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II. INLEIDING  

 

1. Nog meer dan vroeger willen vermogende en niet-vermogende particulieren, na de 

voorbije periode van crisis, hun vermogen veilig stellen voor zichzelf en in het bijzonder voor 

de volgende generatie of voor wie hun dierbaar is. Een duwtje in de rug krijgen is goed 

meegenomen en waar men vroeger teruggreep naar een veilig huwelijkscontract, een goed 

opgesteld testament of een snelle schenking, richt men zijn pijlen nu op andere 

instrumenten.  

 

2. De levensverzekering geniet de laatste jaren een groeiend succes als alternatief voor 

vermogensoverdracht en successieplanning. Waar de idee van voorzorg, namelijk het 

voorzien in ‘een appeltje voor de dorst’ tijdens het leven en het waarborgen van de 

levensstandaard van uw nabestaanden na uw dood, aan de grondslag lag van de 

levensverzekering; maken sinds een aantal jaren een arsenaal aan ‘nieuwe’ 

verzekeringsproducten hun opmars. De bekendste van deze nieuwe producten zijn de 

levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen, de zogenaamde Tak 23-

levensverzekeringen of levensverzekeringen met een kapitaalgarantie en een vaste minimale 

rente, de zogenaamde Tak 21-levensverzekeringen.1 Het zijn financiële instrumenten  met 

een spaarfunctie, die in wezen nog weinig te maken hebben met de klassieke 

levensverzekering.2 

 

3. Deze masterproef heeft tot doel de levensverzekering als middel voor vermogensplanning 

te onderzoeken. Na een algemene omkadering waarin de aandacht wordt gevestigd op de 

kwalificatie van de levensverzekering, worden de partijen en hun rechten besproken. Vooral 

de aanwijzing van de begunstigde lijkt hierbij een heikel punt te zijn. In een vakgebied waar 

de civiele en fiscale regels door elkaar lopen, creëer ik geen overbodige vrijheid wanneer ik 

                                                      
1
 P. VAN EESBEECK, “Planning via levensverzekeringen”, in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), 

Vermogensplanning: Alternatieve vormen, in Handboek Estate Planning, boek 7, Gent, Larcier, 2009, p.4, 
voetnoot 3. 
2
 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.5; A. VANDEWIELE 

en B. MEESTERS, “De levensverzekering in het notariaat”, Not.Fisc.M. 2008, nr.8, p.250. 
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het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de inkomensbelasting en successierechten van 

nader bij onderzoek. Veelal wordt gesteld dat er voor de levensverzekering een 

civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk gunstregime naar voor treedt, maar is dit wel degelijk het 

geval? Ik leg een bijzondere focus op de uitspraken van het Grondwettelijk Hof en de 

verschillende fiscale scenario’s waarmee men in de praktijk te maken krijgt. Het is vooral 

belangrijk in gedachten te houden dat de levensverzekeringstechniek een manier van 

vermogensplanning is, die moet aangepast worden in het belang van de betrokkene, aan zijn 

specifiek geval. In het allerlaatste deel van deze masterproef breid ik mijn leefwereld van de 

voorbije twee jaar nog een stap verder uit en waag ik mij aan het instrument van de 

schenking verstrengeld met het instrument van de levensverzekering. 

 

4. Ik behandel in deze masterproef enkel en alleen de levensverzekeringen afgesloten door 

natuurlijke personen en hoewel er in toenemende mate levensverzekeringen worden 

onderschreven die voorzien in de uitkering van een rente (periodieke uitkering), bespreek ik 

slechts de levensverzekeringen die voorzien in de uitkering van een (eenmalig) kapitaal.  
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III.  DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR 

VERMOGENSPLANNING 

 

§1. OMKADERING   

1. OMSCHRIJVING VAN DE LEVENSVERZEKERING  

Artikel 97 van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten definieert de levensverzekering 

als een persoonsverzekering waarbij het zich voordoen van het verzekerd voorval alleen 

afhankelijk is van de menselijke levensduur. Dit zijn uitsluitend verzekeringen tot uitkering 

van een vast bedrag. 3 

 

5. Voor de uitwerking van dit juridisch werkstuk dient evenwel een nuancering te worden 

gemaakt. Een ‘zuivere’ of klassieke levensverzekering is een overeenkomst waarbij een 

kapitaal wordt uitbetaald bij het overlijden van het verzekerd hoofd ongeacht of de 

verzekering is aangegaan door een persoon in zijn eigen voordeel of in het voordeel van een 

derde. Een ‘gemengde’ levensverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij een 

kapitaal wordt uitbetaald ofwel bij het overlijden vóór het bereiken van een bepaalde datum 

of leeftijd ofwel bij het bereiken van die bepaalde datum of leeftijd.4 

6. Essentieel bij een levensverzekeringscontract is de vereiste dat het verzekerd feit dat 

aanleiding geeft tot de uitkering van de verzekeringsprestatie, enkel betrekking mag hebben 

op de menselijke levensduur. Andere omstandigheden kunnen dus geen invloed hebben op 

het risico. Hierin ligt het essentiële kanselement van het levensverzekeringscontract, waarbij 

de verzekeraar slechts uitkering verschuldigd is aan zijn verzekeringsnemer of diens 

                                                      
3
 Art. 97 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, BS 20 augustus 1992 (hierna 

afgekort WLVO); art. 2, 1° KB 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. 
4

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Wat een notaris moet weten over levensverzekeringen en 
beleggingsverzekeringen”, Not.Fisc.M. 2009, nr. 3, p.61; A. VANDEWIELE en B. MEESTERS, “De levensverzekering 
in het notariaat”, Not.Fisc.M. 2008, nr.8, p.250; D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van 
levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.13-14; J. GRILLET, “Een belangrijke voorafgaande beslissing over 
verschuldigde successierechten bij een ‘levenslange Tak 21 of Tak 23 verzekering’, afgesloten door een 
echtgenoot gehuwd onder een gemeenschapsstelsel”, T.Not. 2010, nr.9, p.462. 
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begunstigde, indien het verzekerd risico zich verwezenlijkt. Dit zijnde bij het overlijden van 

de verzekerde – vóór een bepaalde datum of ongeacht de datum van overlijden – of op 

einddatum van het contract bij leven van de verzekerde, zoals aangeduid in de 

overeenkomst. 5 

7. In wezen gaat het over een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om, 

tegen betaling van een enkele of meerdere premie(s), aan de verzekeringsnemer of diens 

begunstigde een vast bedrag uit te keren. Dit is geen onveranderlijk vast bedrag, maar een 

uitkering die niet afhankelijk wordt gesteld van de omvang van de schade van het verzekerd 

voorval.6 Dit heeft tot gevolg dat cumul van levensverzekeringen onbeperkt is toegelaten en 

dat de verplichtingen van de verzekeraar niet zullen verminderd worden met 

schadevergoedingen die de begunstigde eventueel op andere gronden kan verkrijgen.7 

 

2. KWALIFICATIE VAN DE LEVENSVERZEKERING 

Waar ligt de grens? 

8. We stellen vast dat de levensverzekering – op civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk vlak – van 

een geprivilegieerd statuut geniet. Het gevaar bestaat er dan ook in dat 

verzekeringsmaatschappijen en banken de basisgedachte van ‘een levensverzekering als 

voorzorgsmiddel’ steeds vaker zullen verlaten en door middel van de levensverzekering een 

aanvullend pensioen of een optimalisatie van de inkomsten zullen willen verkrijgen of nog 

een stap verder zullen gaan en de levensverzekering gebruiken als middel om ontleend 

kapitaal te reconstrueren.8 De nieuw gecreëerde producten worden dan omschreven als 

verzekeringen, zonder nog gebaseerd te zijn op de duidelijke kenmerken van een 

                                                      
5
 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr. 2, p.4. 

6
 Art. 1, J WLVO. 

7
 P. VAN EESBEECK, “Planning via levensverzekering”, in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), 

Vermogensplanning: Alternatieve vormen, in Handboek Estate Planning, boek 7, Gent, Larcier, 2009, p.3. 
8
 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr. 2, p.5; P. VAN 

EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.5. 
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levensverzekering.9 Waar zit dan nog het onderscheid tussen de levensverzekeringen en 

andere spaar- of beleggingsproducten? Blijft het gunstregime, dat zo kenmerkend en 

belangrijk is voor de levensverzekering als middel voor vermogensplanning, dan nog gelden? 

 

9. Voor het gunstregime op civielrechtelijk vlak10 moet gekeken worden naar de WLVO; meer 

bepaald naar artikel 127 waarin bepaald wordt dat de aanspraken die aan de verzekering 

ontleend worden door een in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot een eigen 

goed zijn en naar artikel 128 waarin staat dat voor de betaalde premies geen vergoeding kan 

geëist worden tenzij deze kennelijk de mogelijkheden van het gemeenschappelijk vermogen 

overstijgen.11 Bovendien moet er gekeken worden naar artikel 124 waarin bepaald wordt dat 

de door de verzekeringsnemer betaalde premies niet aan inbreng of inkorting onderworpen 

zijn, behalve voor zover het betaalde kennelijk buiten verhouding staat tot zijn 

vermogenstoestand.12 Artikelen 125 en 126 van diezelfde WLVO houden verband met de 

rechten van de schuldeisers en de artikelen 106 en 112 handelen over de aanwijzing en 

herroeping van het recht om een begunstigde aan te duiden. Een sluwe verzekeringsnemer 

kon met zijn levensverzekering aanzienlijke delen van zijn vermogen onttrekken aan zijn 

erfgenamen, schuldeisers en zelfs aan de echtgenoot. We kijken na of dit nu nog kan. 

10. Op fiscaalrechtelijk vlak13 geldt er een gunstregime door de belastingsvermindering op de 

premies, de vrijstelling van roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden en de 

mogelijkheden betreffende de begunstiging. 

 

2.1. HERKWALIFICATIE OF DISKWALIFICATIE DOOR DE RECHTSLEER 

11. Om van het gunstregime te kunnen genieten, moet de onderschreven overeenkomst 

weldegelijk gekwalificeerd worden als een levensverzekeringsovereenkomst. Al deze 

                                                      
9
 H. COUSY, “Over de kwalificatie van levensverzekeringscontracten en de rol die daarin wordt gespeeld door 

het begrip van kanscontract”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten Kanscontracten, Antwerpen, 
Intersentia, 2004, p.109. 
10

 Zie pagina 29 ev. 
11

 Zie het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 1999 dat de artikelen 127 en 128 WLVO ongrondwettelijk 
verklaart. 
12

 Zie het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 dat het artikel 124 WLVO ongrondwettelijk 
verklaart. 
13

 Zie pagina 71 ev. 
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voordelen van het gunstregime stoten logischerwijs de fiscus tegen de borst, aangezien zij 

door de levensverzekering minder belasting kan heffen. Ook de erfgenamen zijn vaak niet 

opgezet met de begunstiging van een derde. Zij proberen dan ook dikwijls hun gelijk te halen 

voor de rechtbank door de levensverzekering te laten herkwalificeren als een loutere 

belegging, zodat de premies niet meer fiscaal aftrekbaar zijn of de begunstiging teniet wordt 

gedaan. 

 

2.1.1.DE VERZEKERINGSTECHNISCHE METHODE14 

12. In een eerste opvatting die van de verzekeringstechnische methode uitgaat, wordt 

nagegaan of de levensverzekering aan de essentiële kenmerken van een 

levensverzekeringsovereenkomst voldoet. Hierbij staat de vraag naar de aanwezigheid van 

het kanselement centraal. 15  Indien niet aan de voorwaarden voldaan zijn, wordt de 

overeenkomst uit het toepassingsgebied van de WLVO gestoten en geniet de overeenkomst 

niet van het gunstregime dat daaraan verbonden wordt. 

 

13. De minderheidsstrekking16 in onze rechtsleer stelt dat een verzekeringscontract moet 

voldoen aan de voorwaarden van een kanscontract in de zin van artikel 1104 en 1964 BW.17 

Volgens hen is er meer nodig dan enkel de toepassing artikel 97 WLVO, het is niet voldoende 

dat het uitkeringstijdstip van de verzekeringsprestatie gekoppeld wordt aan een verzekerde 

                                                      
14

 D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
p.75-77. 
15

 L. SCHUERMANS, “Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht”, Antwerpen, Intersentia, 2001, p.184. 
16

 K. SPAGNOLI, “Bedrijfsleidersverzekering. Levensverzekering of belegging: ‘fiscale’ en ‘gewone’ rechtbanken 
blijven het oneens”, Fiscale Actualiteit 2006, nr.42, p.6; Luik 3 februari 2003, JT 2003, p. 386, noot Y.-H. LELEU; 
JLMB 2003, p. 1045, noot J. SACE; De Verz. 2003, p. 580, noot C. DEVOET; Rev.not.b. 2003, p. 218; Rb. Brugge 15 
januari 2002, Fiscale Actualiteit 2002, nr.16, p.5; De Verz. 2002, p. 678; FJF 2003, nr. 1, p. 63; Rb. Brugge 12 
maart 2002, De Verz. 2002, p. 686; Rb. Brussel 1 september 2003, De Verz. 2004, p. 116, noot H. SCHILTZ, nr. 
346, p. 116; T.Not. 2004, p.670-674; L. ROUSSEAU, “Assurance-vie et dévolution successorale”, in A. CULOT, J. 
DEBLANDRE en P. DELOY, Actualités civiles et fiscales en droit successoral, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, p. 
119. 
17

 Een kanscontract wijst ten eerste het aleatoir karakter dat een toekomstige en onzekere gebeurtenis 
inhoudt; ten tweede is het voorwerp van het verzekeringscontract een verbintenissen die afhangt van de 
toekomstige en onzekere gebeurtenis; ten derde moet rekening gehouden worden met het gevolg van die 
toekomstige en onzekere gebeurtenis dat de gelijkwaardigheid omvat voor die partijen in de kans op winst of 
verlies. H. COUSY, “Over de kwalificatie van levensverzekeringscontracten en de rol die daarin wordt gespeeld 
door het begrip van kanscontract”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten Kanscontracten, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, nr. 16, p.127. 
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gebeurtenis die verband houdt met het in leven zijn of het overlijden van één of meer 

verzekerden. Er moet een aleatoir karakter aanwezig zijn; wat een kans op winst of verlies 

voor de partijen inhoudt, waarbij vanaf het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst 

onduidelijkheid bestaat omtrent de omvang van de verzekeringsprestatie. In zijn tweede lid 

vermeldt artikel 1964 BW het verzekeringscontract als voorbeeld van een kanscontract. Een 

overeenkomst waarbij bepaald wordt dat het bedrag van de premies vermeerderd met de 

gekapitaliseerde intresten zal worden uitbetaald aan de begunstigde, mist de kans op 

verwezenlijking van het verzekerde risico en is volgens deze minderheidsstrekking dus geen 

verzekeringsovereenkomst.  

14. De eindconclusie is dat in dergelijke gevallen, een herkwalificatie in een 

beleggingsovereenkomst zich opdringt. Vooral verzekeringen met uitgesteld kapitaal en 

terugbetaling van de wiskundige reserve worden onder de loep genomen, met een speciale 

vermelding van Tak 23-levensverzekeringsproducten. 

 

15. Daartegenover vloeit uit de verzekeringstechnische methode een 

meerderheidsopvatting 18  voort, waarbij in het licht van de grote diversiteit aan 

levensverzekeringsproducten die thans aangeboden worden, plaats is voor een meer 

genuanceerde visie. Hierbij maakt de onzekerheid over het ogenblik waarop en de personen 

waaraan de verzekeringsprestatie wordt uitgekeerd, een kanselement uit.19 Binnen deze 

visie valt een Tak 23-product dan ook te zien als een kanscontract en dus een 

levensverzekeringscontract, als bij voortijdig overlijden het terugbetaalde bedrag gelijk is 

aan de met de betaalde premies samengestelde reserve. Dit geldt eveneens voor contracten 

waarin de wiskundige reserve wordt uitgekeerd, want ondanks dat de verschuldigde 

                                                      
18

 J. BINON en B. DUBUISSON, “L’aléa dans les produits d’assurance vie. Le point de vue belge”, in B. DUBUISSON 
en C. JAUMAIN, Les nouveaux produits d’assurance vie. Droit civil et droit fiscal, Brussel, Bruylant, 2000, p.23-61; 
H. COUSY, “Over de kwalificatie van levensverzekeringscontracten en de rol die daarin wordt gespeeld door het 
begrip van kanscontract”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten Kanscontracten, Antwerpen, 
Intersentia, 2004, p.128, voetnoot 56; D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van 
levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.6-7; H. COUSY, “Over de kwalificatie van levensverzekeringscontracten 
en de rol die daarin wordt gespeeld door het begrip van kanscontract”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten Kanscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2004, p.137-138; L. VEREYCKEN, “Levensverzekering. Risico 
is géén essentieel kenmerk”, Life & Benefits Cahier 2004, nr.2, p.3;  J. VANDEN BRANDEN en A. BELLENS, 
“Levensverzekeringen. Beleggingsovereenkomst of Levensverzekering? Einde van de discussie in zicht?”, Fiscale 
Actualiteit 2006, nr.29, p.4; J.-L. FAGNART, “L’assurance vie, épargné déguisée?”, T.Verz. 2004, nr.349, p. 685; P. 
BIELEN, “Tak 23-levensverzekering: geen minimum bij overlijden vereist”, Fiscoloog 2006, nr. 1009, p.2; C. 
DEVOET, “La disqualification des contrats d’assurance vie groupe: la fin d’une saga inutile”, T.Verz. 2009, p.169. 
19

 Brussel 29 juni 2010, Rec.gén.enr.not. 2010, nr.7, p.285, noot L. STAS. 
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tegemoetkoming in hoofde van de verzekeraar nooit méér kan zijn dan de waarde van de 

gevormde reserve, is er een kans op winst of verlies: bij overlijden van de verzekerde voor de 

overeengekomen leeftijd wordt er immers niets uitbetaald. 

 

16. De meerderheidsopinie haalt verscheidene argumenten aan om te staven waarom het 

artikel 1964 BW niet van toepassing is op levensverzekeringscontracten. Ten eerste vermeldt 

de WLVO nooit de term ‘kanscontract’20, de wet wijkt dus af van het artikel 1964 BW. 

Volgens GLINEUR21 aanzag de wetgever het aleatoir karakter in zijn klassieke zin niet langer 

als een essentieel kenmerk van een levensverzekeringsovereenkomst, zodat de nieuwe 

levensverzekeringsproducten wel echte levensverzekeringen zijn. Ten tweede is de WLVO 

een lex specialis die voorrang krijgt op de lex generalis die het Burgerlijk Wetboek is.22 Ten 

derde kunnen we ons afvragen of het wel nog verantwoord is om te blijven kijken naar een 

artikel dat afkomstig is uit 1804, waarbij men zich vooral richtte op verzekeringscontracten 

aangaande het zeerecht en waarbij levensverzekeringen strijdig met de goede zeden werden 

beschouwd.23 

 

2.1.2.DE GEMEENRECHTELIJKE METHODE24 

17. Volgens de methode die afgeleid wordt uit het gemeen recht mag de rechter zich 

vasthaken aan het aleatoir karakter van een levensverzekering, om te beslissen tot 

herkwalificatie of niet. De werkelijke bedoeling van de partijen dient centraal te staan in 

                                                      
20

 A. HUYGHE en M. ISENBAERT, “Schijnt Franse zon ook voor Belgische levensverzekeringen”, Fiscoloog 2004, nr. 
963, p.1; C. DEVOET, “L’assurance vie est-elle un contrat aléatoire?”, De Verz. 2002, p.569. 
21

 P. GLINEUR, “Assurances et droit fiscal - Qualification, disqualification et requalification”, De Verz. 2005, 
dossier nr.2, p.30; W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “Levensverzekeringen en pensioenen in de notariële 
praktijk”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN (eds.), Capita selecta notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 
2006, p.304. 
22

 D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
p.77. 
23

 J.-L. FAGNART, “Les opérations financières et bancaires des assureurs”, in Bancassurfinance, Brussel, Bruylant, 
2005, p.221-257; H. COUSY, “Over de kwalificatie van levensverzekeringscontracten en de rol die daarin wordt 
gespeeld door het begrip van kanscontract”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten Kanscontracten, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, p.120, voetnoot 41; Antwerpen 24 november 2008, 1

e
 Kamer 2007/AR/2833, 

onuitg., p.12. 
24

 D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
p.77-78. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

9 
 

deze problematiek (art.1156 BW). Indien de verzorgingsgedachte en het verzekeren van een 

risico primeert, stellen er zich geen problemen. Maar indien men de levensverzekering heeft 

afgesloten met het oog op de overdracht van kapitaal in het kader van een 

beleggingsoperatie, kan de rechter overgaan tot herkwalificatie van de levensverzekering tot 

een spaarverrichting. Hierop zijn de regels van de WLVO niet van toepassing en dient 

evenwel rekening gehouden te worden met o.a. inbreng en inkorting.25 

 

2.2. TOEPASSING IN DE RECHTSPRAAK 

18. Het succes van de levensverzekering heeft de aanbieders ervan tot het uiterste 

gedreven, met als gevolg dat de rechtspraak een duidelijk standpunt moest in nemen. Maar 

zoals in de rechtsleer, is ook de rechtspraak niet altijd consequent geweest in haar 

uitspraken. 

 

19. {Hof van Beroep Luik 3 februari 2003}26 In de civielrechtelijke zaken duikt het arrest van 

3 februari 2003 van het hof van beroep van Luik op als spelmaker. Hier vroeg men zich af of 

het voordeel van een gemengde levensverzekering ingebracht moest worden in de 

nalatenschap van de verzekeringsnemer? Een 83-jarige dame had een 

levensverzekeringsovereenkomst onderschreven voor de duur van acht jaar en één dag. Een 

eenmalige premie van 800.000 BEF werd betaald en bij leven zou zij zelf een bedrag 

uitgekeerd krijgen. Indien ze echter zou overlijden vóór het verstrijken van die termijn dan 

zou de in het contract begunstigde dochter de 800.000 BEF verhoogd met de tot op datum 

van overlijden gelopen interesten, ontvangen. De oude dame overleed weliswaar slechts een 

maand na het sluiten van de levensverzekeringsovereenkomst, wat gezien haar reeds 

gevorderde leeftijd geen verrassing meer was. Het andere kind van de verzekeringsneemster 

vorderde de inbreng, door de begunstigde dochter, van het voordeel dat ze haalde uit het 

levensverzekeringscontract. Door het Hof werd geoordeeld dat de vordering gegrond was. 

De gemengde levensverzekeringsovereenkomst beschikte immers niet over een aleatoir 

                                                      
25

 Zie pagina 46 ev. 
26

 Luik 3 februari 2003, De Verz. 2003, p.580, noot C. DEVOET; JLMB 2003, p.1045, noot J. SACE; Rev.not.b. 2003, 
218 en JT 2003, p.386-389, noot Y.-H. LELEU. 
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karakter en voldeed daarom niet aan de vereisten van een geldig kanscontract conform de 

artikelen 1104 en 1964 BW. Daarom werd de gemengde levensverzekering met betaling van 

een eenmalige premie geherkwalificeerd tot een spaarcontract met een beding ten gunste 

van een derde. Het al dan niet overlijden van de erflater tijdens de looptijd van de 

levensverzekering had geen invloed op de verbintenissen van de verzekeringsmaatschappij – 

die in alle omstandigheden het kapitaal en de gelopen intresten diende uit te betalen – 

zodat het ogenblik van overlijden de verzekeringsmaatschappij onverschillig lieten. Enkel het 

ogenblik van uitbetaling verschilde naargelang de verzekeringsnemer al dan niet zou 

overlijden vóór het verstrijken van de voorziene termijn.27 Volgens het Hof kon artikel 124 

WLVO niet worden toegepast, want het beding ten gunste van een derde vormde 

overeenkomstig het Hof een onrechtstreekse schenking die in toom gehouden werd door de 

regels van inbreng in de nalatenschap van de verzekeringsnemer. Het Hof kwam tot besluit 

dat artikel 124 WLVO wel kon worden toegepast op traditioneel gemengde 

levensverzekeringen – met name wanneer het ‘overlijdensrisico’ gedekt wordt – maar daar 

was in casu geen sprake van.28  

20. {Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel 1 september 2003} 29  Een Tak 23-

levensverzekeringsproduct onderging hetzelfde lot van herkwalificatie naar een 

beleggingsovereenkomst, dit bij uitspraak op 1 september 2003 door de Rechtbank van 

Eerste Aanleg van Brussel. De erflater had tijdens zijn leven drie Tak 23-

levensverzekeringscontracten afgesloten – telkens met betaling van een eenmalige premie – 

waarbij zijn vriendin als begunstigde was aangeduid en zijn wettige erfgenamen via de 

levensverzekering onterfd werden. Na zijn overlijden werd door de erfgenamen een 

vordering ingesteld tegen de verzekeringsmaatschappij tot uitkering van de tegenwaarde 

                                                      
27

 Artikel 1964 BW rekent het verzekeringscontract onder de kanscontracten. Een kanscontract is volgens dit 
artikel een wederkerige overeenkomst waarvan de gevolgen met betrekking tot winst en verlies voor minstens 
één partij, afhangen van een onzekere gebeurtenis. E. DE WILDE D’ESTMAEL, “La disqualification d’un contrat 
d’assurance en un produit d’épargne: conséquences en matière de donation”, Rev.not.b. 2003, p.256 ; contra 
(wel een kanselement aanwezig): C. DEVOET, “Assurance-vie – Les voies aléatoires de la disqualification”, De 
Verz. 2003, p.584-586. 
28

 Luik 3 februari 2003, De Verz. 2003, p.580, noot C. DEVOET ; JLMB 2003, p.1045, noot J. SACE ; JT 2003, p.386, 
noot Y.-H. LELEU ; Rev.not.b. 2003, p.218. 
29

 Rb. Brussel 1 september 2003, T.Verz. 2004, nr.346, p.116-119; H. SCHILTZ, “Tak 23 – Herkwalificatie: een stap 
te ver?”, T.Verz. 2004, p.120-123; R. BARBAIX, “Erfrechtelijke aspecten van de (onrechtstreekse) schenking via 
een begunstiging in een levensverzekering. De debatten heropend?”, in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over 
Erven. Liber Amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, p.69; J. BAEL, “Artikel 124 van de Wet 
Landverzekeringsovereenkomst, in het licht van recente rechtspraak”, T.Not. 2004, p.674-676. 
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van de polissen, en tegen de partner van de overledene tot uitkering van het belegde 

bedrag. De overwegingen die hebben geleid tot de herkwalificatie, waren het feit dat er 

geen einddatum voor het contract bepaald werd, dat de verzekeringsnemer maandelijks een 

bepaald deel van de ingebrachte bedragen kon opnemen en dat hij op elk ogenblik het 

ingebracht kapitaal kon terugnemen. De rechtbank maakte geen enkele verwijzing naar het 

kanselement als essentiële vereiste voor de levensverzekering. Daarom kan hier niet worden 

uit afgeleid dat men met betrekking tot alle Tak 23-verzekeringen tot eenzelfde besluit zou 

komen. Opmerkelijk is dat de rechtbank hier doorhamerde op de mogelijkheid om 

maandelijks een bedrag op te nemen, terwijl artikel 116 WLVO duidelijk voorziet in het recht 

een voorschot op te nemen.30 

 

21. Gemeenschappelijk aan beide situaties, is dat er tot herkwalificatie wordt overgegaan 

indien een levensverzekering niet zodanig is aangegaan als bescherming tegen het risico van 

overlijden, maar eerder een spaarcontract is. De elementen waarop de herkwalificatie 

steunde is in beide gevallen verschillend: het Hof van Beroep van Luik herkwalificeerde 

wanneer het essentieel kanselement niet aanwezig is en de Rechtbank van Brussel 

herkwalificeerde indien het verzekeringscontract kenmerken vertoonde van een 

spaarcontract of een beleggingsovereenkomst. 

 

22. {Rechtbank van Eerste Aanleg Brugge 15 januari 2002}31 De fiscale kamer van de 

rechtbank van eerste aanleg van Brugge oordeelde dat een bedrijfsleidersverzekering geen 

kanscontract was (art.1964 BW), omdat er geen ‘minimumkapitaal overlijden’ was voorzien. 

