
Alles wat u moet weten over 
verzekeringen op de 
personeelsdienst

Wim Windmolders – Nexyan
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Overzicht van de opleiding

1. Inleiding

2. De groepsverzekering:

A. Het Pensioenplan:

• Design van een pensioenplan 

• Financiering van het pensioenplan

• Keuze van het financieringsvehikel         Verzekeraars vergelijken

• Communicatie
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Overzicht van de opleiding

B. De overlijdensverzekering:

• Design 

• Marktgegevens

• Speciale aandachtspunten

• Het tarief overlijden

• Onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij

3. De verzekering gewaarborgd inkomen :
• Design 

• Marktgegevens

• Speciale aandachtspunten

• Het tarief invaliditeit

• Onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij
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Overzicht van de opleiding

4. De hospitalisatieverzekering :

• Design 

• Marktgegevens

• Speciale aandachtspunten



➢ Inleiding   



Inleiding

Repartitie

Overheid

Wettelijk
voordelen

-Loontrekkende
-Zelfstandige
-Ambtenaar

Werkgever/sector

Bovenwettelijke
voordelen

Kapitalisatie
(groeps)verzekering, 

OFP

Aanvullend
individueel 

pensioenplan

Individu

Kapitalisatie
pensioensparen, individuele

levensverzekering

1ste pijler 2de pijler 3de pijler
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Inleiding

Doelstelling: Behoud levensstandaard bij pensioen, invaliditeit, ziekte,…

3de pijler

2de pijler

1ste pijler

Laatste
lo

o
n

+/- 50% laatste
loon

+/- 80% laatste
loon



➢ De groepsverzekering – het pensioenplan   
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Het pensioenplan

Hoe een pensioenplan opzetten ?

• Design van een pensioenplan 

• Financiering van het pensioenplan

• Keuze van het financieringsvehikel

• Communicatie
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Het pensioenplan

Design van een pensioenplan:

Pensioenluik:

• Vaste premie of vaste bijdragen plan (DC)

• Vaste prestatie of te bereiken doel plan (DB)

• Cash balance pensioenplan

Risicodekkingen:

• Overlijdensverzekering

• Invaliditeitsverzekering



➢ De groepsverzekering – het vaste bijdrage pensioenplan   



Vaste Bijdragen: Bijdragen bekend, Prestatie onbekend

Design van een pensioenplan: Vaste bijdrage (DC)

?

Bijdragen Prestatie

Minimumgarantie WAP
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Design van een pensioenplan: Vaste bijdrage (DC)

Hoe wordt de bijdrage gedefinieerd?

1. Als ...% van het loon

loon%5

– 12 x maandloon januari
– Jaarloon in weddeschaal
– 13,92 x maandloon april
– Loon waarop RSZ-bijdrage 
verschuldigd zijn
– ...

DUIDELIJKE DEFINITIES GEVEN
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Design van een pensioenplan: Vaste bijdrage (DC)

Hoe wordt de bijdrage gedefinieerd?

2. Bijdrage met loongrens (Step-rate formule)

21 %8%2 SS +

1S Gedeelte van het loon onder
het pensioenplafond

2S Gedeelte van het loon boven
het pensioenplafond
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Design van een pensioenplan: Vaste bijdrage (DC)

Hoe wordt de bijdrage gedefinieerd?

3. Bijdrageformule met een naargelang de leeftijd stijgend bijdragepercentage

▪ Vanaf 18 jaar tem 25 jaar:

▪ Vanaf 26 jaar tem 35 jaar:

▪ Vanaf 36 jaar tem 45 jaar:

▪ Vanaf 46 jaar tem 55 jaar:

▪ Vanaf 56 jaar :

Opgepast wettelijke beperking , ‘maximum 4%’ regel !

loon%2,1

Duidelijk leeftijdsgrenzen bepalen

loon%55,1

loon%2,2

loon%4,3

loon%5
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Design van een pensioenplan: Vaste bijdrage (DC)

Hoe wordt de bijdrage gedefinieerd?

4. Bijdrageformule met een naargelang de anciënniteit stijgend bijdragepercentage

• Minder dan 10 jaar dienst:

• Vanaf 11 jaar tem 20 jaar dienst:

• Vanaf 21 jaar tem 30 jaar dienst:

• Vanaf 31 jaar dienst:

loon%5

loon%6

loon%7

loon%8
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Design van een pensioenplan: Vaste bijdrage (DC)

Cafetariaplan :
• Keuze ligt bij de werknemer

• Flexibel

• Geïndividualiseerd

• Opgepast voor de tariefgarantie  
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Design van een pensioenplan: Vaste bijdrage (DC)

Bijdragen worden gestort in:

❖ Groepsverzekering – TAK 21 - verzekeringscombinaties : 

UKMR;UKZT;UKMT of gemengde verzekeringscombinatie (10/10, 
10/15, ...) of Tak 23 ( zonder tarief garantie , verbonden 

aan beleggingsfondsen ) 

❖ Pensioenfonds - echte spaarverrichting : 

de bijdragen worden op een rekening gestort en belegd om een 
rendement te bekomen

➔ Op einddatum (vb. 65) :  KAPITAAL (kan omgezet worden in 
pensioen)  = totale bijdragen plus rendement eventueel rekening 
houdend met sterftetafel en risicopremies
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Design van een pensioenplan : Vaste bijdrage (DC)

