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Hoe regelen ze het in het buitenland?

Hoe kunnen wij het regelen?
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Nederland
Bron
Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van
pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed
(Wet verevening pensioenrechten bij scheiding)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006641/2018-09-19
Basisidee: een recht op de helft maar geen automatisme

Art. 2 …
In geval van scheiding en voor zover de ene echtgenoot na de huwelijkssluiting en voor de scheiding pensioenaanspraken
heeft opgebouwd, heeft de andere echtgenoot overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens deze wet recht op
pensioenverevening, tenzij de echtgenoten de toepasselijkheid van deze wet hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of
bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding.
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Nederland
Basisprincipes
• Huwelijk en wettelijk samenwonen (geregistreerd partnerschap)
• Enkel aanvullende pensioenen (niet WP want is AOW)
• Opt-in: er wordt maar verdeeld als er voor gekozen wordt

• Er is echt een “recht op de helft van de ander” maar kan afwijken bijvoorbeeld 60% 40%
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Nederland
Basisprincipes
• De PI wordt automatisch ingelicht van de scheiding maar moet zelf niets ondernemen. Dat gebeurt
na inschrijving van de scheiding in de Basisregistratie Personen.

• Geen rechterlijke tussenkomst maar een “administratieve” oplossing: de ex-partners nemen zelf
rechtstreeks contact op met de PI via een formulier waarbij ze de verdeling toelichten.
• binnen 2 jaar na de scheiding
• Zoniet dan moet de ex zelf betalen aan de andere (is niet hetzelfde als “afzien van het recht”)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten/formulieren/2016/10/26/formuli
bij pensionering – is de default
er-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen

• De pensioenen van de ex-partners blijven aan elkaar verbonden (een echt bis-nummer).
• De ex-partner ontvangt pas het ouderdomspensioen als de ex-partner die het pensioen heeft
opgebouwd met pensioen gaat (met alle gevolgen vandien).
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Debat in Nederland
Wet wordt te weinig
gebruikt

Conversie

neen, tenzij
wordt
ja, tenzij
Opt-in wordt dus opt-out

Eigen recht
Niet meer verbonden aan
het pensioen van de
andere (ook niet op het
vlak van leeftijd)
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Duitsland
Bron
Gesetz über den Versorgungsausgleich - 03.04.2009 (oorsprong 1977)
„Wet op pensioenverevening“
https://www.gesetze-im-internet.de/versausglg/
Basisidee
Art. 1 § 1 Halve verdeling van rechten
(1) Bij de pensioenverevening moeten de rechten die tijdens de huwelijksperiode zijn verworven gelijk worden verdeeld over
de gescheiden echtgenoten.
(2) De schadevergoedingsplichtige in de zin van deze wet is de persoon die tijdens de huwelijksperiode heeft verworven. De
persoon die recht heeft op compensatie heeft recht op de helft van de waarde van het recht. Dit is de compensatiewaarde.
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Duitsland (Hoofdzakelijk zoniet uitsluitend DB plannen en veel balansprovisies)
Basisprincipes
• Huwelijk en wettelijk samenwonen
• Opt-in
• enkel niet van toepassing als ex-echtgenoten expliciet zeggen dat het niet van toepassing is
• Niet als huwelijk minder dan drie jaar heeft geduurd
• Niet bij grof wangedrag van een echtgenoot (rechterlijk vast gesteld)
• Ongeacht het huwelijksvermogenstelsel van de partners
• Alle bezittingen, voorwerpen en aanspraken moeten worden verdeeld . Aanspraken van
pensioenrechten worden ook met elkaar verrekend volgens de zogeheten
pensioenvereveningsregeling: 50% - 50% .
• Geldt dus ook voor alle pensioenvormen: WP, AP, balansprovisies, verzekeringen en IP
• In de opt-in: twee systemen
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Duitsland
Basisprincipes
• Systeem 1: de pensioenverevening: gelijk delen, later pensioen ontvangen
• Verdeling van de rechten bij echtscheiding
• WP: gebeurt aan de hand van een puntensysteem: bij echtscheiding worden de punten
verdeeld en de waarde worden vastgesteld bij pensionering. De waarde van een pensioenpunt
wordt jaarlijks op 1 juli vastgesteld met behulp van de pensioenaanpassingsformule (verschil
tussen Oost- en West-Duitsland).
• AP: helft van de wiskundige reserve op ogenblik van echtscheiding met behoud van rechten (en
rendementen (indien van toepassing)) (systeem beetje vergelijkbaar met onze
onthaalstructuur) – de PI is niet verplicht om de rechten in hetzelfde plan te houden als de
actieve werknemers maar is wel verplicht de rechten uit het verleden te garanderen – er is
nogal wat controverse bij PI over de administratieve last – deze interne verdeling houdt in dat
de PI dus ook ex-partnerpensioenen beheert
• Balansprovisie: helft van de waarde bij de uitkering (blijkbaar heel weinig rechtspraak over)
• Men noemt dit systeem de interne verdeling en is de regel
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Duitsland
Basisprincipes
• Systeem 1bis: de externe verdeling (is de uitzondering): niet de rechten maar de waarde van
de wiskundige reserves worden op het ogenblik van de echtscheiding overgedragen naar een
nieuwe pensioeninstelling naar keuze van de ontvangende ex-echtgenoot
• Praktijk: veel ellende en verlies van rechten (en mogelijks rendementen)
• Bundesverfassungsgericht - 23 mei 2020 - maximale verlies mag maar 10% zijn en anders
moet er TERUG (!) bij betaald worden
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/ls2
0200526_1bvl000518.html
• Systeem 2: de compensatiebetaling: direct uitbetalen, geen pensioen delen
• Soort van uitkoop via een eenmalig bedrag en zonder latere pensioendeling
• Fiscaal minder interessant blijkbaar want de ex moet dit bedrag invoeren als “divers”
inkomen en belasting op betalen – sommige constructies worden opgezet om het te
vermijden
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Tekortkomingen in de vergelijking
Elk land is uniek en België ook
• België heeft dan wel geen balansprovisies (meer) zoals Duitsland maar heeft bijvoorbeeld
wel liquidatiereserves bij zelfstandigen
• België heeft nog altijd ambtenaren en ook ambtenarenpensioenen: in Nederland is dit
sinds begin 2020 verleden tijd
• België kent een echte loonfilosofie inzake aanvullende pensioenen in vergelijking met
Nederland en Duitsland – onder meer door de uitbetalingen in kapitaal
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Hoe regelen ze het in het buitenland?

