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I. Inleiding 

 

Overeenkomstig artikel 7, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen mogen enkel de landsbonden het voorhuwelijkssparen inrichten. 

 

De doelstelling van deze dienst bestaat uit het waarborgen aan de leden van een startkapitaal 

waarover zij kunnen beschikken op het ogenblik dat zij huwen en dat in verhouding staat tot de 

gespaarde bedragen. 

 

In toepassing van artikel 28, § 1, van voornoemde wet dienen de landsbonden, teneinde de 

verbintenissen te waarborgen die aangegaan zijn ten opzichte van de spaarders van deze dienst, 

afzonderlijke reservefondsen aan te leggen, waarvan de berekeningsmethode en de in aanmerking te 

nemen parameters door de Controledienst worden vastgelegd. 

 

Deze nota heeft tot doel op een gedetailleerde wijze de parameters te omschrijven die in aanmerking 

moeten worden genomen voor de berekening van de technische voorzieningen, alsmede de gebruikte 

methodologie. 

 

Deze technische voorzieningen worden vermeld in de rubriek "III. Technische voorzieningen 

betreffende het voorhuwelijkssparen" op de passiefzijde van de balans en de bewegingen ervan 

worden geboekt in de rubriek "V. Technische voorzieningen" van de resultatenrekening. De in het 

kader van deze dienst gespaarde kapitalen worden opgenomen in de rubriek "VII.C. 

Voorhuwelijkssparen - gestorte kapitalen" op de passiefzijde van de balans. 

CONTROLEDIENST VOOR 
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II. Beschrijving van de berekening van de technische voorzieningen 

 

De technische voorzieningen op 31 december van het jaar Y zijn de som van twee componenten: 

 

 de eerste omvat wat men de toekomstige verbintenissen ten opzichte van de leden zal noemen; 

 de tweede omvat de toekomstige beheerskosten van de dossiers van de spaarders. 

 

De toekomstige verbintenissen van een landsbond ten opzichte van zijn leden vertegenwoordigen de 

huidige waarde van de intresten en de premies die de landsbond kan verwachten aan de leden te 

moeten betalen op het ogenblik dat deze leden de dienst zullen verlaten ingevolge hun huwelijk, 

samenwonen, overlijden, vrijwillig of verplicht ontslag, of nog wegens het bereiken van de 

verplichte ontslagleeftijd, waarvan men enerzijds het verschil aftrekt tussen het bedrag van de reeds 

gespaarde kapitalen op 31 december van het jaar Y en de huidige waarde van de terugbetalingen van 

deze kapitalen, en anderzijds het verschil tussen de huidige waarde van de kapitalen die de spaarders 

in de toekomst zullen storten en de huidige waarde van de toekomstige terugbetalingen van deze 

kapitalen. 

 

De toekomstige verbintenissen worden berekend op basis van het aantal aangesloten leden op de 

berekeningsdatum, de kapitalen die reeds door deze leden werden gestort, de kansen op het zich 

voordoen van voormelde gebeurtenissen en de statutair voorziene voordelen. 

 

De toekomstige beheerskosten van de dossiers van de spaarders, ook administratiekosten genoemd, 

worden forfaitair berekend en vertegenwoordigen een bepaald percentage (dat van landsbond tot 

landsbond kan verschillen) van de kapitalen die in de toekomst zullen gespaard worden. 

 

 

III. In aanmerking te nemen parameters voor de berekening van de technische voorzieningen 

 

III.A. Gegevens gevraagd aan de landsbonden 

 

De landsbonden dienen aan de Controledienst de toestand over te maken inzake het aantal 

spaarders en het bedrag van de gespaarde kapitalen op 31 december van het jaar waarvoor de 

berekening gemaakt wordt, en dit per geslacht, leeftijd1 en in functie van het aantal volledige jaren 

van aansluiting2 op voormelde datum. 

