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Locatie

Insert Brussels
de Meeûssquare 29 

1000 Brussel

Data
Op donderdag (9u15-16u15)

05/03, 12/03, 19/03, 26/03, 
02/04 en 23/04/20

Opleider
Frank Rietjens

Welke verschillende reglementeringen zijn van toepassing op 
pensioentoezeggingen/pensioenovereenkomsten, zowel voor werknemers 

als voor zelfstandigen, en op levensverzekeringen onderschreven ter 
uitvoering van in pensioentoezeggingen/pensioenovereenkomsten? Wat zijn 
de bijzonderheden van levensverzekeringen (groepsverzekering, individuele 
pensioentoezeggingsverzekering en andere) onderschreven in tak 21 en tak 

23? Welke verplichtingen moet een verzekeringsonderneming naleven om de 
veiligheid van verrichtingen in de levensverzekering te garanderen? Wat zijn 
de kenmerken van een sectorpensioentoezegging, een pensioentoezegging 

op ondernemingsniveau, een individuele pensioentoezegging en een 
pensioenovereenkomst? Welke aandachtspunten zijn er bij de instelling 

of wijziging van een pensioentoezegging/pensioenovereenkomst? 
Welke documenten zijn er om de inrichter en de aangeslotene over een 
pensioentoezegging/pensioenovereenkomst te informeren?Wat zijn de 
verplichtingen inzake aangifte bij de DB2P-gegevensbank? Welke (para)
fiscaliteit wordt er toegepast op levensverzekeringen onderschreven ter 

uitvoering van een pensioentoezegging/pensioenovereenkomst?

DOELSTELLINGEN :

Hoe zijn weg vinden en welke aanpak hanteren voor een vlotte behandeling 
van vragen over het beroep van zowel de pensioeninstelling als de verzekeraar?

Na deze opleiding kunnen de deelnemers:

 x De begrippen begrijpen en gebruiken die verband houden met  
pensioentoezeggingen, pensioenovereenkomsten en levensverzekerin-
gen die voorzien in pensioentoezeggingen of -overeenkomsten (groeps-
verzekering, individuele pensioentoezegging en andere), en dit in al hun 
aspecten: economische, juridische, technische, prudentiële, sociale, 
(para)fiscale, alsook aspecten met betrekking tot de sociale zekerheid 
en met de gegevensbank DB2P, zowel voor werknemers als voor zelf-
standigen.

DOELGROEP 

Deze opleiding is vooral bedoeld voor medewerkers van verzekerings-
ondernemingen. Deze modulaire cursus richt zich tot jongere kaderleden en 
bedienden die belast zijn met het beheer, de technische ondersteuning en 
de commercialisering van levensverzekeringen onderschreven ter uitvoering 
van pensioentoezeggingen/pensioenovereenkomsten, en die hun kennis van 
deze materie willen verdiepen of actualiseren.

VOORKENNIS

Een basiskennis van begrippen in verband met de levensverzekering is 
wenselijk om deze cursus succesvol te volgen. Praktische ervaring in de 
groepsverzekering en de individuele levensverzekering zijn pluspunten.

AANVULLENDE PENSIOENEN EN 
LEVENSVERZEKERING IN AL HUN ASPECTEN

Prijs
€ 1260   (leden Assuralia)
€ 1560   (Niet-leden)

Accreditatienr.
100001  A + B 

Geregelde bijscholing
25 punten Assuranties

Examen
Donderdag (9u15-12u15)
30/04/20
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DE GROEPSVERZEKERING EN DE INDIVIDUELE PENSIOEN-
TOEZEGGINGSVERZEKERING IN AL HUN ASPECTEN

PROGRAMMA (36 UUR)

 x Economische aspecten - (3u)

 x pensioenproblematiek / driepijlersysteem / aanvullende pensioenen in België

 x Aspecten van de sociale zekerheid – (1u30)

 x wettelijk pensioen in België

 x Juridische aspecten - (1u30)

 x reglementeringen/ circulaires / adviezen / opinies / ...

 x Technische & prudentiële aspecten - (9u)

 x tak 21 & 23 / verzekeringstechnieken / tarifering / technische voorzieningen / dekkingswaarden / veiligheid 
en solvabiliteit / winstdeelnames / algemeen fonds / fonds met aangewezen activa / beleggingsfondsen / 
financiering / individuele rekeningen & financieringsfondsen / reductie / afkoop / overdracht / opzegging 
/ …

 x Sociale aspecten - (12u)

 x Collectieve en individuele pensioentoezegging/ pensioenovereenkomst/ invoering, wijziging, opheffing 
/ sectoraal pensioenstelsel / sociaal pensioenstelsel en sociale pensioenovereenkomst / beheers- en 
transparantieverslag, aangifte inzake beleggingsbeleid / toezicht / aansluiting, uittreding, pensionering, 
overlijden / verworven reserve en prestatie / pensioenfiche / discriminatie / verjaring …

 x Aspecten in verband met de databank aanvullende pensioenen (DB2P) - (1u30)

 x KSZ-netwerk / aangiften aan DB2P / raadpleging van DB2P / ...

 x Fiscale en parafiscale aspecten - (6u)

 x fiscaliteit van de premies / de technische voorzieningen / de winstdeelnames / de prestaties / de 
80%-regel / de sociale zekerheidsbijdragen van 8,86% en 3% (Wijninckx) / successierechten / …

 x Diverse aspecten naargelang de actualiteit - (1u30)

OPLEIDER

Frank Rietjens is in 2011 aan de slag gegaan als adviseur aanvullende pensioenen bij Assuralia, de beroepsvereniging 
van de Belgische verzekeringsondernemingen. Hij volgt alle nieuwe ontwikkelingen en reglementeringen in de 
eerste en tweede pensioenpijler van nabij op, vertegenwoordigt de sector in meerdere overlegfora en staat voor 
deze functie in nauw contact met de verschillende Belgische verzekeraars. Hij studeerde toegepaste economische 
wetenschappen en pensioenrecht aan de K.U. Leuven. Vóór zijn carrière bij Assuralia deed hij ook als consultant bij 
meerdere verzekeringsondernemingen ervaringen op in het domein van de aanvullende pensioenen.

AANVULLENDE PENSIOENEN EN 
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