Tak 21 : 

DC financieel:

• UKM(T)R – Uitgesteld Kapitaal Met Terugbetaling van de Reserves

➔ Pure kapitalisatie van de premies

➔ Bij overlijden, pensionering of uitdiensttreding verworven wat op de rekening
staat

DC actuarieel: 
• UKZT – Uitgesteld Kapitaal Zonder Tegenverzekering

➔ Actuariële kapitalisatie van de premies

➔ Bij overlijden wordt niets uitgekeerd

➔ In het algemeen, afzonderlijke overlijdensdekking van het « DB » type (voorbeeld: KO 
= 2 x S  , onafhankelijk van de diensttijd)
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Design van een pensioenplan : Vaste bijdrage (DC)

Principe:

10 mannen van 50 jaar storten elk 1000€ op een rekening die 3,25% / jaar
opbrengt en gaan akkoord met een verdeling over de overlevenden na 15 
jaar.

Na 15 jaar hebben we
10 × 1000 × 1,032515 = 10 × 1.615,66 = 16.156,6 €

Als er nog maar 8 overlevenden zijn, krijgen ze elk
16.156,6

8
= 2.019,6 €

➔ 4,798% in plaats van 3,25% / jaar
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Design van een pensioenplan : Vaste bijdrage (DC)

Tak 21 
DC financieel (UKMR): gemakkelijk te begrijpen

nadeel: lage dekking overlijden wanneer het het meeste 
nodig is

DC actuarieel (UKZT): meestal samen met een overlijdensdekking 
van het « DB » type (vb: 2 X S)
nadeel: geen enkel verband tussen het Kapitaal 
Leven (KL) en het Kapitaal Overlijden (KO)

DC « gemengde »: premies verzekeren een Kapitaal Leven dat het 
dubbel is van het Kapitaal Overlijden ( vb. KL = 2 x KO)

nadeel: moeilijk te begrijpen
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Het Pensioenplan – Marktgegevens

Doorsnee plan op de markt :

- Kapitaal bij pensionering (65 jaar)

- Het salaris : 13,92 keer de basis maandwedde

- Werkgevers bijdrage: 3% S1 + 8% S2

- Werknemers bijdragen: 1% S1 + 4% S2



➢ De minimum rendementsgarantie van de WAP 



Plannen met vaste bijdragen – de minimum garantie van de WAP 

Art 24 WAP : 

• De minimum rendementsgarantie is ten laste van de werkgever 

• Het gaat over een bijkomende berekening die wordt uitgevoerd op het moment van 
transfer of bij uitkering nav een uittreding of pensionering 

• Vergelijking tussen 
- berekening van de verworven reserves in het plan met een vaste
premie 

- « fictieve » kapitalisatie van de pensioenpremies 

• De aangeslotene heeft recht op het maximum van de twee bedragen bij uitkering 

• Deze verplichting is niet ten laste van de pensioeninstelling



Plannen met vaste bijdragen – de minimum garantie van de WAP 

• Vroeger: 3,25% (patronaal) et 3,75% (persoonlijk)

• Vanaf 1 januari 2016, wordt de interest bepaald door de wet, berekend en 
gepubliceerd door de FSMA, de 1ste januari van ieder jaar

• De interest (berekend op 1 juni, toegepast vanaf 1 januari die volgt) 

• 2016, 2017 : 65% x gemiddeld rendement OLO 10 jaar over 24 maanden

• 2018, 2019 : 75% x gemiddeld rendement OLO 10 jaar over 24 maanden(*)

• 2020,… : 85% x gemiddeld rendement OLO 10 jaar over 24 maanden (*)

• Afgerond naar de dichtste 0,25%

• Aanpassing indien verschil groter dan +/-0,25% (zonder afronding)

(*) : op voorwaarde van een positief advies van de NBB gepubliceerd voor 1/11 indien het resultaat lager is dan de 
maximale rentevoet bij levensverzekeringen 



Plannen met vaste bijdragen – de minimum garantie van de WAP 

• Hetzelfde rendement voor persoonlijke en patronale bijdragen

• Met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%

• Het rendement voor 2021 is 1,75% 

• Voor de slapers verandert er niets, « 0% » garantie na de uittreding



Plannen met vaste bijdragen – de minimum garantie van de WAP 

• Voor de berekening van de garantie van artikel 24 worden er 2 methodes 
voorzien door de wet :

- verticale methode
- horizontale methode

• Verticaal = een spaarrekening die het rendement, bepaald door de wet, volgt

• Horizontaal = elke bijdrage geniet van het rendement van toepassing op het 
moment van de storting, tot op de leeftijd van uittreding (techniek van de 
« enige opeenvolgende premie »)

• Bij een groepsverzekering in tak 21 is de horizontale garantie van toepassing

• In een pensioenfonds of Tak 23 zal de verticale garantie van toepassing zijn
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Artikel 24 : voorbeeld van de horizontale methode

2014       2015       2016      2017        2018       2019           …             …                 

3,25%

1,75%

2,25%
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Artikel 24 : voorbeeld van de verticale methode

2014       2015       2016      2017        2018       2019           …             …                 

3,25%

1,75%

2,25%



➢ De groepsverzekering – het vaste prestatie pensioenplan   



Vaste Prestatie pensioenplan : Prestatie bekend, Bijdragen onbekend

Design van een pensioenplan : Vaste Prestatie (DB)

Bijdragen Prestatie

? ? ? ?? ?
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Design van een pensioenplan : Vaste Prestatie (DB)

Hoe ziet de uitkering eruit?

