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INLEIDING  

1. De vergrijzing en de eerder lage pensioenen voor werknemers en zelfstandigen leidden al 

vele jaren tot het besef dat aanvullingen nodig zijn, willen we onze levensstandaard kunnen 

behouden na onze pensioenleeftijd1. 

In het licht hiervan, is de tweede pensioenpijler ontwikkeld waarbij pensioen wordt 

opgebouwd via de werkgever. De werkgever zal bijdragen betalen waardoor er aan 

pensioenopbouw wordt gedaan voor zijn werknemers. Het bekendste voorbeeld hiervan is 

de groepsverzekering, hetgeen het voorwerp zal uitmaken van deze masterproef. 

2. Wanneer twee mensen trouwen en kiezen voor het wettelijk stelsel, dan wordt er vaak niet 

bij stilgestaan dat effectief alle arbeidsinkomsten gemeenschappelijk zijn.  

Groepsverzekeringen worden door de meeste werknemers vaak beschouwd als „leuke 

extra‟s‟, waarbij niet verder nagedacht wordt over het statuut en de gevolgen ervan. 

Wanneer partijen uit elkaar gaan, zijn ze vaak verwonderd over de waarde van de 

groepsverzekering2 en het feit dat hun (ex)-echtgenoot recht heeft op de helft van hetgeen 

tijdens het huwelijk is opgebouwd. 

Omwille van de aantrekkelijke fiscaliteit voor de werkgever, kent het succes van 

groepsverzekeringen de laatste jaren een enorme boost, waardoor groepsverzekeringen 

vaak in zeer belangrijke mate deel uitmaken van het privé-vermogen3. 

Het lot van deze groepsverzekeringen wordt dan ook vaak ter discussie gezet, hetgeen een 

definitieve staat van vereffening-verdeling bemoeilijkt.  

3. Daar er op heden geen enkele wettelijke regeling is omtrent het lot van deze 

groepsverzekeringen, weten ook notarissen en advocaten vaak niet op welke wijze de 

waarde van een groepsverzekering verdeeld moet worden en welk exact bedrag in rekening 

moet worden gebracht. 

                                                
1
 L. DE SCHRIJVER, “Huwelijksvermogensrecht: groeps- en pensioenspaarverzekeringen”, in A. 

WYLLEMAN (ed.) Rechtskroniek voor het notariaat (deel 23), Die Keure, Brugge, 2013, 54. Zie ook het 
Wetsvoorstel van 5 oktober 2010 tot invoering van een nieuw wettelijk pensioenstelsel, Parl. St. 
Kamer 2010-2011, 292/001. Daarin werd nogmaals herhaald dat de vergrijzing er (mede) voor zorgt 
dat het wettelijk pensioen onder druk komt te staan.  
2
 Gemiddeld ontvangen Belgische werknemers maar liefst 130.000 euro uit hun groepsverzekering bij 

pensionering:  https://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws/belgische-werknemers-ontvangen-
gemiddeld-130-000-uit-groepsverzekering.html.  
3
 L. DE SCHRIJVER, “Huwelijksvermogensrecht: groeps- en pensioenspaarverzekeringen”, in A. 

WYLLEMAN (ed.) Rechtskroniek voor het notariaat (deel 23), Die Keure, Brugge, 2013, 55. 
  

https://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws/belgische-werknemers-ontvangen-gemiddeld-130-000-uit-groepsverzekering.html
https://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws/belgische-werknemers-ontvangen-gemiddeld-130-000-uit-groepsverzekering.html
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Vooral wanneer slechts één van de echtgenoten een groepsverzekering heeft, kan dit zware 

financiële implicaties met zich meebrengen. De meeste groepsverzekeringen zijn immers 

bijna nooit afkoopbaar, waardoor de echtgenoot-titularis in veel gevallen reeds een som zal 

moeten betalen die hij zelf nog niet heeft ontvangen. 