 

Sedert het boekjaar 2002 moet het bedrag van de gespaarde kapitalen in twee opgesplitst worden : de 

kapitalen gespaard voor 1 januari 2002 moeten afgezonderd worden van de kapitalen gespaard sedert 

1 januari 2002, teneinde het toekomstig gemiddeld jaarlijks spaarbedrag te kunnen bepalen dat in 

aanmerking komt voor de berekeningen. Vermits inderdaad sedert het boekjaar 2002 het maximale 

jaarlijks spaarbedrag van 1.800 BEF (44,62 EUR) tot 48,00 EUR werd opgetrokken, kan het 

toekomstig gemiddeld spaarbedrag niet geraamd worden door een eenvoudig gemiddelde te 

berekenen van de gespaarde kapitalen per lid en per jaar op grond van het totaal gespaarde kapitaal. 

 

                                                      
1 De leeftijd op de datum waarvoor de berekening gemaakt wordt, is uitgedrukt in volledige jaren : deze is gelijk aan 

het verschil tussen het jaar waarvoor de berekening gemaakt wordt en het geboortejaar, onafgezien van het 

precieze moment van deze beide gebeurtenissen. 
2 Het aantal volledige jaren van aansluiting op de datum waarvoor de berekening gemaakt wordt, is gelijk aan het 

verschil tussen het jaar waarvoor de berekening gemaakt wordt en het jaar van aansluiting, onafgezien van het 

precieze moment van deze beide gebeurtenissen. 
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III.B. Statutaire bepalingen 

 

Om de berekening van de technische voorzieningen op 31 december van het jaar Y te maken, moet 

men rekening houden met de statutaire voordelen van kracht op 1 januari van het jaar Y+1. Deze 

voordelen worden vastgelegd door de landsbonden in functie van de duur van de aansluiting van de 

spaarder3 en kunnen drie delen omvatten: 

 

 een intrest op het gespaarde kapitaal. Dit kan hetzij een percentage van het totaal gespaarde 

kapitaal zijn dat stijgt met de aansluitingsduur, hetzij een samengestelde intrest berekend op 

jaarbasis zonder rekening te houden met de effectieve stortingsdatum van de gespaarde 

bedragen in de loop van een jaar, tot de laatste dag van het jaar dat voorafgaat aan het jaar 

waarin zich de gebeurtenis voordoet die aanleiding geeft tot de betaling van het voordeel. De 

duur tijdens dewelke de intrest moet worden toegekend op de spaarbedragen is dus gelijk aan 

het verschil tussen het jaar waarin de spaarder de dienst verlaat en het jaar waarin de 

spaarbedragen door de spaarder werden gestort; 

 een aangroeipremie die ook toeneemt met de aansluitingsduur maar die afhangt van het 

werkelijk gespaarde bedrag en van het bedrag dat maximaal kon gespaard worden voor een 

gegeven aansluitingsduur. Het maximale spaarbedrag wordt vastgesteld ermee rekening 

houdend dat tijdens het aansluitingsjaar en het jaar waarin het lid de dienst verlaat het maximale 

jaarlijks spaarbedrag volledig kan gestort worden, onafgezien van de datum waarop deze 

gebeurtenissen zich voordoen; 

 een vaste premie die niet schommelt in functie van de aansluitingsduur of van het spaarbedrag. 

De enige voorwaarde om ervan te genieten, is sedert een bepaald aantal jaren aangesloten zijn 

op het ogenblik waarop men de dienst verlaat (over het algemeen tenminste drie jaar). 

 

III.C. Kansen 

 

De kansen op huwelijk, samenwonen, overlijden, maar ook vrijwillig of verplicht ontslag uit de 

dienst voorhuwelijkssparen worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen. 

Zij worden weergegeven in bijlage 1 ; zij kunnen echter door de Controledienst aangepast worden in 

functie van de werkelijke toestand. 

 

III.D. Actualisatievoet 

 

Bij de berekening van de technische voorzieningen wordt bovendien rekening gehouden met een 

actualisatievoet, ook technische rentevoet genoemd. Dit is de voet die men moet gebruiken om de 

huidige waarde te berekenen van een toekomstige betaling of storting. Hij wordt bepaald in functie 

van de economische realiteit en kan door de Controledienst gewijzigd worden indien nodig. 