1. Aftrekformule (offsetformule) 

➔ gestelde objectief: een vervangingsinkomen van 70% van het loon

( )pensioenwettelijkloon
N

− %70
40

– Gezinspensioen / Alleenstaande 
pensioen
– Meestal eenvormige schatting
– Risico bij verandering wettelijk 
pensioen 

– 12 x maandloon januari
– Jaarloon in weddeschaal
– 13,92 x maandloon april
– Loon waarop RSZ-bijdrage 
verschuldigd zijn

– Erkende diensttijd
– Normale beroepsloopbaan is 40 
jaar
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Design van een pensioenplan : Vaste Prestatie (DB)

Hoe ziet de uitkering eruit?
2. Opbouwformule (step rate formule) 

➔ gestelde objectief: een vervangingsinkomen van 70% van het loon

( )21 %70%20
40

SS
N

+

Gedeelte van het loon waarop 
het wettelijk pensioen berekend 
wordt

2S

1S

Gedeelte van het loon waarop 
het geen wettelijk pensioen 
berekend wordt

Schatting wettelijk pensioen:

1%50 S
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Design van een pensioenplan : Vaste Prestatie (DB)

Uitkering in rente of in kapitaal?
Vervangingsinkomen geeft een extra risico aan de werkgever

➔ langleven risico

Dit kan voorkomen worden door een pensioenkapitaal uit te keren

( ) 12%70%20
40

21 + SS
N

( )21 4,84,2
40

SS
N

+=
Omzettingscoëfficiënt van rente 
naar kapitaal
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Wat betekent het herwaarderen van pensioenrechten met betrekking 
tot al erkende diensttijd? 
Enkel van toepassing voor vaste prestatie plannen

Design van een pensioenplan : Vaste Prestatie (DB)

Loon jaar 1

Loon jaar 2

Loon jaar 3

Loon jaar 4

Na 1 jaar Na 2 jaar Na 3 jaar Na 4 jaar
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Design van een pensioenplan : Vaste Prestatie (DB)

Welk loon wensen we te vervangen?

• Eindloonregeling

• Het aanvullend pensioen is gebaseerd op het laatste verdiende loon

• Gematigde eindloonregeling

• Het aanvullend pensioen is gebaseerd op het gemiddeld verdiende 
loon van de laatste 5 jaar

• Middelloonregeling

• Het aanvullend pensioen is gebaseerd op het gemiddelde verdiende 
loon van de hele loopbaan.

• Vaak worden de lonen geherwaardeerd op basis van de prijs- of de 
loonindex
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Design van een pensioenplan : Vaste Prestatie (DB)

Pensioen of pensioenkapitaal op einddatum gedefinieerd in het 
reglement

• Kan gefinancierd worden via een groepsverzekering in Tak 21 (vaak 
verzekeringscombinatie UKZT) of Tak 23 of een pensioenfonds (OFP)

• Groepsverzekering traditioneel gefinancierd met jaarpremies op basis 
van de tarieven van de verzekeringsmaatschappij

• Kosten worden actuarieel berekend 
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Het Pensioenplan – Marktgegevens

Voorbeeld plan op de markt :

- Kapitaal bij pensionering (65 jaar)

- Het salaris : 13,85 keer de basis maandwedde

- Pensioenkapitaal: (2 x S1 + 8 x S2) x N/40

- Werknemers bijdragen: 1% S1 + 5% S2



➢ De groepsverzekering – het cash balance pensioenplan   
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Design van een pensioenplan : Cash Balance (CB)

• Gelijkt op een beschikbare premie systeem

• Hoogte van de (fictieve) bijdragen gekend

• Rendement is op voorhand gedefinieerd

▪ Voorbeelden :

- rendement van OLO’s op 10 jaar

- een vast rendement van 1,75% ( 0%?...)

- ...

• Er wordt voor iedere deelnemer een rekening bijgehouden met de bijdragen 
en de toegekende rendementen

• Opgepast ART 24 WAP (minimum garantie) is van toepassing !
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Design van een pensioenplan : Cash Balance (CB)

De werkelijke beleggingsopbrengsten of rendementen die behaald worden op de 
belegde bijdragen hebben voor de rechten van de werknemer geen belang

De effectieve bijdragen (van de werkgever) kunnen verschillen van de 
gedefinieerde bijdragen indien de effectieve beleggingsopbrengsten verschillend 
zijn van het gedefinieerde toegekende rendement

Dit is eigenlijk een te bereiken doel systeem, maar het te bereiken doel is niet 
verbonden met salarissen, wel met de beloofde bijdragen en rendementen.



➢ Financiering van pensioenplannen 
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Financiering van het pensioenplan

Financiering van aanvullende pensioenen :

• Individuele of collectieve kapitalisatie ?

• Resultaatsverbintenis of middelen verbintenis ?