Dit kan vaak tot onbillijke toestanden leiden waarbij de echtgenoot-titularis zich bijvoorbeeld 

zo zwaar in de schulden moet steken dat hij zelfs geen aanspraken meer kan maken op de 

gezinswoning. 

Om aan deze ongelijkheid te verhelpen, wordt er geopperd in de rechtsleer en rechtspraak 

om de waarde van een groepsverzekering te kwalificeren als een schuldvordering. Op het 

moment dat de staat van vereffening-verdeling wordt opgemaakt, wordt ook al de waarde 

van de groepsverzekering vastgelegd maar onder de verbintenis dat deze som pas bij 

effectieve ontvangst zal moeten worden doorgestort aan de rechthebbende ex-echtgenoot.  

4. Het doel van deze masterproef is om de wijze van vereffening en verdeling van 

groepsverzekeringen bij echtscheiding nader te onderzoeken. Wat is het statuut van een 

groepsverzekering en welke mogelijke wijzen van verdeling bestaan er in praktijk? 

Deze masterproef bevat drie grote delen. In het eerste deel wordt dieper ingegaan op wat 

een groepsverzekering nu juist is. Wat zijn de kenmerken hiervan en de juridische 

kwalificatie? Er wordt ook onderzocht hoe de vermogenswaarde van de groepsverzekering 

moet worden begroot en wat het ijkpunt is voor de waardebepaling bij echtscheiding. Ook 

wordt nagegaan welk wettelijk kader op heden bestaat.  

Het tweede deel handelt over de wetshistoriek. Welke evolutie heeft het thema 

„groepsverzekeringen‟ ondergaan en welke arresten lagen aan de basis van de huidige 

problematiek. 

Het derde deel bestaat op zijn beurt uit drie subdelen. In het eerste subdeel wordt nagedacht 

over de verschillende mogelijkheden hoe de vermogenswaarde van een groepsverzekering 

kan verdeeld worden wanneer het tot een echtscheiding tussen partijen komt. Moet de 

groepsverzekering onmiddellijk verdeeld worden? Kan het worden gekwalificeerd als een 

schuldvordering van de ene echtgenoot op de andere? Wat indien aan de 

verzekeringsmaatschappij, die uiteindelijk de groepsverzekering uitbetaalt, ook een rol wordt 

toegekend?  

In het tweede subdeel wordt de rol van de notaris onder de loep genomen. Bij gebrek aan 

huidig wettelijk kader, heeft hij een zeer belangrijke advies- en informatieverplichting. Hij zal 
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partijen bij de redactie van hun huwelijkscontract op zowel de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof als de in praktijk gangbare mogelijkheden moeten wijzen.  

In het derde subdeel worden de mogelijkheden voor de wetgever overlopen indien hij tot 

wetswijziging zou besluiten. Omdat er over het aspect “groepsverzekeringen” reeds heel wat 

inkt is gevloeid, zijn er doorheen de tijd ook al enkele wetsvoorstellen of voorstellen tot 

regeling uitgevaardigd. In deze masterproef worden de meest markante 

wetsvoorstellen/wetsontwerpen besproken en wordt er telkens stilgestaan bij de 

haalbaarheid in praktijk. Er wordt vooral stilgestaan bij het idee van een pensioensplit daar 

dit idee ook naar voor wordt geschoven door de Commissie voor Pensioenhervorming. In 

deze Commissie zetelen een aantal experten die op vraag van de toenmalige minister voor 

Pensioenen ALEXANDER DE CROO nadenken over ons huidig pensioenstelsel. Aangezien 

Nederland en Duitsland reeds een soortgelijk systeem hebben, wordt er rechtsvergelijkend 

gezocht naar een aantal mogelijke oplossingen.  

In de conclusie wordt tenslotte een antwoord gegeven op de vraag hoe groepsverzekeringen 

moeten behandeld worden bij vereffening-verdeling na echtscheiding. 