 

 

IV. Berekeningswijze van de technische voorzieningen 

 

IV.A. Beschrijving van de methode 

 

Voor de berekening van de technische voorzieningen op 31 december van het jaar Y, worden de 

volgende hypotheses vooropgesteld: 

 

                                                      
3 De duur van de aansluiting van de spaarder, in aanmerking genomen voor de toekenning van de statutaire 

voordelen wanneer hij de dienst verlaat, is gelijk aan het verschil tussen het jaar waarin hij de dienst verlaat en het 

jaar waarin hij aansloot, onafgezien van het precieze moment van deze beide gebeurtenissen. 
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 op grond van het reeds gespaarde bedrag op 31 december van het jaar Y berekent men het 

gemiddeld jaarlijks door de leden gespaarde bedrag en men veronderstelt dat de leden ieder jaar 

dit gemiddeld bedrag zullen sparen4 ; 

 vermits het erom gaat de toekomstige verbintenissen te ramen, zijn de in aanmerking genomen 

statutaire bepalingen deze die van kracht zijn op 1 januari van het jaar Y+1. Bovendien wordt 

verondersteld dat deze bepalingen later niet zullen gewijzigd worden; 

 ongeacht het feit of een lid al dan niet de dienst verlaat tijdens het jaar Y+1, spaart hij in dat jaar 

een bedrag dat gelijk is aan het hierboven gedefinieerd gemiddeld jaarlijks spaarbedrag. Indien 

het lid de dienst verlaat tijdens het jaar Y+1, wordt het in datzelfde jaar gespaarde bedrag ook in 

aanmerking genomen voor de berekening van de voordelen verschuldigd aan het lid; 

 de gebeurtenissen die leiden tot het verlaten van de dienst (huwelijk, samenwonen, overlijden, 

vrijwillig of verplicht ontslag, bereiken van de verplichte ontslagleeftijd) alsook de stortingen 

van de kapitalen worden verondersteld zich op 30 juni voor te doen. 

 

De berekening van de toekomstige verbintenissen op 31 december van het jaar Y wordt dan als 

volgt gemaakt: de leden worden gegroepeerd per geslacht, leeftijd en aansluitingsduur. Voor elk van 

deze groepen berekent men het bedrag (kapitaal, intresten, aangroeipremie en vaste premie) dat 

vermoedelijk het volgende jaar (Y+1) zal betaald worden rekening houdend met de kansen op 

huwelijk, samenwonen, overlijden, verplicht of vrijwillig ontslag en met het spaargeld opgebouwd 

tot en met het jaar Y+1. Men berekent dan het waarschijnlijk aantal leden die zullen blijven sparen 

tijdens het jaar Y+2 (d.w.z. het waarschijnlijk aantal leden die de dienst in het jaar Y+1 niet zullen 

verlaten hebben ingevolge huwelijk, samenwonen, overlijden, verplicht of vrijwillig ontslag). Men 

berekent vervolgens wat aan deze groep vermoedelijk zal betaald worden (kapitaal, intresten, 

aangroeipremie en vaste premie) in het jaar Y+2 rekening houdend met de kansen op huwelijk, 

samenwonen, overlijden, verplicht of vrijwillig ontslag en met het spaargeld opgebouwd tot en met 

het jaar Y+2. Naar analogie met het voorgaande, berekent men dan het waarschijnlijk aantal leden 

die zullen blijven sparen in het jaar Y+3, en men zet de berekening verder totdat de groep leden de 

verplichte ontslagleeftijd bereikt. Te noteren dat de leden nog kunnen huwen, samenwonen, 

overlijden of ontslag nemen in het jaar waarin zij de verplichte ontslagleeftijd bereiken. Indien zij de 

dienst echter niet verlaten hebben ingevolge één van deze gebeurtenissen, worden zij van ambtswege 

ontslagen en krijgen zij de voorziene voordelen in geval van het bereiken van de verplichte 

ontslagleeftijd. 