In casu was er geen duidelijk kenmerk aanwezig van winst of verlies afhankelijk van een 

onzekere gebeurtenis. Volgens de rechter in casu, mocht de uitkering bij een 

levensverzekering niet bepaald worden door de reeds gestorte premies. De 

bedrijfsleidersverzekering werd niet gekwalificeerd als een levensverzekering, maar 

geherkwalificeerd tot een belegging. Als gevolg waren de betaalde premies niet fiscaal 

aftrekbaar. Het vonnis werd in hoger beroep bevestigd door het hof van beroep van Gent bij 

                                                      
30

 J. VIAENE, P. MAGHERMAN, G. VAN EMELEN, T. WEYTS, “de levensverzekering als vermogensstructuur”, 
Roeselare, Roularta Books, 2007, p.68.  
31

 Rb. Brugge 15 januari 2002, Fiscale Actualiteit 2002, nr.16, 5; Fiscale Actualiteit 2004, nr.3, 1; De Verz. 2002, 
678; FJF 2003, nr.1, 63; Fiscoloog 2004, nr.920. 
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arrest van 9 december 2003.32 De rechtbank van eerste aanleg van Brugge oordeelde op een 

gelijkluidende wijze in zijn vonnissen van 12 maart 2002 en 30 september 2002.33 

 

2.3. EVOLUTIE IN DE KWALIFICATIE VAN DE LEVENSVERZEKERING 

23. In Frankrijk heerste er lange tijd rechtsonzekerheid betreffende de kwalificatie van een  

verzekeringsovereenkomst en daarmee samenhangend het artikel 1964 Code Civil dat 

eensluidend is aan de Belgische wettekst. Het Franse Hof van Cassatie sprak zich op 23 

november 2004 in vier arresten uit over de interpretatie van 

levensverzekeringsovereenkomsten in de erfrechtelijke sfeer en gaf een ruime interpretatie 

aan het begrip ‘kans op winst en verlies’.34 Het Hof wees echter de herkwalificatie van de 

levensverzekeringsovereenkomsten – die voor de verzekeringsmaatschappij geen klassiek 

verzekeringsrisico inhielden – in gewone kapitalisatieproducten af. De klassieke theorie, dat 

er geen ‘aléa’ is indien de verzekeraar moet uitbetalen ongeacht het feit of de 

verzekeringsnemer bij het verstrijken van de polis in leven is of niet, werd dus niet toegepast 

en het Hof stelde dat het feit dat de verrichting aan de levensduur van de verzekerde 

verbonden blijft en de onzekerheid over de identiteit van de begunstigde, voldoende zijn om 

een aleatoir karakter te aanvaarden in de zin van artikel 1964 van de Franse Code Civil.35 

Verder stelt het Hof van Cassatie dat er niet voorzien moet zijn in een ‘minimumkapitaal 

                                                      
32

 A. HUYGHE en B. PHILIPPART DE FOY, “Kwalificatie BLV in een beleggingsovereenkomst”, Fiscoloog, nr. 920, 
p.1-3; K. SPAGNOLI, “Levensverzekering of belegging: ‘fiscale’ en ‘gewone’ rechtbanken blijven het oneens”, 
Fiscale Actualiteit  2006, nr.42, p.6-7; C. BUYSSE, “Zonder ‘risico’ geen levensverzekeringscontract”, Fiscoloog 
2007, nr. 1080, p.13-14. 
33

 Rb. Brugge 12 maart 2002, Fiscale Actualiteit 2002, nr.12, p.7; Rb. Brugge 30 september 2002, Fiscale 
Actualiteit 2002, nr.44, p.9. 
34

 Fr. Cass., 23 november 2004, arresten nrs. 224, 225, 226 en 227:  Besproken in J.RUYSSEVELDT en A. VAN 
ZANTBEEK, “Levensverzekerinsrecht. Herkwalificatie van levensverzekering”, Life & Benefits Cahier 2005, nr. 2, 
p.5-6; A. HUYGHE en M. ISENBAERT, “Schijnt Franse zon ook voor Belgische levensverzekeringen”, Fiscoloog 
2004, nr.963, p.1.; W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “Levensverzekeringen en pensioenen in de notariële 
praktijk”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN (eds.), Capita selecta Notarieel Recht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 
2006, p.273-317; C. DE GEYTER, “Levensverzekeringen – schenkingsrecht - erfrecht”, T.Not. 2006, p.613-614; 
contra: J. BINON en B. DUBUISSON, “L’aléa dans les produits d’assurance vie. Le point de vue Belge”, in B. 
DUBUISSON en C. JAUMAIN, Les nouveau produits d’assurance vie. Droit civil et fiscal, Brussel, Bruylant, 2000, 
p.23-61. 
35

 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.16. 
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overlijden’. Kortom, het Franse Hof van Cassatie beslechtte zijn arresten in het voordeel van 

kwalificatie als levensverzekering en schepte daardoor rechtszekerheid.36 

 

24. Vanaf 2005 kan men – in navolging van de arresten van het Franse Hof van Cassatie – 

spreken van een geleidelijke ommekeer in de Belgische rechtspraak37 en rechtsleer38. Er is 

een tendens om de herkwalificatie van ‘nieuwe’ levensverzekeringsproducten, waarbij de 

verzekeringsprestatie gelijk is aan de gekapitaliseerde waarde van premiestortingen, in 

beleggingscontracten te weigeren. Dit is ook het standpunt van de Controledienst voor de 

Verzekeringen (de toezichthoudende overheid die intussen is opgegaan in de CBFA) en de 

Commissie voor Verzekeringen.39 

 

25. {Rechtbank van Koophandel Brussel 29 november 2005}40  Volgens de rechtbank van 

koophandel in zijn vonnis van 29 november 2005, is er voor een geldige Tak 23-

levensverzekering geen voorziening van minimumkapitaal bij overlijden nodig. {De 

                                                      
36

 J. VIAENE, P. MAGHERMAN, G. VAN EMELEN, T. WEYTS, “de levensverzekering als vermogensstructuur”, 
Roeselare, Roularta Books, 2007, p.73. 
37

 Bergen 29 november 2006, De Verz. 2007, 220, noot C. DEVOET; Kh. Brussel 23 november 2006, Fiscoloog 
2006, nr.1052, p.12; Kh. Brussel 6 december 2006, Fiscoloog 2006, nr.1052, p.12; Kh. Brussel 8 december 2006, 
Fiscoloog 2006, nr.1052, p.12; M. ISENBAERT, “Tak 21- en tak 23-verzekeringen: geen minimumkapitaal vereist”, 
Fiscoloog 2006, nr.1052, p.12; P. VAN EESBEECK, “Beleggingsverzekeringen: nieuwe rechtspraak inzake 
diskwalificatieproblematiek”, Life & Benefits Cahier 2007, nr.2, p.4; Rb. Antwerpen 4 april 2006, De Verz. 2008, 
nr.1, p.73; Rb. Doornik 16 mei 2006, De Verz. 2008, nr.1, p.73, noot J.-C. ANDRÉ-DUMONT, bevestigd door 
Bergen 4 december 2007, De Verz. 2008, nr.3, p.312, noot C. DEVOET; H. STULEMEYER, “Levensverzekering: 
onzekerheid over genieter volstaat”, Fiscoloog 2006, nr.1040, p.7; J. VANDEN BRANDEN en A. BELLENS, 
“Beleggingsovereenkomst of levensverzekering? Einde van de discussie in zicht?”, Fiscale Actualiteit 2006, nr. 
29, p.1; Kh. Brussel 29 november 2005, Fiscoloog 2006, nr.1009, p.1; P. BIELEN, “Tak 23-levensverzekeringen: 
geen minimum bij overlijden vereist”, Fiscoloog 2006, nr.1009, p.1; P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, 
“Overlijdensrisicodekking: sinds 2004 niet langer vereist”, Fiscoloog 2008, nr.1134, p.4-6; contra: P. BIELEN, 
“Levensverzekeringen: nog steeds uiteenlopende fiscale rechtspraak”, Fiscoloog 2008, nr.1109, p.1; Brussel 29 
juni 2010, Rec.gén.enr.not. 2010, nr.7, p.285, noot L. STAS. 
38

 C. DEVOET, “L’assurance-vie est-elle un contrat aléatoire?”, De Verz. 2002, nr.340, p.552; J.-L. FAGNART, 
“L’assurance-vie, épargne déguisée?”, De Verz. 2004, nr. 349, p. 669; H. COUSY, “Over de kwalificatie van 
levensverzekeringscontracten”, Knelpunten Kanscontracten 2004, Intersentia Antwerpen, p.103; L. VEREYCKEN, 
“Levensverzekering. Risico is géén essentieel kenmerk”, Life & Benefits Cahier 2004, nr.2, p.1; P. GLINEUR, 
“Assurance et droit fiscal - qualification, disqualification et requalification”, De Verz. 2005, dossier 2, p.13-65. 
39

 CDV-Mededeling nr. D. 198 van 14 mei 2001 (www.cbfa.be), Advies C/2004/6 van 18 februari 2005 ‘inzake de 
herkwalificatie van levensverzekeringsovereenkomsten – artikel 124 van de wet van 25 juni 1992’ 
(www.cbfa.be).  
40

 Kh. Brussel 29 november 2005, T.Verz. 2006, p.228; P. BIELEN, “Tak 23-levensverzekering: geen minimum bij 
overlijden vereist”, Fiscoloog 2006, nr.1009, p.1-2; P. VAN EESBEECK, “Beleggingsverzekeringen: nieuwe 
rechtspraak inzake diskwalificatieproblematiek”, Life & Benefits Cahier, 2007, nr.2, p.8; M. ISENBAERT, “Tak 21- 
en tak 23-verzekeringen: geen minimumkapitaal vereist”, Fiscoloog 2006, nr. 1052, p.12. 

http://www.cbfa.be/
http://www.cbfa.be/
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burgerlijke kamer van Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen}41 oordeelde in zijn vonnis 

van 4 april 2006 in gelijke zin, hier moest een Tak 23-levensverzekering slechts voldoen aan 

de voorwaarden uit de artikelen 1, A en 97 WLVO om onder de toepassing van de wet te 

vallen.42 Er kwam dus geen herkwalificatie en de begunstiging bleef in casu behouden.  

In deze vonnissen distantieert men zich van het aleatoir karakter conform de voorwaarden 

uit het artikel 1964 BW; de voorwaarden die in aanmerking genomen worden, zijn deze dat 

er een premie moet betaald zijn, dat de verzekeraar zich ertoe verbonden moet hebben om 

een bepaalde prestatie te leveren, dat de prestatie moet geleverd worden wanneer er zich 

een onzekere gebeurtenis voordoet die afhankelijk is van de menselijke levensduur en dat 

de begunstigde er een belang bij moet hebben dat de onzekere gebeurtenis zich niet 

voordoet. De rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie werd door de {Rechtbank van 

Eerste Aanleg van Doornik in zijn vonnis van 16 mei 2006}43 aangehaald om tot het besluit 

te komen dat de gemengde levensverzekering een aleatoir karakter had doordat de 

verzekeringsnemer op het ogenblik van het afsluiten van het contract niet wist aan welke 

begunstigde de verzekerde kapitalen uiteindelijk zouden toekomen.  

 

26. Het valt op dat er doorheen de jaren een tegenstrijdige opvatting is ontstaan tussen de 

fiscale rechtbanken en de burgerlijke kamers. De fiscus verwerpt de kwalificatie als 

levensverzekering wanneer er een gebrek aan minimumkapitaal bij het overlijden is en de 

burgerlijke kamers herkwalificeren niet omdat er wel sprake is van een verzekeringscontract 

in de zin van de WLVO.44 De fiscale rechtbanken bleven dus lang van mening dat een 

verzekeringscontract een kanscontract moest zijn in de zin van artikel 1964 BW, maar het 

hof van beroep van Antwerpen ging zelfs een stap verder dan alle civielrechtelijke vonnissen 

                                                      
41

 Rb. Antwerpen 4 april 2006, De Verz. 2008, nr.1, p.73. 
42

 J. VANDEN BRANDEN en A. BELLENS, “Levensverzekeringen. Beleggingsovereenkomst of Levensverzekering? 
Einde van de discussie in zicht?”, Fiscale Actualiteit 2006, nr. 29, p.1-2, P. VAN EESBEECK, 
“Beleggingsverzekeringen: nieuwe rechtspraak inzake diskwalificatieproblematiek”, Life & Benefits Cahier, 
2007, nr.2, p.5. 
43

 Rb. Doornik 16 mei 2006, T.Verz. 2008, p.73-74; J.-C. ANDRÉ-DUMONT, “La requalification des contrats comme 
argument ‘par défaut’”, T.Verz. 2008, p.74-75; H. STULEMEYER, “‘Levensverzekering’: onzekerheid over genieter 
volstaat”, Fiscoloog 2006, nr.1040, p.8-9; J. VANDEN BRANDEN en  A. BELLENS,“Levensverzekeringen. 
Beleggingsovereenkomst of Levensverzekering? Einde van de discussie in zicht?”, Fiscale Actualiteit 2006, nr. 
29, p.2; P. VAN EESBEECK, “Beleggingsverzekeringen: nieuwe rechtspraak inzake diskwalificatieproblematiek”, 
Life & Benefits Cahier 2007, nr.2, p.5-6; Bergen 4 december 2007, T.Verz. 2008, p.312-313; C. DEVOET, “Pour en 
finir avec la requalification de certaines assurances-vie”, T.Verz. 2008, p.313-320. 
44

 J. VIAENE, P. MAGHERMAN, G. VAN EMELEN, T. WEYTS, “de levensverzekering als vermogensstructuur”, 
Roeselare, Roularta Books, 2007, p.71. 
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en arresten en besliste in zijn arrest van 3 maart 2009 dat artikel 1964 BW niet van 

toepassing is op overeenkomsten aangaande een levensverzekering.45 

 

27. Volgens de meeste Belgische rechtsleer en rechtspraak worden de ‘nieuwe’ 

levensverzekeringsproducten onder de WLVO ondergebracht en genieten ze eveneens van 

een geprivilegieerd regime.46 

 

3. DE PARTIJEN EN HUN RECHTEN  

Vrij spel voor de verzekeringsnemer? 

3.1. SITUERING 

28. Bij iedere levensverzekering zijn er partijen die logischerwijs onderscheiden rechten 

hebben. Naast de verzekeraar die een prestatie moet leveren, is er ook de 

verzekeringsnemer die de polis onderschrijft en (meestal) de premies betaalt, de verzekerde 

op wiens hoofd het risico verzekerd is en de begunstigde aan wie de verzekeringsprestaties 

worden uitbetaald als het verzekerd risico zich voordoet. Eén persoon kan zowel 

verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde zijn, maar het kan evengoed om 

verschillende personen gaan. Bijkomend bespreken we hier ook nog de positie van de 

schuldeiser. 

 

                                                      
45

 Antwerpen 3 maart 2009, T.Verz. 2009, p.162-166; C. DEVOET, “La disqualification des contrats d’assurance-
vie groupe: la fin d’une saga inutile”, T.Verz. 2009, p.167-170; J. VD, “Kwalificatie als levensverzekering: zorgt 
Antwerpen voor fiscale dooi?”, Fiscoloog 2009, nr. 1156, p.6-7. 
46

 J. BINON en B. DUBUISSON, “L’aléa dans les produits d’assurance vie. Le point de vue belge”, in B. DUBUISSON 
en C. JAUMAIN, Les nouveaux produits d’assurance vie. Droit civil et droit fiscal, Brussel, Bruylant, 2000, p.23-61; 
H. COUSY, “Over de kwalificatie van levensverzekeringscontracten en de rol die daarin wordt gespeeld door het 
begrip van kanscontract”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten Kanscontracten, Antwerpen, 
Intersentia, 2004, p.128, voetnoot 56; D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van 
levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.6-7; H. COUSY, “Over de kwalificatie van levensverzekeringscontracten 
en de rol die daarin wordt gespeeld door het begrip van kanscontract”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten Kanscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 137-138; L. VEREYCKEN, “Levensverzekering. Risico 
is géén essentieel kenmerk”, Life & Benefits Cahier 2004, p.3; J. VANDEN BRANDEN en A. BELLENS, 
“Levensverzekeringen. Beleggingsovereenkomst of Levensverzekering? Einde van de discussie in zicht?”, Fiscale 
Actualiteit 2006, nr.29, p.4; J.-L. FAGNART, “L’assurance vie, épargné déguisée?”, T.Verz. 2004, p.685; P. BIELEN, 
“Tak 23-levensverzekering: geen minimum bij overlijden vereist”, Fiscoloog 2006, nr.1009,p. 2; C. DEVOET, “La 
disqualification des contrats d’assurance vie groupe: la fin d’une saga inutile”, T.Verz. 2009, p.169. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

16 
 

3.2.  DE VERZEKERINGSNEMER 

29. De partij die besluit tot het afsluiten van een levensverzekeringsovereenkomst is de 

verzekeringsnemer. Artikel 1 WLVO definieert de verzekeringsnemer als de persoon die zich 

verbindt tot het betalen van een vaste of veranderlijke premie, in ruil waarvoor hij door de 

verzekeraar een in de verzekeringsovereenkomst bepaalde prestatie uitgekeerd krijgt op het 

ogenblik dat een onzekere gebeurtenis zich voordoet. 

 

30. In principe is iedere meerderjarige persoon rechts- en handelingsbekwaam om een 

levensverzekeringsovereenkomst af te sluiten. Problematisch wordt de situatie wanneer de 

meerderjarige onder een beschermingsstatuut is geplaatst. De vraag stelt zich of deze 

persoon dan zelfstandig een levensverzekeringsovereenkomst kan aangaan. Nemen we de 

situatie van een persoon onder voorlopig bewind47, dan moet er nagegaan worden wat de 

bevoegdheden van de voorlopig bewindvoerder zijn. Indien deze voorlopig bewindvoerder 

een algemene bevoegdheid heeft, dan kan hij zonder een bijzondere machtiging te vragen 

aan de vrederechter, een levensverzekering in naam en voor rekening van de onder 

voorlopig bewind geplaatste persoon afsluiten. Wanneer er echter gelden van de 

beschermde persoon worden aangewend ter betaling van de premies, dan zal wel een 

machtiging moeten gevraagd worden aan een bevoegd vrederechter (art. 488bis, F, §3 b 

BW). Kortom, een voorlopig bewindvoerder zal voorafgaandelijk de machtiging van een 

vrederechter vragen om een levensverzekeringsovereenkomst af te sluiten, aangezien er in 

hoofde van de verzekeringsnemende beschermende persoon een verplichting tot betalen zal 

ontstaan. Niet enkel meerderjarigen, maar ook minderjarigen kunnen een 

levensverzekeringsovereenkomst afsluiten. De minderjarige dient evenwel te worden 

vertegenwoordigd door (één van) zijn ouders (art.376 BW). Indien de premies betaald 

worden met eigen gelden van de minderjarige verzekeringsnemer, dienen de ouders 

                                                      
47

 J. BAEL, “De actuele betekenis van het arrest van het Hof van Cassatie van 10 januari 2008 voor de 
rechtshandelingen uit het familiaal vermogensrecht betreffende personen onder voorlopig bewind”, in W. 
PINTENS en J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, p.254-257, nrs.26-28 en 
voetnoot 50; contra: LABEEUW en VERDICKT: Indien de premies afkomstig zijn van het vermogen van de 
beschermde persoon is er wel een machtiging vereist: zie N. LABEEUW en B. VERDICKT, “Successieplanning met 
een levensverzekering: enkele knelpunten”, TEP 2009, p.89, nr.102. 
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voorafgaandelijk een bijzondere machtiging aan de bevoegde vrederechter te vragen 

(art.378 j° 410, §1, 1° BW).  

 

31. Totdat de begunstigde zijn aanwijzing aanvaardt, is de verzekeringsnemer leider van het 

spel en beschikt hij over een resem rechten die enkel hij mag uitoefenen:  

 het recht op de verzekeringsprestatie (artikel 107 WLVO); 

 het recht om één of meer begunstigden aan te wijzen en de begunstiging te 

herroepen (artikel 106 en 112 WLVO); 

 het recht van afkoop en reductie (artikel 114 WLVO); 

 het recht om van de verzekeraar een voorschot op de verzekerde prestaties te 

krijgen (artikel 116 WLVO); 

 het recht om de uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten in pand te 

geven of over te dragen (artikel 117 en 119 WLVO).48 

Dit zijn exclusieve rechten, die niet kunnen worden uitgeoefend door derden zoals een 

echtgenoot, wettelijk vertegenwoordiger, erfgenaam, rechtshebbende of schuldeiser (tenzij 

ze zijn overgedragen)49 of worden vererfd50 bij het overlijden van de verzekeringsnemer 

(tenzij de begunstigde de nalatenschap zou zijn).51 Zodra de verzekerde prestatie opeisbaar 

wordt, doven de rechten van de verzekeringsnemer uit en krijgen de rechten van de 

begunstigde uitwerking. 

 

3.2.1. AANWIJZING VAN DE BEGUNSTIGDE 

32. De aanwijzing van de begunstigde is een recht van de verzekeringsnemer, maar geen 

plicht. Indien de verzekeringsnemer geen begunstigde aanwijst of wanneer de aanwijzig van 

de begunstigde geen gevolg heeft of herroepen is, dan is de verzekeringsprestatie 

                                                      
48

 Zie art. 106 t.e.m. 120 WLVO en art. 13 KB Leven. 
49

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.11-12. 
50

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.16, voetnoot 20. 
51

 C. DE GEYTER, “Levensverzekeringen – schenkingsrecht – erfrecht”, T.Not. 2006, p.590-602; M. FONTAINE, 
“Verzekeringsrecht”, Brussel, Larcier, 1999, p.439; J.M. BINON, “Assurances-vie: règles générales et droits du 
preneur”, in J.M. BINON, La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Louvain-la-Neuve, Academia 
Bruylant, 1993, p.279; D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, 
nr.2, p.7-8. 
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verschuldigd aan de verzekeringsnemer zelf of aan zijn nalatenschap (art.107 WLVO). Door 

de aanvaarding door de begunstigde van de begunstiging wordt de aanwijzing in principe 

onherroepelijk. 

33. Wie uiteindelijk als begunstigde optreedt, wordt beoordeeld op het ogenblik dat de 

verzekeringsprestatie opeisbaar wordt. In de praktijk is het gebruikelijk om een rangorde van 

begunstigden in de polis te plaatsen. Zo wordt dan per hypothese de echtgenote van de 

verzekeringsnemer als begunstigde aangewezen, maar indien zij bijvoorbeeld vooroverlijdt 

vóór het opeisbaar worden van de verzekeringsprestaties, de verzekeringsnemer niet meer 

gehuwd is, als de begunstigingsaanwijzing nietig verklaard wordt of de begunstigde de 

uitkering weigert, dan worden de kinderen van de verzekeringsnemer aangewezen en bij 

gebreke de kleinkinderen, etc. (art. 111 WLVO). Zij worden dan aangeduid als ‘eerste 

begunstigde’ of ‘hoofdbegunstigde’ en ‘subsidiaire begunstigden’. Vindt men in de polis 

geen hoofdbegunstigde en geen subsidiaire begunstigden, dan wijzen de artikelen 107 en 11 

WLVO de verzekeringsnemer als ‘residuele’ begunstigde aan. Stel dat ook de 

verzekeringsnemer overleden is, dan wordt de nalatenschap van de verzekeringsnemer als 

‘ultieme’ begunstigde aangewezen.52 

 

34. De levensverzekering is een louter consensueel contract, de aanwijzing van de 

begunstigde is dan ook niet aan vormvereisten onderworpen en kan bijvoorbeeld bij 

testament of echtscheidingsovereenkomst gebeuren. Het bestaan, de inhoud en de wijziging 

van de levensverzekering dient evenwel bewezen te worden door een geschrift. Het bewijs 

van een dergelijke aanwijzing wordt volgens artikel 106 WLVO geleverd door een geschrift, 

zoals een verzekeringsvoorstel of een begin van bewijs door geschrift aangevuld met 

overeenstemmende vermoedens dat de identiteit van de begunstigde waarschijnlijk 

maakt.53 

 

35. Zeer kort gezegd, kan de verzekeringsnemer de prestaties voor zichzelf houden of zijn 

nalatenschap aanwijzen; bij overlijden van de verzekeringsnemer geldt de algemene regeling 

                                                      
52

 Termen uit P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht 
en successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.17. 
53

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.17-19; N. LABEEUW en B. VERDICKT, 
“Successieplanning met een levensverzekering: enkele knelpunten”, TEP 2009, nr.2, p.91. 
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van het erfrecht en worden de verzekeringsprestaties iure haereditario verkregen. Bestemt 

de verzekeringsnemer de verzekeringsprestaties echter voor een derde, dan is het 

levensverzekeringscontract een beding ten gunste van een derde met een rechtstreeks iure 

proprio voor de begunstigde ten aanzien van de verzekeraar (art. 1121 BW). Indien de 

begunstigde daarenboven ‘om niet’ werd aangewezen, heeft de levensverzekering het 

karakter van een onrechtstreekse schenking, waarop bepaalde regels van de schenking van 

toepassing zijn. 54 

 

In de volgende delen wordt verder ingegaan op de hierboven geschetste situaties. 

 

(1)  NOMINATIEVE V.  GENER IEKE AAN WIJZING VAN DE BEGUNSTIG DE  

36. Gezien een correcte aanwijzing van de begunstigde een essentieel gegeven is bij planning 

van de vermogensoverdracht, moet er gewezen worden op het onderscheid in de wijze van 

aanwijzing. Dit onderscheid is van onnoemelijk belang indien men weet dat de begunstigde 

in principe moet kunnen worden geïdentificeerd op het ogenblik dat de 

verzekeringsprestatie tot uitkering komt en niet op het ogenblik waarop de polis werd 

gesloten.  

 

37. De begunstigde kan bij naam of op een meer algemene wijze worden aangewezen. De 

nominatieve begunstigingsaanwijzing – bij naam – heeft tot gevolg dat de bij naam 

genoemde begunstigde rechthebbende zal zijn, ongeacht de aard van de verhouding tussen 

de verzekeringsnemer en de begunstigde op het moment van de uitkering van de 

verzekeringsprestatie. Een generieke aanwijzing – die verband houdt met de hoedanigheid 

of verwantschap – van de begunstigde heeft tot gevolg dat enkel diegene die op het 

moment van het opeisbaar worden van de verzekeringsprestatie de vereiste hoedanigheid 

heeft, aanspraak kan maken op de verzekeringsprestatie. De generieke aanwijzing kan soms 

aanleiding geven tot discussies over de band of de verwantschap van de begunstigde met de 

verzekeringsnemer of de verzekerde, een generiek aangeduide begunstigde is dus maar 

                                                      
54

 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, “Inleiding tot het familiaal vermogensrecht”, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 2002, p.517. 
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eenduidig identificeerbaar indien in de polis aangegeven wordt met wie de band of 

verwantschap bestaat.55 

 

38. Een courant voorbeeld, is het aanwijzen van de echtgenoot als begunstigde (art. 108 

WLVO). Wenselijk gebeurt de aanwijzing generiek, dan wordt de persoon die op het moment 

van het opeisbaar worden van de prestaties de hoedanigheid van echtgenoot bezit, 

beschouwd als de begunstigde die het kapitaal uitgekeerd krijgt. Indien de echtgenoot 

echter bij naam wordt aangewezen, dan blijft deze persoon de begunstigde, ook al heeft hij 

of zij niet meer de vereiste hoedanigheid van echtgenoot op het moment van het opeisbaar 

worden van de verzekeringsprestaties. Sinds de echtscheidingswet van 27 april 2007, dient 

uit de samenlezing van artikel 108 WLVO en artikel 299 BW begrepen te worden dat de 

nominatief aangeduide echtgenoot-begunstigde zijn hoedanigheid van begunstigde na 

echtscheiding verliest, behalve indien de partijen iets anders zijn overeengekomen of als de 

levensverzekering al vóór het huwelijk werd afgesloten. 56  Een bijkomend probleem 

hieromtrent is dat door toepassing van het beginsel lex posterior priori derogat artikel 134 

WLVO bij echtscheiding door onderlinge toestemming, in botsing komt met het artikel 299 

BW. De Minister van Justitie is van oordeel dat artikel 134 WLVO moet aangepast worden en 

dat in afwachting daarvan, voorrang moet worden gegeven aan het nieuwe artikel 299 BW.57 

Om problemen en verdere discussies te voorkomen, is het in de praktijk aangeraden om de 

begunstigde echtgenoot generiek aan te wijzen indien het de bedoeling is de ex-echtgenoot 

automatisch uit te sluiten bij een echtscheiding. 

39. Het valt af te raden om halfslachtige formuleringen zoals ‘mijn echtgenote Fien Van 

Neck’ te gebruiken, want bij het moment van uitkering is het dan mogelijk dat er twee 

begunstigden naar voor treden: namelijk de ‘generiek’ aangewezen huidige echtgenote en 

de ex-echtgenote die bij naam werd aangeduid. Vermoedelijk zal de rechter oordelen dat de 

                                                      
55

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.20. 
56

 K. BERNAUW, “Verzekeringen en erfrecht”, in X, Rechtskroniek voor het notariaat 11, Brugge, Die Keure, 2008, 
p.65-66. 
57

 P.V. nr.160. DE POTTER van 29 april 2008, Vr. & Antw., Kamer, nr. 52/20, 2 juni 2008, p.4274-4275 en 4277; P. 
VAN EESBEECK en L. VERECKEN, “Belegginsverzekering. Instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning, Mechelen, Kluwer, 2009, p.24, voetnoot 31. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

21 
 

clausule in dergelijke situaties geen uitwerking krijgt en men naar de volgende rang van 

begunstigde moet kijken.58  

 

40. Een tweede voorbeeld is het aanwijzen van de kinderen van de verzekeringsnemer.59 

Indien dit wederom generiek gebeurt, dan zijn zowel de huidige als de toekomstige kinderen 

begunstigde van de levensverzekering en dan kunnen de eigen afstammelingen van een 

vooroverleden begunstigd kind d.m.v. plaatsvervulling ook een deel van de uitkering krijgen 

(art.109 WLVO). Deze mogelijke plaatsvervulling kan contractueel niet worden 

wegbedongen, gelet op het dwingend karakter van de WLVO (art.3 WLVO).60 Indien de 

aanwijzing echter nominatief gebeurde, dan zal een kind dat geboren werd tussen het 

sluiten van de verzekeringsovereenkomst en het opeisbaar worden van de 

verzekeringsprestaties, geen recht hebben op de uitkering, tenzij in het verzekeringscontract 

uitdrukkelijk anders bedongen werd. Indien een bij naam begunstigd kind vooroverleden is, 

zullen diens afstammelingen bijkomend niet in zijn plaats kunnen treden en dan gaat de 

gehele uitkering van de verzekeringsprestatie naar het nog in leven zijnde begunstigd kind, 

tenzij nog anders bedongen werd.61 Ook hier zijn halfslachtige formuleringen zoals ‘ de 

kinderen Fien en Piet van de verzekeringsnemer’ te vermijden. Eigenlijk heeft een 

nominatieve begunstiging van de kinderen enkel nut indien de verzekeringsnemer een 

bepaald kind wil uitsluiten of de plaatsvervulling niet wil laten spelen. 

 

 

 

 

                                                      
58

 S. VAN CAENEGHEM, “Spécificités de l’assurance vie en matière de désignation et révocation de bénéficiaires. 
Comment assurer la sécurité juridique?”, De Verz. 2008, dossier nr.14, p.81; P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, 
“Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning”, Life & Benefits Cahier, 
Mechelen, Kluwer, 2009, p.25. 
59

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.25-28. 
60

 Contra: C. DEVOET, “Les assurances de personnes”, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, p.364-365: hij haalt 
een begunstigingsclausule aan waarbij het aandeel van een vooroverleden kind aanwast ten gunste van de 
andere nog in leven zijnde kinderen. 
61

 P. VAN EESBEECK, “Planning via levensverzekering”, in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN (eds.), Handboek 
Estate Planning 7, Vermogensplanning: Alternatieve vormen, Gent, Larcier, 2009, p.14-15; N. LABEEUW en B. 
VERDICKT, “Successieplanning met een levensverzekering: enkele knelpunten”, TEP 2009, p.92; S. VAN 

CAENEGHEM, “Spécificités de l’assurance vie en matière de désignation et révocation de bénéficiaires. 
Comment assurer la sécurité juridique?”, De Verz. 2008, dossier nr.14, p.81. 
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(2)  MEERDERE  BEGUNSTIGDE N IN GEL I JKE RANG  

41. Het is mogelijk dat er meerdere begunstigden in gelijke rang – hetzij generiek, hetzij 

nominatief – worden aangewezen. Het is dan aangeraden om in de clausule de wijze van 

verdeling te specificeren. Bij gebreke van dergelijk beding wordt aangenomen dat de 

verdeling in gelijke delen geschiedt. Dit wordt niet beïnvloed door een testament met een 

ongelijke verdeling; het overlijdenskapitaal is een eigen recht van de begunstigde door zijn 

loutere aanwijzing als begunstigde, dat opeisbaar wordt naar aanleiding van het overlijden 

van de verzekerde en behoort in principe niet tot de nalatenschap van de 

verzekeringsnemer.62 

 

(3)  TWEE VERZEKERINGSNEM ERS  

42. Dikwijls worden er levensverzekeringsovereenkomsten afgesloten met twee 

verzekeringsnemers, vaak gecombineerd met twee verzekerden.63 Een typische toepassing 

hiervan, is de levensverzekeringsovereenkomst waarbij echtgenoten een polis sluiten op hun 

beider hoofd en waarbij het kapitaal bij overlijden van de eerststervende toekomt aan de 

langstlevende echtgenoot. De vraag die men zich hierbij stelt is hoe het recht van aanwijzing 

van de begunstigde wordt uitgeoefend. 64  In de Landverzekeringswet wordt hieromtrent 

niets bepaald, dus we gaan ervan uit dat de contracterende partijen zelf een regeling kunnen 

treffen in de levensverzekeringsovereenkomst. Het is aangeraden dat de 

verzekeringsnemers vastleggen dat er telkens een gezamenlijk akkoord nodig is om de 

rechten uit te oefenen, dit geeft de meeste zekerheid dat het kapitaal bij overlijden van de 

ene echtgenoot wel degelijk aan de langstlevende echtgenoot zal toekomen.  

43. De echtgenoten A en B zijn dan beiden verzekeringsnemer én verzekerde en wijzen A aan 

als begunstigde bij overlijden van B en B als begunstigde bij overlijden van A, wijzen C aan als 
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begunstigde bij overlijden van A en B simultaan of zorgen ervoor dat de 

verzekeringsprestatie pas wordt uitgekeerd bij het overlijden van de laatst overblijvende 

echtgenoot zodat C begunstigde is bij het overlijden van A én B. 

 

(4)  KLASSIEKE TOEPASSING SGEVALLEN  

44. Specifieker dan de enkel logische aanduiding van uw kinderen of echtgenoot, zijn de 

volgende gevallen: 

 

- Gezamenlijke aanwijzing van de echtgenoot en de kinderen: 

45. De echtgenoot en de kinderen als begunstigden werden hierboven uitvoerig besproken. 

Indien de echtgenoot als begunstigde wordt aangewezen en bij gebreke de kinderen, etc., 

komt het overlijdenskapitaal in principe integraal toe aan de begunstigde echtgenoot. Dit is 

niet alleen nadelig op vlak van successierechten, maar het kan ook de wettelijke reserve van 

de kinderen aantasten of aanleiding geven tot een oneerlijke verdelingen bij een ‘nieuw 

samengesteld gezin’ met kinderen uit de vorige en de huidige relatie. Daarom is het soms 

aangewezen om de kinderen niet te laten wachten en ze meteen een belang in de 

levensverzekering te geven (art.110 WLVO). 