• Welke financieringsmethode?
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Financiering van het pensioenplan

Individuele of collectieve kapitalisatie?

Verschillende vormen van kapitalisatie 

❖ Groepsverzekering

▪ is meestal collectiviteit van individuele contracten
▪ collectieve kapitalisatie in financieringsfonds

❖ Pensioenfonds

▪ bijna altijd collectieve kapitalisatie (DB plannen)
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Financiering van het pensioenplan

Resultaatsverbintenis of middelen verbintenis ? 

❖ Groepsverzekering – Tak 21

• Resultaatverbintenis 

• De verzekeraar engageert zich voor het beloofde resultaat (op basis 
van hun tarief)

• De verzekeraar neemt dus de verplichtingen van de werkgever volledig 
over op voorwaarde dat de werkgever de afgesproken premies betaalt

• De verzekeraar garandeert aldus een rendement (op dit ogenblik in 
België maximaal 2%) en neemt het lang-leven of sterfterisico

• De verzekeraar keert eventueel een winstdeelname uit
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Financiering van het pensioenplan 

Resultaatsverbintenis of middelen verbintenis? 

❖ Groepsverzekering – Tak 23
• Middelenverbintenis 

• De verzekeraar engageert zich enkel om de gelden zoals een goede huisvader te 
beheren

• De werkgever zal meer moeten betalen in geval van lage rendementen en minder 
in geval van hoge rendementen

• De verzekeraar doet eigenlijk enkel de administratie van het pensioenplan en het 
financieel beheer

• Geen winstdeelname (het behaalde rendement wordt uitgekeerd, er is geen 
garantie, dus ook geen rendement boven de garantie)

• De werkgever heeft vaak een keuze tussen verschillende beleggingsfondsen met 
verschillende risicoprofielen, bijvoorbeeld :
o Laag : 30% aandelen / 70% obligaties

o Gemiddeld : 50% aandelen / 50% obligaties

o Hoog : 70% aandelen / 30% obligaties
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Financiering van het pensioenplan - Verzekeraars vergelijken

Het pensioengeld zit veilig: de solvabiliteit ?

Latere

verplichtingen
Reserves

volgens tarief

Veiligheidsreserve 

De SCR (=SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT):
Een wettelijk voorgeschreven veiligheidsmarge                                                                          
Welke marge bestaat er in verhouding tot wat wettelijk verplicht is? (SolvencyII regels !)
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Impact van de wet van 13 03 2016 : 

Implementatie van de nieuwe « Solvency II » regels

➢ Identificatie van de risico’s

➢ Samenstelling van voldoende eigen vermogen «SCR» (=SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT)

In tak 21, 1€ geinvesteerd in aandelen vereist 0,4€ in eigen vermogen, door de hoge
volatiliteit van de aandelen
→ de verzekeraars laten in Tak 21 de beleggingen in aandelen links liggen

➢ KB «WD » van 14/9/2016:
• 1ste principe : WD of een ristorno kan slechts toegekend worden wanneer de «SCR» 

(zonder toepassing van de overgangsmaatregelen) voor 100% gedekt is
• 2de principe : als 1 ok is, mag WD of een ristorno slechts uitgekeerd worden wanneer

de technisch-financiële winst voor het geheel van de levensverzekeringsactiviteiten
winstgevend is.

Maar: zelfs als 1 en 2 ok zijn, kan de NBB zich verzetten tegen deze uitkering
Indien 1 of 2 niet gerealiseerd werden kan de NBB afwijkingen toestaan.

Financiering van het pensioenplan - Verzekeraars vergelijken



Overzicht technische intrestvoeten en rendementen  



Overzicht technische intrestvoeten groepsverzekering Tak 21

➢ Overzicht verzekeringsmaatschappijen :

▪ AG Insurance

▪ Allianz

▪ Axa

▪ Belfius Insurance

▪ NN (vroeger Delta Lloyd Life)

▪ Ethias

▪ Federale Verzekeringen

▪ Generali

▪ Integrale

▪ KBC Verzekeringen

▪ Vivium

➢ Produkten:

▪ PUS: met garantie op de reserves

▪ PAN: met garantie op de reserves en de toekomstige premies

50



Overzicht technische intrestvoeten groepsverzekering Tak 21

De technische intrestvoet van toepassing in Tak 21 tweede pijler pensioenplannen met individuele kapitalisatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020  
PAN

0.1% 0% 0.1% 0.1% 0.75% 0.1% 0.25% 0.25% 0,01% 0.0% 0.1%

2020  
PUS

0.5% 0% 0.1% 0.5% 0.75% 0,5% 0.5% 0.25% 0.5% 0.0% 0.5%

Entry date 01/04/20 01/01/20 01/01/20 01/01/17 01/01/17 01/01/20 01/01/20 01/01/17 01/01/20 01/01/17 01/07/20
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Financiering van het pensioenplan

Waarop heeft de waarborg betrekking ?

Mogelijke niveaus van waarborg:
A.  Tot op de einddatum, op de verworven reserves
B.  Tot op de einddatum, op de verworven reserves en premies

Het meest gebruikt: B➔ Indien financiering via gelijkblijvende premie
➔Wat gebeurt er bij tariefwijziging?