5. Gemakshalve worden de beide echtgenoten in deze masterproef telkens aangeduid als 

“echtgenoot-titularis” en de “andere echtgenoot”. Met de “echtgenoot-titularis” wordt de 

echtgenoot bedoeld die de groepsverzekering op zijn/haar naam heeft en dus de 

aangeslotene is. De “andere echtgenoot” is de echtgenoot aan wie in het kader van een 

vereffening-verdeling na echtscheiding een deel van de waarde van de groepsverzekering 

van de echtgenoot-titularis toekomt. 
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DEEL I. WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING 

HOOFDSTUK I. KWALIFICATIE VAN DE GROEPSVERZEKERING 

AFDELING I. VERSCHILLENDE PENSIOENPIJLERS  

6. Ons pensioenstelsel kan worden opgedeeld in drie pensioenpijlers4. De eerste pijler omvat 

het wettelijk pensioen. De omvang van éénieder zijn wettelijk pensioen hangt af van het loon 

tijdens de loopbaan, het aantal gewerkte jaren en zijn statuut (werknemer, zelfstandige of 

ambtenaar).  

Mede omdat we steeds langer leven, bleek het wettelijk pensioen onvoldoende om te 

overleven. Daarom wordt men aangespoord om zelf in zijn pensioen te voorzien. Hiervoor 

werden de twee andere pijlers „ontwikkeld‟. De tweede pijler is bedoeld om het aanvullend 

pensioen op te bouwen. Tot deze pijler behoort onder meer de groepsverzekering die wordt 

opgebouwd via de werkgever. Voor zelfstandigen werd een gelijkwaardige regeling 

uitgewerkt, onder de vorm van een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) en 

een IPT (individuele pensioentoezegging)5. 

In de derde pijler bouwt men zelf – op een fiscaal gunstige wijze – een aanvullend pensioen 

op, via het pensioensparen of het langetermijnsparen. De derde pijler wordt eerder gezien 

als een vorm van sparen dan van pensioenopbouw en wordt door de wetgever steeds 

anders behandeld dan de tweede pijler. De derde pijler wordt immers individueel opgebouwd 

en staat zo los van de relatie met de werkgever6. 

7. Daarnaast bestaat er ook een officieuze vierde pijler, waarin gespaard kan worden doch 

zonder fiscaal voordeel. We denken hierbij aan beleggingsfondsen, verzekeringsproducten 

etc. Ook investeren in vastgoed kan hieronder worden gebracht7. 

AFDELING II. DEFINITIE EN KENMERKEN VAN DE GROEPSVERZEKERING 

8. Zoals reeds eerder vermeld, is een groepsverzekering een vorm van „aanvullend 

pensioen‟, behorend tot de tweede pensioenpijler.  

                                                
4
 C. SCHILDERMANS, “Het fiscaal regime van de aanvullende pensioenen en sommige aanvullende 

voordelen inzake sociale zekerheid” in X, Kluwers Verzekeringshandboek, Kluwer‟s International, 
Diegem, 2003, III.3-01. 
5
 Sinds dit jaar (2018) is er een nieuw fiscaal stelsel op de markt dat valt onder deze tweede pijler, met 

name Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).  
6
  Wetsvoorstel van 25 september 2014 ter verdeling van pensioenrechten tussen partners, Parl. St. 

Kamer 2013-2014, nr. 53-3129/001. 
7
 C. DEVOET, “Aanvullende pensioenen en huwelijksvermogensrecht” in X, Huwelijksvermogensrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2016, losbl., TXXXII.1,-1, 9. 
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9. Het begrip „aanvullend pensioen‟ wordt gedefinieerd in de nieuwe pensioenwet, de Wet 

Aanvullende Pensioenen8.   

De wet omschrijft het aanvullend pensioen als “het rust- en/of overlevingspensioen bij 

overlijden van de aangeslotene vóór of na de pensioenleeftijd, of de ermee 

overeenstemmende kapitaalswaarde, die op basis van de in een pensioenreglement of een 

pensioenovereenkomst bepaalde verplichte stortingen worden toegekend ter aanvulling van 

een krachtens een wettelijke socialezekerheidsregeling vastgesteld pensioen”9. 

