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WINSTDELINGSREGLEMENT VAN HET FONDS ‘PENSION LIFE’ 
 

 

Het fonds ‘Pension Life’ is een afgezonderd fonds beheerd door verzekeringsonderneming in uitvoering van artikel 57 

van het Koninklijk Besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit van 14 november 2003. 

Welke zijn de beleggingsdoeleinden van het fonds ‘Pension Life’? 

 
Het fonds heeft als doelstelling aan de klant jaarlijks een aantrekkelijk rendement te bieden en tegelijkertijd een 
minimumbasisrentevoet te verzekeren op middellange en lange termijn. De beleggingspolitiek is onder meer gebaseerd 
op de volgende krachtlijnen: 

• een voorzichtig beheer om de minimumbasisrentevoet te kunnen behalen, door een voldoende groot deel van de 
portefeuille te beleggen in vastrentende activa; 

• een optimalisatie van het rendement via andere, méér risicodragende, beleggingsinstrumenten. 

De vastrentende portefeuille belegt het grootste deel in euro – obligaties.  

Voor beleggingen in aandelen wordt hoofdzakelijk gekozen voor bedrijven met maatschappelijke zetel in de euro – zone 
en world ex - euro (USA, Canada, UK, Japan, Zwitserland en de Scandinavische landen buiten de euro). Er wordt steeds 
gekozen voor aandelen die op een gereglementeerde beurs genoteerd zijn. 

Bij de aanschaf van de overige beleggingsinstrumenten wordt doorgaans gekozen voor een belegging met minstens 
een A-rating. 

Daarnaast kan het fonds gebruik maken van alle financiële instrumenten die toegestaan zijn binnen de grenzen opgelegd 
door het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op 
verzekeringsondernemingen. 
 
Hoe wordt het rendement bepaald? 
 
Het gemiddeld beheerd vermogen van elk contract houdt rekening met de waarde van het beheerd vermogen bij het 
begin van het jaar, en met alle bewegingen – positief of negatief – die tijdens het jaar gebeurden, rekening houdend met 
hun valutadatum. Het bruto financieel rendement van het fonds wordt bepaald door: 

• het actuarieel rendement van de obligatieportefeuille (coupons en actuariële afschrijving van het verschil tussen 
aanschafwaarde en nominale waarde) 

• de dividenden 

• de intrestopbrengsten uit cashbeleggingen 

• de huuropbrengsten uit onroerende goederen 

• de beheers- en transactiekosten betaald voor het beheer en aan- en verkopen van activa 

• de premies betaald of opbrengsten ontvangen voor overige financiële instrumenten  

• de meer- en minwaarden gerealiseerd bij de verkoop van activa 

• de waardeverminderingen en/of de terugname van waardeverminderingen volgens de geldende boekhoudregels 

• de fiscale en wettelijke inhoudingen. 

Indien activa aan het fonds worden toegewezen ter compensatie van een daling in de marktwaarde van de 
dekkingswaarden van het fonds, maken de opbrengsten van deze activa geen deel uit van het bruto financieel rendement 
van het fonds. 

Het netto financieel rendement is gelijk aan het bruto financieel rendement van het fonds, verminderd met een mogelijk 
deel van de gerealiseerde meerwaarden en van de terugnames van waardeverminderingen, dat in reserve geplaatst 
wordt voor de bepaling van de toekomstige rendementen, en vermeerderd met een eventuele terugname uit deze 
reserve. Deze reserve blijft integraal deel uitmaken van het fonds. 
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Het excedent netto financieel rendement is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het netto financieel rendement en 
anderzijds het actuarieel rendementspercentage van de portefeuille staatsobligaties in het fonds, toegepast op het 
gemiddeld beheerd vermogen van het fonds. Dit verschil kan zowel positief als negatief zijn. 

De verzekeringsonderneming verbindt zich er toe aan de contracten te verdelen: 

• minimum 70% van het actuarieel rendementspercentage van de portefeuille staatsobligaties in het fonds, toegepast 
op het gemiddeld beheerd vermogen van het fonds, en 

• minimum 70% van het excedent netto financieel rendement. 

Indien bovenstaande percentages zouden leiden tot een marge voor AG Insurance die lager is dan 1% van het gemiddeld 
beheerd vermogen, behoudt AG Insurance zich het recht voor lagere percentages te gebruiken. 

Het fonds bestaat uit verschillende niveaus van basisrentevoeten. Het niveau van basisrentevoet wordt vermeld in het 
contract. De verdeling van de bovenvermelde minimum 70% van het excedent netto financieel rendement gebeurt in 
verhouding tot de bijdrage aan de beleggingswinst van elke basisrentevoet, en rekening houdend met het gemiddeld 
beheerd vermogen per basisrentevoet. 

De bijdrage die elke basisrentevoet levert tot de beleggingswinst, wordt bepaald door het gedeelte van de contracten 
dat kan belegd worden in risicodragende beleggingsinstrumenten. Dit gedeelte zal hoger zijn naargelang de 
basisrentevoet lager is, en wordt als volgt berekend: 

1 - (1+i)8 

     (1+s)8 

Waarbij ‘i’ de basisrentevoet van de betrokken contracten is, en ‘s’ minstens gelijk is aan 70% van het actuarieel 
rendementspercentage van de portefeuille Belgische staatsobligaties in het fonds. 

De som van elk gedeelte per basisrentevoet dat belegd kan worden in risicodragende beleggingsinstrumenten, 
vermenigvuldigd met het gemiddeld beheerd vermogen per basisrentevoet, bepaalt het gedeelte van het totale fonds 
dat AG Insurance in risicodragende elementen kan beleggen. 

Hieruit volgt de verhouding waarin elke basisrentevoet bijdraagt tot het excedent netto financieel rendement. Het 
excedent netto financieel rendement wordt onder de basisrentevoeten verdeeld aan de hand van deze verhouding. 

Het rendement toegekend aan de contracten met recurrente premies wordt bijkomend verminderd met maximum 
0,50% van het gemiddeld beheerd vermogen van de contracten. 

Niettegenstaande het voorgaande zal het rendement van het fonds slechts verdeeld en toegekend worden tot beloop 
van de winst die met betrekking tot de verrichtingen van het fonds wordt gerealiseerd (Art. 58 § 2 van het Koninklijk 
Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit). 

AG Insurance behoudt zich het recht voor alle huidige en toekomstige belastingen, taksen, bijdragen en lasten in te 
houden. 

Dit winstdelingsreglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van het contract. AG Insurance stelt 
een financieel jaarverslag op dat toelaat na te gaan of het gedeelte van de aan de contracten toegekende winsten en de 
uitgevoerde beleggingen aan de bepalingen van het winstdelingsreglement beantwoorden. Dit verslag is beschikbaar op 
eenvoudig verzoek op de maatschappelijke zetel van de verzekeringsonderneming. 
 
Overige bepalingen 
 
De verzekeringsonderneming behoudt zich het recht voor het fonds te allen tijde te vereffenen. Bij de vereffening van 
het fonds ‘Pension Life’ heeft de verzekeringnemer de keuze tussen de interne overdracht en de vereffening van de 
theoretische afkoopwaarde. Het verschil tussen de liquidatiewaarde van het fonds en de theoretische afkoopwaarden 
van de contracten, na aftrek van transactiekosten, zal verdeeld worden onder de contracten, voor zover dit verschil 
positief is. Dit verschil wordt verdeeld over de contracten in verhouding tot de theoretische afkoopwaarden van de 
contracten. Geen enkele vergoeding zal toegepast worden, noch in geval van vereffening, noch in geval van interne 
overdracht. 
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