Programma 30 juni en 7 juli 2020 – Digitale cursus
Pensioenverdeling bij scheiding een verdieping met gebruik
Software Tool
Doel
In pensioenvoorzieningen zitten vaak grote vermogens verstopt. De keuzes ten aanzien van
pensioenafwikkeling zijn zeer uiteenlopend. Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat de
scheidingsconsument onvoldoende goed wordt geadviseerd bij pensioenverdeling. Deze
digitale cursus gaat daar uitgebreid op in, met de nodige praktijkvoorbeelden. Het belang
van, de problemen maar ook de mogelijkheden van en met pensioenverdeling worden
behandeld.
De invoering van het (concept) wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 is voorlopig
uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat is goed nieuws want nu kunnen alle partijen zich nog eens
rustig buigen over het huidige voorstel. Het huidige voorstel gaat aan heel veel belangrijke
elementen voorbij en de scheidingsprofessionals krijgen veel extra verantwoordlijkheden bij
de pensioenverdeling in het kader van een echtscheiding. Tijdens deze digitale cursus wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de verschillen tussen de huidige Wvps en de nieuwe Wps
2022.
Dit programma zal worden verzorgd door Ingrid Leene-Hoedemaeker. Ingrid is als docent
gespecialiseerd op het gebied van pensioenen en scheiden en publiceert hier regelmatig in
vakbladen over.

Inhoud:
Pensioenverdeling bij scheiding zal als het aan de ministers van Sociale Zaken en Justitie en
Veiligheid ligt er vanaf 2022 heel anders uitzien. Het (concept) wetsvoorstel wordt besproken.
De gevolgen voor de scheidingspraktijk, de overgangsperikelen en het pensioenplan komen
uitgebreid aan de orde.
Het verdelen van de pensioenen en de diversiteit aan pensioenregelingen blijven een bron
van discussie en een lastig issue bij echtscheidingen. Aan de hand van praktijkcasussen
worden de valkuilen die de pensioenregelingen bevatten in het kader van de echtscheiding
behandeld en krijgt u praktische handvatten om daar mee om te gaan.
De toegevoegde waarde van een pensioenplan bij echtscheiding komt tot slot aan de orde.

Opzet en/of programma:
30 juni hoorcollege van 14.00 tot 16.00 uur
• Inleiding
• Wvps & PW
• Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022)
• Verevenen, converteren of verrekenen
• Valkuilen verdeling pensioen bij echtscheiding
• Waarom een pensioenplan
7 juli werkcollege van 14.00 tot 15.00 uur
(2e hoorcollege 15.45 uur tot 16.45 uur bij meer dan 15 deelnemers)
• Pensioenverdeling met behulp van Smart Software
• Casussen en uitgebreide toepassing van de mogelijkheden van de software

Literatuur
Wetgeving
- Concept wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
- De Pensioenwet
- De Wet VPS
- De Wet Loonbelasting
- Burgerlijk wetboek, boek 1
Relevantie artikelen
Titel:

Naar een verplicht pensioenplan bij scheiding?

Publicatie:

Pensioen Magazine september 2019

Titel:
Publicatie:

Conversie or not, that’s the question!
Pensioen Magazine december 2018

Docent:
Drs. I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA is directeur van Get Smart Pensioenconflicten te Tilburg.
Regelmatig is zij docent bij vFAS congressen en het notariaat. Daarnaast verzorgt zij
trainingen, zowel in-company als met een open inschrijving op het gebied van pensioen en
pensioen gerelateerde onderwerpen. Zij is MfN registermediator met de focus op pensioen
en levensverzekeringen, gerechtelijk deskundige (LRGD geregistreerd) en Master in Pensions
and Life Assurance en bestuurslid van de Pensioenorde (PO). De vraag vanuit de praktijk
heeft geleid tot extra expertise inzake pensioenadvies bij (echt)scheiding.