Zoals de definitie dus zegt, is het aanvullend pensioen bedoelt als een aanvulling op het (te 

karig) wettelijk pensioen10. Wie de stortingen doet, dan wel exclusief de werkgever, dan wel 

werkgever en werknemer of de zelfstandige, wordt in het midden gelaten. 

10. Een groepsverzekering kan vooreerst door de werkgever worden gesloten. Een 

groepsverzekering is dus een overeenkomst gesloten door de werkgever in het voordeel van 

zijn werknemers. Concreet betekent dit dat de werkgever maandelijks premies zal betalen. 

Echter is het veel voorkomend dat ook de werknemer hieraan bijdraagt. 

Een aanvullend pensioen kan ook door een rechtspersoon ten gunste van een zelfstandig 

bedrijfsleider worden toegekend, of door een zelfstandige bedrijfsleider worden gesloten in 

het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen11 12. 

Zelfstandigen kunnen dus een gelijkaardige pensioenvoorziening treffen onder de vorm van 

een IPT of een VAPZ. Bij een IPT is de verzekeringnemer steeds de vennootschap van de 

zelfstandige. De beperktere VAPZ kan zowel door een zelfstandige met als zonder 

vennootschap worden afgesloten13.  

11. Noch in de nieuwe WAP, noch in het Wetboek Verzekeringen14 vinden we bepalingen 

inzake de huwelijksvermogensrechtelijke bepaling van groepsverzekeringen of aanvullende 

                                                
8
 Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die 

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003. 
Hierna aangeduid als „WAP‟. 
9
 Art. 3 §1, 1° WAP. 

10
 H. CASMAN, “De overwogen hervorming van het familiaal vermogensrecht” in F. BUYSSENS EN A.L. 

VERBEKE, Notariële actualiteit 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 93. 
11

 Geregeld in de art. 41 en volgende van de Programmawet I van 24 december 2002, BS 31 
december 2012. 
12

 A. TURTELBOOM EN H. CASMAN, “Geïntegreerde tekst van het wetsontwerp van wet tot hervorming 
van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht”, TEP 2014, 212. 
13

 L. DE SCHRIJVER, “Groepsverzekeringen en pensioensparen in het kader van de vereffening-
verdeling van de huwgemeenschap” in D. BRACKE, H. CASMAN, O. DE KEUKELAERE, L. DE SCHRIJVER, A. 
GHYSENS, N. RAEMDONCK, A. RENIERS, T. VAN SINAY, R. VANDERMANDER EN G. VERSCHELDEN, Notariële 
actualiteit 2014. Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der 
Notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2015, 200. 
14

 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 30 april 2004. 
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pensioenen in het algemeen terug. Ook in de Koninklijke Besluiten die ter uitvoering van de 

WAP werden genomen, zijn evenmin bepalingen opgenomen15.  

We vinden enkel een definitie terug van het begrip „groepsverzekering‟ in het Koninklijk 

Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit16. 

In artikel N.2. punt 42 wordt de groepsverzekering gedefinieerd als  “een overeenkomst of 

geheel van overeenkomsten gesloten bij een verzekeringsonderneming door één of 

meerdere ondernemingen of publiekrechtelijke rechtspersonen ten voordele van het geheel 

of een deel van zijn (hun) personeel en/of van zijn (hun) leiders”. 

12. Groepsverzekeringen zijn daarenboven, anders dan individuele levensverzekeringen, als 

collectieve regelingen te benaderen binnen de „tweede pensioenpijler‟17. Aanvullende 

pensioen worden overigens niet exclusief door verzekeringsinstellingen beheerd, ze kunnen 

ook door bedrijfspensioenvoorzieningen worden beheerd18. Men kan dus werken met een 

groepsverzekering, ofwel met een pensioenfonds. 