 

46. Bij een gezamenlijke aanwijzing van de echtgenoot en de kinderen als begunstigden, 

wordt het kapitaal in gelijke delen verdeeld: de ene helft komt in volle eigendom toe aan de 

echtgenoot en de andere helft is in volle eigendom en in gelijke delen voor de kinderen, er 

gebeurt geen opsplitsing in blote eigendom voor de kinderen en vruchtgebruik voor de 

langstlevende echtgenoot aangezien het burgerlijk erfrecht hier niet speelt. De partijen 

kunnen hierover wel een afwijkende regeling treffen.65 

 

- De wettelijke erfgenaam of erfgerechtigde als begunstigde aanwijzen: 

47. Bij aanwijzing van de wettelijke erfgenamen als begunstigden, rijzen er veel vragen. Blijft 

deze begunstigde gerechtigd op de verzekeringsprestatie, indien hij de deficitaire 
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nalatenschap verwerpt? Hier spelen er twee strekkingen: een eerste reactie zou een positief 

antwoord op de vraag uitmaken en stellen dat de begunstigde wettige erfgenaam een iure 

proprio heeft op de verzekeringsprestatie.66  

 

48. Een andere stroming in de rechtsleer nuanceert zijn antwoord; in deze strekking wordt 

op grond van artikel 785 BW gesteld dat iemand pas ‘erfgenaam’ is, wanneer hij de 

nalatenschap zuiver of onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard. Iemand die 

de nalatenschap verwerpt, is dan geen ‘erfgenaam’ maar slecht een ‘erfgerechtigde’. 

Kortom, indien de wettelijke erfgenaam als begunstigde wordt aangewezen en hij verwerpt 

de nalatenschap, dan heeft deze geen eigen recht meer op het uitgekeerd kapitaal van de 

levensverzekeringsovereenkomst; maar indien de erfgerechtigde in de polis wordt 

aangewezen als begunstigde en hij verwerpt, dan heeft hij als begunstigde nog steeds recht 

op de verzekeringsprestatie.67 

 

- De wettelijke erfgenamen of de nalatenschap als begunstigde aanwijzen: 

49. De wettelijke erfgenamen van de verzekeringsnemer worden soms als hoofdbegunstigde 

aangewezen, maar sluiten meestal de rangorde van begunstigden af. Volgens de traditionele 

rechtsleer68, zijn de begunstigde wettelijke erfgenamen iure proprio aangewezen.69 Ze 

hebben in persoonlijke naam, los van hun hoedanigheid van erfgenaam, recht op een gelijk 

deel van de verzekeringsprestatie. Dit kan tot een heel ander resultaat in verdeling van de 

verzekeringsprestatie leiden, dan een verdeling volgens het burgerlijk erfrecht.  

 

50. Indien de nalatenschap van de verzekeringsnemer als begunstigden worden aangewezen 

– omdat ze uitdrukkelijk in de polis aangeduid worden of omdat de verzekeringsprestatie bij 
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gebreke van andere begunstigden conform de artikelen 107 en 11 WLVO aan hen toevalt – 

gebeurt de verdeling volgens het burgerlijk erfrecht. Een verwerpende erfgerechtigde of een 

onterfde niet-reservataire erfgenaam, heeft dan geen recht op de verzekeringsprestatie die 

in de nalatenschap valt die verworpen werd of waarvan hij werd uitgesloten.70 De hypothese 

van een deficitaire nalatenschap uitgezonderd, verkrijgt de aanwijzing van ‘de nalatenschap’ 

naar mijn mening de voorkeur, aangezien dit wellicht een billijkere verdeling inhoudt. Een 

dochter moet de verzekeringsprestatie dan niet delen met de tien kinderen van een 

vooroverleden zoon van de verzekeringsnemer, zoals dit wel het geval zal zijn bij het 

aanwijzen van ‘de wettelijke erfgenaam’ als begunstigde van de verzekeringsnemer. 

 

(5)  WIJZIGEN VAN DE BEGU NSTIGINGSCLAUSULE  

51. Wijziging van de begunstigde, dient bewezen te worden door middel van een geschrift. 

De verzekeraar is, krachtens artikel 106 WLVO, bevrijd van elke verbintenis door een te 

goeder trouw gedane uitkering aan de begunstigde voordat hij een geschrift heeft 

ontvangen waarbij de aanduiding gewijzigd wordt. Een polis of een polisbijvoegsel dat niet 

getekend is door de verzekeringsnemer kan voor heuse problemen zorgen in de praktijk.  

 

52. Een verzekeringsnemer kan zonder problemen in zijn testament de begunstigden van 

een levensverzekering wijzigen. Indien hij echter wil dat het kapitaal effectief aan die nieuw 

aangewezen begunstigden wordt uitgekeerd, dan is het aan te raden om die wijziging aan de 

verzekeraar via een geschrift kenbaar te maken en te laten opnemen in een door de 

verzekeringsnemer én de verzekeraar ondertekend polisbijvoegsel.71 

53. Een zaak die hier een opmerkelijke stelling bij in neemt, is deze van het hof van beroep 

van Brussel in een arrest van 5 februari 2001. 72 Het Brusselse hof kreeg te maken met een 

gemengde levensverzekering die de verzekeringsnemer vóór zijn huwelijk had afgesloten 
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met zijn moeder als begunstigde. Na zijn huwelijk en de geboorte van zijn twee kinderen liet 

de verzekeringsnemer aan zijn makelaar weten dat hij zijn moeder als begunstigde wou 

schrappen en zijn echtgenote in de plaats wou stellen. De makelaar bevestigde dit schriftelijk 

aan de verzekeringsnemer en vroeg aan de verzekeraar om een polisaanhangsel te maken. 

Doch dit aanhangsel werd nooit ondertekend door de verzekeringsnemer, die een aantal 

dagen later zelfmoord pleegde. De rechters oordeelden gunstig voor de echtgenote van de 

vooroverleden verzekeringsnemer, door te stellen dat het uit de samenloop van 

omstandigheden voldoende bleek dat het de wens van de verzekeringsnemer was om zijn 

echtgenote als begunstigd aan te wijzen. De wijziging van de begunstigde werd dus 

voldoende bewezen geacht, ook zonder geschrift van de verzekeringsnemer. In dezelfde 

zaak, had de man voor zijn zelfmoord ook nog een eigenhandig testament opgemaakt. In dat 

testament vroeg hij opnieuw om zijn moeder als begunstigde te schrappen en zijn 

echtgenote als begunstigde aan te wijzen. Ook hier wezen de rechters het kapitaal toe aan 

de echtgenote en de kinderen van de verzekeringsnemer, onder meer op basis van de 

getuigenissen van de makelaar en niet op basis van een bijvoegsel in de polis.73 

 

54. Het blijft dus aan te raden om wijzigingen kenbaar te maken in een ondubbelzinnig 

opgesteld polisbijvoegsel, dat ondertekend is door de verzekeringsnemer en de verzekeraar. 

 

3.2.2. HERROEPING VAN DE BEGUNSTIGING 

55. De verzekeringsnemer bezit een exclusief recht om de begunstiging te herroepen, zolang 

er geen aanvaarding door de begunstigde plaats vond en tot op het ogenblik van het 

opeisbaar worden van de verzekeringsprestaties (art.102 WLVO). Door de herroeping heeft 

de begunstigde geen recht meer op de verzekeringsprestaties (art.113 WLVO). 

 

56. In principe heerst er een onherroepelijkheid van de begunstiging, doch er zijn een aantal 

uitzonderingen hierop: het vooroverlijden van de begunstigde (art. 111 en 121, lid 2 WLVO), 

de herroeping van de begunstiging die ten kosteloze titel werd gedaan in het kader van de 

herroeping van de schenking (art. 121, lid 2 WLVO), de herroeping van de begunstiging van 
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de echtgenoot in toepassing van de herroepbaarheid ad nutum van art. 1096 BW (art. 121, 

lid 2 WLVO) en de echtscheiding of scheiding van tafel en bed (art. 299 BW, art. 108, lid 1, 

131 en 135, §1 WLVO). 

 

57. Ook hier is een geschrift of begin van bewijs door geschrift aangevuld met 

overeenstemmende vermoedens vereist, om de herroeping te bewijzen (art.112 WLVO).  

 

3.3. RECHTEN VAN DE BEGUNSTIGDE 

58. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de begunstigde bij leven en de 

begunstigde bij overlijden. De begunstigde bij leven krijgt de uitkering van de 

levensverzekeringsprestatie bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum 

en de begunstigde bij overlijden bekomt de uitkering bij het overlijden van de verzekerde 

vóór een bepaalde datum. De hoedanigheid van verzekerde en begunstigde bij overlijden 

kan nooit verenigd zijn in één enkele persoon, want men kan geen uitkering genieten bij 

eigen overlijden. Overeenkomstig de artikelen 907 en 909 BW, kunnen sommige personen 

niet als begunstigde van een levensverzekering worden aangewezen. Dit zijn bijvoorbeeld de 

voogd, artsen, bedienaren van de eredienst, etc. 

 

59. De begunstigde is geen contracterende partij bij de levensverzekering, hij wordt 

aangewezen door de verzekeringsnemer. Door de aanvaarding van de begunstiging door de 

begunstigde wordt de begunstiging onherroepelijk74 en is het akkoord met de begunstigde 

vereist opdat de verzekeringsnemer zijn overige rechten zou kunnen uitoefenen. De 

aanvaarding is reeds mogelijk voordat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet en gebeurt 

bij polisbijvoegsel. Dit dient ondertekend te worden door de begunstigde, de 

verzekeringsnemer én de verzekeraar (art.123 WLVO). Na het overlijden van de 

verzekeringsnemer kan de aanvaarding uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren, doch dit is 

opnieuw slechts tegenwerpbaar aan de verzekeraar indien hij daarvan schriftelijk op de 

hoogte gesteld wordt. Als het verzekerd voorval zich voordoet doven de rechten van de 

verzekeringsnemer uit en krijgt de begunstigde een eigen en rechtstreeks recht op de 
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uitkering van de verzekeringsprestatie door het enkele feit van zijn aanwijzing door de 

verzekeringsnemer (art. 121 WLVO). 

 

60. De verzekeringsprestatie, die toekomt aan een derde begunstigde die niet ‘de 

nalatenschap’ is, valt burgerrechtelijk buiten de nalatenschap van de overleden 

verzekeringsnemer. Dit houdt in dat de begunstigde het uitgekeerd kapitaal uit de 

levensverzekering in ontvangst kan nemen en tegelijk de nalatenschap van de overledene 

kan verwerpen. 

 

3.4. RECHTEN VAN DE VERZEKERDE 

61. De verzekerde kan in zijn loutere hoedanigheid, noch vóór noch bij het zich voordoen van 

het verzekerd voorval, geen enkel recht laten gelden op de levensverzekering. 

 

3.5. RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS 

Gaat de verzekeringsnemer een stap te ver? 

62. Onder de hypothese dat de schuldenaar een deel van zijn vermogen in een 

levensverzekering heeft ondergebracht, heeft de schuldeiser geen of weinig 

bewegingsruimte aangezien hij geen recht heeft op de prestaties die aan de begunstigden 

verschuldigd zijn (art.125 WLVO). De exclusieve rechten van de verzekeringsnemer kunnen 

niet uitgeoefend worden door de schuldeisers, tenzij bijvoorbeeld de polis in pand wordt 

gegeven of de rechten worden overgedragen. Op een levensverzekering kan in principe dus 

geen uitvoerend beslag worden gelegd en er kan geen zijdelingse vordering ex artikel 1166 

BW uitgeoefend worden.75 

 

63. In het geval van een ‘levenslange’ verzekering waarbij de schuldenaar tegelijk 

verzekeringsnemer en verzekerde is en hij een derde begunstigde aanduidt die niet ‘de 
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nalatenschap’ is, zal de schuldeiser sterk uit de hoek moeten komen om aan zijn geld te 

geraken (art. 126 WLVO). De schuldeiser zal in dergelijk geval niet alleen moeten wachten 

tot de schuldenaar overlijdt; hij zal tevens moeten bewijzen dat de begunstigde ten 

kosteloze titel werd aangeduid, dat de betaalde premies kennelijk buiten verhouding 

stonden tot de vermogenstoestand van de schuldenaar en dat de premies betaald werden 

met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeiser (art.1167 BW).76 Indien de 

schuldenaar hierin slaagt, zal hij hooguit de premies en niet het overlijdenskapitaal, kunnen 

vorderen van de begunstigde.77 

 

64. De schuldeiser kan proberen de rechter te overtuigen dat er in casu geen sprake is van 

een levensverzekering, zodat het bevoorrecht statuut geen toepassing vindt. De 

herkwalificatie van beleggings- en spaarverrichtingen werd hoger reeds behandeld en is 

juridisch slechts in beperkte mate verdedigbaar. Maar het Grondwettelijk Hof kan wel nog 

soelaas bieden aan de schuldeiser. Het Hof bevond de artikelen 127, 128 en 124 WLVO reeds 

ongrondwettelijk78, maar de rechtspraak van het Hof mag niet naar analogie toegepast 

worden. De artikelen 125 en 126 WLVO blijven dus van kracht, zolang het Hof niet 

geoordeeld heeft over de eventuele ongrondwettigheid ervan. 

 

§2. CIVIELRECHTELIJKE BENADERING VAN DE LEVENSVERZEKERING 

ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

Alles voor wie mij nauw aan het hart ligt? 

65. Burgerrechtelijk kunnen we vaststellen dat de levensverzekering van een geprivilegieerd 

statuut geniet. Op vlak van het huwelijksvermogensrecht blijft de levensverzekering een 

eigen goed van de verzekeringsnemer, ongeacht of deze gehuwd is onder een 

gemeenschapsstelsel of niet en bij ontbinding van het stelsel is er geen vergoeding aan het 
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vermogen verschuldigd. Op vlak van het erfrecht dient opgemerkt te worden dat de 

betaalde premies in principe niet aan inbreng of inkorting onderworpen zijn. Dit alles zorgt 

ervoor dat de levensverzekering een interessant instrument voor vermogensplanning kan 

zijn. Verdere bespreking en verder onderzoek van rechtsleer en rechtspraak zullen uitwijzen 

of dit al dan niet het geval is. 

 

1. HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 

66. De echtgenoot van een verzekeringsnemer die een andere derde dan zijn echtgenoot 

begunstigt, is op zijn hoede. Een aantal bepalingen uit de WLVO (art.106, 127 en 128 WLVO) 

verhinderen de echtgenoot van een verzekeringsnemer om zijn rechten uit te oefenen die hij 

normaal heeft op grond van het huwelijksvermogensrecht. Om de problematiek van de 

levensverzekering een plaats te geven binnen het huwelijksvermogensrecht, wordt eerst een 

overzicht gegeven van de relevante wetgeving m.b.t. de levensverzekering. Bij het schetsen 

van een juist en volledig beeld in verband met de toepassing van deze wetgeving, mag het 

baanbrekend arrest van het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) van 26 mei 1999 niet 

vergeten worden.  

 

1.1.RECHTEN VAN DE ECHTGENOOT VAN DE VERZEKERINGSNEMER BIJ AANWIJZING VAN DE 

BEGUNSTIGDE  

67. Krachtens artikel 106, §1 WLVO komt het recht tot aanwijzing van de begunstigde 

uitsluitend toe aan de verzekeringsnemer, o.a. zijn echtgenoot wordt op basis van deze 

bepaling van die mogelijk uitgesloten. Wanneer de verzekeringsnemer zijn begunstigde ten 

kosteloze titel aanwijst, dan wordt dit burgerrechtelijk gekwalificeerd als een 

onrechtstreekse schenking met de verzekeringsnemer als schenker.79 De echtgenoot van de 

verzekeringsnemer is veelal niet opgezet met die onrechtstreekse schenking, de vrijheid van 
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de verzekeringsnemer wordt dan ook beperkt door het burgerlijk recht via de regels van het 

primair en secundair huwelijksvermogensrecht.80 

68. Ingevolge artikel 224, §1, 3° BW kan de schenking van eigen goederen door de 

echtgenoot, die de belangen van het gezin in gevaar brengt, nietig verklaard worden. Deze 

bepaling is van toepassing op alle huwelijksstelsels (art.212, lid 1 BW), in het bijzonder het 

huwelijksstelsel met scheiding van goederen. Het ‘belang van het gezin’ wordt ruim 

geïnterpreteerd en omvat zowel het individueel belang van de mede-echtgenoot, als het 

belang van de ouders en de kinderen in zijn geheel. 

 

69. De schenking van gemeenschappelijke goederen door de echtgenoot die individueel een 

levensverzekering aangaat – waarvan hij de premie met gemeenschapsgeld betaalt –, kan 

niet gebeuren zonder de toestemming van de andere echtgenoot. In het secundair 

huwelijksvermogensstelsel geldt de regel van artikel 1419, lid 1 BW waarin bepaald wordt 

dat een in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot geen gemeenschappelijke 

goederen ten kosteloze titel mag wegschenken aan een derde zonder de toelating van de 

andere echtgenoot. De uitzondering op de regel zijn giften die vrijgesteld zijn van inbreng 

(art. 852 BW) of giften die gedaan zijn aan de langstlevende echtgenoot. Indien deze 

wetsbepaling geschonden wordt en de ene echtgenoot toch handelt zonder de toelating van 

de andere, kan deze benadeelde de nietigheid van de schenking vorderen voor de rechtbank 

van eerste aanleg (art. 1422 BW) of een schadevergoeding aan het gemeenschappelijk 

vermogen eisen (art. 1433 BW). De rechtbank zal slechts oordelen tot nietigheid van de 

handeling, indien de mede-echtgenoot bewijst een ‘wettig materieel of moreel belang’ te 

hebben. De rechter houdt bij zijn beoordeling voornamelijk rekening met bijvoorbeeld het 

bedrag van de premie en de identiteit van de begunstigde.81 Indien uw echtgenoot zijn 

                                                      
80

 C. DE GEYTER, “Levensverzekeringen – schenkingsrecht – erfrecht”, T.Not. 2006, p.604; D. PIGNOLET, “Reeks 
vermogensplanning: Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.11; H. 
CASMAN, “Personen en familierecht, gezin en recht in een postmoderne samenleving”, Post-universitaire cyclus 
1993-94 over personen en familierecht, Gent, Mys & Breesch, p.435; WLVO schuift de bepalingen van het BW 
niet volledig opzij: F. BUYSSENS en Y.-H. LELEU, “Huwelijk en echtscheiding: de levensverzekering tussen 
echtgenoten”, Life & Benefits Cahier, 1999, nr.6, p.13. 
81

 Gent 8 oktober 1999, AJT 1990-2000, p.889; P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: 
instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, 
p.47; C. DEVOET, “Les assurances de personnes”, Louvain-a-Neuve, Anthemis, 2006, p.369. 
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minnares aanduidt als begiftigde, zal de rechtbank hoogstwaarschijnlijk uw wettelijk belang 

erkennen.  

 

70. Opmerkelijk is het gegeven dat noch in het Burgerlijk Wetboek, noch in de Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst melding wordt gemaakt van enige plicht die de verzekeraar 

zou hebben om de mede-echtgenoot in te lichten over de begunstigde die de onder het 

wettelijk stelsel gehuwde echtgenoot heeft aangewezen of om te controleren of de mede-

echtgenoot de toelating voor de onrechtstreekse schenking heeft gegeven. Doch zal in het 

kader van rechtszekerheid de toestemming van beide echtgenoten steeds de beste weg zijn 

en is het niet aan te raden om de mede-echtgenoot heimelijk buitenspel te zetten.82 

 

71. De voorgaande artikelen beschermen de mede-echtgenoot, maar ook een contractuele 

erfstelling kan stokken in de wielen komen steken (art. 1082-1084 en 1093 BW) en 

belemmeren dat de mede-echtgenoot buitenspel wordt gezet. Indien in het 

huwelijkscontract een contractuele erfstelling voorzien is, kan worden bepaald dat de 

langstlevende echtgenoot de volle eigendom of het vruchtgebruik op de nalatenschap zal 

krijgen. In dergelijk geval maakt dit – zelfs indien de mede-echtgenoot de toelating geeft – 

het sluiten van een levensverzekering ten kosteloze titel ten gunste van een derde 

onmogelijk. Evenwel kan de wijziging van het huwelijkscontract een oplossing bieden om de 

contractuele erfstelling af te bouwen of teniet te doen.83 
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 C. DE GEYTER, “Levensverzekeringen – schenkingsrecht – erfrecht”, T.Not. 2006, p.605-606; N. TORFS, “Enkele 
bedenkingen bij de begunstiging van de levensverzekering, de regelingsakte en de echtscheiding door 
onderlinge toestemming”, T.Not. 2003, p.187; C. DE WULF, “Levensverzekeringsovereenkomsten, 
huwelijksvermogensrecht en erfrecht – Enkele aandachtspunten”, De Verz. 2008, nr. 14, p.96; C. DE GEYTER, 
“Levensverzekeringen – schenkingsrecht – erfrecht”, T.Not. 2006, p.604-605. 
83

 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, “Praktijkgids Successierecht en -planning”, Kapelle-op-den-Bos,Toth, 
2003, p.528-529; P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor 
vermogensoverdracht en successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.48; F. 
BOUCKAERT, “Contractuele erfstellingen en latere schenkingen”, T.Not. 2008, p.434. 
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1.2.RECHTEN VAN DE ECHTGENOOT VAN DE VERZEKERINGSNEMER BIJ DE UITKERING VAN 

DE VERZEKERINGSPRESTATIE 

De eeuwige strijd om het geld. 

1.2.1.UITGANGSPUNT  

72. Tegenwoordig beheersen de artikelen 127 en 128 van de Wet op de 

landverzekeringsovereenkomst het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van de 

levensverzekeringsprestatie. Deze artikelen hebben de regeling van artikel 1400, 7° BW en 

de oude landverzekeringswet impliciet opgeheven.84  

 

73. Artikel 127 WLVO bepaalt dat op het gebied van verzekeringsprestaties “de aanspraken 

ontleend aan de verzekering die een in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot 

ten behoeve van de andere of van zichzelf heeft bedongen, een eigen goed is van de 

begunstigde echtgenoot”. 85  

74. Niet enkel het recht om de uitkering op te eisen, maar ook de uitkeringen zelf worden in 

dit artikel geviseerd.86 Het is evenwel onzeker of ook de afkoopwaarde onder artikel 127 valt 

of niet.87 Naar de mening van sommige rechtsleer88 en rechtspraak89 omvat artikel 127 alle 

                                                      
84

 Art.1400, 7° BW (zoals ingevoerd door de Wet van 14 juli 1976) bepaalde dat, “Eigen zijn, behoudens 
vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat: de rechten verbonden aan een personenverzekering door de 
begunstigde zelf gesloten, die hij verkrijgt bij het overlijden van zijn echtgenoot of na de ontbinding van het 
stelsel”. Artikel 43 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874 voorzag in een afwijkende vergoedingsregel, nl. 
een vrijstelling van vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen voor de door de gemeenschap betaalde 
premies, tenzij die kennelijk overdreven waren.”Ingeval de echtgenoten gehuwd waren onder een stelsel van 
gemeenschap van goederen is, ook al is het kapitaal of de rente eigendom van de begunstigde echtgenoot, 
geen vergoeding verschuldigd aan het gemeenschappelijk vermogen uit hoofde van stortingen gedaan door de 
verzekerde, tenzij die kennelijk overdreven zijn, gelet op de mogelijkheden van de verzekeringnemer”.  
85

 De echtgenoten mogen op het ogenblik waarop de verzekeringsprestatie opeisbaar wordt, nog niet uit de 
echt of van tafel en bed gescheiden zijn. Indien dit wel het geval is, dan is artikel 129-135 WLVO van 
toepassing. 
86

 N. TORFS, “De huwelijksvermogensrechtelijke benadering van de levensverzekering in de nieuwe wet op de 
landverzekeringsovereenkomst”, in Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (ed.), Bijzondere 
overeenkomsten, Brussel, Kluwer, 1993, p.18; N. TORFS, “De levensverzekering en het 
huwelijksvermogensrecht. Het gelijkheidsbeginsel geschonden”, T.Not. 2000, p.233; J. BAEL, “Artikel 124 van de 
wet landverzekeringsovereenkomst in het licht van de recente rechtspraak”, T.Not. 2004, p.663, voetnoot 8. 
87

 A. VANDEWIELE en B. MEESTERS, “De levensverzekering in het notariaat”, Not.Fisc.M. 2008, nr.8, p.243. 
88

 G. BAETEMAN, H. CASMAN en J. GERLO, “Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1989-1995)”, 
TPR 1996, p.276-277; C. DEVOET, “Assurance-vie, mariage et divorce”, Rev.not.b. 2002, nr. 25, p.553-554; P. 
COLLE, “Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten”, Antwerpen, Intersentia, 2005, p.237; 
Wetsontwerp op de Landverzekeringsovereenkomst, Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer, 1586/1, 1990-
91, p.104. 
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sommen verkregen door de echtgenoten uit hoofde van een contract, tijdens het 

gemeenschapsstelsel, na de ontbinding ervan of uitgekeerd op vervaldag, alsook uitgekeerd 

als afkoopwaarde. TORFS redeneert zelfs dat het volledig in de geest van de WLVO is, om 

geen onderscheid te maken tussen de uitkering bij de gewone uitkering van de 

levensverzekering en uitkering bij afkoop.90 In tegenstelling tot deze zienswijze, meent 

andere rechtsleer91 en rechtspraak92 dat artikel 127 niet van toepassing is op de uitkering 

van de afkoopwaarde. Ingevolge valt het onder het gemeenschappelijk actief en moet het bij 

echtscheiding in gelijke delen tussen de ex-echtgenoten verdeeld worden. Om tot dit 

resultaat te komen, stelt de ene dat er door vervroegd opvragen van het kapitaal een einde 

komt aan het contract en er geen sprake meer is van een verzekering.93 De andere maakt 

een onderscheid tussen ‘prestatie vóór vervaldag’ en ‘prestaties op vervaldag’.94 Enkel de 

prestaties op vervaldag, zijnde bij overlijden van de verzekerde of de vervaldag bij leven, 

vallen onder de toepassing van artikel 127 en worden beschouwd als ‘eigen’. De 

afkoopwaarde is logischerwijs een prestatie die vóór de vervaldag wordt uitgekeerd en valt 

onder de gemeenschap. 

 

75. In artikel 128 WLVO wordt een regeling getroffen met betrekking tot de vergoeding van 

premiebetaling: “Aan het gemeenschappelijk vermogen is geen vergoeding verschuldigd 

behalve voor zover de premiebetaling die ten laste van dat vermogen zijn gedaan, kennelijk 

de mogelijkheden ervan te boven gaan”. Om te kunnen bepalen wanneer iets ‘kennelijk 

overdreven’ is, dient het geheel van de inkomsten van het gemeenschappelijk vermogen in 

aanmerking genomen te worden. Meestal zullen de premies niet kennelijk overdreven zijn 

en moet er geen vergoeding betaald worden, aangezien men vergeten is de situatie waarbij 

                                                                                                                                                                      
89

 Luik 4 maart 1996, RRD 1996, p.414; Rev.not.b. 1997, p.284; Div. Act. 1997, p.77. 
90

 N. TORFS, “De levensverzekering en het huwelijksvermogensrecht. Het gelijkheidsbeginsel geschonden”, 
T.Not. 2000, p.233; N. TORFS, “Artikel 127-135 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, in X., Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2000, p.4. 
91

 Y.-H. LELEU, “Examen de jurisprudence (1982-1996). Régimes matrimoniaux”, RCJB 1998, p.117; K. TERMOTE, 
“Discriminatie bij levensverzekering tussen echtgenoten”, TBH 1999, p.852. 
92

 Brussel 12 september 2000, JT 2000, p.808; Rec.gen.enr not. 2001, p.206 noot L. ROUSSEAU. 
93

 B. DUBUISSON, “Les nouveaux produits d’assurance-vie face au droit. La fin des privilèges?”, TBBR 1997, 
p.351-354. 
94

 F. BUYSSENS en Y.-H. LELEU, “De levensverzekering tussen echtgenoten”, in W. PINTENS en F. BUYSSENS, 
Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen, Antwerpen, Maklu, 1993, p.77. 
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één echtgenoot meerdere levensverzekeringen afsluit in kaart te brengen.95 Indien toch een 

vergoeding verschuldigd is, wordt de omvang daarvan niet voorzien in de wet. In de praktijk 

komt ze overeen met het overdreven gedeelte van de premies.96 

 

76. In tegenstelling tot de oude regeling behandelen deze artikelen, naast de 

levensverzekering ten gunste van zichzelf, ook de bedingen ten gunste van de mede-

echtgenoot. Tevens speelt het tijdstip van de uitkering en het al dan niet gemeenschappelijk 

karakter van de gelden ter financiering van de premies, geen rol bij de toepassing van deze 

artikelen.97 

77. De regeling uit de artikelen 127 en 128 WLVO hebben uitsluitend betrekking op het 

wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. De levensverzekering wordt onder de 

andere huwelijksvermogensstelsels geregeld door principes die eigen zijn aan dat stelsel.98 

 

78. Beide regels zijn als het ware veelal het mikpunt van kritiek geweest.99 Enerzijds wordt 

het basisprincipe van het gemeenschapsrecht, waarin vaststaat dat inkomsten en de daaruit 

voortvloeiende besparingen als gemeenschappelijk worden beschouwd, geschonden. 

Verzekeringsprestaties die bij leven en tijdens het huwelijk worden uitgekeerd en waarvan 

de premies met gemeenschapsgelden werden betaald, dienen aldus als gemeenschappelijk 

                                                      
95

 N. TORFS, “De huwelijksvermogensrechtelijke benadering van de levensverzekering in de nieuwe wet op de 
landverzekeringsovereenkomst”, in Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (ed), Bijzondere 
overeenkomsten, Brussel, Kluwer, 1993, p.22. 
96

 Als referentiepunt geldt het budget van het gemiddeld gezin in dezelfde socio-professionele categorie: N. 
TORFS, “De levensverzekering en het huwelijksvermogensrecht. Het gelijkheidsbeginsel geschonden”, T.Not. 
2000, p.232; N. TORFS, “De individuele levensverzekering en de groepsverzekering: nieuwe economische 
situatie, nieuwe juridische aanpak?”, in F. BUYSSENS (eds.), Echtscheiding door onderlinge toestemming, Brugge, 
Die Keure, 2002, p.55, voetnoot 1; J. BAEL, “Artikel 124 van de wet landverzekeringsovereenkomst in het licht 
van de recente rechtspraak”, T.Not. 2004, p.664, voetnoot 10 en 11; C. SIMON, “Droit à la prestation assurée à 
l’échéance du contrat”, in J.-L. LEDOUX en L. RAUCENT (eds.), Droit notarial de l’assurance-vie. Aspects 
patrimoniaux. Aspects fiscaux, Louvain-la-Neuve, Academia, 1989, p.373; Raad van State in het advies bij 
wetsontwerp, Parl. St., Kamer, 1586/1, 1990-91, p.188. 
97

 W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “De levensverzekering in het familiaal vermogensrecht”, T.Not. 2006, 
p.615-616; J. GERLO, “Huwelijksvermogensrecht”, in Handboek voor familierecht, nr.2, Brugge, Die Keure, 2001, 
p.134. 
98

 W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “De levensverzekering in het familiaal vermogensrecht”, T.Not. 2006, 
p.617. 
99

 B. DUBUISSON, “Les nouveaux produits d’assurance-vie face au droit. La fin des privilèges?”, TBBR 1997, 
p.342, 346-348 en 359; H. CASMAN, “Enkele suggesties voor het opstellen van huwelijkscontracten met keuze 
voor een gemeenschapsstelsel”, in Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (ed.), De evolutie in 
huwelijkscontracten, Brussel, Bruylant, 1995, p.44-45; C. SIMON, “Droit à la prestation assurée à l’échéance du 
contrat”, in J.-L. LEDOUX en L. RAUCENT (eds.), Droit notarial de l’assurance-vie. Aspects patrimoniaux. Aspects 
fiscaux, Louvain-la-Neuve, Academia, 1989, p.373. 
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te worden beschouwd. 100  Anderzijds wordt er, door de uniforme regeling m.b.t. 

levensverzekeringen, onvoldoende aandacht geschonken aan de eigen finaliteit of aard van 

de verzekeringscontracten die door gehuwden worden afgesloten.101 Want afhankelijk van 

de keuze voor een ‘echte’ levensverzekering of een ‘zuiver’ beleggingsproduct, zullen de 

verzekeringsprestaties eigen of gemeenschappelijk zijn van de begunstigde.102 

 

1.2.2.ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF VAN 26 MEI 1999103 

79. Reeds sedert 1997 werd er o.a. door DUBUISSON104 gewezen op de ongeoorloofde 

discriminatie tussen echtgenoten gehuwd onder het gemeenschapsstelsel naargelang ze hun 

spaarverrichtingen tot stand brachten via levensverzekeringen of andere spaarinstrumenten. 