 

Iedere component van de berekening wordt bovendien geactualiseerd naar het jaar Y op grond van 

de actualisatievoet, vastgelegd door de Controledienst. 

 

Hiervan moet men nog het bedrag aftrekken van de op 31 december van het jaar Y gespaarde 

kapitalen alsmede de huidige waarde van de kapitalen die de spaarders in de toekomst zullen storten. 

 

Deze berekening wordt gemaakt voor iedere groep, bepaald door het geslacht, de leeftijd en de 

aansluitingsduur, en de som van de toekomstige verbintenissen berekend voor alle groepen van leden 

op 31 december van het jaar Y geeft de totale toekomstige verbintenissen op 31 december van het 

jaar Y. 

 

De toekomstige beheerskosten van de dossiers van de spaarders, geraamd op 31 december van het 

jaar Y, hierna ook administratiekosten genoemd, worden forfaitair berekend en vertegenwoordigen 

een bepaald percentage van de kapitalen die in de toekomst zullen gespaard worden. Dit percentage 

is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de percentages werkingskosten ten opzichte van het 

kapitaal gespaard in de loop van het boekjaar, vastgesteld in de loop van de vijf jaren die voorafgaan 

aan het jaar voor hetwelk de berekeningen worden uitgevoerd, met een minimum van vijf procent. 

 

                                                      
4 Vermits het maximale jaarlijks spaarbedrag sedert het boekjaar 2002 gewijzigd werd, is het toekomstig jaarlijks 

gemiddeld spaarbedrag dat in rekening wordt gebracht voor de berekening van de technische voorzieningen het 

bedrag dat door de leden gemiddeld jaarlijks gespaard wordt sedert het boekjaar 2002. 
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Teneinde na te gaan welk bedrag waarschijnlijk in de toekomst zal gespaard worden, worden de 

leden zoals voorheen gegroepeerd per geslacht, leeftijd en aansluitingsduur. Voor elk van deze 

groepen berekent men op grond van het gemiddeld jaarlijks spaarbedrag, zoals hierboven 

gedefinieerd, de kapitalen die zullen gespaard worden in het jaar Y+1. Men berekent vervolgens 

zoals voorheen het waarschijnlijk aantal leden die zullen blijven sparen in het jaar Y+2 en men 

bepaalt dan het bedrag van de kapitalen die door deze leden zullen gespaard worden in het jaar Y+2. 

Men doet naar analogie verder tot en met het jaar waarin de ledengroep de leeftijd van verplichte 

ontslagname zal bereiken. Elk van de componenten wordt geactualiseerd naar het jaar Y. Men 

handelt op dezelfde manier voor alle ledengroepen. De toekomstige beheerskosten van de dossiers 

op 31 december van het jaar Y vertegenwoordigen een bepaald percentage van de som van de 

kapitalen die waarschijnlijk in de toekomst zullen gespaard worden door alle ledengroepen van 

eenzelfde landsbond. 

 

IV.B. Formules 

 

PT = Obl+FA 

 

Met : 

 

PT : het bedrag van de te boeken technische voorzieningen; 

Obl : de toekomstige verbintenissen van de landsbond tegenover zijn leden; 

FA : de toekomstige beheerskosten van de dossiers van de spaarders. 

 

Bovendien is er: 
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Men heeft ook in alle gevallen: 
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Met: 