HOOFDSTUK II. WAARDERING GROEPSVERZEKERING  

AFDELING I. HOE EEN GROEPSVERZEKERING WAARDEREN 

13. Indien partijen uit de echt scheiden zal de waarde van de groepsverzekering moeten 

worden begroot om het aandeel van elk der partijen te kunnen bepalen. De eerste vraag die 

zich stelt, is hoe deze waardering van een groepsverzekering juist moet gebeuren. 

Aangezien de wet op deze vraag geen antwoord biedt, dienen we te kijken naar de 

rechtspraak en rechtsleer.  

14. In het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 25  juni 201319 moest het Hof zich 

buigen over de waardering van een groepsverzekering in een vereffening-verdeling na 

echtscheiding. Partijen waren het eens dat hiervoor rekening moet worden gehouden met de 

afkoopwaarde op het ogenblik van de ontbinding van het huwelijk. Tijdens de procedure was 

de aangeslotene 65 jaar geworden en werd het kapitaal opeisbaar20. De betwisting ging in 

essentie over het rendement van het aanvullend pensioen in de periode tussen de 

ontbinding van het huwelijk en de opeisbaarheid van het kapitaal. Het Hof was van oordeel 

                                                
15

 N. TORFS, “Wat is het lot van aanvullende pensioenen in het wettelijk vermogensstelsel”, TBBR 
2004, 116. 
16

 KB 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, BS 14 november 2003. 
17

 A. TURTELBOOM EN H. CASMAN, “Geïntegreerde tekst van het wetsontwerp van wet tot hervorming 
van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht”, TEP 2014, 228. 
18

 H. CASMAN, “Actualia huwelijksvermogensrecht”, Not.Fisc.M. 2015, 245; C. DEVOET, “Indeling in 
levensverzekeringen” in X, Kluwers verzekeringshandboek, Mechelen, Kluwer, 2017, losbl. 5 dln., 
II.1.4-05. 
19

 Brussel 25 juni 2013, RW 2014-2015, 858. 
20

 Ware het niet dat de echtgenote van de aangeslotene beslag had laten leggen bij de verzekeraar. 
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dat rekening moet worden gehouden met de effectieve netto-waarde van het 

pensioenkapitaal op het ogenblik van de daadwerkelijke verdeling. Met andere woorden, het 

Hof stelde duidelijk dat het rendement aan beide partijen toekomt21. 

15. Er bestaat quasi geen discussie in rechtsleer en rechtspraak over welke 

vermogenswaarde van de groepsverzekering in acht moet worden genomen bij de verdeling 

ervan. Het gaat om de nettowaarde van het kapitaal22 van de groepsverzekering op datum 

van de effectieve verdeling. Onder netto-waarde moet de waarde worden begrepen na aftrek 

van de ZIV-bijdragen en andere bijzondere bijdragen en belastingen. Uiteraard kan er enkel 

rekening worden gehouden met de tot op het tijdstip van ontbinding met arbeidsinkomen 

betaalde premies23. 

Daar deze waarde niet altijd gemakkelijk te berekenen is, hanteren de meeste 

notarissen/advocaten de tabellen van de verzekeringsmaatschappij waarop de 

afkoopwaarde wordt begroot. In een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent van 19 

januari 201724 wordt deze methode erkend en werd geoordeeld dat voor wat betreft de 

waardering van de opgebouwde groepsverzekering ten behoeve van één van de 

echtgenoten dus effectief de door de verzekeringsmaatschappij becijferde afkoopwaarde kan 

worden gehanteerd25. 

