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Is er überhaupt een probleem dat moet opgelost worden?
Is de oplossing daarvan belangrijker dan de praktische problemen en
potentiële neveneffecten die de oplossing zal opleveren?
Als dat zo is, dan moet het gesprek gaan over ‘hoe’ het moet opgelost
worden, niet over ‘of’ het moet opgelost worden.

2

1

1/10/2020

Is er überhaupt een probleem?
Conceptueel probleem
Inkomen / loon is gemeenschappelijk.
Of dat loon (dat verworven is) direct of uitgesteld wordt uitbetaald, is niet relevant.
Hoe uitgesteld loon in de tussentijd wordt beheerd (op een rekening, in een verzekering,
een fonds of interne (pensioen of andere) reserves, in een eerste of een tweede pijler, …) is
niet relevant.

Het is strijdig met dat concept dat iemand zijn loon zou kunnen onttrekken aan de
gemeenschap door het onder te brengen in een aanvullende pensioenconstructie.
Toch is die gemeenschappelijkheid o.a. in die gevallen niet gegarandeerd.
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Is er überhaupt een probleem?
Feitelijk
probleem

20 ppt
11 ppt

24 ppt

Aanvullende pensioenen

Totale bevolking op beroepsactieve leeftijd

Voor 100 aangesloten mannen zijn
er 67,6 aangesloten vrouwen.
Kloof 32,4 ppt.

Voor 100 mannen op beroepsactieve leeftijd, zijn er 87 vrouwen, voor
100 actieve mannen zijn er 88 vrouwen.
Kloof 12 ppt.
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Is er überhaupt een
probleem?
Feitelijk probleem
Loonkloof (bron: IGVM)
- Bruto uurlonen: 7,6%

75,2%

77,5%

53,1%

61,2%

61,5%
47,7%

38,5%

46,5%
34,0%

37,2%

vrouwen hebben 92,4% van
het uurloon van mannen.
- Bruto jaarlonen: 20,6%
vrouwen hebben 79,4% van
het jaarloon van mannen.
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Praktische problemen en potentiële
neveneffecten
De vloek van het andere probleem
De vrouw van de ambtenaar
De hel van het perfectionisme
 De kost van de actie afwegen tegen de kost van de inactiviteit
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Van ‘of’ … naar ‘hoe’
Wat kunnen we doen om het te helpen lukken (vs wat kunnen we
verzinnen om het tegen te houden)
Keep it simple
pensioen : 2 = 2 x pensioen; ≠ 1 pensioen + 1 auto
clean break
onmiddellijk splitten
maar pas later betalen ! (pensioen blijft immers pensioen)
formuleer een goede default die 80% van de gevallen naar behoren regelt
opting out om rekening te kunnen houden met speciale situaties
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Van ‘of’ … naar ‘hoe’
Werken met gekende technieken
splitten = deel van een rekening transfereren (= gekende techniek)
naar een slapende rekening (= gekende techniek)  direct eigen recht
bij dezelfde pensioeninstelling (geen verstoring van de financieringsplannen)
deze slapende rekening wordt verder beheerd overeenkomstig de wetgeving
waaronder de initiële rekening werd opgebouwd (vb. WAP blijft WAP) (=
gekende techniek)
de slapende rekening wordt geliquideerd zoals alle andere slapende
rekeningen (cf. wet verband 1ste en 2de pijler)  (para-)fiscaliteit
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Van ‘of’ … naar ‘hoe’
Gebruik de middelen die je hebt: databank en secundair netwerk
Samenwoningsvormen opsporen (RR + Register Huwelijkscontracten)
Potentieel geïmpacteerde rekeningen identificeren
Data aanleveren voor berekening rechten (afhankelijk van gekozen scenario)
Eigenaars van slapende rekeningen (waarmee er geen band is via werkgever) opvolgen qua
signaletiek, pensionering, overlijden, …
PI’en niet dwingen in contact te treden met mensen met wie ze geen relatie hebben +
multiple procedures vermijden (vb. als er meerdere rekeningen zijn)  uniek online punt
(digitale workflow) en fysieke pensioenpunten, …
Standaardisering = kostenefficiëntie, helderheid voor de betrokkene, vermijden van
betwistingen, …
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