Het is dit punt van kritiek, dat werd voorgelegd aan het Arbitragehof (nu Grondwettelijk 

Hof). 

 

(1)  FEITEN  

80. Op 30 april 1998 kreeg het vredegerecht van Namen105 te maken met een lastige zaak. 

Een onder het gemeenschapsstelsel gehuwd echtpaar had leningen afgesloten met als doel 

het gezamenlijk verwerven van een landbouwbedrijf; de man had daarbij – ten gunste van 

zichzelf – als waarborg, een gemengde levensverzekering afgesloten tot terugbetaling van 

deze gemeenschappelijke lening. De premies voor deze levensverzekering werden betaald 

met geld uit het gemeenschappelijk vermogen (o.a. de opbrengsten van de 
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 G. BAETEMAN, H. CASMAN en J. GERLO, “Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (1989-1995)”, 
TPR 1996, p.276-277. 
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 H. CASMAN, “Levensverzekering en huwelijk”, in X, Familiaal vermogensrecht. Notariële Actualiteit 2002 
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2008, nr.2, p.12; W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “De levensverzekering in het familiaal vermogensrecht”, 
T.Not. 2006, p.618; J.L. RENCHON, “Assurance-vie, pensions complémentaires et régime matrimonial”, in B. 
DUBUISSON en P. JADOUL, L’asssurance-vie et les pensions complémentaires, Bruxelles, Bruylant, 2006, p.41. 
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 Arbitragehof nr. 54/99, 26 mei 1999, BS 18 augustus 1999, 30783; RW 1999-2000, p.295; De Verz. 1999, 
p.475, noot Y.-H. LELEU en D. SCHUERMANS; EJ 2000, p.22, noot F. BUYSSENS; JLMB 1999, p.1456; Rev.not.b. 
1999, p.710; Rev trim.dr fam. 1999, p.691; T.Not. 2000, p.257, noot N. TORFS; TBH 1999, p.849, noot K. 
TERMOTE; H. CASMAN, “Levensverzekering en huwelijk”, De Verz. 2001, nr.335, p.230; Y.-H. LELEU, “Assurance-
vie et planification patrimoniale”, in Notarieel Congres 2007 – A l’automne de ma vie – In de herfst van mijn 
leven, Brussel, Larcier, 2007, p.45-47. 
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 B. DUBUISSON, “Les nouveaux produits d‟assurance-vie face au droit. La fin des privilèges?”, TBBR 1997, 
p.346-347. 
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 Vred. Namen 30 april 1998, Div. Act. 1998, p.108. 
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landbouwexploitatie). Bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar werd een kapitaal aan de 

landbouwer uitgekeerd, dat volgens artikel 127 WLVO een eigen goed is van die man. Later 

ontstonden er bij het landbouwerskoppel echtelijke moeilijkheden en vroeg de vrouw aan 

de vrederechter van Namen om te beslissen dat het uitgekeerde kapitaal in het 

gemeenschappelijk vermogen zou vallen. Opdat hij een vonnis zou kunnen vellen, richtte de 

vrederechter zich tot het Grondwettelijk Hof. 

 

(2)  PREJUDICIËLE VRAGEN 

 

81. De vrederechter van Namen stelde drie prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk 

Hof.106 Ten eerste vroeg hij zich af of de artikelen 127 en 128 WLVO geen schending van het 

gelijkheidsbeginsel uitmaakten ten aanzien van echtgenoten gehuwd onder een 

gemeenschapsstelsel. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen 

levensverzekeringen aangegaan wegens overlijden en gemengde levensverzekeringen die 

een kapitaal uitkeren aan één echtgenoot. Vervolgens maakte hij de bemerking of er geen 

sprake was van discriminatie tussen de echtgenoten. De ene krijgt namelijk via financiering 

van de premies door gemeenschappelijke gelden, een eigen goed waar de andere geen 

aanspraak kan op maken. Ten derde vroeg hij of de verschillende regeling van de artikelen 

127 en 128 WLVO voor en na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, een strijdigheid kon 

inhouden met het gelijkheidsbeginsel. 

 
(3)  UITSPRAAK VAN HET GRONDWETTELI JK HOF  

82. De ‘benadeelde’ vrouw gaf zich niet zomaar gewonnen. Ze argumenteerde dat haar 

redenering volledig aansloot bij andere rechtspraak die stelde dat de artikelen 127 en 128 

indruisten tegen de logica van het gemeenschapsstelsel. Een discriminatie speelde zich 

volgens haar af tussen de echtgenoot die een voordeel kreeg uit spaargelden die gezamenlijk 
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 Arbitragehof nr. 54/99, 26 mei 1999, BS 18 augustus 1999, 30783; RW 1999-2000, p.295; De Verz. 1999, 
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waren opgebouwd, en de andere echtgenoot die niks kreeg. De wetgever beging ook een 

fout door enerzijds geen onderscheid te maken tussen de klassieke levensverzekeringen en 

de gemengde levensverzekeringen en anderzijds niet te voldoen aan de gewettigde 

verwachtingen van de echtgenoot die bescherming zoekt in het gemeenschapsstelsel.107 

83. Daar lijnrecht tegenover stond de mening van de ministerraad. Omtrent artikel 127 werd 

door de wetgever duidelijk gekozen voor een ‘eigen karakter’ op grond van hun 

economische bestemming van het voorzien in het levensonderhoud, ongeacht het type van 

levensverzekering. Artikel 128 is gegrond op het principe van de schenking. Er werd 

geargumenteerd dat de betaling van de premies door de gemeenschap, een schenking is 

waarvoor geen vergoeding verschuldigd is. 108 

 

84. Misschien wel dankzij de redenering van de eiseres, oordeelde het Grondwettelijk Hof 

dat de artikel 127, 128 en 148, §3 WLVO het gelijkheidsbeginsel schenden doordat zij tot 

gevolg hebben dat, “wanneer twee echtgenoten gemeenschap van goederen hebben en één 

van beiden een levensverzekering heeft aangegaan om de goede afloop van de terugbetaling 

van gemeenschappelijke leningen te waarborgen en, nadat die terugbetaling is gedaan, een 

kapitaal op te leveren indien de verzekeringnemer een overeengekomen leeftijd zou 

bereiken, dat kapitaal eigen is en slechts aanleiding geeft tot vergoeding indien de 

premiebetalingen die ten laste van het gemeenschappelijk vermogen zijn gedaan, kennelijk 

de mogelijkheden ervan te boven gaan”.109 Een onvoorwaardelijke kwalificatie van de 

verzekeringsuitkering als een eigen goed, werd discriminerend bevonden. 

85. Het Grondwettelijk Hof stelde vast dat indien de inspanningen van voorzorg eerder tot 

uiting was gekomen door de aankoop van effecten of andere spaartegoeden, deze 

gemeenschappelijk waren.110 Aldus is het onderscheid tussen de echtgenoten naargelang de 
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manier waarop ze hun spaarverrichtingen verwezenlijken, bij gebrek aan redelijke 

verantwoording, discriminerend en strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet111. 

 

86. Bijgevolg moet het statuut van de uitgekeerde kapitalen volgens het eigen of 

gemeenschappelijk karakter van de premies bepaald worden.112 

 

(4)  TOEPASSING SGEBIED VAN HET ARREST  

Analoog aan de uitspraak van het Hof? 

87. Dit arrest doet een hele reeks vragen rijzen. In de volgende alinea’s gaan we dieper in op 

het toepassingsgebied, de draagwijdte en de rechtsleer betreffende dit mijlpaal arrest. 

88. Het Hof deed uitspraak over het statuut van het kapitaal dat bij leven en tijdens het 

bestaan van de huwelijksgemeenschap werd uitgekeerd, ingevolge een individuele 

gemengde levensverzekering die tijdens het huwelijk was afgesloten door één van de 

echtgenoten ten gunste van zichzelf en waarvan de premies met gemeenschapsgeld werden 

gefinancierd. 

 

89. We vragen ons af, of de artikelen 127 en 128 WLVO ook in ander gevallen, zoals bij een 

overlijdensverzekering, ongrondwettelijk bevonden moeten worden.113  Zoals over vele 

dingen, is men het ook hier niet over eens in de rechtsleer. De meerderheid stelt dat er een 

onderscheid moet gemaakt worden tussen de levensverzekeringsproducten naargelang hun 
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aard. 114  Zo krijgen we te maken met het concept zuivere en gemengde 

levensverzekeringen.115  

 

90. Bij zuivere levensverzekeringen wordt enkel een kapitaal uitgekeerd op het ogenblik van 

overlijden van de verzekerde persoon, dergelijke verzekering strekt tot dekking van het risico 

van overlijden en bescherming van de langstlevende echtgenoot.116 Anderzijds zijn er de 

gemengde levensverzekeringen, de zogenaamde spaarverrichtingen. 117  Het zijn 

levensverzekeringen, waarbij een kapitaal uitbetaald wordt bij het bereiken van een 

bepaalde datum of van een bepaalde leeftijd, ofwel bij overlijden vóór die bepaalde datum 

of leeftijd.  

91. Blijkbaar kan het spaarkarakter van dergelijke levensverzekeringen herkend worden aan 

de hand van een aantal elementen.118 Men moet uitkijken naar een beperking van het risico 

op financieel verlies, de vrijheid die de verzekeringsnemer heeft bij het begroten en betalen 

van de premies, de mogelijkheid van afkoop, de link met de terugbetaling van een 

gemeenschappelijke lening, het vermogen waarmee de premies betaald werden en ook naar 

het bestaan van het stelsel op het moment van opeisbaar worden van de 

verzekeringsprestatie. 119  Aangaande deze kenmerkende elementen, bestaat er geen 

eenvormigheid. Zo stelt LELEU als bijkomend criteria, dat naast de voorafgaande objectieve 
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 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr. 2, p.13-14; A. 
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elementen, ook naar de bedoeling van de echtgenoten moet gekeken worden. Doch dit 

wordt niet algemeen aanvaard; zowel BAEL als BUYSSENS vinden dit, gelet op het gegeven 

dat de wil van de echtgenoten buiten een aktewijziging van het huwelijksvermogensstelsel 

geen invloed heeft op het karakter van een goed, een ‘bevreemdend’ criterium.120 Als laatste 

element betreffende deze kenmerkende elementen, haal ik de mening van BINON en 

DUBUISSON aan. Zoals reeds in het eerste deel van deze masterproef besproken, stellen zij 

dat een levensverzekering pas ‘echt’ of zuiver is, indien voldaan is aan de voorwaarde van 

het kanscontract. Zij zullen bepaalde levensverzekeringen, zoals deze met een uitgesteld 

kapitaal, (in tegenstelling tot andere rechtsgeleerden)121 als echte levensverzekeringen 

kwalificeren waarop de regels van de WLVO van toepassing zijn.122  

92. De verschillende rechtsleer schuift verschillende criteria naar voor, die leiden tot 

verschillende kwalificaties123. Het zou niet slecht zijn moest iedereen gelijklopende criteria 

hanteren, dit zou de rechtszekerheid ten goede komen. 

 

93. Wie een gemengde levensverzekeringsovereenkomst onderschrijft, heeft – in 

tegenstelling tot bij een zuivere levensverzekeringsovereenkomst – niet enkel tot doel om 

zich tegen het risico van overlijden te verzekeren, maar wil ook een aanvullend inkomen 

opbouwen aan de hand van beleggingen die de vorm van een levensverzekering 

aannemen.124 Aldus vallen de zuivere levensverzekeringen volgens de meerderheidsopinie 

blijvend onder de WLVO en dus buiten de draagwijdte van het arrest, maar vallen de 

gemengde levensverzekeringen – die de facto spaarverrichtingen zijn – des te meer onder 

het toepassingsgebied van het arrest. 125  Groepsverzekeringen, pensioenverzekeringen, 

levensverzekering met het oog op de reconstructie van het kapitaal van een lening en 

                                                      
120

 J.BAEL, “Artikel 124 van de Landverzekeringsovereenkomst in het licht van de recente rechtspraak”, T. Not. 
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 Zie de uitspraak van Rb. Brussel 1 september 2003 en Luik 3 februari 2003: zie pagina 9-11. 
124

 W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “De levensverzekering in het familiaal vermogensrecht”, T.Not. 2006, 
p.625, nr.19. 
125

 W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “De levensverzekering in het familiaal vermogensrecht”, T.Not. 2006, 
p.622; A. VANDEWIELE en B. MEESTERS, “De levensverzekering in het notariaat”, Not.Fisc.M. 2008, nr.8, p.248; 
Gent 28 juni 2007, T.Not. 2009, p.553; Gent 4 maart 2004, NJW 2004, p.847, noot G. VERSCHELDEN. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

42 
 

schuldsaldoverzekeringen ondergaan hetzelfde lot. 126  In het kader van gemengde 

levensverzekeringen zijn de artikelen 127 en 128 discriminerend bevonden, zodat deze 

artikelen daar absoluut geen toepassing meer vinden en men genoodzaakt is om terug te 

vallen op de regels uit het huwelijksvermogensrecht (art.1405, °4 BW).127 

 

94. Naast de strikte interpretatie van het arrest door de meerderheid in de rechtsleer, is er 

ook tevens een minderheid die een andere stelling naar voor schuift. Deze minderheid128 die 

het arrest (te) ruim interpreteert, is voorstander om de artikelen 127 en 128 WLVO in alle 

gevallen als discriminerend te beschouwen. Want ze redeneert dat enkel de kwalificatie als 

gemeenschappelijk de logica van het gemeenschapsstelsel respecteert, dat elke benadeling 

van stiefkinderen zo kan uitgesloten worden en dat er op die manier een eenvormigheid 

tussen het burgerlijk en fiscaal recht tot stand wordt gebracht.129 

 

95. Een apart geval in de rechtsleer, is de visie van CASMAN.130 In tegenstelling tot wat 

voorafgaand werd besproken vanuit verzekeringsrechtelijk oogpunt, gaat zij uit van een 

huwelijksvermogensrechtelijke benadering. Met heel haar redenering gaat zij nog een stap 

verder dan de uitspraak van het Hof, waar de verzekeringsregeling niet werd uitgesloten. 

Het louter huwelijksvermogensrechtelijk probleem moet via het huwelijksvermogensrecht 

worden opgelost. Voor de kwalificatie van de verzekeringsprestatie maakt zij daarom geen 

gebruik van de artikelen 127 en 128 WLVO en zoekt zij niet naar de (moeilijke) kenmerken 

van een spaarverrichting. Dit alles resulteert in de integrale uitschakeling van de WLVO bij de 

kwalificatie van het statuut van het kapitaal. De idee van het gemeenschapsstelsel is dat het 

bijdraagt in de lasten van het huwelijk en voorziet in de opbouw van een spaarvermogen. 
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Naast de eigen vermogens, beschikt het dus over een ‘bijzonder bestemmingsvermogen’.131 

Op grond van artikel 1432 BW is er dan ook een vergoeding aan de gemeenschap 

verschuldigd, als er voor de verkrijging van eigen goederen gemeenschapsgelden werden 

gebruikt. Ter versterking van het gemeenschappelijk karakter, springt ook het vermoeden 

van gemeenschap naar voor (art.1405, °4 BW). Bijgevolg is het kapitaal dat tijdens het 

huwelijk zal worden uitgekeerd volgens de regels van het huwelijksvermogensrecht een 

gemeenschappelijk goed, tenzij het met eigen gelden werd opgebouwd (art.1400, °5 BW) of 

voortkwam uit een schenking (art.1399 BW). 

 

(5)  GEVOLGEN VAN HET ARR EST 

Statuut van het kapitaal? 

96. Een arrest van het Grondwettelijk Hof heeft een relatief gezag van gewijsde. Dergelijke 

arresten strekken zich niet enkel uit tot het rechtscollege dat de prejudiciële vraag stelde, 

maar ook tot andere rechtscolleges die uitspraak doen in die zaak. Rechtscolleges die 

uitspraak doen in een andere zaak met dezelfde problematiek, moeten de zaak niet opnieuw 

voorleggen aan het Grondwettelijk Hof. Zij kunnen oordelen overeenkomstig dit arrest; 

indien ze een ander oordeel willen vellen, dienen ze echter opnieuw een prejudiciële vraag 

aan het Hof te stellen.132  

 

97. Door dit arrest heeft de levensverzekering heel wat prestige verloren, als instrument bij 

uitstek voor vermogensplanning. 

 

98. Nogmaals; op levensverzekeringen die binnen de draagwijdte van het arrest vallen, zijn 

de artikelen 127 en 128 WLVO niet van toepassing. Maar wat is dan het statuut van de 

uitgekeerde verzekeringsprestaties? De opties zijn duidelijk; ofwel is het kapitaal eigen, 
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ofwel is het gemeenschappelijk en indien het een eigen goed betreft, is er een vergoeding 

aan het gemeenschappelijk vermogen verschuldigd. Maar we krijgen hier spijtig genoeg te 

maken met een wederkerend fenomeen: het Grondwettelijk Hof sprak zich in zijn arrest van 

26 mei 1999 niet uit over deze vraag. Het merendeel van de rechtsleer onderschrijft de 

stelling dat het uitgekeerd kapitaal gemeenschappelijk is.133 

99. Hieruit volgt dat wanneer het kapitaal van een levensverzekering met spaarfinaliteit – 

waarvan de premies met gelden uit het gemeenschappelijk vermogen werden gefinancierd – 

bij vervaldag en vóór de ontbinding van het stelsel wordt uitgekeerd, dit in het 

gemeenschappelijk vermogen valt, ongeacht of deze bedongen is ten gunste van de 

verzekeringsnemer zelf of ten gunste van zijn echtgenoot. Hetzelfde geldt voor 

voorschotten, afkoopwaarden, of de andere financiële voordelen uit de levensverzekering, 

en die tijdens het stelsel zijn ontvangen.134  

100. Verzekeringsprestaties uit een levensverzekeringscontract afgesloten vóór of tijdens het 

huwelijk – waarbij de premies werden betaald met eigen vermogen van de 

verzekeringsnemer – zijn eigen. 135  Bijkomend zal het eigen vermogen van de 

verzekeringsnemer een vergoeding verschuldigd zijn aan de gemeenschap – wanneer 

premies van een voorhuwelijkse levensverzekering tijdens het stelsel met 

gemeenschappelijke gelden werden betaald – ten belope van de door de gemeenschap 

betaalde premies.136 Dit alles, onder voorbehoud van herwaardering op grond van artikel 

1435 BW. 

101. Een minderheidsstrekking in de rechtsleer verdedigt het onderscheid dat moet gemaakt 

worden tussen het ‘eigen’ kapitaal samengesteld vóór het huwelijk en het 

gemeenschappelijk kapitaal dat vergaard is tijdens het huwelijk.137 
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102. De hypothese waarbij het gemeenschapsstelsel – door echtscheiding of scheiding van 

tafel en bed – ontbonden wordt tijdens de duurtijd van de levensverzekeringsovereenkomst, 

brengt de problematiek van de afkoop met zich mee. Een onderscheid tussen het 

afkooprecht en de afkoopwaarde, dringt zich op. Krachtens artikel 114 WLVO is het 

afkooprecht exclusief recht van de verzekeringsnemer. De afkoopwaarde wordt daarentegen 

als gemeenschappelijk beschouwd.138 De levensverzekeringsovereenkomst blijft eigendom 

van de verzekeringsnemer, daarom is hij de afkoopwaarde verschuldigd aan de ontbonden 

gemeenschap.139 

Anticipeer op de toekomst. 

103. Talrijke discussies kunnen vermeden worden door ervoor te zorgen dat ze niet kunnen 

ontstaan. Maak duidelijke afspraken en leg ze vast, dit kan gebeuren door – bijvoorbeeld in 

het huwelijkscontract of de regelingsakte van een echtscheiding door onderlinge 

toestemming – duidelijk te bepalen wat de status van de uitkering van een 

levensverzekering zal zijn.140 Hierin kan men redelijk ver gaan, op grond van artikel 129 

WLVO kan met uitdrukkelijk afwijken van de verzekeringswet en regelingen treffen die in 

strijd zijn met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof.141 

 

(6)  LEVENSVERZEKERING IN  HET VOORDEEL VAN DE MEDE -ECHTGENOOT  

104. Het Grondwettelijk Hof kreeg in 1999 te maken met een zaak waarbij slechts één 

echtgenoot de levensverzekering had afgesloten ten gunste van zichzelf. De vraag kan dus 
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gesteld worden of de regeling van de WLVO kan blijven gelden wanneer een echtgenoot een 

levensverzekering aangaat ten gunste van zijn mede-echtgenoot. 

105. Algemeen wordt aangenomen dat de regelingen met betrekking tot de verzekeringswet 

van toepassing zijn, ook voor de echtgenoten gehuwd onder het gemeenschapsstelsel. 

 

106. Doch, in de rechtsleer gaan een aantal rechtsgeleerden nog een stap verder. In 

sommige opzichten is het, ook volgens mij, billijk om te stellen dat het uitgekeerd kapitaal 

eigen is. Dit houdt in dat, zelfs al wordt het kapitaal uitgekeerd tijdens het stelsel – ongeacht 

of de premies gefinancierd werden met gemeenschapsgelden –, dit toch eigen is zonder een 

vergoedingsplicht aan het gemeenschappelijk vermogen. Voor dergelijke stelling staat de 

‘begiftiging’ centraal in de levensverzekering, waardoor er sprake is van een onrechtstreekse 

schenking.142 

 

107. Anderen trekken de redenering van het Hof dan weer volledig door naar de hier 

behandelde hypothese waarbij de mede-echtgenoot het kapitaal tijdens het stelsel 

uitgekeerd krijgt. Er wordt dan geen rekening gehouden met een eventueel 

begunstigingsmotief en het uitgekeerd kapitaal is gemeenschappelijk.143 

 

2. ERFRECHT 

108. In het kader van een vermogensoverdracht, is het vaak de bedoeling van de erflater dat 

bepaalde erfgenamen worden onterfd. In het verleden bood de levensverzekering hier de 

kans toe, maar ook toen was het geen sluitende techniek. Thans zou onterven via de 
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levensverzekeringsovereenkomst niet meer mogelijk zijn. Met behulp van rechtspraak en 

rechtsleer onderzoek ik de situatie vóór de uitspraken van het Grondwettelijk Hof, de 

arresten van het Grondwettelijk Hof en wat de gevolgen daarvan op erfrechtelijk vlak zijn. 

 

2.1.RECHTEN VAN DE ERFGENAMEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER 

109. Om de erfrechtelijke basisbegrippen van ‘inbreng’ en ‘inkorting’ duidelijk te maken, 

grijp ik terug naar een voorbeeld uit de praktijk.144 

 

‘Inbreng’ beoogt gelijkheid tussen erfgenamen. 

110. Indien de schenking gebeurt als voorschot op erfdeel aan de erfgerechtigde, moeten de 

geschonken goederen op het ogenblik van het overlijden van de schenker worden 

ingebracht (art. 843 ev. BW). In dergelijk geval wil de schenker dat de geschonken goederen 

verrekend worden, aangezien hij zijn erfgenamen op voet van gelijkheid wil behandelen. De 

schenker kan ook de bedoeling hebben gehad om aan een bepaalde persoon goederen te 

schenken bovenop zijn erfdeel, dit moet uitdrukkelijk gekwalificeerd worden als een 

schenking buiten erfdeel (met vrijstelling van inbreng).145 Inbreng – van de waarde van de 

roerende goederen op het moment van de schenking – gebeurt door minder ontvangst (art. 

868 BW). 

111. Stel, Piet – vader van twee kinderen Jan en Emma – heeft een vermogen van 100.000 

euro. De dag voor zijn overlijden schenkt hij een bedrag van 40.000 euro aan Emma, 

ingevolge blijft er nog 60.000 euro van zijn vermogen over. Krachtens artikel 843 BW is een 

schenking aan iemand die ook erfgenaam is, een ‘voorschot op erfenis’. Dergelijk voorschot 

moet ‘ingebracht’ worden, waardoor de schenking aan de erfgenaam wordt ‘teruggedraaid’. 

Samen met haar schenking van 40.000 euro, krijgt Emma nog 10.000 euro uit het vermogen 

van Piet en krijgt Jan 50.000 euro uit het vermogen. 
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‘Inkorting’ garandeert bescherming van de reservataire erfgenamen.  

112. Bij de begunstiging van een derde die geen wettige erfgenaam is of van een wettige 

erfgenaam begunstigd met vrijstelling van inbreng, moet een deel van de afkoopwaarde of 

van het uitgekeerd kapitaal opgenomen worden in de fictieve massa. Dit onderzoekt of de 

wettige erfgenamen minimaal krijgen waar ze recht op hebben (art. 920 ev. BW).146 

113. Het is mogelijk dat Jan in een notariële schenkingsakte of pacte adjoint bepaalt dat 

Emma 40.000 euro krijgt ‘met vrijstelling van inbreng’ en dus ‘buiten erfdeel’. In die 

hypothese heeft Emma nog recht op de ene helft en Jan op de andere helft van die 60.000 

euro. Emma zou dan in totaal 70.000 euro krijgen en Jan zou zich tevreden moeten stellen 

met 30.000 euro uit het vermogen van Piet. Maar hier is het verhaal nog niet gedaan, we 

moeten nog steeds rekening houden met het burgerrechtelijk principe van de ‘inkorting’. 

Emma en Jan zijn als kinderen van de overleden Piet, reservataire (bevoorrechte) 

erfgenamen. Als gevolg mag de schenking aan Emma (met vrijstelling van inbreng), er niet 

toe leiden dat Jan minder dan 1/3de van de nalatenschap – verhoogde met de gedane 

schenking – zou erven. Wat erop neerkomt dat Jan recht heeft op minstens 1/3de van 

100.000 euro, zijnde 33.333 euro en dat Emma 3.333 euro aan Jan moet terugbetalen. 

 

114. Er moet inbreng of inkorting gebeuren van het deel dat de normale voorzorgsmaatregel 

overschrijdt of van het deel dat meer is dan de uitvoering van een natuurlijke verbintenis. 

 

115. Wanneer de verzekerde – die tevens de verzekeringsnemer is – overlijdt, worden de 

verzekeringsprestaties opeisbaar. Indien in het levensverzekeringscontract geen aanwijzing 

van de begunstigde gebeurde, indien de aanwijzing van de begunstigde geen gevolg kreeg of 

indien de begunstiging herroepen is en er tevens geen subsidiaire begunstigde werd 

aangewezen, komt de verzekeringsprestatie iure hereditario toe aan de verzekeringsnemer 

of zijn nalatenschap (art. 107 BW). Aangezien de verzekeringsprestatie dan in de 

nalatenschap van de verzekeringsnemende erflater zal vallen, kan er tussen de erfgenamen 
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in principe geen conflict rijzen. 147  Als daarentegen wel een bepaalde of bepaalbare 

begunstigde werd aangewezen, los van het feit of deze al dan niet erfgerechtigde van de 

verzekeringsnemer is, krijgt de begunstigde een iure proprio op de verzekeringsprestatie.148 

Indien de begunstigingsaanwijzing tevens ‘ten kosteloze titel’ gebeurde, is gebleken dat de 

levensverzekering een onrechtstreekse schenking kan zijn.149 Burgerrechtelijk komt dit goed 

uit voor de erfgenamen die de inbreng van de geschonken goederen kunnen vorderen en 

voor de reservataire erfgenamen die indien nodig de inkorting van de schenking kunnen 

vragen. 

 

2.1.1.DE PROBLEMATIEK VÓÓR HET ARREST VAN 26 JUNI 2008: DE 

ONVERENIGBAARHEID VAN DE WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN 

MET HET ERFRECHT 

116. In het kader van deze masterproef, wordt het vermogen doorgegeven via een 

levensverzekeringsovereenkomst. De vraag die er gesteld wordt is, hoe de voorgaande 

erfrechtelijke regels van inbreng en inkorting zich verhouden tot de premiebetaling en 

uitkering van kapitalen, bij een door de erflater afgesloten levensverzekeringsovereenkomst 

ten voordele van een begunstigde.  

 

117. De WLVO wijkt met zijn artikel 124 af van de erfrechtelijke principes van inbreng en 

inkorting. Het artikel bepaalt namelijk dat “in geval van overlijden van de 

verzekeringsnemer, premies die hij heeft betaald, niet aan inbreng of inkorting onderworpen 

zijn, behalve voor zover het betaalde kennelijk buiten verhouding staat tot zijn 

                                                      
147

 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr. 2, p.15; C. DE 
GEYTER, “Levensverzekeringen – schenkingsrecht – erfrecht”, T.Not. 2006, p.609. 
148

 N. LABEEUW, “Schenking van een levensverzekering – Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof 
dd. 26 juni 2008”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, p.286; D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. 
DU MONGH, School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die 
Keure, 2010, p.73; C. DE GEYTER, “Levensverzekeringen – schenkingsrecht – erfrecht”, T.Not. 2006, p.609. 
149

 N. LABEEUW, “Schenking van een levensverzekering – Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof 
dd. 26 juni 2008”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, p.284-286; W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “Levensverzekering en pensioenen in de 
notariële praktijk”, in L. WEYTS en C. CASTELEIN (eds.), Capita selecta notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers, 
2006, p.280; D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH, 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
p.72. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

50 
 

vermogenstoestand, in welk geval de inbreng of de inkorting het bedrag van de opeisbare 

prestaties niet mag overschrijden”.  

118. In concreto betekent dit dat de voordelen uit de levensverzekeringsovereenkomst voor 

de begunstigde van de erflater niet in rekening moeten worden gebracht bij de 

burgerrechtelijke regeling van de nalatenschap.150 Het principe is dat zowel de betaalde 

premies als de uitgekeerde verzekeringsprestaties, buiten de vereffening en verdeling van de 

nalatenschap vallen en dat ze niet moeten worden meegerekend bij de samenstelling van de 

fictieve massa.151 Belangrijk is dat zij daardoor ook niet moeten worden ingebracht of 

ingekort. 

119. Op dit principe maakt de wet één uitzondering; wanneer de premies ‘buiten verhouding 

staan tot de vermogenstoestand van de verzekeringsnemer’, geldt het recht van inbreng of 

inkorting wel. Met andere woorden, de begunstigde zal wat hij gekregen heeft moeten 

aanrekenen op zijn erfdeel of zal het moeten terugkeren aan de massa. 

 

120. Het gunstregime dat aan een levensverzekeringsovereenkomst wordt verleend door 

artikel 124 WLVO geldt enkel indien het uitgekeerde kapitaal iure proprio en ten kosteloze 

titel werd bekomen door een aangewezen begunstigde. 152  Daaruit volgt dat, als de 

levensverzekering werd onderschreven uit voorzienigheid of in uitvoering van een 

natuurlijke verbintenis, er geen sprake is van een schenking en dus ook niet van inbreng of 

inkorting. CASMAN153 stelt dat er een gewettigde voorzienigheid of aanvaardbare natuurlijke 

verbintenis aanwezig is, indien de begunstigde zich kan beroepen op het bestaan van een 

familiale of affectieve band met de overledene. Deze band moet het bestaan van het recht 

op de hulp verantwoorden en die hulp moet in verhouding staan tot de behoeften van de 
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begunstigde én de mogelijkheid van de verzekeringsnemer om hierin te voorzien. Een 

voorbeeld van een gerechtvaardigd recht op hulp, is de hulp in hoofde van de langstlevende 

echtgenoot op grond van het primair huwelijksrecht. 

121. Een levensverzekering afgesloten onder bezwarende titel valt bijgevolg buiten het 

toepassingsgebied van artikel 124 WLVO. 

 

122. Aldus kreeg de verzekeringsnemer de kans door zijn schenking vermogensbestanddelen 

over te dragen die het beschikbaar deel van de erfgenamen konden aantasten of de 

gelijkheid tussen die erfgenamen doorbreken en daardoor een deel van het vermogen 

buiten de nalatenschap te laten vallen. Dit bijzonder statuut is te verantwoorden in het 

kader van de idee van een levensverzekering als normale daad van voorzorg. Indien de 

erflater een verzekering afsloot met het oog op het voorzien in levensonderhoud van de 

begunstigde, gebeurde er slechts een beperkte verarming van het vermogen doordat er 

periodiek een redelijke premie betaald werd. Daarom werd artikel 124 WLVO aanvaardbaar 

geacht. Dit is meestal het geval bij ‘klassieke’ levensverzekeringen, maar zoals reeds 

aangetoond zijn levensverzekeringen met een spaar- en beleggingselement sterk in opmars. 