In cafetariaplannen en laatste trend : A. ➔ door financiering
via opéénvolgende koopsommen

Nu meestal voorgesteld in nieuwe plannen !



Financiering van het pensioenplan

3,25 %

3,25 %

1,25 %

nieuwe voet

Gelijkblijvende jaarpremies : effect van verhogingen tengevolge van 
salariswijziging

start eindleeftijdaanpassing van rentevoet

3,25 %3,25 %

1,25 %



54

54

3,25 %

3,25 % 1,25 %
nieuwe voet

Opeenvolgende koopsommen : effect van verhogingen tengevolge van 
salariswijziging

eindleeftijdaanpassing van rentevoet

Financiering van het pensioenplan

start
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Financiering van het pensioenplan

Winstdeelname: Bijkomend rendement, bovenop gewaarborgd tarief

WD kapitaal is niet belastbaar, maar WD dotatie belast aan 9.25%

WD=1,25%

WD=0,25%
WD=0,75%

Gewaarborgd
tarief = 1%

Gewaarborgd
tarief = 0,50%

Gewaarborgd
tarief = 0%
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Financiering van het pensioenplan

Hoe wordt het aangekondigde rendement toegepast ? 

❑ Waarop wordt het rendement berekend ?

▪ ➔ Gemiddelde reserve, reserve aangroei, wordt er een eind prorata 
bij vertrek gegeven, … ?

❑ Bruto of netto ?

▪ ➔ De verzekeraar betaalt 9,25 % taks op de winstdeelname dotatie, 
en die taks is voor hem niet fiscaal aftrekbaar. 

▪

❑ Wat telt is wat er op de rekening van de aangeslotene komt, niet wat er 
publicitair verteld wordt :

▪ ➔ Vergelijk netto toekenningen

▪ ➔ Vraag naar de reële cijfers uit het verleden, dat is geen garantie 
voor de toekomst, maar geeft toch een belangrijke indicatie
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Pensioenplan - Verzekeraars vergelijken 

Wat maakt het verschil nog?

• De kosten die aangerekend worden door de pensioeninstelling

• Verzekeringstechnische elementen 

• Welk rendement er behaald wordt

• Hoe wordt de WD toegepast

• Welk deel van dat rendement er naar de aangeslotene gaat

Met dezelfde pensioenbijdrage is er heel veel verschil in eindkapitaal



Pensioenplan - Verzekeraars vergelijken

▪ Er worden kosten aangerekend

Pensioenbijdrage

EindkapitaalOpbrengst



Pensioenplan - Verzekeraars vergelijken

▪ Er worden meestal kosten van de pensioenbijdrage afgehouden

Pensioenbijdrage

eindkapitaalOpbrengst
Eindkapitaal

Hoeveel ?  varieert van 1 tot 7 % van de pensioenbijdrage

Waarvoor ?

Inningskosten

Acquisitiekosten

makelaarscommissie



Pensioenplan - Verzekeraars vergelijken 

▪ Er worden soms ook kosten op de pensioenreserve aangerekend

Pensioenbijdrage

opbrengst

Eindkapitaal

Hoeveel ?  van niets tot 1 ‰ van de pensioenreserve

Waarvoor ?

beheer
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Pensioenplan - Verzekeraars vergelijken 

Kosten op de premie en reserves beïnvloeden het eindkapitaal :                                                    
Van 0% tot 0,1% op de reserves en van 0,5% tot 7% op de premies

25 jaar : wedde 1.500 €, 40 jaar : wedde 2.500 €

Pensioenpremie 1 % wedde, rendement : 3,25 %
Tot  8,5  % meer 

gewaarborgd kapitaal

7%+0,1%

3%+0,1%

1%

3%+0,1%

1%

Start op 40 jaar

Start op 25 jaar

7%+0,1%

 -  5.000,00  10.000,00  15.000,00  20.000,00  25.000,00  30.000,00  35.000,00

31.344,89 

30.118,90 

28.876,88 

19.841,03 

19.199,66 

18.407,92 



62

62

Pensioenplan - Verzekeraars vergelijken 

Waar en wanneer worden er soms nog kosten aangerekend ?

Erelonen voor speciale activiteiten :

• Het opstellen van een gepersonaliseerde pensioenfiche

• Speciale berekeningen

• Het maken van informatiebrochures

• Het doorgeven van gegevens op een specifieke manier

Deze tendens wint meer en meer veld (! Algemene voorwaarden) 
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Pensioenplan - Communicatie

Communicatie:

• Informatie en consultatie procedures opgelegd door de Wet 
Aanvullende pensioenen

• Personeelsvergaderingen

• Info brochures

• Intranet 

• Jaarlijkse informatie fiches

• Bij uitdiensttreding

• Sigedis



➢ De groepsverzekering – de overlijdensverzekering   
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De Overlijdensverzekering – Design 

Overlijdensdekking:

• Overlevingspensioenen  

• Kapitaal bij overlijden

• Wezenrenten
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De Overlijdensverzekering – Design 

Kapitaal bij overlijden

• Meestal verschillend kapitaal voor gehuwden en niet-gehuwden 
alhoewel ...