 

s : geslacht waarvoor de berekening gemaakt wordt (s = 0 : mannen ; s = 1 : vrouwen) ; 

x : leeftijd van de leden op het ogenblik van de berekening, uitgedrukt in volledige 

jaren: dit is gelijk aan het verschil tussen het berekeningsjaar en het geboortejaar; 

xmin : minimumaansluitingsleeftijd; 

xmax : leeftijd van verplicht ontslag; 

t : aantal volledige jaren aansluiting van de leden op het ogenblik van de berekening: 

het is gelijk aan het verschil tussen het berekeningsjaar en het aansluitingsjaar; 

p : type van gebeurtenis die aanleiding geeft tot vertrek uit de dienst (p = 1 : huwelijk ; 

p = 2 : samenwonen ; p = 3 : overlijden ; p = 4 : verplicht ontslag ; p = 5 : vrijwillig 

ontslag ; p = 6 : bereiken van de verplichte ontslagleeftijd); 

proba(p,x,s) : kans dat iemand van het geslacht s en de leeftijd x de dienst verlaat ingevolge de 

gebeurtenis p; 

nogin(x,j,s) : kans dat iemand van het geslacht s en de leeftijd x op het ogenblik van de berekening 

nog is aangesloten het j
de

 jaar na de berekeningsdatum; 

 men heeft: 

 

 1),,( sjxnogin   indien j = 1 ; 
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i : actualisatievoet ; 

K(x,t,s) : gespaarde kapitalen door de leden van het geslacht s en de leeftijd x, aangesloten 

sedert t jaren bij de dienst voorhuwelijkssparen op het ogenblik van de berekening; 

K<2002(x,t,s) : gespaarde kapitalen tot 31 december 2001 door de leden van het geslacht s en de 

leeftijd x, aangesloten sedert t jaren bij de dienst voorhuwelijkssparen op het 

ogenblik van de berekening; 

K≥2002(x,t,s) : gespaarde kapitalen sedert 1 januari 2002 door de leden van het geslacht s en de 

leeftijd x, aangesloten sedert t jaren bij de dienst voorhuwelijkssparen op het 

ogenblik van de berekening; 

N(x,t,s) : aantal leden van het geslacht s en de leeftijd x, aangesloten sedert t jaren bij de 

dienst voorhuwelijkssparen op het ogenblik van de berekening; 

M(x,t,s) : gemiddeld bedrag dat zal gespaard worden in de toekomst door de leden van het 

geslacht s en de leeftijd x, aangesloten sedert t jaren bij de dienst 

voorhuwelijkssparen op het ogenblik van de berekening; 

 men heeft voor ieder berekeningsjaar sedert 2002 : 

 
),,(2001

),,(
),,( 2002

stxNannee

stxK
stxM  ; 

 

annee : berekeningsjaar; 

epmaxnv : maximaal jaarlijks spaarbedrag van kracht sedert 1 januari 2002; 

epmaxvx : maximaal jaarlijks spaarbedrag van kracht tot 31 december 2001; 
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I(p,j) :  intrestvoet toegepast op het totaal gespaarde kapitaal wanneer een lid de dienst 

voorhuwelijkssparen verlaat ingevolge de gebeurtenis p tijdens zijn j
de

 jaar 

aansluiting. Indien de statuten een samengestelde intrest voorzien, wordt deze laatste 

voor de berekeningen van de technische voorzieningen omgevormd in een 

gemiddelde intrest, toegepast op het totaal gespaarde kapitaal in de veronderstelling 

dat de leden ieder jaar hetzelfde bedrag gespaard hebben; 

 men heeft dus : 

 
Vj

jpIC
jpI

)1(

),(
),(  en  IC(p,0)=0 ; 

   VjpicjpICVjjpIC )(1)1,(),(  

 

met : IC(p,j) : intrest te ontvangen in het j
de

 jaar aansluiting voor een jaarlijks 

spaarbedrag V dat een samengestelde intrest ic(p) opbrengt ingevolge het 

vertrek uit de dienst voorhuwelijkssparen ingevolge de gebeurtenis p; 

 

AP(p,j) :  maximumbedrag van de aangroeipremie voorzien door de statutaire bepalingen 

wanneer een lid de dienst voorhuwelijkssparen verlaat ingevolge de gebeurtenis p 

tijdens zijn j
de

 jaar aansluiting; 

P(p,j) : bedrag van de vaste premie toegekend wanneer een lid de dienst 

voorhuwelijkssparen verlaat ingevolge de gebeurtenis p in de loop van zijn j
de

 jaar 

aansluiting; 

ca : percentage toegepast op het waarschijnlijk bedrag van de in de toekomst gespaarde 

kapitalen, gebruikt voor de forfaitaire berekening van de toekomstige 

administratiekosten. 