Daarom kan de vraag gesteld worden of het voordelig mechanisme uit artikel 124 WLVO 

voor de begunstigde, in het geval van de ‘nieuwe’ levensverzekeringen ook nog te 

verantwoorden is.154  Want thans worden er voor de financiering van het spaar- of 

beleggingsproduct grote sommen aan de nalatenschap onttrokken, waardoor nu 

substantiële vermogensbestanddelen worden overgedragen buiten de idee van voorzorg. 

Bijgevolg wordt de bescherming ex artikel 124 WLVO van de begunstigde, moeilijk 

verzoenbaar met het principe van ‘de bescherming van de erfrechtelijke reserve’ en kan er 

misbruik van het artikel gemaakt worden om bepaalde reservataire erfgenamen te 

onterven.155 
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123. Indien de levensverzekeringovereenkomst onder de toepassing van artikel 124 WLVO 

valt, is het voor de erfgenamen moeilijk om hier iets tegen te doen. Het wetsartikel biedt 

weliswaar enige bescherming, maar de verhaalsmogelijkheden worden beperkt tot de 

gevallen waarbij de premies ‘kennelijk buiten verhouding staan tot de vermogenstoestand 

van de verzekeringsnemer’. Ten eerste is hun recht op inbreng of inkorting beperkt tot de 

betaalde premies. Ze kunnen geen aanspraak maken op het uitgekeerd kapitaal, dat nooit 

deel heeft uitgemaakt van het vermogen van de overleden verzekeringsnemer. Ten tweede 

komt niet de gehele premie in aanmerking voor inbreng of inkorting, maar slechts wat 

‘kennelijk buiten verhouding tot de vermogenstoestand’ is.156 De bescherming artikel 124 

WLVO op die manier te bieden had, werd door rechtsleer en rechtspraak onvoldoende 

geacht. 

 

124. Als we de regeling uit de verzekeringswet proberen te doorgronden, worden er in het 

algemeen een aantal opmerkingen gegeven bij artikel 124 WLVO. Een punt van kritiek 

handelt over het gegeven dat de premiefinanciering slechts aanleiding geeft tot de techniek 

van inbreng of inkorting wanneer de rechter van oordeel is dat de premie ‘kennelijk buiten 

verhouding’ is. De vraag wat ‘kennelijk buiten verhouding tot de vermogenstoestand van de 

verzekeringsnemer’ is, behoort tot de soevereine beoordeling van de rechter.157 Eerst en 

vooral dient gewezen te worden op het feit dat de beoordeling van de rechter gebeurt op 

grond van de betaalde premies en niet op basis van het uitgekeerd kapitaal. Vervolgens 

dient volgens DE GEYTER158 bij de beoordeling rekening gehouden te worden met de 

contributieve mogelijkheden van de verzekeringsnemer en dit gelet op zijn professionele, 

sociale en familiale omgeving. Dat er slechts een eenmalige betaling van de premie 

gebeurde, volstaat dan ook niet om te besluiten tot een overdreven karakter van de premie 

en de financiering van de premies door inkomsten, volstaat daarentegen niet om het 
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overdreven karakter dan de premies uit te sluiten. 159 Naar analogie met de Franse 

cassatierechtspraak van 23 november 2004 kan echter gespecificeerd worden dat men over 

gaat tot beoordeling van het ‘kennelijk buiten verhouding’ zijn tot de vermogenstoestand, 

op het moment van het betalen van de premies en niet op het moment van overlijden en dit 

ten opzichte van de leeftijd, de gezondheidstoestand en tevens met de patrimoniale en 

familiale situatie van de verzekeringsnemer in gedachten.160 

 

125. In het {arrest van het Hof van Beroep van Bergen van 29 november 2006}161 had een 

getrouwde bejaarde dame een levensverzekering afgesloten in het voordeel van haar zus. 

Na haar overlijden betwiste de echtgenoot de uitkering van het kapitaal, hij verzocht de 

levensverzekering te herkwalificeren tot een beleggingsproduct omwille van de afwezigheid 

van overlijdenskapitaal. Het hof wees uiteindelijk dit verzoek af, maar oordeelde wel dat de 

eenmalig betaalde premie ‘kennelijk buiten verhouding’ was tot de vermogenstoestand van 

de overleden vrouw. Daarom oordeelde het hof dat de premie moest worden ingebracht in 

de nalatenschap. 

126. Het feit dat het Hof niet over is gegaan tot herkwalificatie ligt in de geest van de 

heersende idee in rechtspraak en rechtsleer. Ook hier vermijd men de toepassing van het 

artikel WLVO, weliswaar niet door herkwalificatie, maar door de vaststelling van het 

overdreven karakter van de premiebetaling in vergelijking tot de vermogencapaciteit op het 

moment van de financiering van de premie door de overleden dame. Opmerkelijk in deze 

uitspraak, is het gegeven dat de rechter besloot tot inbreng van het volledige premiebedrag. 

Dit in tegenstelling tot de tekst van artikel 124 WLVO waar tot inbreng dient te worden 

overgegaan ‘voor zover’ de premies kennelijk buiten verhouding staan tot de 

vermogenstoestand van de verzekeringsnemer. Kortom, enkel het overdreven gedeelte zou 

moeten worden ingebracht.162 Volgens de mening van VAN EESBEECK en VEREYCKEN gaat 
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 H. CASMAN, “L’assurance-vie au regard du droit de donations et du droit successoral”, in B. DUBUISSON en P. 
JADOUL (eds), L’assurance-vie et les pensions complémentaires, Brussel, Bruylant, 2006, p.90. 
160

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.43, voetnoot 58. 
161

 Bergen 29 november 2006, De Verz. 2007, nr.2, p.220, noot C. DEVOET; M. ISENBAERT, “Tak 21- en tak 23-
verzekeringen: geen minimumkapitaal vereist, Fiscoloog, nr.1052, p.12; P. VAN EESBEECK, 
“Beleggingsverzekeringen: nieuwe rechtspraak inzake diskwalificatieproblematiek”, Life & Benefits Cahier 2007, 
nr.2, p.4. 
162

 M. PUELINCKX-COENE, “Het moeilijke huwelijk tussen erfrecht en levensverzekeringen”, TEP 2005, p.302. 
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het Hof hier een stap te ver en is het ‘overdreven’ om meteen de ‘eerste euro’ als ‘kennelijk 

overdreven’ te beschouwen.163 

 

127. Gezien de strenge beschermingscriteria van artikel 124 WLVO en de onmogelijke 

toepassing naar analogie met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 1999, 

probeerde de rechtsleer en de rechtspraak de vaak onbillijke gevolgen van artikel 124 WLVO 

te vermijden door bepaalde levensverzekeringen te herkwalificeren tot spaarproducten.164 

Ook de erfgenamen deden hun duit in het zakje tegen de toepassing van het artikel 124 

WLVO en probeerden de rechtbank tot herkwalificatie van de 

levensverzekeringsovereenkomst in een spaarproduct te overtuigen, want dan zou de 

overeenkomst niet langer onder het toepassingsgebied van de WLVO vallen en kon ze 

onderworpen worden aan de regels van het gemeenrechtelijk schenkings- en erfrecht.165 

 

128. Aangaande de toepassing van de regelen omtrent inbreng, is er niet zo overvloedig veel 

rechtspraak in België. Vooral de arresten van het Hof van Beroep van Bergen en Luik 

springen in het oog. 

129. {Arrest van het Hof van Beroep te Luik van 3 februari 2003} 166  Zoals reeds 

aangehaald167 gaat het hier over een gemengde levensverzekering met een eenmalige 

financiering van de premie voor een bedrag van 800.000 BEF, waarbij de 
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 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.43-44, voetnoot 59. 
164

 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.18; D. LEROY en 
B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH, School voor 
postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, p.75-80; N. 
LABEEUW, “Schenking van een levensverzekering – Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 26 
juni 2008”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 
2009, p.287; C. SCHILDERMANS, “Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 en artikel 124 WLVO: 
duidelijk en toch niet duidelijk!”, De Verz. 2009, nr.367, p.127. 
165

 J. BAEL, “Artikel 124 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, in het licht van recente rechtspraak”, 
T.Not. 2004, p.667; Y.-H. LELEU, “La mise en oeuvre par le notaire et le juge du nouveau statut de certaines 
prestations d’assurance-vie entre les époux communs en biens”, in J. LEDOUX en D. STERCKX (eds.), Mélanges 
offertes à Roland De Valkeneer, Brussel, Bruylant, 2000, p.351-352; N. TORFS, “De levensverzekering en het 
huwelijksvermogensrecht. Het gelijkheidsbeginsel geschonden”, T.Not. 2000, p.231; B. DUBUISSON, “Les 
nouveaux produits d’assurance-vie face au droit. La fin des privilèges?”, TBBR 1997, p.432. 
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 Luik 3 februari 2003, Rev.not.b. 2003, p.218; De Verz. 2003, nr.344, p.580, noot C. DEVOET; JLMB 2003, 
p.1045, noot J. SACE;  JT 2003, p.386, noot Y.-H. LELEU; contra: A. HUYGHE en M. ISENBAERT, “Schijnt Franse zon 
ook voor Belgische levensverzekeringen”, Fiscoloog 2004, nr.963,p.1; J. RUYSSEVELDT en A. VAN ZANTBEEK, 
“Levensverzekeringsrecht. Herkwalificatie van levensverzekeringen”, Life & Benefits Cahier 2005, nr.2, p.5. 
167

 Zie pagina 9. 
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verzekeringsneemster bij leven een bedrag zou ontvangen of haar dochter de 

verzekeringsprestatie zou uitgekeerd krijgen bij overlijden van haar moeder vóór het 

verstrijken van de voorziene termijn. Het andere ‘benadeelde’ kind van de 

verzekeringsneemster vorderde de inbreng van de levensverzekeringsprestatie, maar de 

rechtbank van eerste aanleg van Namen wees in een vonnis van 23 oktober 2001 deze 

vordering af op grond van artikel 124 WLVO. In zijn arrest van 3 februari 2003 

herkwalificeerde het hof van beroep van Luik evenwel de gemengde levensverzekering als 

een spaarcontract met een beding ten gunste van een derde, waardoor artikel 124 WLVO 

niet meer kon worden toegepast. Dit beding vormde volgens het Hof een onrechtstreekse 

schenking, dat onderworpen was aan de regels van inbreng in de nalatenschap van de 

verzekeringsneemster (art.843 BW). 

130. {Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 1 september 2003}168 In 

deze zaak had de erflater tijdens zijn leven drie Tak 23-levensverzekeringscontracten 

afgesloten – telkens met eenmalige betaling van de premie – waarbij zijn partner als 

begunstigde was aangewezen. Na zijn overlijden werd door de erfgenamen een vordering 

ingesteld tegen de verzekeringsmaatschappij tot uitkering van de tegenwaarde van de 

polissen, en tegen de partner tot uitkering van het belegde bedrag. Ook hier 

herkwalificeerde de rechtbank van eerste aanleg het levensverzekeringscontract, met name 

een Tak 23-verzekering, als een beleggingsovereenkomst. In het vonnis van de rechtbank 

van Brussel kwam het artikel 124 WLVO niet eens ter sprake, maar ook hier diende als 

gevolg een toepassing gemaakt te worden van de burgerrechtelijke regels van inbreng in de 

nalatenschap. 

 

131. In de zijlijn van deze uitspraken van het arrest van het hof van beroep van Luik en het 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, dient een opmerking gemaakt te 

worden omtrent het verbod van erfovereenkomsten.169 Krachtens artikel 1130, lid 2 BW 

geldt er een verbod van overeenkomsten met betrekking tot de toekomstige 
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 Rb. Brussel, 1 september 2003, De Verz. 2004, p.116, noot H. SCHILTZ; zie pagina 3. 
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K. VANDENBERGHE, “Levensverzekering en erfrecht”, NjW 2011, nr.236, p.110; Mechelen 12 januari 2011, 
NjW 2011, nr.236, p.110; J. BAEL, “Artikel 124 van de wet landverzekeringsovereenkomst in het licht van de 
recente rechtspraak”, T.Not. 2004, p.677-678. 
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nalatenschap.170  Een levensverzekeringsovereenkomst wordt principieel gezien als een 

beding ten gunste van een derde, waarbij de verzekeraar zich verbindt t.a.v. die derde.171 De 

verzekeringsnemer bindt zichzelf niet, dus hier kan geen sprake zijn van een overeenkomst 

betreffende zijn toekomstige nalatenschap. Aangezien het door de verzekeraar uitgekeerde 

bedrag niet behoort tot de toekomstige nalatenschap van de verzekeringsnemer, verbindt 

de verzekeraar zich niet tot die toekomstige nalatenschap. In het geval van een traditionele 

verzekering is er dus geen sprake van een inbreuk op het verbod van artikel 1130, lid 2 BW. 

Maar indien een levensverzekeringsovereenkomst geherkwalificeerd wordt tot een 

spaarcontract of een beleggingsovereenkomst, waarbij de gelden of beleggingen wel nog 

deel uitmaken van het vermogen van de verzekeringsnemer bij diens overlijden, dan wordt 

er wel bedongen met betrekking tot de toekomstige nalatenschap van de 

verzekeringsnemer.172 Ingevolge valt de overeenkomst dat de gelden of beleggingen worden 

uitgekeerd aan een derde begunstigde, onder het verbod van artikel 1130, lid 2 BW indien er 

sprake is van de toekenning van ‘louter eventuele rechten’173. 174 Het kapitaal dat door de 

verzekeraar wordt uitgekeerd valt dan in de nalatenschap van de verzekeringsnemer. 

 

132. In het eerste deel van deze masterproef hebben we reeds de evolutie in de rechtspraak 

en rechtsleer besproken inzake de problematiek van de herkwalificatie van 

levensverzekeringsovereenkomsten. Hieruit bleek dat men gekant was tegen dergelijke 

herkwalificatie van een levensverzekeringsovereenkomst. 175  Ook de Commissie van 

Verzekeringen volgde die mening in zijn advies van 18 februari 2005176 en gaf twee mogelijke 

alternatieven. Het voorstel dat door de meerderheid van de leden gevolgd werd, hield in dat 

artikel 124 WLVO zou behouden blijven met precisering van het toepassingsgebied en het 

andere voorstel stelde dat premies aan inkorting zouden worden onderworpen van zodra er 
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 Artikel 1130 BW stelt dat: “Toekomstige zaken kunnen het voorwerp van een verbintenis uitmaken. Men 
kan echter een nalatenschap die nog niet is opengevallen, niet verwerpen en evenmin omtrent zodanige 
nalatenschap enig beding maken, zelfs niet met toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft, tenzij in 
de gevallen bij de wet bepaald”. 
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 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, “Verbintenissenrecht”, Leuven, Acco, 2001, p.146. 
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 M. PUELINCKX-COENE, “Het moeilijke huwelijk tussen erfrecht en levensverzekeringen”, TEP 2005, p.326. 
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 J.BAEL, “De tontinebedingen en bedingen van aanwas in het licht van het verbod van bedingen betreffende 
toekomstige nalatenschappen”, Liber amicorum Christian De Wulf, Brugge, Die Keure, 2003, p.3-16. 
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 De onrechtstreekse schenking in het arrest van het Hof van Beroep van Luik is dan nietig. 
175

 Zie pagina 5 ev.  
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 DOC C/2004/6, te raadplegen op de website van CBFA. 
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een aantasting van de reserve zou zijn, zonder de vereiste ‘kennelijk overdreven’ te zijn. 

Aangaande de inbreng zou men dan kunnen veronderstellen dat de vrijgevigheid buiten 

erfdeel gebeurde.177 

 

133. Vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof meende een strekking in de rechtsleer reeds 

dat er de mogelijkheid bestond om in navolging van het arrest van 26 mei 1999, artikel 124 

WLVO in strijd met de artikels 10 en 11 van de Grondwet te bevinden.178 Dit door enerzijds 

te steunen op ‘een objectief criterium dat redelijk verantwoord is’ volgens het Arbitragehof 

en anderzijds door de bevinding dat ‘artikel 124 WLVO in het geval van een 

levensverzekeringsovereenkomst de vorderingen tot inbreng of inkorting uitsluit, ook 

wanneer de levensverzekeringsovereenkomst een technisch anders geformuleerde 

spaarvorm is’.179 

 

134. Om dit deel af te ronden kan dus gesteld worden dat artikel 124 WLVO enkel 

bescherming gaf aan de benadeelde erfgenamen indien zij konden bewijzen dat de premies 

‘kennelijk buiten verhouding’ tot de vermogenstoestand van de erflater stonden of de 

rechtbank konden overtuigen tot herkwalificatie van de levensverzekering in een spaar- of 

beleggingsproduct, zodat de regels van de WLVO buiten spel werden gezet. Deze 

bescherming werd – in het licht van de ‘nieuwe’ levensverzekeringen – onvoldoende geacht. 

Doch moest de toen huidige stand van het artikel 124 WLVO blijvend toegepast worden, tot 

de wetgeving daarin verandering zou brengen.180 
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 R.-L. RENCHON, “La Cour d’arbitrage et le statut des assurances sur la vie dans le droit des régimes 
matrimoniaux – Proposition pour une réforme législative globale”, Rev.trim.dr.fam. 2000, p.30. 
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 J.BAEL, “Artikel 124 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, in het licht van recente rechtspraak”, T. 
Not. 2004, p.669-670; R. BARBAIX, “Erfrechtelijke aspecten van de (onrechtstreekse) schenking via een 
begunstiging in een levensverzekering. De debatten heropend?”, in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over 
Erven. Liber Amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, p.77; C. DE GEYTER, 
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 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.18. 
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2.1.2.ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF VAN 26 JUNI 2008 

135. De in de rechtsleer181 aangekondigde dood van artikel 124 WLVO werd bevestigd door 

het arrest van het Grondwettelijk Hof op 26 juni 2006.182 

 

(1)  FEITEN  

136. De zaak183 die aanleiding had gegeven tot de procedure voor de verwijzingsrechter, 

betrof een geval waarin een moeder van drie kinderen een Tak 23-levensverzekering had 

afgesloten, met een eenmalige betaling van de premie en twee van de drie kinderen als 

begunstigden. Het hof van beroep van Gent diende zich in het kader van een vereffening-

verdeling van de nalatenschap van de moeder, uit te spreken over een ‘KBC Life Invest Plan’ 

van het type Tak 23-levensverzekering. De niet begunstigde geïntimeerde die zich benadeeld 

voelde door deze schenking, vorderde in hoofdorde de bevestiging van het bestreden vonnis 

van eerste aanleg van de rechtbank te Brugge. In dat vonnis werd beslist tot een 

herkwalificatie van de verzekeringsovereenkomst, die daardoor niet meer onder de 

uitzonderingsregel viel, maar wel aanleiding gaf tot inbreng van het uitgekeerd kapitaal. In 

ondergeschikte orde vorderde de geïntimeerde artikel 124 WLVO ongrondwettelijk te 

bevinden. 
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 W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “Levensverzekeringen en pensioenen in de notariële praktijk”, in L. WEYTS 
en C. CASTELEIN (eds.), Capita selecta notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers, 2006, p.303; R. BARBAIX, 
“Erfrechtelijke aspecten van de (onrechtstreekse) schenking via een begunstiging in een levensverzekering”, in 
F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over erven. Liber Amicorum Mieken Peulinnckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 
2006, p.65 ev. 
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 GwH 26 juni 2008, arrest nr. 96/2008, BS 3 september 2008, 46098.  
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 G. DEKNUDT, “Artikel 124 Landverzekeringswet strijdig bevonden met artikelen 10 en 11 Grondwet”, 
Nieuwsbrief Notariaat oktober 2008, nr.14, p.1; D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het 
erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH, School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, 
vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, p.80; C. SCHILDERMANS, “Het arrest van het Grondwettelijk Hof 
van 26 juni 2008 en artikel 124 WLVO: duidelijk en toch niet duidelijk!”, De Verz. 2009, nr.367, p.125. 
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(2)  PREJUDICIËLE VRAAG –  DE RESERVE  

137. Het hof van beroep van Gent184 stelde uiteindelijk een prejudiciële vraag aan het 

Grondwettelijk Hof: 

“Schendt artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat dit artikel ertoe leidt dat, ingeval van een 

spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde levensverzekering, de reserve 

niet kan worden ingeroepen, ook wanneer het levensverzekeringscontract een technisch 

anders geformuleerde spaarvorm is, waar indien de spaarinspanning van de erflater veeleer 

tot uiting was gekomen door de aankoop van effecten of andere spaartegoeden, de reserve 

wel kan worden ingeroepen, men met andere woorden wel een vordering tot inkorting kan 

instellen?” De Gentse rechter stelde de vraag of het gerechtvaardigd was om de regels van 

inbreng en inkorting verschillend toe te passen naargelang een begiftiging al dan niet werd 

gerealiseerd via een levensverzekeringsovereenkomst. M.a.w. of het gerechtvaardigd was 

dat het uitgekeerd kapitaal van een levensverzekeringsovereenkomst buiten de erfenis viel, 

terwijl dat niet het geval was voor andere technieken van vrijgevigheid. 

 

(3)  UITSPRAAK  

138. Het Grondwettelijk Hof oordeelde als volgt185: “Artikel 124 van de Wet van 25 juni 1992 

op de landverzekeringsovereenkomst schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

zoverre het ertoe leidt dat, in geval van een spaarverrichting door de erflater in de vorm van 

een gemengde levensverzekering, de reserve niet kan worden aangevoerd ten aanzien van 

het kapitaal.” 

 

139. In lijn met het arrest van 26 mei 1999, beslist het Grondwettelijk Hof hier dat artikel 124 

WLVO in strijd is met de Grondwet, want het gemaakte erfrechtelijke onderscheid tussen de 
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 Gent 10 mei 2007, BS 29 juni 2007. 
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 GwH 26 juni 2008, arrest nr. 96/2008, BS 3 september 2008, 46098; TBH 2008, nr.9, p.757, noot K. TERMOTE; 
T.Not. 2008, nr.12, p.584, noot C. SCHOCKAERT; RW 2008-09, p.44; JT 2008, nr.6325, p.601, noot Y.-H. LELEU en 
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RGAR 2008, nr.14450, noot P. MOREAU; For.ass. 2008, nr.89, p.189, noot C. SCHILDERMANS; Rec.gén.enr.not. 
2008, nr. 8, p.312, noot G. RASSON; Rev.trim.dr.fam. 2008, nr.3, p.1065. 
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levensverzekering en een andere spaarvorm is discriminerend. 186  In geval van een 

spaarverrichting door de verzekeringsnemer in de vorm van een gemengde 

levensverzekeringsovereenkomst kan de reserve niet worden aangevoerd ten aanzien van 

het kapitaal en is er dus geen sprake van inbreng of inkorting; maar indien de 

levensverzekering in feite een spaar- of beleggingsovereenkomst zou zijn geweest, dan 

speelt het erfrecht wel en maakt het uitgekeerd kapitaal in principe wel deel uit van het 

vermogen van de erflater, dit in tegenstelling tot de bepaling ex artikel 121 WLVO.187  

 

140. Aldus bestaat er volgens het Hof geen objectieve en redelijke verantwoording om de 

begunstigden van een levensverzekeringsovereenkomst anders te behandelen dan de 

begunstigden van een andere techniek van vrijgevigheid, zoals een schenking. 

 

(4)  PRECIEZE D RAAGWIJDTE  VAN HET ARREST  VAN HET GRONDWETTELI JK HOF  

141. Het Hof heeft zich niet duidelijk uitgesproken over het toepassingsgebied van haar 

arrest. Merk dan ook op dat er omtrent deze toepassingsproblematiek heel wat vragen 

rijzen. Dit alleen al door de manier waarop het Hof gevat werd in de prejudiciële vraag, 

waardoor zij enkel een antwoord op die vraag diende te formuleren. Zo heeft de prejudiciële 

vraag en dus ook het arrest het over ‘spaarverrichtingen in de vorm van een gemengde 

levensverzekering’, maar wat wordt daarmee bedoeld en kan dit ruimer toegepast 

worden?188 Verder lijkt het Hof het niet al te strikt te nemen met de termen ‘inbreng’ of 

‘inkorting’ en breidt het zijn toepassing uit naar het niveau van het uitgekeerd kapitaal, 

terwijl artikel 124 WLVO het duidelijk heeft over de betaalde premie(s), daardoor is het niet 

duidelijk wat het voorwerp van de schenking is.189 Er dringen zich enkele nuanceringen en 

verduidelijkingen op: 
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 A. VANDEWIELE en B. MEESTERS, “De levensverzekering in het notariaat”, Not.Fisc.M. 2008, p.263; D. LEROY 
en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), School voor 
postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, p.80. 
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 A. VANDEWIELE en B. MEESTERS, “De levensverzekering in het notariaat”, Not.Fisc.M. 2008, p.264. 
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 D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
p.81-85. 
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 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.45, voetnoot 61. 
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a. “Spaarverrichting in de vorm van een gemengde levensverzekering” 

142. Uit het dictum van het arrest kan worden afgeleid dat enkel de 

levensverzekeringsovereenkomst die als schenking moet worden gekwalificeerd opnieuw ter 

sprake komt bij de vereffening-verdeling van de nalatenschap. 190  De 

Levensverzekeringsovereenkomsten die een rechtshandeling ten bezwarende titel uitmaken, 

blijven dus buiten schot. 191  Maar welke levensverzekeringsovereenkomst kan dan als 

schenking gekwalificeerd worden? 

 

143. In de rechtsleer maakt men steeds het onderscheid tussen de ‘klassieke’ zuivere 

levensverzekeringen en de verzekeringen die in feite een spaarverrichting zijn.192 Enkel dit 

laatste type van verzekering valt buiten de toepassing van artikel 124 WLVO193 en ingevolge 

het arrest van het Grondwettelijk Hof binnen de draagwijdte van de uitspraak. Als 

onderscheidingscriterium gebruikt de rechtsleer daarvoor de vraag naar het al dan niet 

aleatoir karakter van de verzekering.  

144. Het arrest omvat zeker de spaarverrichtingen in de vorm van een gemengde 

levensverzekering, maar is het toepassingsgebied van het arrest nog ruimer en omvat het 

ook die levensverzekeringsovereenkomsten die geen levensverzekeringsovereenkomst 

uitmaken in de zin van de WLVO? 194 De spaarverrichting staat centraal, dus niet enkel 

spaarverrichtingen in de vorm van een gemengde levensverzekeringsovereenkomst, maar 

alle levensverzekeringsovereenkomsten die een spaar- of beleggingsfinaliteit hebben vallen 

onder de toepassing van het arrest. De niet-gemengde klassieke 

levensverzekeringsovereenkomsten en schenking door middel van een 
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 J. DU MONGH, “Levensverzekering en het erfrecht na het arrest  van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 
2008”, RW 2008-2009, p.1250. 
191

 D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
p.81. 
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 W. PINTENS en P. VAN DEN ABEELE, “Levensverzekeringen en pensioenen in de notariële praktijk”, in L. WEYTS 
en C. CASTELEIN (eds.), Capita selecta notarieel recht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2006, p.287; F. 
BOUCKAERT, “De landverzekeringswet in verhouding tot het huwelijksvermogensrecht en erfrecht”, De Verz. 
2005, nr.353, p.640. 
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 J. BAEL, “Artikel 124 van de wet landverzekeringsovereenkomst in het licht van de recente rechtspraak”, 
T.Not. 2004, p.667, voetnoot 20. 
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 C. SCHILDERMANS, “Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 en artikel 124 WLVO: duidelijk en 
toch niet duidelijk!”, De Verz. 2009, nr.367, p.131. 
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levensverzekeringsovereenkomst op voorschot van erfdeel, vallen niet onder het 

toepassingsgebied van dit arrest.195 

 

145. Belangrijk daarbij is de bedoeling van de partijen – en niet het al dan niet aleatoir 

karakter – te kennen, om tot een onderscheid tussen de verschillende overeenkomsten te 

komen.196 Het Hof geeft in zijn overweging aan dat er moet gekeken worden naar de 

voorzorgsgedachte in hoofde van de verzekeringsnemer, waardoor we kunnen bevestigen 

dat het uitzonderingsregime van artikel 124 WLVO wel nog gerechtvaardigd is voor zover de 

begunstiging via een levensverzekeringsovereenkomst wordt verricht vanuit het oogpunt 

van een normale daad van voorzorg en ze slechts een beperkte verarming van het vermogen 

van de verzekeringsnemer zou inhouden.197 

 

146. Er kan dus gesteld worden dat de ongrondwettelijkheid afhankelijk is van de aard van 

de verrichting en de bedoeling van de verzekeringsnemer, dit geeft ruimte voor 

interpretatie.198 

 

b. Voorwerp van de schenking 

147. Voor een levensverzekering die een spaarfinaliteit heeft, is het gemeen recht van 

toepassing. In de mate dat de begunstiging een schenking uitmaakt, is een volgende 

belangrijke vraag deze naar het voorwerp van de schenking, aangezien daarop de inbreng of 

                                                      
195

 Mechelen 12 januari 2011, NjW 2011, nr.236, p.110. 
196

 Mechelen 12 januari 2011, NjW 2011, nr.236, p.110; contra: C. SCHOCKAERT, “Artikel 124 van de Wet op de 
Landverzekeringsovereenkomst ongrondwettelijk verklaard: een analyse”, T.Not. 2008, nr. 12, p.610. 
197

 Zie overwegingen B.6.3 ev. van het arrest; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, “Inleiding 
tot het familiaal vermogensrecht”, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2002, p.139; H. COUSY, “Over de 
kwalificatie van levensverzekeringscontracten en de rol die daarin wordt gespeeld door het begrip van 
kanscontract”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Knelpunten kanscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2004, 
p.124; N. LABEEUW, “Arrest Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 – Wat valt nog onder het toepassingsgebied 
van artikel 124 Wet Landverzekeringsovereenkomst?”, Nieuwsbrief Successierechten 2009, nr.2-3, p.1-7; N. 
LABEEUW, “Schenking van een levensverzekering – Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 26 
juni 2008”, in W. PINTENS, J. DU MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 
2009, p.288-289; G. DEKNUDT, “Artikel 124 Landverzekeringswet strijdig bevonden met artikelen 10 en 11 
Grondwet”, Nieuwsbrief Notariaat  2008, nr.14, p.3. 
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 G. DEKNUDT, “Artikel 124 Landverzekeringswet strijdig bevonden met artikelen 10 en 11 Grondwet”, 
Nieuwsbrief Notariaat 2008, nr.14, p.2-4. 
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inkorting van toepassing zal zijn. Moet men uitgaan van de betaalde premie(s) of van het 

uitgekeerd kapitaal?199 

 

148. Kenmerkend voor een levensverzekering is dat het vermogen van de schenker wordt 

verarmd ten belope van de premies die worden gestort ter uitvoering van de 

levensverzekeringsovereenkomst en dat het vermogen van de begiftigde zich verrijkt met 

het uitgekeerd kapitaal.200 De moeilijkheid ligt erin dat niet hetzelfde bestanddeel van het 

ene vermogen naar het andere overgaat. 