• Kapitaal uitgedrukt als veelvoud van het salaris 
Percentage : 0.5 tot 5 keer het salaris 

• Soms : x % S onder plafond + y% boven plafond (te rechtvaardigen ? )
• Soms rekening houdend met de terugbetaling van de reserves van het 

pensioenluik (Max reserves, Kapitaal )
• Soms bovenop de terugbetaling van de reserves
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De Overlijdensverzekering – Design 

Wezenrente

• Betaalbaar tot einde kinderbijslag of studies ,18, 21 jaar (!) of 
maximaal tot 25 jaar 

• % van het geprojecteerd ouderdomspensioen
Voorbeeld : 15% van geprojecteerd ouderdomspensioen

• % van het salaris  
Voorbeeld : 10% van het salaris

• Vast bedrag 
• Vaak verdubbeling voor wezen van beide ouders
• Bij vele plannen geen wezenrente maar een verhoogd kapitaal 

betaalbaar bij overlijden 
vaak : 6 maanden salaris per kind ten laste
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De Overlijdensverzekering – Marktgegevens

Doorsnee plan op de markt :

- Kapitaal bij overlijden

- Gehuwden (samenwonenden) : 2 of 3 keer het salaris

- Ongehuwden : 0.5 of 1 keer het salaris

- Per kind ten laste : 0.25 of 0.5 keer het salaris

- Het salaris : 13 keer de basis maandwedde

- Al dan niet rekening houdend met de reserves van het pensioenplan ( DB/ 
DC plan) 

- Financiering ten laste van de werkgever
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De Overlijdensverzekering – Speciale aandachtspunten

Cafetaria plannen :

• Standaard dekking is noodzakelijk

• Verzekeringstaks 4.4% of 9.25% ?

• Wat is een ‘ zinvolle dekking ‘ ? 

• Opgepast voor uitholling sociaal luik 

• Opgepast voor medische formaliteiten voor de standaarddekking 

• Geen gelijke premie door verschillende sterftetafels : discriminatie?
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De Overlijdensverzekering – Speciale aandachtspunten

De begunstigden :

De volgorde van het reglement : 
Voorbeeld : 
- De echtgeno(o)t(e) van de verzekerde of de wettelijk samenwonende 

partner
- De kinderen van de verzekerde
- De ouders
- ...

De volgorde van de begunstiging kan op vraag van de verzekerde gewijzigd 
worden: 
- Wat is de procedure?
- Opvolging ? 
- Communicatie is zeker nodig ! (fiche ?)
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De Overlijdensverzekering – Speciale aandachtspunten

Ook op een overlijdensverzekering rekent men kosten :

• Kosten op de premie: van 1 tot 7 % 
• Kosten op het overlijdenskapitaal : van 0 tot 0,8 ‰

Voorbeeld :
Welke overlijdenspremie voor een overlijdenskapitaal van 25.000 EUR voor een 
man van 25 jaar ?

A B
netto premie 36,12 € 36,12 €

kost op kapitaal - 20,00 € (0,8 ‰ x 25.000)

“inventarispremie” 36,12 € 56,12 €
kost op premie 0,36 € (1%) 4,22 € (7 % x 60,34)
aangerekende premie 36,48 € 60,34 €

verschil in premie 65 % duurder
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De Overlijdensverzekering – Verzekeraars vergelijken

De winstdeelname bij overlijden :

• Ook bij overlijden speelt winstdeelname een rol

• Gratis verhoging van het verzekerd kapitaal

• Wordt meestal in mindering gebracht van het beloofde kapitaal bij overlijden om 
de premie te verlagen

• Varieert van 0% tot 35%

Voorbeeld : 

Beloofd kapitaal bij overlijden = 100 000 Euro

Incl winstdeelname 25 % = 100 000/ 1.25 =     80 000   Euro

Incl winstdeelname 35 % = 100 000/ 1.35 =     74 074   Euro

Verschil =         8% 
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De Overlijdensverzekering – Verzekeraars vergelijken

Mogelijke Ristorno’s : 

Beheerskosten: à priori of à posteriori mogelijk

4.40% en 8.86% terugbetaald in financieringsfonds

(zelfde voordeel (4.40% en 8.86%)) of aan

werkgever (verlies 4.40% en 8.86%)

Experience rating formule :

• In het algemeen à posteriori 

• Voorbeeld: 90% (90% premies – uitgekeerde kapitalen)

• Verschillende formules mogelijk naar gelang de grootte van het plan 

• Stop loss formule, loss carry forward , combinatie
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De Overlijdensverzekering – Verzekeraars vergelijken

Mogelijke ristorno’s

Multinational pooling overeenkomst : 

• In grote multinationale groepen maakt de groepsverzekering soms deel uit 
van een internationale verzekeringsovereenkomst (de zogenaamde 
“multinational pooling”)

• Een deel van de lokaal aangerekende kosten, keert terug naar de werkgever 
(of het moederhuis ) via een “experience rating” afrekening.



75

75

De Overlijdensverzekering – Verzekeraars vergelijken

Vergeet ook niet : 

- Medische formaliteiten kunnen verschillen 

- En  ...

VERGEET DE UITSTAP CONDITIES NIET TE ONDERHANDELEN !