AFDELING II. WELKE DATUM WORDT IN ACHT GENOMEN  

16. Over de vraag op welke datum de vermogenswaarde van de groepsverzekering moet 

worden begroot, was lange tijd grote onduidelijkheid. Zo oordeelde een deel van de 

rechtsleer, gesteund door rechtspraak, dat de vermogenswaarde moet beoordeeld worden 

op het ogenblik van de ontbinding van de huwgemeenschap26. Een andere deel van de 

                                                
21

 B. GEYLEN EN J. VAN GYSEGHEM, “Pensions@court - een overzicht van rechtspraak over aanvullende 
pensioenen (2012-16)”, Or. 2017, 39. 
22

 In een arrest van 3  maart 2016 van het Hof van Beroep van Gent hadden de notarissen-
vereffenaars in de afrekening de brutowaarde opgenomen. Het Hof corrigeerde dit en hield enkel 
rekening met de nettowaarde, na aftrek van de ZIV- en solidariteitsbijdragen en belastingen. (Gent 3 
maart 2016, RW 2017-2018, 831). 
23

 Zie ook: Gent 5 november 2015, RW 2017-2018, 580; Gent 28 januari 2016, RW 2017-2018, 833-
835. 
24

 Gent 19 januari 2017, TEP 2017, 147-153: “In geval van onmiddellijke verrekening bij vereffening-
verdeling na echtscheiding van een tijdens de werking van het huwelijksvermogensstelsel met 
gemeenschapsgelden (bij wijze van spaarverrichting) opgebouwde groepsverzekering ten behoeve 
van een van beide (ex-) echtgenoten, kan de door de verzekeringsmaatschappij becijferde 
afkoopwaarde dienen.” 
25

 L. WIJNDAELE,“Groepsverzekeringen en het huwelijksvermogensrecht”, Gent 27 januari 2018, 
www.storme-law.be. 
26

 Zo oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel dat de netto-waarde begroot moet worden 
op het tijdstip van de ontbinding van het stelsel en niet van de verdeling vermits het 
gemeenschappelijk vermogen slechts over een toekomstige schuldvordering beschikt en sedert het 
tijdstip van ontbinding van het huwelijk het groepsverzekeringskapitaal wordt opgebouwd door eigen 
arbeidsinkomsten (Rb. Nijvel 24 juli 2007, Rec.gen.enr.not. 2007, nr. 25.889, noot L. ROUSSEAU). Dit 

http://www.storme-law.be/
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rechtsleer was het niet eens met deze stelling en oordeelde dat de waardering op het 

ogenblik van de verdeling moet gebeuren.  

17. Het Hof van Cassatie bracht duidelijkheid en besliste bij arrest van 5 december 201327 

dat de vermogenswaarde van de groepsverzekering moet beoordeeld worden op het 

ogenblik van de verdeling28. Ter staving van dit standpunt, verwees het Hof naar artikel 890 

van het Gerechtelijk Wetboek dat stelt dat om te beoordelen of er sprake is van benadeling, 

de onverdeelde goederen geschat worden op hun waarde ten tijde van de verdeling29.  

De concrete afkoopwaarde van een groepsverzekering valt bijgevolg in het 

gemeenschappelijk vermogen en groepsverzekeringspolissen moeten in de staat van 

vereffening worden vermeld met hun afkoopwaarde op de datum van de ontbinding van het 

stelsel30.  

AFDELING III. BESLUITVORMING  

18. Uit bovenstaande volgt dat de vermogenswaarde van een groepsverzekering in rekening 

moet worden gebracht (i) tot het ogenblik van ontbinding, (ii) ten belope van de waarde ervan 

op het ogenblik van de effectieve verdeling, en (iii) op netto-basis, na aftrek van sociale 

bijdragen en belastingen31. 

                                                                                                                                                   
vonnis werd becommentarieerd door C. DECLERCK in C. DECLERCK, “Secundair 
huwelijksvermogensstelsel” in W. PINTENS EN J. DU MONGH (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, 21; zie ook Gent 4 maart 2004, NJW 2004, 847, noot G. VERSCHELDEN en Gent 28 
juni 2007, T. Not. 2009, 552. 
27

 Het Hof had reeds in 2008 op dezelfde wijze geoordeeld: Cass. 12 september 2008, RABG 2009, 
822, noot M. BAX; M. BAX, “Over het tijdstip van waardering van de goederen bij vereffening-
verdeling”, RABG 2009, 825-826. 
28