 

149. Algemeen kunnen we in de rechtsleer twee strekkingen onderscheiden. Bepaalde 

rechtsgeleerden menen dat het voorwerp van de schenking duidelijk in het arrest van het 

Grondwettelijk Hof vermeld werd.201 In zijn dispositief heeft het Hof het nadrukkelijk over 

het ‘kapitaal’. Wellicht is dit een bewuste keuze van het Hof om discussies – zoals bij het 

arrest van 26 mei 1999 omtrent de omvang van de vergoeding – te vermijden. Het Hof gaat 

uit van een spaarverrichting en het is het opgebouwd spaarvermogen dat volgens de animus 

donandi van de verzekeringsnemer wordt onttrokken aan zijn erfgenamen om te schenken 

aan zijn begunstigde.202 Indien de begunstigde evenwel zou onderworpen worden aan het 

gemeen recht, zou de inbreng en inkorting daarentegen spelen t.a.v. het kapitaal.203 Als 

laatste argument voor deze strekking, wil ik vermelden dat de begunstigde door de 
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 C. SCHILDERMANS, “Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 en artikel 124 WLVO: duidelijk en 
toch niet duidelijk!”, De Verz. 2009, nr.367, p.129; G. DEKNUDT, “Artikel 124 Landverzekeringswet strijdig 
bevonden met artikelen 10 en 11 Grondwet”, Nieuwsbrief Notariaat 2008, nr.14, p.4. 
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 D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
p.82; R. BARBAIX, “Erfrechtelijke aspecten van de (onrechtstreekse) schenking via een begunstiging in een 
levensverzekering. De debatten heropend?”, in F. SWENNEN en R. BARBAIX (eds.), Over Erven. Liber Amicorum 
Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, p.72-73. 
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 (Vóór het arrest:)R. BARBAIX, “Erfrechtelijke aspecten van schenking via levensverzekering”, in Liber 
Amicorum Mieken Peulinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, p.75; N. LABEEUW, “Schenking van een 
levensverzekering – Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 26 juni 2008”, in W. PINTENS, J. DU 

MONGH en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2009, Antwerpen, Intersentia, 2009, p.290. 
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 E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Arrêt de la Cour Constitutionelle du 26 juin 2008: l’article 124 du Code des 
assurances malmené”, Actualité du droit de la famille 2008, nr.8, p.156-159; J. DU MONGH, “Levensverzekering 
en erfrecht na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008”, RW 2008-2009, p.1242-1254. 
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 D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
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verzekeringsnemer als gevolg van de begunstigingsaanwijzing, een schuldvordering krijgt op 

de verzekeraar. Het voorwerp van deze schuldvordering is het uitgekeerd kapitaal.204 

150. Nochtans blijkt de voorgaande visie niet uit het motiverend gedeelte van het arrest, 

waar het Hof oordeelt dat de inbreng of inkorting enkel betrekking kan hebben op de 

premies die betaald werden ter uitvoering van de levensverzekeringsovereenkomst.205 Ook 

in de rechtsleer is er een tweede strekking die de premie(s) als voorwerp van de schenking 

aanduidt.206 In deze context dient het artikel 121 WLVO in aanmerking genomen te worden; 

dit artikel geeft de begiftigde een eigen recht op de verzekeringsprestaties, daardoor heeft 

het kapitaal nooit tot het vermogen van de verzekeringsnemer behoord en kan het ook niet 

weggeschonken worden. Bovendien is het doel van de techniek van inbreng of inkorting het 

wedersamenstellen van de nalatenschap en alleen de betaalde premies kunnen daarvoor in 

aanmerking genomen worden, aangezien zij geleid hebben tot de verarming van het 

vermogen van de verzekeringsnemer.207 Als laatste middel tot overtuiging, heeft ook artikel 

124 WLVO het over de betaalde premie(s).208 

 

c. Enkel ongrondwettelijk ten aanzien van de inkorting? 

151. We stellen vast dat het Grondwettelijk Hof enkel de ongrondwettelijkheid heeft 

vastgesteld in de mate dat ‘de erfrechtelijke reserve niet kan worden ingeroepen’. De 
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 Brussel 29 juni 2010, Rec.gén.enr.not. 2010, nr.7, p.285, noot L. STAS. 
205

 Overweging B.6.1. 
206

 I. VERHULST, “Kan een erfgenaam de Landverzekeringswet naast zich neerleggen en zich beroepen op het 
Burgerlijk Wetboek om rechten te verkrijgen op een levensverzekering?”, TFR 2009, nr.353, p.47.  
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 J. DU MONGH, “Levensverzekering en erfrecht na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008”, 
RW 2008-09, p.1253; E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Arrêt de la Cour constitutionelle du 26 juin 2008: l’article 124 du 
Code des assurances malmené”, Act.dr.fam. 2008, p.166-167; N. LABEEUW, “Arrest Grondwettelijk Hof van 26 
juni 2008 – Wat valt nog onder het toepassingsgebied van artikel 124 Wet Landverzekeringsovereenkomst?”, 
Nieuwsbrief Successierechten 2009, nr. 2-3, p.6; F. BUYSSENS en Y.-H. LELEU, “De levensverzekering tussen 
echtgenoten gehuwd onder gemeenschapsstelsel”, in H. CASMAN en M. VAN LOOK (eds.), 
Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, p.7; C. DE WULF, “Levensverzekeringsovereenkomsten, 
huwelijksvermogensrecht en erfrecht – Enkele aandachtspunten”, in J. ROGGE (ed.), Levensverzekeringen en 
giften, De Verz. 2008, dossier nr.14, p.106. 
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 B. DUBUISSON, “L’assurance-vie dans le droit des libéralités et des successions”, RGAR 1986, p.11107 en 
11121; D. LEROY en B. VERDICKT, “Actuele ontwikkelingen in het erfrecht”, in W. PINTENS en J. DU MONGH (eds.), 
School voor postacademische juridische vorming 2009-2010, vormingsonderdeel 55, Brugge, Die Keure, 2010, 
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ongrondwettelijkheid slaat bijgevolg enkel op de afbreuk die artikel 124 WLVO kan doen aan 

het beschermingsmechanisme van de inkorting.209 

152. Volledig in lijn met de prejudiciële vraag heeft het Hof het in zijn dictum over ‘de 

reserve’ en dus over de vordering tot inkorting. Maar de casus die aanleiding had gegeven 

tot de prejudiciële vraag, handelde nochtans over een schenking op voorschot van erfdeel 

en dus over de problematiek van inbreng. Zoals reeds aangehaald, neemt het Hof het niet al 

te strikt met zijn gebruik van de termen inbreng of inkorting.210 

 

153. Op het moment van deze uitspraak leek het weinig waarschijnlijk dat het Hof zou 

oordelen tot schending van de Grondwet in geval van inkorting en niet in geval van 

inbreng.211 Dat zou neerkomen op een verschillende behandeling van de reservataire 

erfgenamen enerzijds en alle andere erfgenamen anderzijds. Toch poneerde men al dat een 

verschillende benadering van de (on)grondwettelijkheid niet geheel uitgesloten was.212 Een 

nieuwe prejudiciële vraag moest hier uitsluitsel over geven. 

 

2.1.3.CONCLUSIE NA  HET ARREST VAN 28 JUNI 2008 

‘De identiteitscrisis van de levensverzekering’213 

154. Hoewel een arrest van het Grondwettelijk Hof een relatief gezag van gewijsde heeft en 

enkel de rechter bindt die de prejudiciële vraag heeft gesteld of die in dezelfde zaak 

uitspraak doet, zullen ook andere rechters zich naar dit arrest schikken.214 Ook voor 
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notarissen lijkt het aangewezen dat ze de vereffening-verdeling opstellen conform het arrest 

van het Grondwettelijk Hof.215 

 

155. De uitspraak van dit arrest kan summier samengevat worden. Bij zuivere 

levensverzekeringsovereenkomsten die nog onder het toepassingsgebied van de WLVO 

vallen, moet de afkoopwaarde of de uitgekeerd verzekeringskapitaal in twee delen worden 

opgesplitst. Het deel dat overeenstemt met de normale voorzorgsmaatregel of dat de 

uitvoering is van een natuurlijke verbintenis, is vrij van inbreng en inkorting. Het andere deel 

overstijgt de idee van voorzorg en is wel onderworpen aan de techniek van inbreng en 

inkorting. Verzekeringen met een spaarfinaliteit, die niet onderworpen zijn aan de WLVO, 

moeten zich schikken naar de gemeenrechtelijke regels van inbreng en inkorting.216  

 

156. In het voormelde arrest maakt het Grondwettelijk Hof een einde aan de techniek om via 

levensverzekeringen het erfrecht van uw wettelijke erfgenamen uit te hollen.217 Want artikel 

124 WLVO dat de uitkering van de verzekeringsprestatie buiten de nalatenschap laat vallen, 

is strijd bevonden met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Bij spaarverrichtingen in de 

vorm van een gemengde levensverzekering zal de premie of het kapitaal immers aan 

inkorting onderworpen worden. Bijgevolg heeft het artikel 124 WLVO aan belang ingeboet 

en geldt zijn regeling enkel nog voor de ‘klassieke’ levensverzekeringen aangegaan met de 

idee van voorzorg zonder dat die levensverzekeringsovereenkomst een spaar- of 

belegginsfinaliteit zou inhouden.218 
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2.1.4.ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF VAN 16 DECEMBER 2010 

157. Bij het arrest van 16 december 2010 heeft het Grondwettelijk Hof zich, na het arrest van 

26 juni 2008, voor een tweede keer over het ondertussen beruchte artikel 124 WLVO 

uitgesproken. 219  Beide arresten behandelen echter een verschillend aspect van de 

erfrechtelijke behandeling van de begunstiging ten kosteloze titel via levensverzekering. Het 

voorgaand besproken arrest van 26 juni 2008 behandelde het voorwerp van inkorting en dit 

recent arrest van 16 december 2010 behandelt de vraag of de begunstiging een schenking 

op voorschot of een schenking buiten erfdeel uitmaakt.220 

 

(1)  FEITEN  

158. De feiten die de prejudiciële vraag vooraf gingen, kunnen kort als volgt worden 

samengevat 221 : De erflaatster had tijdens haar leven een ‘Free Invest Plan’ 

levensverzekeringsovereenkomst afgesloten. Zij zelf was begunstigde bij leven en haar 

dochter werd begunstigde bij overlijden. Door het overlijden van de erflaatster vóór 

vervaldag van de levensverzekeringsovereenkomst, kreeg haar dochter de 

verzekeringsprestatie uitgekeerd. De notaris was in het kader van de vereffening-verdeling 

van de nalatenschap van mening dat de dochter de uitgekeerde verzekeringsprestatie moest 

inbrengen in de nalatenschap van haar overleden moeder. Ook de echtgenoot van de 

overleden erflaatster eiste dat de dochter de uitkering zou inbrengen in de nalatenschap, 

steunend op het argument dat de levensverzekering eigenlijk een spaaroperatie was die een 

onrechtstreekse schenking inhield ten gunste van de dochter. In ondergeschikte orde 

vorderde de man dat er een prejudiciële vraag zou worden gesteld aan het Grondwettelijk 

Hof. 
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 G. DEKNUDT en S. SEYNS, “De begunstiging onder kosteloze titel via levensverzekering: het Grondwettelijk 
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STAS, “Observations: L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ne serait en fin 
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(2)  PREJUDICIËLE VRAAG  

159. In zijn vonnis van 22 maart 2010 stelde de Rechtbank van Eerste aanleg van Luik de 

volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof222:  

“Schendt artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat die bepaling ertoe leidt dat, ingeval van een 

spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde levensverzekering, de 

inbreng niet kan worden aangevoerd, ook wanneer het levensverzekeringscontract een 

technisch anders geformuleerde spaarvorm is, terwijl, indien de spaarinspanning van de 

erflater tot uiting was gekomen door de aankoop van effecten of andere spaartegoeden, de 

inbreng zou kunnen worden aangevoerd, en met andere woorden wel een vordering tot 

inbreng zou kunnen worden ingesteld?”223 

 

160. De onderliggende gedachte kwam erop neer dat indien een erflater bij leven een 

begunstigde bevoordeeld, de andere erfgenamen geen inbreng kunnen vorderen indien het 

gaat over het kapitaal van een levensverzekering, terwijl zij dat wel zouden kunnen eisen 

indien het voordeel een andere vorm had aangenomen. Bijkomend wordt er in feite een 

verschil gemaakt tussen enerzijds de begunstigden die bevoordeeld worden door een 

schenking in de vorm van een levensverzekering en niet verplicht zijn tot inbreng, en 

anderzijds begunstigden die niet bevoordeeld worden door een schenking in de vorm van 

een levensverzekering en wel verplicht zijn tot inbreng. 

 

(3)  UITSPRAAK  

161. Bij arrest van 16 december 2010 beantwoordde het Grondwettelijk Hof de prejudiciële 

vraag als volgt224: 
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“Artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst schendt de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre die bepaling ertoe leidt dat, in geval van 

een spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde levensverzekering, de 

inbreng niet kan worden aangevoerd ten aanzien van het kapitaal.” 

 

162. Geheel uit het niets komt deze uitspraak niet, de rechtsleer had er reeds vóór het arrest 

op gewezen dat de vrijstelling van inbreng ex artikel 124 WLVO steunt op het vermoeden dat 

de erflater de begunstigde buiten erfdeel wou bevoordelen.225 Zij benadrukten dat dit geen 

afbreuk deed aan de mogelijkheid van de verzekeringsnemer om te bedingen dat de 

begunstigde zijn voordeel als voorschot op zijn erfenis zou krijgen, waardoor de begunstigde 

de verzekeringsprestatie weldegelijk dient in te brengen in de nalatenschap. Daarom zou 

artikel 124 WLVO niet ongrondwettig zijn.226 

 

163. Het Hof wijst op het onderscheid met de reserve die alleen in de bij wet bepaalde 

gevallen kan worden uitgesloten, die alleen door de reservataire erfgenamen kan worden 

aangevoerd en die voor de erflater niet beschikbaar is. Inbreng kan worden uitgesloten door 

de eenvoudige wil van de schenker en het is niet mogelijk te verantwoorden dat de in het 

geding zijnde verzekeringsovereenkomst anders wordt behandeld dan andere akten ‘om 

niet’. Dus ook al is het voorwerp van de vermoedens verschillend in het geval de 

schenkingen en legaten bedoeld in het Burgerlijk Wetboek (de verplichting tot inbreng wordt 

vermoed) en in dat van de verzekeringen zoals bedoeld in de in het geding zijnde bepaling 

(de vrijstelling van inbreng wordt vermoed), toch heeft de erflater in de beide gevallen de 

mogelijkheid om zijn wil te laten primeren, zodat het verschil in behandeling niet 

onverantwoord is.227 
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164. Er wordt door het Hof gesuggereerd dat een begunstiging ten kosteloze titel via 

levensverzekering, vermoed wordt een beschikking buiten erfdeel te zijn.228 Indien de 

verzekeringsnemer zou wensen zijn erfgenamen op voet van gelijkheid te houden, dan moet 

hij in de beschikking van de levensverzekeringsovereenkomst duidelijk aangeven dat de 

begunstiging een voorschot op erfdeel uitmaakt en daarom terug in de nalatenschap zal 

moeten worden ingebracht.229 

 

165. Opnieuw kunnen we de link leggen naar een eventuele herkwalificatie van de 

levensverzekeringsovereenkomst. In dergelijk geval wordt artikel 124 WLVO buiten werking 

gesteld en is het gemeen recht van toepassing. Onmiddellijk steekt het vermoeden de kop 

op, dat de schenking gebeurde op voorschot van erfdeel. Als resultaat hiervan moet de gift 

ingebracht worden in de nalatenschap.230 

 

166. Inzake de draagwijdte van het arrest, verwijs ik naar wat hierboven besproken werd 

omtrent het arrest van 26 juni 2008. Hoewel daar besloten werd tot een 

ongrondwettelijkheid in het geval van een ‘spaarverrichting door de erflater in de vorm van 

een gemengde levensverzekering’, wordt aangenomen dat het Hof een einde heeft willen 

stellen aan elke vorm van onterving via levensverzekeringen die in wezen financiële 

instrumenten zijn. 

 

167. Net als in het arrest van 26 juni 2008 handelt het Hof – in tegenstelling tot artikel 124 

WLVO – over het overlijdenskapitaal van de levensverzekering. Indien het een schenking op 

voorschot van erfdeel betreft, kan naar analogie met het arrest van 26 juni 2008 bepaald 

worden dat het volledig kapitaal van een financieel beleggingsinstrument moet worden 

ingebracht. Maar, omdat artikel 124 WLVO omtrent inbreng nog niet ongrondwettig werd 

verklaard, is slecht inbreng verschuldigd ten belope van de betaalde premie die kennelijk de 
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 K. BERNAUW, “Verzekeringen en erfrecht”, in De Verz. 2008, dossier nr.14, p.41; E. DE WILDE D’ESTMAEL, 
“Arrêt de la Cour constitutionelle du 26 juin 2008: l’article 124 du Code des assurances malmené”, Act.dr.fam. 
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Intersentia, 2009, p.290. 
230

 Mechelen 12 januari 2011, NjW 2011, nr.236, p.110. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

71 
 

vermogenstoestand van de verzekeringsnemer te boven gaat. In de toekomst is het dus 

mogelijk dat er een nieuwe prejudiciële vraag wordt gesteld of er een schending voorligt 

indien artikel 124 WLVO ertoe leidt dat in geval van een inbreng, enkel de premiebetalingen 

die kennelijk de vermogenstoestand van de verzekeringsnemer te boven gaan, voor inbreng 

in aanmerking komen.231 

 

2.2.RECHTEN VAN DE ERFGENAMEN VAN DE BEGUNSTIGDE 

168. In de hypothese dat de begunstigde overlijdt vóór de verzekeringsnemer, is de 

verzekeringsprestatie nog niet opeisbaar geworden. Krachtens artikel 111 WLVO komt het 

recht op die verzekeringsprestatie dan toe aan de verzekeringsnemer of zijn nalatenschap, 

tenzij er een secundaire begunstigde werd aangewezen. Alle begunstigden over dezelfde 

kam scheren zou een stap te ver zijn, daarom voorziet artikel 109 WLVO in een uitzondering 

op het principe. Wanneer de kinderen op generieke wijze als begunstigden werden 

aangewezen, worden de afstammelingen van een vooroverleden begunstigde door 

plaatsvervulling begunstigd.232 

 

3. DE VERHOUDING TUSSEN DE ARTIKELEN 124 EN 128 WLVO 

Het vergoedingsstelsel niet verenigbaar met inkorting. 

169. Inkorting en inbreng wordt toegepast op premies die kennelijk buiten verhouding staan 

tot de vermogenstoestand van de verzekeringsnemer (art.124 WLVO). De premies die 

betaald zijn ter financiering van een levensverzekering tussen in gemeenschap van goederen 

gehuwde echtgenoten, geven recht op een vergoeding indien de verzekeringsnemer een 

overdreven financiering deed (art.128 WLVO). Aangezien het vergoedingsstelsel de 

kenmerkende animus donandi van de schenking in hoofde van de verzekeringsnemer 

uitsluit, is een dergelijke vergoeding niet cumuleerbaar met een inkorting. Zo’n vergoeding 
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232

 D. PIGNOLET, “Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.18. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

72 
 

vindt zijn oorsprong namelijk niet in een schenking, maar in een rechtsfeit dat zich tijdens 

het huwelijk heeft voorgedaan. 233 

 

§3. FISCAALRECHTELIJKE BENADERING VAN DE LEVENSVERZEKERING 

ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING. 

De keuze voor de minst belastbare weg? 

170. De fiscaliteit van een levensverzekering moet op twee vlakken besproken worden. 

Enerzijds wordt de levensverzekering beheerst door de inkomstenbelasting en anderzijds 

wordt ze benadert vanuit successierechterlijk oogpunt. 

 

1. INKOMSTENBELASTING 

171. Betreffende de inkomstenbelasting wordt de fiscaliteit van de levensverzekering 

behandeld in artikel 19, §1, 3° WIB92. Hierin worden de belastbare intresten omschreven en 

vastgesteld wanneer de levensverzekeringen aan de inkomstenbelasting onderworpen zijn. 

 

172. Concreet kan er een onderscheid gemaakt worden tussen fiscale levensverzekeringen 

en niet-fiscale levensverzekeringen. 234  Fiscale levensverzekeringen zijn verzekeringen 

waarvan minstens één premie aanleiding heeft gegeven tot een belastingvermindering en 

waarvan de latere uitkeringen van kapitaal of rente, geheel onderworpen zijn aan de taks op 

langetermijnsparen of aan de personen belasting. Niet-fiscale levensverzekeringen zijn 

verzekeringen waarvan geen enkele premie aanleiding heeft gegeven tot een fiscaal 

voordeel in de personen belasting en waarvan de uitkeringen belastingsvrij zijn. 

 

1.1.PREMIES 
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173. De premies die door de verzekeringsnemer betaald werden, geven – mits voldaan is aan 

een aantal voorwaarden – recht op een belastingsvermindering voor het langetermijnsparen 

van minimum 30% en maximum 40 %.235 Als voorwaarde geldt dat de belastingplichtige 

persoon die – vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar – de levensverzekering aangaat, 

zowel verzekeringsnemer als verzekerde moet zijn. Hij verzekert dus enkel zichzelf en ook de 

voordelen bij leven moeten bedongen zijn ten gunste van zichzelf, de voordelen bij 

overlijden moeten bedongen zijn ten gunste van zijn echtgenote of bloedverwanten tot de 

tweede graad. De looptijd van de levensverzekeringovereenkomst moet tien jaar zijn, indien 

de levensverzekering in voordelen bij leven voorziet en de premies mogen niet geheel of 

deels als beroepskosten worden aangemerkt. Als laatste voorwaarde geldt dat de premies 

definitief moeten gestort zijn in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte.236 

 

174. Sinds 1 januari 2006 zijn de premies van levensverzekeringen onderschreven door 

natuurlijke personen die in België wonen, onderworpen aan een taks van 1,1%.237 Ongeacht 

of het gaat over een levensverzekering met gewaarborgd rendement (Tak 21) of een 

levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen, de premietaks is verschuldigd indien 

voldaan is aan de toepassingsvoorwaarde dat het verzekeringsrisico in België gelegen is en 

dus dat de gewone verblijfplaats van de verzekeringsnemer in België gelegen is.  

 

175. Zowel de Tak 21 als Tak 23-verzekeringen238 kunnen gebruik maken van de gunst van 

belastingsvermindering, maar zoals hierboven aangestipt geeft deze belastingsvermindering 

aanleiding tot belasting van de uitkeringen. Daarom wordt hier in de praktijk niet veel 

gebruik van gemaakt, men prefereert een gunstigere fiscale behandeling op vlak van de 

uitkeringen. 

 

1.2.UITKERINGEN 
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 Art.145/1, 145/4, 145/5 en 145/6 WIB92. 
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237
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176. Zoals reeds aangestipt wordt inzake de inkomstenbelasting de fiscaliteit van de 

levensverzekeringen bepaald door artikel 19, §1, 3° WIB92. Aldus is als interest belastbaar: 

de inkomsten begrepen in kapitalen en afkoopwaarden, uitgekeerd bij leven, betreffende 

individuele239 levensverzekeringsovereenkomsten. Evenwel dient er gehandeld te worden 

met hetzij verzekeringen die een gewaarborgd rendement bepalen en waarvan de premie 

aanleiding heeft gegeven tot een belastingsvermindering voor langetermijnsparen, hetzij 

verzekeringen die verbonden zijn aan beleggingsfondsen waarbij op het moment van het 

onderschrijven van de levensverzekering verbintenissen werden aangegaan, die wat hun 

duur, bedrag en rendementsvoet, bepaald zijn.240 Concreet gaat het hier dan over de 

belastbaarheid van Tak 21-levensverzekeringen en Tak 23-levensverzekeringen met 

rendementsgarantie. 

 

177. Wanneer de premies aanleiding hebben gegeven tot een belastingsvermindering, geldt 

een specifiek belastingsstelsel en dan kunnen er twee belastingsregimes van toepassing zijn: 

ofwel de taks op het langetermijnsparen, ofwel de personenbelasting. Kapitalen, 

afkoopwaarden of renten van levensverzekeringen die niet enkel worden uitgekeerd bij 

overlijden van de verzekeringsnemer241 en niet worden uitgekeerd vóór zijn 60ste verjaardag, 

zijn onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen. Kapitalen en afkoopwaarden van 

levensverzekeringen die niet onderworpen zijn aan de taks op langetermijnsparen, zijn 

belastbaar in de personen belasting als uitgesteld beroepsinkomen. De rente uitkeringen van 

de levensverzekering, zijn in dat regime belastbaar als pensioenen.242 

178. Aldus zijn de inkomsten van roerende goederen en kapitalen onderworpen aan de 

roerende voorheffing. Het gewaarborgd rendement van een Tak 21-levensverzekering wordt 

als intrest onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%. Wanneer bij een Tak 23-

levensverzekering een rendementsgarantie is voorzien, is er tevens een roerende 

voorheffing van 15% verschuldigd.  
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 Groepsverzekeringen worden uitgesloten van het toepassingsgebied van artikel 19, §1, 3° WIB92. 
240
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179. Belangrijk en vooral handig om te weten is, dat onder bepaalde voorwaarden sommige 

levensverzekeringen vrijgesteld zijn van de inkomstenbelasting. Het gewaarborgd 

rendement wordt niet belast als intrest van de Tak 21-levensverzekeringen, indien de 

verzekeringsovereenkomst voorziet in een uitkering van kapitaal bij overlijden van minstens 

130% van de totaal gestorte premies of indien de verzekeringsovereenkomst gesloten is 

voor meer dan acht jaar en er in de tussentijd geen afkoopwaarde wordt betaald. Wanneer 

de verzekeringsovereenkomst voor minder dan acht jaar werd aangegaan, dan moet als 

bijkomende voorwaarde de verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde eenzelfde 

persoon zijn. Uitkeringen van kapitaal uit de Tak 23-levensverzekeringen zijn in principe vrij 

van belastingen; wanneer in de verzekeringsovereenkomst een rendementsgarantie 

voorzien is, dan worden de inkomsten als intresten gekwalificeerd en belast. De inkomsten 

begrepen in die kapitaalsuitkeringen zijn belastingsvrij, indien de belastingplichtige zichzelf 

heeft verzekerd, het voordeel bij leven in eigen gunst heeft bedongen en de 

verzekeringsovereenkomst voorziet in een overlijdensdekking gelijk aan ten minste 130% 

van het totaal van de gestorte premies. Een andere manier om te ontsnappen aan de 

belastbaarheid van de uitkering, is een verzekeringsovereenkomst aan te gaan voor een 

duur langer dan acht jaar en de uitkeringen effectief te betalen meer dan acht jaar na het 

sluiten van de verzekeringsovereenkomst.243 

 

180. De vrijstelling van roerende voorheffing is een belangrijke troef van de 

levensverzekering als middel voor vermogensplanning, daarom is het ook verkieselijk om 

geen belastingsvermindering op het langetermijnsparen door te voeren.244 

 

 

 

2. SUCCESSIERECHTEN 

181. Naar aanleiding van het overlijden van een Belgisch rijksinwoner – namelijk iedere 

persoon die op het moment van zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats in België heeft – 
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worden op grond van artikel 1, 1° W.Succ., successierechten geheven op de waarde van zijn 

volledige nalatenschap minus de schulden. De successierechten treffen het wereldwijde 

vermogen van de overledene en het belastbaar feit is de patrimoniale overgang die 

kosteloos plaats vindt door het overlijden.  

 

Hierna wordt besproken wanneer uitkeringen uit levensverzekeringen worden onderworpen 

aan successierechten. 

 

2.1.SITUERING 

182. Bij de heffing van successierechten dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de 

situatie waarbij het uitgekeerd kapitaal in de nalatenschap valt of niet. De 

verzekeringsprestaties vallen in de nalatenschap wanneer er geen begunstigde werd 

aangewezen, de begunstigde is vooroverleden, de aanwijzing van de begunstigde werd 

herroepen of vernietigd en wanneer de erfgenamen in de hoedanigheid – iure haereditario – 

als begunstigde werden aangewezen.245 In de toepassing van artikel 1, 1° W.Succ. zijn er in 

deze gevallen successierechten verschuldigd. 

 

183. Verzekeringsprestaties in het kader van een levensverzekering ontsnappen normaal 

gezien aan de heffing van successierechten, omdat deze uitkeringen van kapitaal geen deel 

uitmaken van de nalatenschap van de erflater en iure proprio worden verkregen door de 

begunstigde. Maar hier komt artikel 8 W.Succ. de kaarten schudden, want door een 

fictiebepaling in de wet worden sommige levensverzekeringen gelijk gesteld met een legaat 

waardoor toch successierechten kunnen worden geheven. De fictiebepaling is een zuiver 

fiscaal vermoeden en heeft geen invloed op civielrechtelijk vlak. 

 

184. Artikel 8 W.Succ. stelt dat: “Worden geacht als legaat te zijn verkregen, de sommen, de 

renten of waarden die een persoon geroepen is kosteloos te ontvangen, bij het overlijden van 

de overledene, ingevolge een contract bevattende een door de overledene of door een derde 

ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding.” 
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185. Aldus dienen de voordelen die bij het overlijden van de verzekeringsnemer worden 

uitgekeerd aan een andere persoon dan de verzekeringsnemer, te worden opgenomen in de 

aangifte van de nalatenschap van de overledene die zijn laatste hoofdverblijfplaats in België 

had (art.1, 2°, lid 2 W.Succ.). Dit artikel handelt niet over de bedingen ten gunste van 

zichzelf, enkel de bedingen ten gunste van een derde worden in aanmerking genomen 

(art.1121 BW).246 Opmerkelijk vind ik het feit dat het overlijden van de verzekeringsnemer 

en niet dat van de verzekerde een centrale rol speelt bij de successierechten, de 

verzekeringsnemer stort de premies en doet het fictief legaat. 

 

186. Kortom, als basisprincipe geldt dat bij een beding ten gunste van zichzelf, op de 

uitgekeerde kapitalen geen successierechten verschuldigd zijn. Bij een beding ten gunste van 

een derde zijn op de uitgekeerde kapitalen wel successierechten verschuldigd, indien er 

uitkering is bij of na het overlijden van de verzekeringsnemer of binnen drie jaar vóór het 

overlijden van de verzekeringsnemer. 

 

2.2.TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

187. De toepassing van artikel 8 W.Succ. is onderworpen aan een aantal voorwaarden, die 

cumulatief moeten vervuld worden.247 De uitkeringen worden slechts onderworpen aan de 

heffing van successierechten indien zij bestaan uit sommen, renten of waarden, die door een 

bepaalde of bepaalbare derde begunstigde kosteloos worden verkregen, als gevolg van een 

beding ten behoeve van een derde. Bovendien moet het beding opeisbaar zijn bij het 

overlijden, drie jaar voor het overlijden of enig moment na het overlijden en moet de 

begunstigde derde de bedingende erflater hebben overleefd. Uiteraard mag het beding niet 

vallen onder de uitzonderingsbepalingen. 
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188. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het beding dat uitgaat van 

de overledene zelf en anderzijds het beding dat uitgaat van een andere persoon dan de 

overledene. De uitkering is dan ook niet belastbaar wanneer het beding ten gunste van een 

derde niet uitgaat van de overledene en de uitkering niet plaatsvindt bij zijn overlijden.248  

 

(1)  SOMMEN,  RENTEN OF WAARDEN AL S  VOORWERP  

189. Ten eerste moet het derdenbeding sommen, renten of waarden als voorwerp hebben. 

Dit omvat geld en openbare effecten zoals obligaties, aandelen of beleggingsfondsen.249 De 

verbintenis om iets te doen, eigendommen andere dan sommen, renten of waarden, antiek, 

kunst, goudstaven of bepaalde rechten behoren niet tot de categorie. De belastbare 

grondslag bestaat uit het kapitaal, verhoogd met alle winstdeelnames.250 

 

(2)  EEN BEPAALDE OF BEPAALBARE DERDE BEGUNSTIGDE  

190. Ten tweede moet de begunstigde een bepaalde of een bepaalbare derde zijn. Wanneer 

dit niet het geval is, moet worden aangenomen dat men bedongen heeft ten gunste van 

zichzelf of zijn rechtverkrijgenden (art.1122 BW, art. 106, §2 en 107 WLVO). Op dit principe 

geldt echter wel een uitzondering zoals bepaald in artikel 8, lid 4 W.Succ. inzake de met 

gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten.251 

 

 

(3)  EEN BEDING TEN K OSTELOZE T ITEL  
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191. De derde voorwaarde, die tevens het belangrijkste uitgangspunt is, stelt dat de 

begunstigde de verzekeringsprestaties kosteloos moet verkregen hebben. Dit betekent dat 

de verzekeringsnemer zou handelen uit vrijgevigheid en dat de begunstigde geen 

tegenprestatie levert. Maar het is niet omdat de begunstigde geen tegenprestatie levert, dat 

de verzekeringsnemer gehandeld heeft uit vrijgevigheid. Neem de hypothese van een ABC-

constructie; stel dat A – de verzekeringsnemer – een levensverzekering sluit op het hoofd 

van de verzekerde B ten gunste van C, dan is het mogelijk dat B een vordering heeft op A en 

ze de overeenkomst sluiten dat, als A de polis sluit, B zijn vordering op A laat vallen. In dit 

geval leverde de begunstigde C weliswaar geen tegenprestatie, maar handelde de 

verzekeringsnemer A toch niet kosteloos.252  

 

192. In artikel 8, lid 5 W.Succ. ligt een vermoeden van kosteloosheid vervat, maar de 

begunstigde kan steeds het tegenbewijs leveren door gebruik te maken van alle middelen 

van recht. Het bewijs dat de begunstiging van de levensverzekering onder bezwarende titel 

gebeurde of dat de levensverzekering werd afgesloten om een natuurlijke verbintenis na te 

komen, waardoor het essentieel element van de animus donandi verdwijnt, volstaat als 

tegenbewijs.253  Een courant voorbeeld van een beding ten gunste van een derde, dat onder 

bezwarende titel gebeurde, is de schuldsaldoverzekering tot dekking van een openstaand 

saldo van een lening; in dergelijk geval dient op de uitkering geen successierechten betaald 

te worden.  