 

IV.C. Berekening van de technische voorzieningen 

 

Op grond van deze formules werd een berekeningsprogramma voor de technische voorzieningen 

uitgewerkt. Dit programma, dat vanaf de afsluiting van het boekjaar 2009 zal gebruikt worden om de 

technische voorzieningen te berekenen die de landsbonden dienen in te boeken, zal ter beschikking 

gesteld worden van iedere landsbond. De gebruiksaanwijzing ervan gaat in bijlage 2. 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

 

N. JEURISSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze omzendbrief heft de omzendbrieven 02/19/D1 van 20 december 2002 en 06/15/D1 van 

24 oktober 2006 op. 
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Bijlage 1 : kansen te gebruiken vanaf de afsluiting 2009 

 

 Mannen Vrouwen 

Leef-

tijd 

Huwelijk Samen-

wonen 

Over-

lijden 

Verplicht 

ontslag1 

Vrijwillig 

ontslag 

Huwelijk Samen-

wonen 

Over-

lijden 

Verplicht 

ontslag
1
 

Vrijwillig 

ontslag 

14 0,000% 0,000% 0,012% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,014% 0,000% 0,000% 

15 0,000% 0,000% 0,025% 0,000% 0,084% 0,000% 0,000% 0,015% 0,000% 0,000% 

16 0,000% 0,000% 0,033% 0,000% 0,143% 0,000% 0,000% 0,015% 0,000% 0,100% 

17 0,000% 0,000% 0,032% 0,000% 0,198% 0,007% 0,000% 0,022% 0,000% 0,206% 

18 0,020% 0,050% 0,058% 0,000% 0,280% 0,165% 0,080% 0,026% 0,000% 0,269% 

19 0,103% 0,090% 0,079% 0,000% 0,360% 0,509% 0,280% 0,029% 0,000% 0,340% 

20 0,250% 0,140% 0,097% 0,000% 0,438% 0,891% 0,610% 0,026% 0,000% 0,394% 

21 0,430% 0,340% 0,094% 0,000% 0,511% 1,515% 0,943% 0,023% 0,000% 0,458% 

22 0,880% 0,673% 0,086% 0,000% 0,590% 2,461% 1,340% 0,024% 0,000% 0,510% 

23 1,416% 1,080% 0,101% 0,000% 0,674% 3,691% 1,715% 0,028% 0,000% 0,546% 

24 2,597% 1,490% 0,098% 0,000% 0,750% 5,467% 2,274% 0,024% 0,000% 0,570% 

25 3,724% 1,908% 0,091% 0,000% 0,842% 7,141% 2,760% 0,028% 0,000% 0,589% 

26 5,172% 2,557% 0,095% 0,000% 0,740% 8,416% 3,058% 0,035% 0,000% 0,590% 

27 6,302% 3,090% 0,097% 0,000% 0,630% 8,345% 3,197% 0,033% 0,000% 0,579% 

28 7,069% 3,409% 0,095% 0,000% 0,519% 8,170% 3,250% 0,029% 0,000% 0,462% 

29 7,207% 3,584% 0,091% 0,000% 0,395% 7,473% 3,300% 0,035% 0,000% 0,288% 

30 7,125% 8,063% 0,095% 0,000% 0,000% 7,119% 11,509% 0,046% 0,000% 0,000% 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 De kansen op verplicht ontslag zijn opgenomen in de kansen op vrijwillig ontslag. 
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Bijlage 2 : Gebruiksaanwijzing van het Excel-bestand voor de berekening van de technische 

voorzieningen van de dienst voorhuwelijkssparen 

 

1. Beschrijving van het bestand 

 