➢ De verzekering gewaarborgd inkomen   
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Design 

Aandachtspunt : 

Er is een wettelijke verplichting om invaliditeitsvergoedingen te 
externaliseren (betreft niet de primaire arbeidsongeschiktheid)
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Design 

Invaliditeitsvoorzieningen :

A. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid :

• De premies voor de opbouw van het pensioen(kapitaal) en de dekkingen bij 
overlijden worden door de verzekeraar betaald 

• Betaalbaar na een wachttijd : 1,2, 3, 6,12 maanden

• Bij gedeeltelijke invaliditeit : proportioneel betaald

• Betaalbaar tot aan de pensioenleeftijd

• Premies meestal betaald door de werkgever
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Design 

Invaliditeitsvoorzieningen :

B. Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte , 
een privé ongeval of een arbeidsongeval

Twee types formules : 

• Off set formule :  70% x S – Tussenkomst mutualiteit

Invaliditeitsrente = 60% tot 80% van het salaris (S) minus uitkering arbeidsongevallen of 
sociale zekerheid
Met of zonder aanpassing aan de werkelijke tussenkomst van de mutualiteit vanaf het 
tweede jaar ongeschiktheid 

• Step rate formule :   10% x S1 + 70% x S2

Invaliditeitsrente = x% van het salaris (S) onder het sociale zekerheidsplafond plus y% van 
salaris boven het plafond
Zonder aanpassing aan de werkelijke tussenkomst van de mutualiteit
Zorg dat S1 berekend wordt op 12 x de maandwedde ( zoals de mutualiteit) 
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Design 

Ialiditeitsvoorzieningen :
B. Vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid :

• Betaalbaar na een wachttijd : 1,2,3,6,12 maanden

• Bij gedeeltelijke invaliditeit : proportioneel betaald

• Betaalbaar tot aan de pensioenleeftijd

• Verhoging van de invaliditeitsrente tijdens betaling : vast percentage van 0% tot 
3% per jaar

• Premies meestal betaald door de werkgever
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Marktgegevens

Doorsnee plan op de markt :

• Premievrijstelling na 1 maand wachtijd 

• Invaliditeitsrente in geval van ziekte of ongeval privé leven van                             
10% S1 + 70% S2 

• Invaliditeitsrente in geval van arbeidsongeval van                                                     
70% S3 

• Verhoging van de invaliditeitsrente tijdens betaling : 2% 

• Wachttijd invaliditeitsrente hangt af van de grootte van het bedrijf , meestal 1 of 3 
maand

• Premies betaald door de werkgever
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Speciale aandachtspunten

Grote verschillen in algemene voorwaarden tussen verzekeringsmaatschappijen:

Voorbeeld uitgesloten risico’s :
• Wedstrijden of trainingen voor wedstrijden met rijtuigen
• Sport of training anders dan als loutere ontspanning
• Het beoefenen van valschermspringen
• Elastiekspringen,Diepzeeduiken,Speleologie,Alpinisme,
• Acrobatisch skiën
• Poging tot zelfmoord of opzettelijke daad van de verzekerde
• Ziekten of ongevallen onder invloed van verdovingsmiddelen, in staat van dronkenschap of 

geestelijke ontreddering
• Ziekten of ongevallen met opzet veroorzaakt door verzekerde
• Ongevallen bij weddenschappen, uitdagingen of andere roekeloze daden
• Oorlogsfeiten, burgerlijke of politieke onlusten
• Drankzucht en eender welke vorm van toxicomanie
• Zenuw- of geestesaandoeningen zonder objectieve symptomen
• ULM, deltavlieger, prototype of luchtvaarttoestel voor competities, recordpogingen
• Enz.
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Speciale aandachtspunten

Oppassen bij het verplaatsen van invaliditeitsverzekeringen :

• Uitgesloten risico’s : voor afbestaande risico’s

• Medische formaliteiten

• Bijpremies

• Onverzekerbare risico’s

• Herval gedekt ?

• Quid bestaande schadegevallen ? 
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Speciale aandachtspunten

De berekening van het vervangingsinkomen bij ziekte of privé ongeval voor de lagere lonen :  
De tussenkomst van de mutualiteit wordt berekend op basis van een begrensd (dag) 
maandloon dat 12 keer uitbetaald wordt 
Om hiermee rekening te houden zou de berekening er als volgt moeten uitzien:

Voorbeeld :

Formule invaliditeitsrente : 10% x S1 + 70% x S2

S = de maandelijkse voltijdse vaste basisbezoldiging vermenigvuldigd met 13

S1 = deel van S’ (= de maandelijkse vaste basisbezoldiging vermenigvuldigd met 12) beperkt 
tot het plafond van de mutualiteit (45.856,89 Eur op 01/01/21) 

S2 = deel van S boven het plafond van de mutualiteit

Salaris, bruto, voltijds : 3 600 Euro x 13 = 46 800 Euro 
10% x 43 200 + 70% x (46 800 Euro – 43 200 ) = 6 850 Euro
En niet : 10% x 45.856,89 + 70% x (46 800 Euro – 45.856,89) =  5 245 Euro
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Speciale aandachtspunten

Opgepast voor het verschil in het tijdsstip van de uitbetalingen tussen het gewone salaris
en de verzekering gewaarborgd inkomen:

• De verzekering gewaarborgd inkomen geeft steeds een maandelijkse uitkering (dus 
compensatie vakantiegeld en dertiende maand gebeurt op maandbasis)
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Het tarief