 

193. Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van de techniek van de levensverzekering met 

twee verzekeringsnemers, om aan de heffing van successierechten te ontkomen.254  Nemen 

we het voorbeeld van met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten of twee 

samenwonende ongehuwde partners, waarbij een levensverzekering aangegaan wordt met 

als doel dat de volledige verzekeringsprestatie zal toekomen aan de langstlevende. In deze 
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op een tontine255 gelijkende techniek, zijn beiden zowel verzekeringsnemer als verzekerde 

en is de ene begunstigde van de gehele verzekeringsprestatie bij het overlijden van de 

andere. Een tweede techniek die kan gebruikt worden, is het ‘splitsen’ van de 

verzekeringsconfiguratie.256 Verzekeringsnemer A kan een ‘overlevingsverzekering’ aangaan 

met zichzelf als begunstigde en het nog in leven zijn van A op het moment van overlijden van 

B als risicovolle gebeurtenis. Indien B sterft, krijgt A de verzekeringsprestatie uitgekeerd; 

indien B langer leeft dan A, dient de verzekeraar niets uit te keren. In de meeste gevallen, 

gaat B tevens een dergelijke ‘overlevingsverzekering’ aan in spiegelbeeld. Voor echtgenoten 

gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen geeft de wet in artikel 8, lid 4 

W.Succ. duidelijk aan, dat het opstellen van dergelijk wederkerige constructies de 

kosteloosheid niet onderuit haalt. Successierechten blijven dan verschuldigd op de helft van 

de uitkering.257  

 

194. De wet behandelt in het artikel 8, lid 4 W.Succ. enkel de situatie van echtgenoten 

gehuwd met gemeenschap van goederen en reikt daarvoor een basisprincipe aan. Indien we 

het geval van ongehuwde partners behandelen, stoten we in de rechtsleer op tegenstrijdige 

meningen.258 De strekking die de meeste aanhangers telt, stelt dat a contrario aan artikel 8, 

lid 4 W.Succ. een wederzijds beding tussen andere personen dan deze gehuwd onder het 

stelsel van gemeenschap van goederen, geen beding ten kosteloze titel is.259 In principe is 

het een beding ten bezwarende titel of een beding ten gunste van zichzelf met een uitkering 

waarop zodanig geen successierechten verschuldigd zijn. Men dient evenwel de Circulaire 
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van 17 april 1967260 van de fiscale administratie in aanmerking te nemen, waarin op een 

vage en onduidelijke wijze wordt gesteld dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen 

echtgenoten gehuwd met gemeenschap of met scheiding van goederen voor de toepassing 

van het artikel 8, lid 4 W.Succ. Dit zou betekenen dat ook echtgenoten gehuwd met 

scheiding van goederen aan successierechten onderworpen zijn, wanneer ze een 

wederkerige constructie van levensverzekeringen opzetten. In 2006 wees de administratie er 

echter zelf op dat er omtrent de voorgaande situatie nog betwisting bestaat en dat de 

Circulaire ter zake geen nadere verduidelijking gaf.261 

 

195. Teneinde de afwezigheid van kosteloosheid te staven, is het aangewezen een 

‘evenwaardig’ kanscontract te gebruiken. De evenwaardigheid ligt dan in de leeftijd, 

gezondheidstoestand en het geslacht. Ongelijke kansen kunnen ‘gecompenseerd’ worden 

door een gedifferentieerde premie-inleg; een hogere premie-inleg dient gedragen te worden 

door die persoon met de hoogste overlevingskansen, zodat de persoon die de grootste kans 

heeft om uiteindelijk de uitkering van de verzekeraar te ontvangen het grootste deel van de 

premie betaalt. 

 

196. In concreto wordt de animo donandi gedane begunstiging gelijk gesteld aan een 

onrechtstreekse schenking. 

 

(4)  EEN BEDING TEN GUNSTE VA N EEN DERDE  

197. Ten vierde moet het beding – burgerrechtelijk beschouwd – een beding ten gunste van 

een derde zijn. Dit is meestal geen probleem, want de levensverzekering is het 

typevoorbeeld bij uitstek van een beding ten gunste van een derde. De uitkeringen van AAB- 

en ABC-scenario’s zijn dusdanig aan successierechten onderhevig. Een ABB-configuratie, 

waarbij eenzelfde persoon tegelijk verzekerde en begunstigde bij eigen overlijden is, kan 
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geen uitwerking krijgen en moet omgevormd worden tot een ABA-scenario of een ABC-

scenario. In principe zijn de uitkeringen van een beding ten gunste van zichzelf – een ABA-

scenario – niet aan successierechten onderworpen en juist daarom is het een handige 

techniek voor de vermogensplanner om een levensverzekering te configureren als een 

beding ten gunste van zichzelf. 

 

198. Een verzekeraar of vermogensplanner dient evenwel steeds bij de pinken te blijven, 

want een vaststaand scenario kan iedere seconde veranderen. Zo is een ABA-configuratie 

slechts een beding ten gunste van zichzelf en niet aan successierechten onderworpen, indien 

B eerst overlijdt. Overlijdt verzekeringsnemer en tevens begunstigde A vóór B, dan geeft dit 

geen aanleiding tot uitkering van de verzekeringsprestatie. Het scenario verandert dan naar 

een ABC-configuratie – met C als subsidiair begunstigde – of met de nalatenschap van A als 

begunstigde indien er geen subsidiair begunstigde werd aangewezen. Een initieel beding ten 

gunste van zichzelf transformeert dan in een beding ten gunste van een derde of van de 

nalatenschap. 262  Een andere mogelijke configuratie, is een beding waarbij de 

verzekeringsnemer (A) en de begunstigde (A) bij het overlijden van de verzekerde (B) vóór 

een bepaalde leeftijd één en dezelfde persoon zijn. Is de verzekerde (B) nog in leven op die 

bepaalde leeftijd, dan is hij zelf begunstigde (B). Dit ABBA-scenario is ofwel een beding ten 

gunste van zichzelf, ofwel een beding ten gunste van een derde als de verzekerde in leven 

blijft. In beginsel zal de uitkering, bij het overlijden van de verzekerde vóór de 

overeengekomen leeftijd, niet onderhevig zijn aan successierechten. 

 

(5)  OPEISBAARHEID VAN DE  VERZEKERINGSPRESTATI E  

199. Als vijfde voorwaarde geldt dat de verzekeringsprestatie opeisbaar moet zijn bij het 

overlijden van de verzekeringsnemer, na zijn overlijden of binnen de drie jaar vóór zijn 

overlijden (art.8, lid 2 W.Succ.) én dat de begunstigde de verzekeringsnemer heeft overleefd. 

Dit is gemakkelijk uit te leggen met een voorbeeld; stel dat we een ABC-scenario hebben, 

waarbij vader A een verzekering sluit ten gunste van zijn dochter C, met als risico het 
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overlijden van zijn schoonzoon B. Indien A vóór B zou overlijden, dan zijn successierechten 

verschuldigd, want dan gebeurt er een uitkering na het overlijden van de 

verzekeringsnemer; indien A en B gelijktijdig zouden overlijden, dan zijn er successierechten 

verschuldigd, want dan gebeurt de uitkering bij het overlijden van de verzekeringsnemer; 

indien A na B overlijdt in hetzelfde jaar, dan zijn er successierechten verschuldigd, want dan 

is er sprake van een uitkering binnen de drie jaar vóór het overlijden van de 

verzekeringsnemer. Aldus zal de begunstigde geen successierechten moeten betalen, als B 

meer dan drie jaar vóór A overlijdt. 

200. We blijven nog even in hetzelfde scenario hangen. Stel nu dat de verzekeringsnemende 

vader A sterft vóór de verzekerde schoonzoon B, zijn overlijden geeft geen aanleiding tot de 

uitkering van de verzekeringsprestatie en de heffing van successierechten. Wie dient er dan 

in te staan voor deze successierechten die dienen betaald te worden na het overlijden van 

de verzekeringsnemer en zijn die successierechten onmiddellijk verschuldigd bij het 

overlijden van de verzekeringsnemer?263 De belastingsadministratie van 1997 en 1998 was 

van mening dat bij overlijden van de verzekeringsnemer (A), zijn begunstigde (C) 

onmiddellijk de betaling van de successierechten verschuldigd zou zijn op de afkoopwaarde 

van de polis. De verrichting werd door de administratie gekwalificeerd als een ‘legaat op 

termijn onder de ontbindende voorwaarde van het vooroverlijden van de verzekerde (B)’. De 

belastbare grondslag werd aldus berekend zoals bij een legaat op termijn. Nemen we nu de 

hypothese van een ABCD-scenario, waarbij A overlijdt, zodat C volgens de werkwijze van de 

administratie opnieuw onmiddellijk de successierechten zou moeten betalen. In het contract 

staat echter, dat indien B vóór een bepaalde datum overlijdt, D de uitkering van de 

levensverzekering zal ontvangen. Indien deze ontbindende voorwaarde van de legaat op 

termijn zich voordoet, dan leidt dit tot een verandering in de devolutie (art. 37, 3° W.Succ.). 

Dit heeft tot gevolg dat er een restitutie van successierechten aan C toekomt en een 

corrigerende aangifte in hoofde van D moet gebeuren.264 Maar waarom moet in dergelijk 

scenario C – en niet D – onmiddellijk belast worden? De werkwijze kan rekenen op felle 
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weerstand 265 , die voorstelt om eerder te werken met een (dubbele) opschortende 

voorwaarde. Op die manier zouden de ‘eventuele rechten’ pas aan de successierechten 

onderworpen worden, wanneer de voorwaarde in vervulling gaat en berekend worden op 

basis van de waarde op dat ogenblik (art.25 W.Succ.). 

 

201. Als zesde en laatste voorwaarde geldt dat het levensverzekeringscontract niet mag 

vallen onder de uitzonderingsbepalingen die vervat liggen in artikel 8 W.Succ. 

 

2.3.UITZONDERINGEN 

202. Artikel 8 WLVO voorziet in vier uitzonderingen, hetzij vier gevallen waarbij – hoewel er 

voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden om onder de fictiebepaling belast te worden – de 

uitkering van de verzekeringsprestatie toch niet onderworpen zal zijn aan de heffing van 

successierechten.266 

 

(1)  SCHENKINGSRECHTEN WERDEN BETAALD  

203. Als sommen, renten of waarden verkregen werden op grond van een beding dat aan het 

Belgisch schenkingsrecht onderworpen werd, dan zijn ze – in tegenstelling tot de 

fictiebepaling van artikel 8 W.Succ. – niet onderhevig aan de successierechten (art.8, lid 6, 1° 

W.Succ.). Deze eerste vrijstelling is gebaseerd op de ratio legis van artikel 8 W.Succ. 

Wanneer de overdracht van kapitaal niet belastingsvrij gebeurt, is aan de ratio legis van 

artikel 8 W.Succ. voldaan en door het betalen van schenkingsrechten vervalt aldus de ratio 
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legis van het wetsartikel.267 De betaling of de opeisbaarheid van de schenkingsrechten wordt 

beoordeeld op het ogenblik van overlijden.  

204. Door de invoering van het verlaagd tarief in Vlaanderen van 3% of 7%, zullen de 

schenkingsrechten meestal lager liggen dan het tarief van de successierechten. Ten gevolge 

is dit een niet verwaarloosbare vrijstelling van successierechten en zal men er eerder belang 

bij hebben om schenkingsrechten te betalen in de plaats van successierechten.  

 

205. Nemen we de hypothese dat een tante een polis afsluit op haar hoofd met haar nichtje 

als begunstigde.268 Dit derdenbeding zorgt ervoor dat het nichtje bij het overlijden van haar 

tante successierechten zal moeten betalen op de verzekeringsprestaties die aan haar 

worden uitgekeerd. Aangezien het nichtje een ‘andere’ is, zal ze vallen in een hoge schuif 

van successierechten, met tarieven van 45-55 en 65%. Dit is duidelijk veel en daarom zullen 

beide partijen dit willen vermijden. De tante kan eerst een schenking doen aan haar nichtje 

en vervolgens kan dat nichtje een levensverzekering afsluiten op het hoofd van haar tante, 

met zichzelf als begunstigde. Evenwel dient de aanvaarding geregistreerd te worden, opdat 

op het ogenblik van overlijden slechts 7% schenkingsrechten en geen 65% successierechten 

zou moeten betaald worden. 

 

(2)  UITVOEREN VAN EEN WE TTEL I JKE VERPL ICHTIN G 

206. Renten en kapitalen gevestigd tot uitvoering van verplichtingen die uit de wet 

voortvloeien, worden volgens de tweede uitzondering niet belast door successierechten 

(art.8, lid 6, 2° W.Succ.). De verzekeringsnemer is verplicht om tot dergelijke verzekering toe 

te treden. 
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(3)  GROEPSVERZEKERINGEN EN VOORZORGFONDSEN  

207. Een groepsverzekering of voorzorgfonds wordt tevens vrijgesteld van successierechten. 

Deze belangrijke derde uitzondering op de fictiebepaling van de wet, zorgt ervoor dat renten 

en kapitalen niet onderworpen worden aan de heffing van successierechten wanneer de 

verzekering door de werkgever van de overledene werd gevestigd ten gunste van de 

langstlevende echtgenoot269 of zijn kinderen die nog geen eenentwintig jaar oud zijn (art.8, 

lid 6, 3° W.Succ.). Het gaat over verzekeringen gevestigd tot uitvoering van hetzij een 

groepsverzekeringscontract onderschreven ingevolge een bindend reglement van de 

onderneming en beantwoordend aan de voorwaarden gesteld door de reglementering 

betreffende de controle van zulke contracten, hetzij van het bindend reglement van een 

voorzorgfonds opgericht ten behoeve van het personeel van de onderneming.270 

208. De premies dienen betaald te worden door de werkgever, op grond van een bindend 

reglement van de onderneming. Het is een verplichte bijdrage, ingevolge leiden vrijwillige 

bijdragen of bijdragen voor een niet-werknemer 271  niet tot een vrijstelling. De 

ondergeschikte band tussen een werkgever en een werknemer speelt een voorname rol in 

deze uitzondering. Aldus worden levensverzekeringen die worden aangegaan door een 

zelfstandige en een bedrijfsleider, uitgesloten van deze vrijstelling. Het Arbitragehof (nu 

Grondwettelijk Hof) oordeelde dat deze uitsluiting en het onderscheid tussen een 

werknemer en zelfstandigen of bedrijfsleiders, geen schending van het gelijkheidsbeginsel 

uitmaakt.272 
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(4)  EEN BEDING TEN KOSTE LOZE TITEL  

209. De vierde en laatste uitzondering voorziet in een vrijstelling van successierechten 

wanneer de verzekeringsnemer – die niet tegelijk de verzekerde is – in de gunst van een 

derde ten kosteloze titel bedingt (art.8, lid 6, 4° W.Succ.).  

 

210. In de hypothese van een ABC-configuratie, waarbij vader A een levensverzekering sluit 

op het hoofd van zijn schoonzoon B, ten gunste van zijn dochter C; als de schoonzoon 

overlijdt, zal de dochter de uitkering ontvangen vrij van successierechten. Zijn overlijden 

wijst enkel op het ogenblik van de opeisbaarheid van de vordering. De administratie dient 

wel overtuigd te worden van het feit dat de verzekerde volkomen vreemd is aan de 

levensverzekering en dat er aldus in hoofde van de verzekerde geen inzicht tot begunstiging 

aanwezig was. In de uitwerking van deze hypothese mag de toepassing van artikel 8, lid 2 

W.Succ. niet uit het oog verloren worden.273 Een volgend voorbeeld, is dat van een 

grootvader die een verzekering aangaat in het voordeel van zijn kleindochter, op het hoofd 

van de moeder van het meisje. Het overlijden van de moeder zal geen aanleiding geven tot 

heffing van successierechten, mits de grootvader nog zeker drie jaar in leven blijft. Wanneer 

de grootvader binnen de drie jaar na de uitkering van de verzekeringsprestatie aan zijn 

kleindochter sterft, dan zijn er wel successierechten verschuldigd.274 

 

2.4.ECHTGENOTEN GEHUWD MET EEN STELSEL VAN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN 

211. Levensverzekeringen hebben in geval van echtgenoten die gehuwd zijn met 

gemeenschap van goederen, zowel op civielrechtelijk als fiscaal vlak een bijzonder statuut. 

Betreffende het burgerrechterlijk statuut werd reeds gewezen op de artikelen 127 en 128 

WLVO en de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 1999. Voor het bijzonder 

statuut op fiscaal vlak, moet er gewezen worden op artikel 8, lid 4 W.Succ.; dit artikel regelt 

de hypothese waarbij een levensverzekering door of tussen echtgenoten – gehuwd met 
                                                      
273

 J. GRILLET, “De belastbaarheid van levensverzekeringen en aanverwante financiële producten (o.m. 
verzekeringen Tak 21 en Tak 23) in het successierecht (art.8 W.Succ.)”, T.Not. 2006, nr.37; A. VAN ZANTBEEK, 
“De levensverzekering, hét successieplanningsinstrument bij uitstek?”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten kanscontracten, Antwerpen, Intersentia, 2004, p.170-172. 
274

 D. PIGNOLET,“Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.23. 
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gemeenschap van goederen – wordt gesloten.275  De idee is dat de premies van de 

levensverzekering gefinancierd worden met gemeenschapsgelden.276 

 

212. Ten eerste worden, in tegenstelling tot het basisprincipe waarbij geen successierechten 

verschuldigd zijn bij een beding ten gunste van zichzelf (ABA-configuratie), hier wel 

successierechten geheven op de helft van het uitgekeerd kapitaal indien de premies met 

gemeenschapsgelden werden betaald. Indien de premies daarentegen met eigen 

(voorhuwelijkse, geërfde of gekregen) gelden van de echtgenoot niet-

verzekeringsnemer/begunstigde werden betaald, dan is het volledig uitgekeerd kapitaal 

belastbaar en als de gelden waarmee de premies betaald werden eigen waren van de 

verzekeringsnemer/begunstigde, dan is de verzekeringsprestatie niet belastbaar.277 

213. Ten tweede worden in tegenstelling tot het basisprincipe, waarbij successierechten 

verschuldigd zijn bij een kosteloos beding ten gunste van een derde (AAB-configuratie), hier 

slechts successierechten geheven op de helft van het uitgekeerd kapitaal indien de premies 

met gemeenschapsgelden werden betaald.  

214. In beide gevallen geldt, dat indien beweerd wordt dat de premies met eigen gelden 

werden betaald en de administratie kan bewijzen dat de premies werden betaald met eigen 

gelden van de overleden echtgenoot, dan is de uitkering in zijn geheel onderworpen aan de 

heffing van successierechten.278 

 

215. Aldus bepaalt de oorsprong van de gelden ter financiering van de premies, de 

belastbaarheid van het kapitaal. 

 

 

 

                                                      
275

 I. VERHULST en S. NELIS, “Levensverzekeringen, huwelijk en successierechten”, TFR 2006, p.695. 
276

 J. RUYSSEVELDT, “Impact van ‘beleggingsverzekeringen’ bij echtgenoten gehuwd onder een 
gemeenschappelijk stelsel”, Successierechten 2006, nr.9, p.1-6; J. GRILLET, “Een belangrijke voorafgaande 
beslissing over verschuldigde successierechten bij een ‘levenslange Tak 21 of Tak 23 verzekering’, afgesloten 
door een echtgenoot gehuwd onder een gemeenschapsstelsel”, T.Not. 2010, nr.9, p.462. 
277

 J. RUYSSEVELDT, “Actuele ontwikkelingen inzake levensverzekeringsovereenkomsten”, in W. PINTENS en J. DU 

MONGH (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, p.344-345. 
278

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.59. 
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 Verzekeringsnemer Verzekerde Begunstigde Successierechten 

    Oorsprong premie Successierecht 

AAB 

(zuiver) 

Overleden 

echtgenoot 

Overleden 

echtgenoot 

Langstlevende 

echtgenoot 

(1)Eigen vermogen 

langstlevende 

(2)Eigen vermogen 

overleden echtgenoot 

(3)Gemeenschapsgelden 

(1)Geen  

 

(2)100% 

 

(3)50% 

 Langstlevende 

echtgenoot 

Langstlevende 

echtgenoot 

Overleden 

echtgenoot 

 Circulaire 2006 

Ruling 2009 

      

ABA 

(zuiver) 

Langstlevende 

echtgenoot 

Overleden 

echtgenoot 

Langstlevende 

echtgenoot 

(1)Eigen vermogen 

langstlevende 

(2)Eigen vermogen 

overleden echtgenoot 

(3)Gemeenschapsgelden 

(1)Geen 

 

(2)100% 

 

(3)50%  

 

 

216. Op het eerste zicht lijkt de fiscale regeling één grote chaos met een wirwar van regels. 

In zijn omstreden Circulaire van 31 juli 2006279 en de verduidelijking daarvan in de Ruling van 

26 mei 2009 280 , probeerde de fiscale administratie een ‘coherente oplossing’ te 

bewerkstelligen en de burgerrechtelijke en fiscale regels te verzoenen. Een verschillende 

hypothese moet gemaakt worden naargelang de verzekerde of de begunstigde eerst 

overlijdt.  

 

217. Allereerst dient volgens de administratie in zijn circulaire, een onderscheid gemaakt te 

worden tussen de gewone zuivere levensverzekeringen en de gemengde 

                                                      
279

 Circ. nr. 16/2006, 31 juli 2006, T.Not. 2006, p.491-496;  J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, “Successierechten”, 
Antwerpen, Kluwer, 2006-2007, p.165; P. VAN EESBEECK, “Ook successierechten op polis overlevende 
echtgenoot bij gemeenschap van goederen”, Life & Benefits Cahier 2007, nr.1, p.1-3; P. VAN EESBEECK en L. 
VEREYCKEN, “Successierechten. Wat met levensverzekeringen bij gemeenschap van goederen?”, Fiscoloog 2006, 
nr.1037, p.5-10. 
280

 Voorafgaande beslissing nr.800.279 van 26 mei 2009; P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Ruling over 
levensverzekering op naam overlevende echtgenoot”, Fiscoloog 2010, nr.1197, p.7-10. 
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levensverzekeringen. 281  De verzekering waarbij een kapitaal wordt uitgekeerd bij het 

overlijden van de verzekerde, ongeacht of het een beding ten gunste van de mede-

echtgenoot of ten gunste van zichzelf is, wordt gekwalificeerd als een zuivere 

levensverzekering (AAB- of ABA-configuratie). Een gemengde levensverzekering is deze 

waarbij een kapitaal wordt uitgekeerd ofwel bij overlijden vóór het bereiken van een 

bepaalde datum of leeftijd, ofwel bij het bereiken van die bepaalde datum of leeftijd (AAAB-

configuratie). Vervolgens dient er eveneens een onderscheid gemaakt te worden tussen 

uitkeringen naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde en de afkoopwaarde 

(vermogenswaarde) die ontstaat indien echtgenoot niet-verzekeringsnemer eerst sterft. 

218. Ingevolge artikel 127 WLVO zijn de uitkeringen die gedaan worden naar aanleiding van 

overlijden, een eigen goed van de begunstigde. Het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) 

verklaarde de artikelen 127 en 128 WLVO in strijd met de Grondwet; de administratie 

verklaarde in zijn Circulaire echter dat de artikelen van toepassing blijven op de zuivere 

levensverzekeringen, maar niet meer op de gemengde levensverzekeringen.282 Het kapitaal 

dat tijdens de duur van het contract werd opgebouwd uit de gestorte premies, wordt 

volgens de administratie als een bestanddeel van het gemeenschappelijk vermogen 

beschouwd, indien de premies met gemeenschapsgelden gefinancierd werden. Aldus zal de 

administratie voor de heffing van successierechten, de afkoopwaarde van een gemengde 

levensverzekering op het ogenblik van overlijden van de eerststervende echtgenoot niet-

verzekeringsnemer, als een gemeenschappelijk goed beschouwen.283  

 

219. Om te bepalen of de gelden die aangewend werden ter betaling van de premies een 

eigen of gemeenschappelijk karakter hebben, zijn de gewone regels van het burgerlijk 

wetboek van toepassing (art.1399, 1400, 5° en 1404 BW). Wanneer de premies deels met 

eigen gelden en deels met gelden uit de gemeenschap werden betaald, zijn de artikelen 

                                                      
281

 J. GRILLET, “Een belangrijke voorafgaande beslissing over verschuldigde successierechten bij een 
‘levenslange Tak 21 of Tak 23 verzekering’, afgesloten door een echtgenoot gehuwd onder een 
gemeenschapsstelsel”, T.Not. 2010, nr.9, p.462. 
282

 J. GRILLET, “Een belangrijke voorafgaande beslissing over verschuldigde successierechten bij een 
‘levenslange Tak 21 of Tak 23 verzekering’, afgesloten door een echtgenoot gehuwd onder een 
gemeenschapsstelsel”, T.Not. 2010, nr.9, p.462-463. 
283

 J. VIAENE, P. MAGHERMAN, G. VAN EMELEN, T. WEYTS, “de levensverzekering als vermogensstructuur”, 
Roeselare, Roularta Books, 2007, p.53; J. GRILLET, “Een belangrijke voorafgaande beslissing over verschuldigde 
successierechten bij een ‘levenslange Tak 21 of Tak 23 verzekering’, afgesloten door een echtgenoot gehuwd 
onder een gemeenschapsstelsel”, T.Not. 2010, nr.9, p.463. 
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1402 en 1403 BW van toepassing: de afkoopwaarde van de gemengde 

levensverzekeringsovereenkomst is een eigen goed van de echtgenoot, indien de premies 

voor meer dan de helft met eigen gelden van die echtgenoot werden betaald en is 

gemeenschappelijk indien meer dan de helft van de premies met gemeenschappelijke 

gelden werden betaald.284 

 

220. Nemen we opnieuw de hypothese van een AAB-scenario, waarbij het vooroverlijden 

van de verzekerde A aanleiding geeft tot heffing van successierechten op de helft van het 

uitgekeerd kapitaal als de premies met gemeenschapsgelden betaald werden (art.8, lid 4 

W.Succ.). Een andere regeling dringt zich echter op wanneer de begunstigde B vooroverlijdt, 

want dan vindt er namelijk geen uitkering plaats. In zijn circulaire bepaalde de administratie 

dat de afkoopwaarde van de polis een gemeenschappelijk goed is, waardoor 

successierechten verschuldigd zijn op de helft van de afkoopwaarde. De circulaire was voor 

interpretatie vatbaar en de Dienst Voorafgaande Beslissingen (Rulingcommissie) gaf 

verduidelijking of ging beter gezegd volledig in tegen de circulaire van de administratie. De 

rulingcommissie oordeelde dat de afkoopwaarde in het kader van een tak 21- en 23-product 

een eigen goed van de verzekeringsnemer is, ook al werden de premies met 

gemeenschapsgelden gefinancierd. Aldus moet de afkoopwaarde van een levensverzekering 

niet in de aangifte van de nalatenschap opgenomen worden, mits de last om een vergoeding 

te betalen aan het gemeenschappelijk vermogen ter ‘compensatie’ van het voordeel aan het 

eigen vermogen. 285  Heel deze vergoedingsplicht valt echter weg indien er 

gemeenschappelijke kinderen zijn (art.16 W.Succ.). Kortom, volgens de visie van de dienst 

voorafgaande beslissingen zijn er geen successierechten verschuldigd in de hypothese van 

een levenslange levensverzekering met een AAB-configuratie, waarbij de premies betaald 

worden met gemeenschapsgelden, de echtgenoten gehuwd zijn met gemeenschap van 

goederen en ze gemeenschappelijke kinderen hebben.286 Maar deze vrijstelling gaat volledig 

                                                      
284

 D. PIGNOLET,“Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.24. 
285

 J. GRILLET, “Een belangrijke voorafgaande beslissing over verschuldigde successierechten bij een 
‘levenslange Tak 21 of Tak 23 verzekering’, afgesloten door een echtgenoot gehuwd onder een 
gemeenschapsstelsel”, T.Not. 2010, nr.9, p.464. 
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 J. GRILLET, “Een belangrijke voorafgaande beslissing over verschuldigde successierechten bij een 
‘levenslange Tak 21 of Tak 23 verzekering’, afgesloten door een echtgenoot gehuwd onder een 
gemeenschapsstelsel”, T.Not. 2010, nr.9, p.465. 
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in tegen de belasting van de helft van de uitkering zoals bepaald door de administratie. In 

zijn schrijven van 14 februari 2011 aan de Gewestelijke Directies behoud de centrale 

administratie dan ook zijn visie van de circulaire van 2006, waarbij de afkoopwaarde een 

gemeenschappelijk goed is en stelt ze dat de werkwijze van de ruling enkel van toepassing 

kan zijn in zeer concrete gevallen.287  

 

   A† als eerste B† als eerste 

AAAB 

(gemengd) 

 A als nog in leven op een 

bepaalde datum of leeftijd 

 

B als A† vóór die bepaalde 

datum of leeftijd 

*Meer dan 3 jaar na die 

bepaalde datum of leeftijd 

*Binnen de 3 jaar na die 

bepaalde datum of leeftijd 

*Vóór die bepaalde datum of 

leeftijd 

*Meer dan 3 jaar na die 

bepaalde datum of leeftijd 

*Binnen de 3 jaar na die 

bepaalde datum of leeftijd 

*Vóór die bepaalde datum of 

leeftijd 

 

221. De situatie wordt op een heel verschillende wijze behandeld bij een AAAB-

configuratie.288 In dergelijk scenario wordt kapitaal uitgekeerd aan A indien deze nog in 

leven is op een bepaalde datum of leeftijd, of aan B indien A overleden is vóór die bepaalde 

datum of leeftijd.  

 

222. In het geval dat we te maken krijgen met het vooroverlijden van A, krijgt B het kapitaal 

van de levensverzekering uitgekeerd. Indien A meer dan drie jaar na de bepaalde datum of 

leeftijd overlijdt, zijn er geen successierechten verschuldigd. Overlijdt A binnen de drie jaar 

na die bepaalde datum of leeftijd, dan heeft het uitgekeerde kapitaal zich volgens de 

administratie vermengd met het gemeenschappelijk roerend vermogen en speelt het 

wettelijk vermoeden van artikel 108 W.Succ. De erfgenamen kunnen echter wel het 

tegenbewijs leveren dat de uitgekeerde gelden bijvoorbeeld reeds bij geregistreerde 
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 “De fiscus volgt zijn eigen standpunten niet” op ondernemingsdatabank, 6 april 2011: 
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/article.php?nlid=VLTABTAR_EU171205&source=rss; “De fiscus 
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 D. PIGNOLET,“Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen”, AFT 2008, nr.2, p.24-25; J. 
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schenking aan hen toekwamen, zodat geen successierechten meer verschuldigd zijn. Als A 

overlijdt vóór het bereiken van de bepaalde datum of leeftijd, wordt het kapitaal aan B 

uitgekeerd en is het krachtens artikel 8, lid 4 W.Succ. voor de helft onderhevig aan 

successierechten.  

223. Maar wat als begunstigde B vóór A overlijdt? Bij overlijden van B meer dan drie jaar 

nadat A een bepaalde datum of leeftijd bereikte, zijn geen successierechten verschuldigd. A 

bereikte die bepaalde datum of leeftijd namelijk meer dan drie jaar voor het overlijden van 

B. Als de begunstigde overlijdt binnen de drie jaar nadat A die bepaalde datum of leeftijd 

bereikt heeft, speelt het wettelijk vermoeden dat het uitgekeerd kapitaal nog in de 

ontbonden huwgemeenschap zit (art.108 W.Succ.). En wanneer de begunstigde overlijdt 

voordat A een bepaalde datum of leeftijd bereikt, dan heeft er nog geen uitkering plaats 

gevonden. Opnieuw krijgen we hier te maken met de afkoopwaarde van de polis, zoals reeds 

eerder aangemerkt is deze volgens de administratie te beschouwen als een 

gemeenschappelijk actief en geen eigen goed van de verzekeringsnemer. Er zullen dus 

successierechten verschuldigd zijn op grond van artikel 1 W.Succ.  