Hoe kunnen wij het regelen?
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Er zijn eigenlijk mogelijks twee onrechtvaardigheden in het spel.
1 - het bewust / onbewust verzwijgen
2 - het verdelen: wel/niet – wat – hoe
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1 – het bewust of onbewust verzwijgen
Oplossing
• Alle vermogensbestanddelen

• Ongeacht het huwelijksvermogensrecht
• Ongeacht de sociaalrechtelijke statuten
• Volledige inventarisatie
• Transparantie is de sleutel voor een gelijke start

• Via een inventarisverklaring (notarieel bij EOT en rechterlijk bij OO)
Sanctie: relatieve nietigheid van de verdeling in
te roepen door de benadeelde partij
Verjaring: 5 jaar na pensionering

14

2 – het verdelen: wel/niet
De keuze moet gebaseerd zijn op transparantie.

wel

niet

De keuze moet vrij en (in de mate van het mogelijke) bewust zijn.
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2 – het verdelen: wel/niet

niet

Mijn uitgangspunt is een opt-in (dus het pensioen moet niet verdeeld worden, tenzij men
overeenkomt dat het wel moet gebeuren).
Redenen:
1. De “vloek van het andere probleem” mag niet onderschat worden

2. De realiteit van de vermogensbestanddelen is echt heel complex
3. De inventarisatie van problemen is veel te complex (laat dat stilletjes groeien met de praktijk)
– men kan lijstjes met gevallen blijven aanmaken maar anders zal er nooit een regeling komen
4. Een alomvattende wetgeving creëren gaat veel te complex worden en veel te lang duren
5. De opbouw van knowhow is absoluut aan de orde (tijd)
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2 – het verdelen: wat - hoe

wel

Bij de opt-in
• Alle vermogensbestanddelen mib alle pensioenvormen mee kunnen genomen worden
• Vrijheid in percentages: dus geen verplichte 50-50
• Praktijk: huis % aanvullend pensioen maar misschien promoten: voorschot /
inpandgeving
• Aanvullend pensioen: wetswijziging: onthaalstructuur met behoud van rendementen
maar de rendementsgarantie op zich valt weg want is geen werknemer (een scheiding
blijft ook een scheiding)
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2 – het verdelen: wat - hoe

wel

• De onthaalstructuur geeft een eigen recht
• De partners zijn niet langer aan elkaar verbonden
• Eigen leeftijd van de partner

• Fiscaal wordt het aanzien als een aanvullend pensioen en volgt het gewone regime
• De PI
• wordt op de hoogte gebracht door de meest gerede partij
• mag een kost aanrekenen
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2 – het verdelen: wat - hoe

wel

Heel belangrijk!
de begeleide vrijheid
Uitermate belangrijke rol is weggelegd voor de
advocaat, bemiddelaar, notaris,
belastingsconsulent, de boekhouder en de rechter.

cfr. Duitsland: opbouw van kennis sinds 1977.
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What if no deal?
geen automatische default – is eigenlijk ook logisch bij een opt-in constructie
(bijvoorbeeld een onthaalstructuur en 50/50)
want er zijn gewoon teveel vermogensrechtelijke uitzonderingen – creatie van andere onbillijkheden
maar een
RECHTERLIJKE BESLISSING
waarbij de rechter – zoals vandaag – het geheel van de vermogensbestanddelen verdeelt en als het ware vereffent
maar het AP kan niet niet vermeld worden (zegt niets over de wat/hoe)
BOVENDIEN
de wetgeving moet sowieso aangepast worden om de piste van de onthaalstructuur mogelijk te maken
de rechter kan deze piste ook bewandelen in het gehele plaatje
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Vragen?
Prof. dr. Yves Stevens
University of Leuven
Faculty of Law
Blijde Inkomststraat 19 - bus 3409 - 3000 Leuven - Belgium
Tel. 0032 (0) 16 32 54 03
Mob. 0032 (0) 473 473 207
skype: yves.stevens@kuleuven.be
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