Tarieven – invaliditeitsverzekering 

De verzekerde invaliditeitsrente is vaak verschillend naargelang de oorzaak van de 
invaliditeit :

• Een premievoet voor de rente betaalbaar bij een arbeidsongeval

• Een premievoet voor de rente betaalbaar bij ziekte of privé-ongeval

De premievoeten voor de premievrijstelling : 

• Een premievoet voor de premievrijstelling van de jaarlijks gelijkblijvende 
premies (betaalbaar tot de pensioenleeftijd)

• Deze premievoet is vaak gelijk aan som van de premievoeten voor 
invaliditeitsrente bij arbeidsongeval en voor invaliditeitsrente bij ziekte of 
privé-ongeval

• Een premievoet voor de premievrijstelling van de jaarlijks herrekenbare 
premies (voortzetting overlijdensdekking – hetzelfde kapitaal blijft verzekerd, 
de premies stijgen met de leeftijd)
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Het tarief

Tarieven – invaliditeitsverzekering 

De premievoeten worden toegepast op de verzekerde invaliditeitsrente en de 
premievoeten zijn afhankelijk van :

• Eindleeftijd betaling van de invaliditeitsrente (60/65/67) 

• Wachtperiode

• Stijging van de rente

• Al dan niet aanpassing ifv de terugbetaling van de mutualiteit
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De verzekering gewaarborgd inkomen – Onderhandelen met de verzekeraar

• Premievoeten vergelijken 

• Formules vergelijken (cfr integratie SZ) 

• Opgepast voor commissielonen (5%)

• Experience formule mogelijk ifv grootte plan 

• Multinational pooling ifv grootte onderneming

• Vergelijk algemene voorwaarden

• Vergelijk medische formaliteiten 



➢ De hospitalisatie verzekering    
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De hospitalisatie verzekering – Design 

• Terugbetaling alle medisch noodzakelijke kosten tijdens de hospitalisatie gaande van 3 
x de tussenkomst van het RIZIV tot een onbeperkte dekking

• Terugbetaling alle medisch noodzakelijke kosten voor en na de hospitalisatie en 
hiermee verband houdend, gaande van 3 x de tussenkomst van het RIZIV tot een
onbeperkte dekking , meestal 1/3 soms 2/6

• Terugbetaling van alle (medisch noodzakelijke) ambulante kosten voor bepaalde (27 
tot 32) zware ziekten : kanker, leukemie, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, 
ziekte van Pompe, ziekte van Crohn, ziekte van Alzheimer, AIDS, diabetes,
tuberculose, multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, cerebrospinale
meningitis, poliomyelitis, progressieve spierdystrofie, encephalitis, tetanus, virale
hepatitis, malaria, vlektyfus, tyfus, paratyfus,difterie, cholera, miltvuur, 
mucoviscidose, nierdialyse, epilepsie, roodvonk, waterpokken, brucellose, Creutzfeld 
Jacob.
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De hospitalisatie verzekering – Design 

• Franchise : van 0 Euro tot 250 Euro per jaar , valt soms weg indien niet voor een
éénpersoonskamer wordt gekozen

• Premie verdeling :

Gaande van alles ten laste van de werkgever tot volledig faculatief

(ten laste van de werknemer)

• Sinds de fiscaliteit van de verzekering ambulante kosten werd verduidelijkt (premies
niet aftrekbaar voor de werkgever en niet belastbaar in hoofde van de werknemers) is
er een trend bij werkgevers om dergelijke voordelen aan te bieden (vooral
tandverzorging en brillen) 

• Meeste verzekeringsmaatschappijen werken met een ‘medicard’ (betaling
rechtstreeks tussen verzekeringsmaatschappij en ziekenhuis) op basis van de 
akkoorden die met bepaalde ziekenhuizen werden aangegaan – meestal slecht voor
de schadestatistiek

• Een aantal verzekeringsmaatschappijen bieden ook ‘assistentie’ aan bvb bij een
ongeluk in het buitenland
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De hospitalisatie verzekering – Marktgegevens

Typisch plan op de markt :

• Onbeperkte terugbetaling alle hospitalisatiekosten

• Onbeperkte terugbetaling kosten pre en post 

• Onbeperkte terugbetaling van een aantal zware ziekten

• Franchise 125 Euro

• Premies voor de personeelsleden ten laste van de werkgever

• Premies voor het gezin ten laste van het personeelslid

• Recente trend : ook tandkosten en ambulante kosten
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De hospitalisatie verzekering – Aandachtspunten

Oppassen bij het verplaatsen van de hospitalisatieverzekering :

• Uitgesloten risico’s : voorafbestaande risico’s
• Medische formaliteiten
• Wachttijden
• Quid lopende schadegevallen ? 

Verschil in algemene voorwaarden : 

• Fertiliteitsbehandelingen

• Psychische aandoeningen

• Wiegedoodtesten

• Kosten niet terugbetaald door de mutualiteit

• Transport

• Palliatieve zorgen

• Rooming in
• …



Dank u voor uw
aandacht !

Heeft u nog vragen ?



Wim Windmolders  

Senior Partner 

Excelsiorlaan 23, 1930 Zaventem

For disclaimer and contractual terms see www.nexyan.be
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