 

224. Zeker omwille van de tegenstrijdigheid tussen de circulaire289 en de ruling en de 

‘koppige’ overtuiging van de administratie, blijft er onzekerheid omtrent dit onderwerp. U 

kan steeds de rechtbank proberen te overtuigen van uw gelijk om geen successierechten te 

moeten betalen. Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel hebben er – op 

successierechtelijk vlak – eerder belang bij om te investeren in een levenslange Tak 21 of Tak 

23-levensverzekering, dan in een gemengde levensverzekering met een AAAB-

configuratie.290 

 

225. De hierboven uitgewerkte scenario’s en aangehaalde redeneringen geven aan dat het 

belangrijk is om te weten onder welk huwelijksvermogensstelsel echtgenoten gehuwd zijn 
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 Kritische commentaar op de Circulaire: A. MAYEUR, “Problématique du droit de succession et du droit de 
donation sur les assurances-vie”, Nieuwsbrief Droits de Successio, p.16; C. DEVOET, “Assurance-vie et prédécès 
du conjoint – la circulaire n° 16/2006 du 31 juillet 2006: confondate et anachronique?”, Actualités fiscales 
2006, p.1-6. 
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‘levenslange Tak 21 of Tak 23 verzekering’, afgesloten door een echtgenoot gehuwd onder een 
gemeenschapsstelsel”, T.Not. 2010, nr.9, p.465. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

94 
 

en welk type levensverzekeringspolis er afgesloten werd. Voor de gemengde 

levensverzekeringen speelt er heel wat discussie omtrent de problematiek van het eigen of 

gemeenschappelijk karakter van de afkoopwaarde en de vergoedingsplicht. Indien ik even 

het kader van deze masterproef te buiten ga, stuit ik in de rechtsleer meteen op de vier 

cassatie arresten van het Franse Hof van Cassatie.291 Ook bij ons in de rechtsleer en de 

rechtspraak wil men gemengde levensverzekeringen als volwaardige levensverzekeringen 

gaan beschouwen, zodat er geen discussie meer hoeft te zijn omtrent het onderscheid 

tussen de gemengde en zuivere levensverzekeringen.292 De ‘gemengde’ levensverzekeringen 

zullen dan onder het toepassingsgebied van de WLVO vallen293; aldus zal er bij het voortijdig 

overlijden van de begunstigde, de afkoopwaarde eigen zijn van de verzekeringsnemer en 

onder bepaalde voorwaarden niet meer onderhevig zijn aan de successierechten. 

 

3.DE LEVENSVERZEKERING EN DE SCHENKING GECOMBINEERD ALS MIDDEL VOOR 

SUCCESSIEPLANNING 

Vermogensoverdracht en successieplanning op zijn best. 

226. De levensverzekering is het instrument bij uitstek om een vermogen fiscaal gunstig te 

structureren en bovendien een successieplanning op maat uit te werken. In het pakket van 

een estate planner zit meer dan een levensverzekering alleen; testamenten, 

huwelijkscontracten, trusts, burgerlijke maatschappen, de techniek van de aanwas, etc. zijn 

slechts enkele van de instrumenten die een vermogensplanner nog kan gebruiken. 

227. Een fiscaalgevoelige verzekeringsnemer, zal de progressieve tarieven van de 

successierechten willen vermijden en daarbij ook zowel de controle als de inkomsten willen 

behouden. De levensverzekeringen worden daarom ook meer en meer ingeschakeld als 
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 Zie pagina 12 ev. 
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 A. VANDEWIELE en B. MEESTERS, “De levensverzekering in het notariaat”, Not.Fisc.M. 2008, nr.8, p.265. 
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p.12-13; P. BIELEN, “Tak 23-levensverzekering: geen minimum bij overlijden vereist”, Fiscoloog 2006, nr.1009, 
p.1-2; H. STULEMEYER, “Levensverzekering: onzekerheid over genieter volstaat”, Fiscoloog 2006, nr.1040, p.7-9. 



DE LEVENSVERZEKERING ALS INSTRUMENT VOOR VERMOGENSPLANNING 

95 
 

instrument om de verschillende voorwaarden, lasten en modaliteiten die verbonden zijn aan 

schenkingen, te begeleiden.294  

 

3.1.ENKELE TOEPASSINGSGEVALLEN 

228. Een schenking kan op diverse manieren gebeuren, met of zonder een notariële akte. 

Schenkingen zoals de handgift, die wordt voltrokken door de loutere materiële 

overhandiging van een roerend goed, zijn niet onderworpen aan de schenkingsrechten. 

Wanneer de schenker niet binnen de drie jaar na die schenking overlijdt, zijn er geen 

successierechten verschuldigd (art. 7 W.Succ.). Indien een schenking van roerende goederen 

daarentegen gebeurt voor een notaris in België, zijn ofwel 3% schenkingrechten verschuldigd 

bij een schenking in de rechte lijn en tussen echtgenoten of samenwonenden, ofwel 7% bij 

schenking aan andere personen. Zelfs als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de 

schenking, zijn hier geen successierechten verschuldigd.295 

 

229. Ten eerste kan de verzekeringsnemer ervoor opteren om niet zelf op te treden als 

verzekeringsnemer, maar de persoon die hij wenst te begunstigen bij overlijden te laten 

optreden als verzekeringsnemer. Aldus zal er bij het overlijden van diegene die initieel de 

verzekering wou afsluiten, geen uitkering ingevolge “een beding ten behoeve van een 

derde” plaatsvinden, maar wel ingevolge “een beding ten behoeve van zichzelf”, hetgeen 

niet wordt belast in de successierechten volgens de fictiebepaling van artikel 8 W.Succ. 

(behoudens in geval van echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel).296 Voor 

dergelijke constructie dienen de premies die aan de verzekeringsmaatschappij betaald 

worden, voorafgaandelijk – of, indien er reeds een levensverzekering werd afgesloten, na 

afkoop van deze levensverzekering – aan de begunstigde te worden geschonken. Deze 
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 A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), “Vermogensplanning met effect bij leven”, in Handboek Estate 
Planning, deel 2, Gent, Larcier, 2009, p.185. 
296

 S. HUBRECHT, “Overdracht van alle rechten om niet en artikel 8 W.Succ.”, Nieuwsbrief Successierechten 
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voorafgaandelijke schenking moet geregistreerd worden, zodat er schenkingsrechten op 

betaald worden. In alle geval wordt hiermee bereikt dat de latere uitkering aan “de 

begunstigden in geval van overlijden” vrij van successierechten blijft, zelfs indien de 

schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt (art.7 W.Succ.).297 

230. Als tweede optie kan de verzekeringsnemer de begunstigde zijn begunstiging expliciet 

laten aanvaarden en vervolgens deze aanvaarding laten registreren tegen betaling van 

schenkingsrechten. Maar door een nieuw antimisbruik artikel in het Wetboek van 

Successierechten (art.4, 3° VL.W.Succ.) volstaat de toepassing van deze techniek echter niet 

meer om successierechten te vermijden.298 De administratie meent onterecht dat de meeste 

levensverzekeringen schenkingen onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden zijn. 

Wanneer de schenker overlijdt – na registratie van de schenking – is aan de opschortende 

voorwaarde voldaan en zullen er successierechten verschuldigd zijn. 

231. Ten derde kan de verzekeringsnemer ervoor opteren om zijn rechten te schenken aan 

de begunstigde. Na een dergelijke schenking kan men argumenteren dat de begunstigde in 

feite zichzelf heeft begunstigd. Aldus handelen we in plaats van met een “beding ten gunste 

van een derde” met een “beding ten gunste van zichzelf”. We kunnen besluiten dat de 

uitkering die is voorzien bij het overlijden van de initiële verzekeringsnemer, vrij zal zijn van 

successierechten. 

 

232. Een gemeenschappelijk nadeel van de voorgaande drie scenario’s, is dat de persoon die 

de verzekeringspolis afsluit (of laat afsluiten) zijn controle verliest over die polis, hetzij 

omdat hij zelf geen verzekeringsnemer is, hetzij omdat hij zijn rechten als verzekeringsnemer 

heeft overgedragen aan de begunstigde. 

 

233. Met de volgende scenario’s kan men het vermijden van de heffing van successierechten 

– gerealiseerd door de schenking – verzoenen met het behoud van de controle over de 

levensverzekeringsovereenkomst. 
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(1)  EEN ‘SUCCESSIERECHTE NVERZEKERING’  

234. Ten eerste kan de schenker, om het risico te vermijden van het verschuldigd zijn van 

successierechten na een handgift als de schenker binnen de drie jaar na de schenking 

overlijdt, ervoor kiezen om een tijdelijke overlijdensverzekering van drie jaar af te sluiten.299 

De schenker kan dan zowel als verzekeringsnemer en als verzekerde optreden en de 

begiftigde van de schenking kan hij aanduiden als begunstigde van de tijdelijke 

overlijdensverzekering. Bij overlijden van de verzekerde keert de verzekeraar het 

overlijdenskapitaal uit aan de begunstigde, dit overlijdenskapitaal stemt overeen met het 

bedrag van de te betalen successierechten. Deze tijdelijke verzekering heeft als nadeel dat 

de overlijdensverzekering zelf een beding ten gunste van een derde is, waarop 

successierechten verschuldigd zijn. Ingevolge is het overlijdenskapitaal waarmee de 

successierechten op de schenking van een schenker die binnen de drie jaar overlijdt, zelf 

onderworpen aan successierechten. Daarom is het beter om niet de schenker, maar de 

begiftigde als verzekeringsnemer aan te duiden. De begiftigde sluit dan de verzekering op 

het hoofd van de schenker, met de begiftigde zelf als begunstigde bij overlijden van de 

verzekerde en de premies kunnen gefinancierd worden met een deel van de schenking. 

Aldus zijn er op het overlijdenskapitaal van een beding ten gunste van zichzelf, geen 

successierechten verschuldigd.300  

 

235. Doch het is in de praktijk niet altijd simpel om te bepalen wat de waarde van het 

overlijdenskapitaal moet zijn, aangezien het niet voor de hand ligt hoeveel successierechten 

op de gift zullen moeten betaald worden. Tevens is ‘een successierechtenverzekering’ 

slechts voordelig indien de te betalen premies minder bedragen dan de bevrijdende 
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schenkingsrechten.301 De te betalen premies zijn afhankelijk van de gezondheidstoestand en 

de leeftijd van de schenker en ook het tarief van de successierechten mag niet uit het oog 

verloren worden. 

 

(2)  EEN BEDING VAN CONVE NTIONELE TERUGKEER  

236. Vervolgens is het mogelijk dat er aan een schenking allerlei voorwaarden, legaten en 

modaliteiten worden gekoppeld. Indien de begiftigde van een schenking overlijdt vóór de 

schenker of de begiftigde en zijn afstammelingen overlijden vóór de schenker, krijg je als 

schenker naast het verlies van een affectieve band ook te maken met successierechten die je 

als schenker dient te betalen op het geschonken vermogen dat naar jou terugkeert (art.747 

BW). Bij een schenking kan dan ook beter via een beding van conventioneel recht van 

terugkeer overeengekomen worden dat de geschonken goederen naar de schenker 

terugkeren als de begiftigde zou vooroverlijden (art. 951 BW), aldus gebeurt de schenking 

onder de ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van de begiftigde.302 Er geldt het 

vermoeden dat de goederen geacht worden nooit het vermogen van de schenker te hebben 

verlaten en daarom zijn er geen successierechten op verschuldigd. De conventionele 

terugkeer kan ‘gekanaliseerd, gegarandeerd en gematerialiseerd’303 worden via een storting 

door de begiftigde van de geschonken geldsom als eenmalige premie in een 

levensverzekering. De begiftigde treedt dan op als schenker en verzekerde, als de begiftigde 

overlijdt dan komt de overlijdensuitkering toe aan de schenker.  

 

237. Om te vermijden dat de schenker bij het vooroverlijden van de begiftigde een 

vorderingsrecht zou moeten uitoefenen op de geheel opengevallen nalatenschap, is het aan 

te raden om in de schenkingsakte (pacte adjoint) expliciet te voorzien in zowel een beding 
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van conventionele terugkeer, als de configuratie van de levensverzekering. 304  In de 

levensverzekeringspolis dient evenwel gestipuleerd te worden dat de premies gefinancierd 

werden met gelden afkomstig van een schenking met een beding van conventionele 

terugkeer. Dit veronderstelt dat de schenker het overlijdenskapitaal dat de verzekeraar hem 

bij vooroverlijden van de begiftigde uitkeert, uitdrukkelijk aanvaardt als vervanging van zijn 

vordering die hij op basis van de conventionele terugkeer – zonder de levensverzekering – 

zou gehad hebben op de nalatenschap van de vooroverleden begiftigde. Ook in dit scenario 

is de levensverzekering een beding ten gunste van een derde, doch de begiftigde handelde 

niet ten kosteloze titel van de schenker en daarom zijn er in hoofde van de schenker geen 

successierechten verschuldigd wanneer hij als begunstigde het overlijdenskapitaal 

uitgekeerd krijgt. 305  De belastingsadministratie 306  gaat nog een stap verder in deze 

redenering en onderwerpt de vrijstelling van successierechten aan een aantal cumulatieve 

kenmerken.307 Ze stellen dat de schenker het bewijs van de schenking moet leveren, de 

datum van de schenking wordt gecontroleerd, de clausule van conventionele terugkeer dient 

in de notariële schenkingsakte of in de pacte adjoint vermeld te worden en in hoofde van de 

schenker mag er geen verzaking aan de clausule van conventionele terugkeer en aan alle of 

een deel van de gevolgen ervan zijn. Tevens moet in de levensverzekeringspolis uitdrukkelijk 

vermeld worden dat het contract werd gesloten ten gevolge van de schenking en dit met de 

bedoeling de betaling van de sommen te dekken die aan de schenker zouden verschuldigd 

zijn op grond van de clausule van conventionele terugkeer bij het vooroverlijden van de 

begiftigde. Om de problematiek van de kwalificatie ten kosteloze titel of ten bezwarende 

titel te vermijden, is het aan te raden om de uitkering van het overlijdenskapitaal aan de 

begunstigde schenker te beperken tot het bedrag van de geschonken geldsom. Indien meer 

uitgekeerd zou worden, kan men aan de hand van dat surplus immers stellen dat er toch 
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sprake is van een kosteloos beding ten gunste van een derde, waarop wel successierechten 

verschuldigd zijn. 308 

 

238. Een bijkomende techniek om als schenker de controle te behouden, is het aanvaarden 

door de begunstigde van de begunstiging in de levensverzekeringsovereenkomst.309 Indien 

de begunstigde schenker de begunstiging aanvaard, dan wordt de aanwijzing onherroepelijk 

en moet de verzekeringsnemende begiftigde van de schenking voor de uitoefening van zijn 

rechten als verzekeringsnemer, zoals het recht van afkoop, herroeping van de begunstiging, 

overdracht van rechten, etc. steeds het akkoord van de aanvaardende begunstigde 

bekomen. Voor de begiftigde wordt het op deze manier praktisch onmogelijk om er met de 

aan hem geschonken gelden een decadente levensstijl op na te houden, zodat hij al zijn geld 

zou verbrassen en er voor de schenker op het einde van de rit niets meer over blijft. De 

aanvaarding van de begunstigde moet via een bijvoegsel aan de polis aanhangig gemaakt 

worden en ondertekend zijn door de verzekeringsnemer, de aanvaardende begunstigde en 

de verzekeraar (art.123, lid 1 WLVO). Daarboven heeft de schenker als begunstigde ook nog 

een rechtstreekse vordering op de verzekeraar bij het vooroverlijden van de begiftigde 

verzekerde. Dit alles biedt aan de schenker de zekerheid over de vlotte uitvoering van het 

beding van conventionele terugkeer. 

 

(3)  DE LAST VAN L I JFRENT E OF PERIODIEKE UITK ERING 

239. Als derde scenario wordt naast een beding van conventionele terugkeer, vaak ook een 

last van lijfrente of van periodieke uitkering ten gunste van de schenker bedongen. Ook hier 

kan de schenker de controle behouden en vermijden dat hij in de toekomst behoeftig zou 

worden.310 Het betalen van de rente of de periodieke uitkering kan gegarandeerd worden 

door de overdracht van een jaarlijks gedeeltelijk afkooprecht door de verzekeringsnemende 

begiftigde aan de begunstigde schenker via een polisbijvoegsel (art.119-120 WLVO), tot 
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beloop van het bedrag van de overeengekomen lijfrente of periodieke uitkering. Een 

automatisch afkooprecht kan de fiscale herkwalificatie als rente en de belastbaarheid van de 

roerende inkomsten in de personenbelasting311 met zich meebrengen, daarom is het aan te 

raden om aan de schenker hooguit de mogelijkheid te bieden om de periodieke uitkering te 

vorderen.312 

 

3.2.DE LEVENSVERZEKERING ALS LAST VAN EEN SCHENKING  

240. Op basis van artikel 953 BW kan een schenking bij leven worden herroepen, indien de 

voorwaarden die erin vervat liggen niet worden nageleefd. De last kan erin bestaan om een 

levensverzekering te onderschrijven met een bepaalde configuratie, zoals een beding van 

conventionele terugkeer, het aanwenden van de geschonken som ter financiering van een 

eenmalige premie voor een levensverzekering, etc. Als gevolg ondermijnt de verplichting tot 

het sluiten van de levensverzekeringspolis de schenking niet.313 Krachtens artikel 894 BW 

moet een schenking een dadelijke en onherroepelijke verarming in hoofde van de schenker 

uitmaken; de levensverzekering waarbij de schenker aangewezen wordt als de begunstigde 

holt dit principe niet uit, want de schenker is zijn geschonken geldsom sowieso definitief 

kwijt. Wel moet er over gewaakt worden dat de last tot het onderschrijven van een 

levensverzekering in algemene termen wordt opgesteld, zoniet kan het dat de begiftigde 

verzekeringsnemer zijn hele overlijdenskapitaal moet toevertrouwen aan de begunstigde 

schenker.314 In dergelijke gevallen eist de schenker de volledige heerschappij over de polis 

op en hebben we in feite niet te maken met een schenking. 

 

241. Niet verwaarloosbaar is evenwel het gevolg van dergelijke verplichting om de som van 

een schenking in een levensverzekering op te nemen. Zolang de schenker in leven is, leidt dit 
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tot de relatieve onbeschikbaarheid van die som.315 Dit is enkel aanvaardbaar indien dergelijk 

beding slechts tijdelijk is en gerechtvaardigd wordt door een ernstig en rechtmatig belang in 

hoofde van de schenker.316 De bedingen zijn meestal tijdelijk van aard als hun uitwerking 

eindigt bij het overlijden van de schenker, dit geeft weinig problemen in de praktijk. De 

onzekerheid handelt veelal over het ernstig en rechtmatig belang; is het louter belang van de 

goede uitvoering van een beding van conventionele terugkeer ernstig en rechtmatig genoeg 

of dient het belang extra ondersteund te worden door de goede uitvoering van een last van 

lijfrente of periodieke uitvoering?317 Hoe dan ook wordt de beoordeling overgelaten aan de 

soevereine appreciatiebevoegdheid van de feitenrechten, waardoor het geen kwaad kan om 

voor extra bewijs te zorgen en in de schenkingsakte of pacte adjoint de verplichting tot het 

sluiten van een levensverzekering uitvoerig te motiveren.318 Indien besloten wordt dat de 

verplichting ongeoorloofd zou zijn, wordt overgegaan tot de nietigheid van die last en niet 

tot de nietigheid van de gehele schenking (art.900 BW). De gehele schenking zal 

daarentegen wel geheel nietig verklaard worden, indien ze de last tot het sluiten van de 

levensverzekering als doorslaggevende beweegreden had.319 

 

3.3.DE VERZEKERINGSGIFT  

242. De verzekeringsgift is de schenking van een lopende beleggingsverzekering via de 

overdracht van alle rechten van de verzekeringsnemer op grond van artikel 119 en 120 
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WLVO.320  Naast het gegeven dat deze techniek een handig instrument kan zijn indien de 

initiële verzekeringsnemer ernstig ziek wordt, is één van de voordelen van de 

verzekeringsgift dat men niet opnieuw de premietaks van 1,1% verschuldigd is. In de situatie 

waarbij de schenker eerst de polis zou afkopen, dan een som zou schenken en de begiftigde 

opnieuw een polis zou laten onderschrijven, dient de premietaks opnieuw betaald te 

worden. De belastingsadministratie stelt dat schenking het voorwerp moet zijn van een 

notariële akte, om aan de premietaks te ontsnappen.321 Evenwel leidt dit normaal gezien tot 

de heffing van schenkingsrechten. Tevens dient er geen afkoopvergoeding op de 

oorspronkelijke verzekering, noch een instapvergoeding op de nieuwe verzekering betaald te 

worden. Volgens VAN EESBEECK en VEREYCKEN kan de loutere overdracht van alle rechten 

van de verzekeringsnemer gekwalificeerd worden als een schenking, vandaar de term 

‘verzekeringsgift’.322 

 

243. Over dit onderwerp is er in de rechtsleer op verschillende vlakken geen consensus. Zo is 

men het niet eens over de vormvereisten van de schenking; de meerderheid323 vereist een 

notariële akte samen met het polisbijvoegsel uit artikel 120 WLVO, anderen stellen dat een 

onderhands polisbijvoegsel volstaat.324 

244. Een ander punt van onzekerheid vormt de toepassing van artikel 8 W.Succ.; door de 

overgang van een AAB-configuratie naar een BAB-configuratie ten behoeve van zichzelf, 

wordt de toepassing van artikel 8 W.Succ. principieel uitgeschakeld. Doch wordt de stelling 

verdedigd dat er mogelijks toch successierechten verschuldigd zijn als de 

belastingsadministratie stelt dat de uitkering aan B aanvankelijk door A bedongen werd.325 
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De vrijwillige aanbieding ter registratie lijkt een oplossing, zodat een uitzondering op de 

fictiebepaling van artikel 8 W.Succ. speelt.326 Evenwel wordt niet het overlijdenskapitaal, 

maar de rechten van de verzekeringsnemer geschonken; het is dus niet zeker of de 

belastingsadministratie de voorgaande zienswijze zal volgen. 

 

245. De techniek van de verzekeringsgift staat duidelijk nog niet op punt, daarom is het 

aangeraden om hier in de praktijk voorzichtig mee om te springen.327 

  

                                                      
326

 Contra: N. LABEEUW en B. VERDICKT, “Successieplanning met een levensverzekering: enkele knelpunten”, TEP 
2009, p.108. 
327

 P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Beleggingsverzekering: instrument voor vermogensoverdracht en 
successieplanning”, Life & Benefits Cahier, Mechelen, Kluwer, 2009, p.80 en voorbeeld uit voetnoot 135, p.80. 
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IV.  BESLUIT   

Een geschikt instrument voor vermogensplanning? 

246. Een particulier kan op grond van verschillende beweegredenen een 

levensverzekeringsovereenkomst onderschrijven. Via deze techniek van vermogensplanning 

wil hij voor de generatie die hij achterlaat voorzien in een ‘appeltje voor de dorst’ of wil hij 

zichzelf of anderen bevoordelen door de techniek van de levensverzekeringsovereenkomst 

als een handig spaar- of beleggingsinstrument te gebruiken. 

 

247. Bij het aangaan van een levensverzekeringsovereenkomst is één van de belangrijkste 

rechten van de verzekeringsnemer, zijn taak om een begunstigde aan te wijzen. Dit lijkt op 

het eerste zicht gemakkelijker dan het in werkelijkheid is, want een halfslachtige formulering 

van de levensverzekeringspolis kan een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengen. 

Naar mijn mening, wijst een bekwame verzekeringsmakelaar de verzekeringsnemer op de 

voordelen van een generieke begunstigingsaanwijzing en de gevolgen van het aanwijzen van 

erfgenamen of derden. Want in tegenstelling tot de soepelheid in de aanwijzing van een 

begunstigde, moet een latere wijziging van de oorspronkelijk aangewezen begunstigde, via 

een geschrift bewezen worden. Daarom is het belangrijk dat de verzekeringsnemer weet 

waar hij mee bezig is, wat zijn rechten zijn en wat de rechten van zijn begunstigde zijn. 

 

248. Op civiel- en fiscaalrechtelijk vlak geniet de levensverzekeringsovereenkomst – conform 

de wet – van een gunstregime. Maar wat op papier te mooi lijkt, stoot in realiteit al geruime 

tijd op tegenwerking van de fiscus die inkomsten aan zijn neus ziet voorbij gaan en van 

misnoegde erfgenamen die door een sluwe verzekeringsnemer buiten spel kunnen worden 

gezet.  

 

249. Soms zijn de verschillende wetgevingen – om het zacht uit te drukken – moeilijk met 

elkaar te verzoenen. Door de tegenstrijdigheid tussen de wet op de 

landverzekeringsovereenkomsten en het huwelijksvermogensrecht was het gedurende een 

geruime tijd – bij echtgenoten gehuwd onder het gemeenschapsstelsel – mogelijk om op 

grond van de artikelen 127 en 128 WLVO, door middel van gemeenschapsgelden een 
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levensverzekeringsovereenkomst te financieren en zo eigen voordelen te creëren. Het 

Grondwettelijk Hof heeft met zijn arrest van 26 mei 1999 een einde gesteld aan dit 

manoeuvre dat vaak onbillijke gevolgen met zich mee bracht. De uitgekeerde 

verzekeringsprestatie van een klassieke levensverzekeringsovereenkomst blijft dankzij de 

ratio legis van voorzienigheid, onderworpen aan de regeling van de artikelen 127 en 128 

WLVO. Maar verzekeringsprestaties die uit kracht van een gemengde 

levensverzekeringsovereenkomst met spaarfinaliteit worden uitgekeerd, zijn 

gemeenschappelijk aan de beide echtgenoten. In het kader van deze gemengde 

levensverzekeringsovereenkomsten werden de artikelen 127 en 128 WLVO strijdig met het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel bevonden. 

250. De verzekeringsnemer kreeg voldoende speelruimte om zijn erfgenamen te onterven 

door middel van een levensverzekeringsovereenkomst, aangezien er wederom 

tegenstrijdigheid was tussen de wet op de landverzekeringsovereenkomsten en het gemeen 

erfrecht. De begunstigde van de levensverzekeringsovereenkomst bleef op grond van artikel 

124 WLVO in principe buiten schot van inbreng en inkorting. Op die manier kon men via een 

levensverzekeringsovereenkomst schenken boven het beschikbaar deel, de gelijkheid tussen 

de erfgenamen doorbreken en zelfs over gaan tot gedeeltelijke of gehele onterving. 

Aangezien het Grondwettelijk Hof zich recent opnieuw heeft uitgesproken over artikel 124 

WLVO, is het duidelijk dat de erfrechtelijke behandeling van een begunstiging onder 

kosteloze titel via levensverzekeringsovereenkomsten bijzondere aandacht verdient. 

Samengevat, vloeit uit de arresten van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 2008 en 16 

december 2010 voort; dat in de mate de werkelijke aard van de begunstiging onder 

kosteloze titel via een levensverzekeringsovereenkomst niet werd gestipuleerd, de 

schenking wordt geacht gerealiseerd te zijn buiten erfdeel en dat er bij een 

levensverzekeringsovereenkomst die in wezen een spaar- of beleggingsinstrument is, het 

volledig uitgekeerd kapitaal moet worden aangerekend op het beschikbaar deel. In de mate 

er werd aangegeven dat de begunstiging een schenking op voorschot van erfdeel betreft en 

de onderschreven levensverzekeringsovereenkomst in wezen een financieel 

beleggingsinstrument is, het artikel 124 WLVO in principe integraal van toepassing blijft 

aangezien het Grondwettelijk Hof zich hier nog niet heeft over uitgesproken. Bijgevolg is er 

in dergelijk geval slechts inbreng verschuldigd ten belope van de premiebetaling die 
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kennelijk de vermogenstoestand van de verzekeringsnemer te boven zou gaan. Een nieuwe 

prejudiciële vraag zal dienaangaande mogelijks een oplossing kunnen bieden. 

 

251. De artikelen 127, 128 en 124 WLVO werden na de arrest van het Grondwettelijk Hof nog 

niet gewijzigd. Een tussenkomst van de wetgever dringt zich dan ook op om de bepalingen in 

overeenstemming te brengen met de uitspraken van het Hof.  

 

252. Sinds de ingrepen van het Grondwettelijk Hof heeft de 

levensverzekeringsovereenkomst als hét middel bij uitstek voor vermogensplanning, zijn 

glans verloren. De levensverzekering kan in principe niet meer worden misbruikt om de 

normale werking van het huwelijksvermogensrecht of het erfrecht te verstoren. De 

civielrechtelijke privileges van de levensverzekeringsovereenkomst blijven enkel nog gelden 

voor de verzekeringen met de werking van een normale voorzorgsmaatregel. Op die manier 

grijpt men terug naar de oorspronkelijke bedoeling van de levensverzekering. 

 

253. Ondanks deze rechtspraak en poging om de rechtszekerheid te herstellen, mag niet uit 

het oog verloren worden dat de levensverzekeringsovereenkomst ook op fiscaalrechtelijk 

vlak een veelvuldig gebruikt instrument is om vermogensplanning met een gunstige 

belegging te combineren. Tak 23-producten zijn vrij van inkomstenbelasting, maar ook 

andere levensverzekeringsovereenkomsten kunnen mits het in acht nemen van een aantal 

voorwaarden, vrij snel genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing. 

254. De samenloop tussen de fiscale problematiek en het civiel recht, is zeker geen louter 

theoretisch probleem. Naargelang van de oplossing zijn er al dan niet successierechten 

verschuldigd. De zuiver fiscale fictiebepaling van artikel 8 W.Succ. onderwerpt de 

levensverzekeringsovereenkomst die ten kosteloze titel in het voordeel van een derde werd 

aangegaan, aan de heffing van successierechten. Op dit vlak voorziet de wet dus niet in een 

gunstregime voor de levensverzekeringsovereenkomst. Maar gelukkig bestaan er een aantal 

uitzonderingen. Belangrijk voor de verzekeringsnemer, is te weten dat een levensverzekering 

ten gunste van zichzelf niet onderhevig is aan successierechten. Het middel bij uitstek om 

dergelijke levensverzekering op poten te zetten, is de schenking. Ook hier duikt de 

problematiek van echtgenoten gehuwd met een stelstel van gemeenschap van goederen, 
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naar boven. Op hen is een afwijkende regeling van toepassing en bestaat er grote 

onduidelijkheid omtrent de aard van de afkoopwaarde van de 

levensverzekeringsovereenkomst bij het vooroverlijden van de echtgenoot die niet de 

verzekeringsnemer is. Gezien de wijze waarop dit recentelijk door de rulingcommissie 

geregeld werd, is een Tak 23-levensverzekering hier een handig middel voor 

vermogensoverdracht tussen de echtgenoten. 

 

255. De levensverzekeringsovereenkomst blijft het voorwerp van de eeuwige twist om geld. 

Het is dan ook wenselijk dat het Grondwettelijk Hof zich uitspreekt over de 

(on)grondwettelijkheid van de beperking van inbreng van gemengde levensverzekeringen en 

de wetgever in de nabije toekomst duidelijkheid schept over de reeds uitgesproken 

ongrondwettelijkheid van de artikelen 127 en 128 WLVO. Verder blijft er juridische 

onzekerheid bestaan over de kwalificatie of herkwalificatie van de zuivere en gemengde 

levensverzekeringsovereenkomsten, waardoor er in de rechtspraak een arsenaal aan 

uitspraken met een verschillende uitkomst omtrent hetzelfde onderwerp blijft tot stand 

komen. 

 

256. De levensverzekeringovereenkomst heeft een groot deel van haar macht als instrument 

voor vermogensplanning verloren, maar mag zeker niet geklasseerd worden onder de 

noemer van afgedankte producten. Het blijft een flexibel instrument voor 

vermogensplanning en kan zeker gebruikt worden in combinatie met een schenking. Op die 

manier wordt de levensverzekeringsovereenkomst een middel om modaliteiten, lasten en 

voorwaarden die aan een schenking verbonden zijn, te bewerkstelligen. 
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