van de aangeslotene alsof er geen 

echtscheiding is (alleen de aangeslotene is verzekerd) ?
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• Aangeslotene(n) = verzekerde(n) � verzekeringsrisico

• ? Echtgeno(o)t(en) ≠ verzekerde(n)

• ? Ex-echtgeno(o)t(en) ≠ verzekerde(n)

Verdeling bij echtscheiding
(Groeps)verzekering

Verzekerings-
nemer

Verzekerings-
onderneming

Begunstigde(n)

(Groeps)verzekerings-
overeenkomst

Verzekerde(n)

Uitvoering van de 
pensioentoezegging

Premies Prestaties

Pensioentoezegging

Pensionering Overlijden
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Verdeling bij echtscheiding
In de praktijk…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend 
pensioen op het ogenblik van de echtscheiding…

• Hoe de verdeling  organiseren op het ogenblik van de 
echtscheiding ?

– Afkoop van de rekening van de aangeslotene en individuele 

overdracht van een deel van de reserve naar een andere 
pensioeninstelling ?

• Noodzakelijke aanpassing van de wet der aanvullend pensioen

want verboden afkoop vóór 60 jaar

• Rekening houden met de individuele afkopen in de modellen

en in het “duration” van de investeringen

• Verkoop van de activa op een niet geschikt moment

• Vrijheid van de ex-echtgenoot (die de instelling en de combinatie 
kiest) is groter dan die van de aangeslotene (die ondergaat) 

want de aangeslotene moet het collectieve plan volgen
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Verdeling bij echtscheiding
In de praktijk…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend pensioen 
op het ogenblik van de echtscheiding…

• Hoe de verdeling  organiseren op het ogenblik van de 
echtscheiding ?

– Splitsing van de rekening van de aangeslotene en individ. overdracht 

van een deel van de reserve op een rekening van de ex-echtgenoot 
beheerd in het kader van het plan (ex-echtgenoot is verzekerd) ?

• Noodzakelijke aanpassing van de wet der aanvullend pensioen

want de ex-echtgenoot zou van pensioenrechten genieten

• Aanpassing van de levensreglementering, want de groeps-

verzekering is een overeenkomst op het hoofd van de werknemers

• Verplichting van de werkgever ten opzichte van iemand die niet 
één van zijn werknemers is

• Wijziging van het overlijdensrisico van de verzekeraar want de 

ex-echtgenoot wordt een verzekerde (medische acceptatie)
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Verdeling bij echtscheiding
In de praktijk…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend 
pensioen op het ogenblik van de echtscheiding…

• Hoe de verdeling  organiseren op het ogenblik van de 
echtscheiding ?

– Splitsing van de rekening van de aangeslotene en individ. overdracht 

van een deel van de reserve op een rekening van de ex-echtgenoot in 
het kader van het onthaal structuur (ex-echtgenoot is verzekerd) ?

• Noodzakelijke aanpassing van de wet der aanvullend pensioen

want de ex-echtgenoot zou van pensioenrechten genieten

• Wijziging van het overlijdensrisico van de verzekeraar want de 

ex-echtgenoot wordt een verzekerde (medische acceptatie)

• Vrijheid van de ex-echtgenoot (die de combinatie kiest) is groter 
dan die van de aangeslotene (die ondergaat) 

want de aangeslotene moet het collectieve plan volgen
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Verdeling bij echtscheiding
In de praktijk…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend 
pensioen op het ogenblik van de echtscheiding…

• Hoe de verdeling  organiseren op het ogenblik van de 
echtscheiding ?

– Geen afkoop, geen splitsing van de rekening van de aangeslotene

Beheer van de rekening zoals geen echtscheiding (alleen de 
aangeslotene is verzekerd)

• Conform aan de wet der aanvullend pensioen

• Respect van de specificiteiten van de verzekeringsovereenkomst

• Niet-wijziging van het overlijdensrisico van de verzekeraar en niet 

verkopen van de activa op een niet geschikt moment

• Vereenvoudiging van het beheer

• Noodzakelijke vaststelling van de te verdelen bedragen bij 

uittreding en bij pensionering
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Verdeling op het ogenblik van…

• Verdeling  van de vermogenswaarde van aanvullend 
pensioen 

– op het ogenblik van de echtscheiding…

– bij uittreding…

– op pensioenleeftijd…

– …