Oorspronkelijk bevat het bestand "ptvhsxxx.xls", waarin "xxx" het nummer van de landsbond voorstelt, 

twee bladen: 

 een blad genaamd "Kansen", dat de kansen op huwelijk, samenwonen, overlijden, verplicht en 

vrijwillig ontslag voor afzonderlijk de mannen en de vrouwen met een leeftijd van 14 tot en met 

30 jaar omvat; 

 een blad genaamd "Voordelen", met vermelding van de intresten, aangroeipremies en vaste premies 

toegekend door de landsbond, in functie van de aansluitingsduur in geval van huwelijk, samenwonen, 

overlijden, verplicht en vrijwillig ontslag en het bereiken van de verplichte ontslagleeftijd. Dit blad 

heeft ook een knop "Version française" die toelaat het bestand in het Frans te krijgen. Er is tenslotte 

een knop "Creatie rekenblad", die bij activering het berekeningsjaar vraagt en het blad "Berekeningen" 

aanmaakt, waarin de landsbond zijn statistische gegevens moet invoeren om de technische 

voorzieningen te kunnen berekenen. Te noteren dat wanneer het blad "Berekeningen" aangemaakt is, 

de knoppen van het blad "Voordelen" gedesactiveerd zijn. 

 

2. Het blad "Berekeningen" 

 

Dit blad is hoofdzakelijk in drie gedeelten opgesplitst: 

 het eerste deel (lijnen 3 tot 10) bevat de algemene gegevens gebruikt voor de berekening. Zij 

kunnen gewijzigd worden alvorens de berekening aan te vatten. In geval echter van wijziging van de 

minimumaansluitingsleeftijd ("minimale leeftijd") of van de leeftijd van verplicht ontslag ("maximale 

leeftijd"), moeten de kansentabellen en de tabellen met de statutaire voordelen ook gewijzigd worden. 

De maximum jaarlijkse spaarbedragen tot 2001 en vanaf 2002 zijn in euro gegeven. Bijgevolg moeten 

de gespaarde kapitalen in euro worden ingevoerd en de resultaten worden in euro gegeven. Indien de 

berekening in Belgische frank moet worden uitgevoerd, moeten alle gegevens in Belgische frank 

ingebracht worden, met inbegrip van de aangroeipremies en de vaste premies vermeld op het blad 

"Voordelen". Dit gedeelte heeft ook twee knoppen, waarbij de knop "Version française" toelaat het 

bestand in het Frans te krijgen en de knop "Berekening T.V." de berekening van de technische 

voorzieningen start; 

 het tweede deel (lijnen 11 tot 21) bevat een tabel met het percentage gebruikt voor de berekening 

van de administratiekosten (percentage dat kan gewijzigd worden alvorens de berekening aan te 

vatten) alsmede de resultaten van de berekeningen; 

 de gegevens geleverd door de landsbond (te weten het aantal leden alsook de gespaarde kapitalen tot 

2001 en vanaf 2002 per geslacht (en aansluitingsdatum indien de voordelen verschillen naar gelang de 

aansluiting plaatsvond voor of vanaf een bepaalde datum), leeftijd en aansluitingsduur) moeten 

ingebracht worden in de lijnen 27 tot 180. Na het uitvoeren van de berekening (in gang gezet door op 

de knop "Berekening T.V." in het eerste deel van het blad te klikken), worden de gedetailleerde 

resultaten (gemiddeld gespaard kapitaal, verbintenissen van de landsbond, administratiekosten en 

technische voorzieningen) ook in dit deel van het blad opgenomen. 

 

Alles wat kan gewijzigd worden alvorens de berekening aan te vatten, wordt in het blauw afgebeeld in het 

blad "Berekeningen". 

 

Zodra de gegevens ingebracht zijn, volstaat het op de knop "Berekening T.V." te klikken om de 

berekening uit te voeren. De globale resultaten worden dan vermeld in de tabel op de lijnen 11 tot 21. 

 

Belangrijke opmerking : in geval van wijziging van de gegevens worden de berekeningen niet 

automatisch aangepast; men moet de berekening herstarten door op de knop "Berekening T.V." te 

klikken. 