 Cass. 1 december 2013, RABG 2014, 1030. 
29

 Cass. 1 december 2013, RABG 2014, 1031. 
30

 Cass. 1 december 2013, RABG 2014, 1031; C. VERGAUWEN EN K. VERACHTERT, “Het lot van 
groepsverzekeringen bij de vereffening-verdeling van een gemeenschapsstelsel na echtscheiding” in 
R. BARBAIX EN N. CARETTE, Tendensen Familiaal vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 324. 
31

 B. GEYLEN EN J. VAN GYSEGHEM, “Pensions@court - een overzicht van rechtspraak over aanvullende 
pensioenen (2012-16)”, Or. 2017, 39. 
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DEEL II. WETSHISTORIEK   

HOOFDSTUK I. INLEIDING  

19. De discussie omtrent de aanvullende pensioenen, beheerst al geruime tijd de 

gemoederen. Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest van 26 mei 1999 en vooral bij arrest van 

27 juli 2011 duidelijk standpunt ingenomen voor wat betreft het huwelijksvermogensrechtelijk 

statuut van de aanvullende pensioenen. Echter hebben deze twee zelfde arresten er ook 

voor gezorgd dat er nog meer onduidelijkheden en vragen zijn gerezen.   

20. Het is de bedoeling om in dit deel een korte samenvatting te geven van de belangrijkste 

„mijlpalen‟ die er reeds zijn geweest en om na te gaan welke huidige wetten de situatie 

omtrent de groepsverzekeringen regelen. 

HOOFDSTUK II. EVOLUTIE IN DE RECHTSPRAAK  

AFDELING I. ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF D.D. 26 MEI 1999 

§1. INHOUD ARREST 

21. De eerste belangrijke mijlpaal omtrent het statuut en de aard van aanvullende 

pensioenen kwam er door het arrest van 26 mei 199932 van het Arbitragehof33. Het 

toenmalige Arbitragehof diende te antwoorden op drie prejudiciële vragen34 die werden 

voorgelegd aan het Hof door de Vrederechter van Namen35. De situatie die aanleiding gaf tot 

deze discussie was de volgende: een echtpaar baatte jarenlang samen een landbouwbedrijf 

uit. De man sloot een gemengde levensverzekering af die als waarborg diende voor aan het 

bedrijf toegestane kredieten. De premies voor deze verzekering werden betaald met gelden 

                                                
32

 GwH 26 mei 1999, nr. 54/99. 
33

 Nu Grondwettelijk Hof. 
34

 De drie prejudiciële vragen die aan het Hof werden gesteld, waren de volgende: 1° vormen de 
artikelen 127-128 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst geen schending van het 
gelijkheidsbeginsel ten aanzien van echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, omdat ze 
geen onderscheid maken tussen levensverzekeringen aangegaan wegens overlijden (die de 
ontbinding van het stelsel tot gevolg hebben) en anderzijds gemengde levensverzekeringen die een 
kapitaal opleveren ten gunste van één echtgenoot (op een ogenblik dat het stelsel nog niet ontbonden 
is)? 
2° is er geen sprake van discriminatie omdat de ene echtgenoot via het gemeenschappelijk spaargeld 
(waaruit de premie betaald wordt) een eigen goed verwerft waarop de andere echtgenoot geen 
aanspraak kan maken met als enige correctie het geval waarin de betaalde premies de mogelijkheden 
van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan? 
3° ten slotte, zijn de artikelen 127-128 niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel omdat de regeling 
verschillend is al naargelang de rechten opengevallen zijn voor of na de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet?. 
35

 Vred. Namen 30 april 1998, Div. Act. 1998, 108. 
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uit het gemeenschappelijk vermogen36. Wanneer de man de pensioengerechtigde leeftijd 

bereikte, ontving hij –tijdens de werking van het huwelijksvermogensstelsel- een kapitaal uit 

deze levensverzekering dat conform artikel 127 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst37 

als een eigen goed van hem gekwalificeerd werd. Na de pensionering van de man, gingen 

partijen uit elkaar en was zijn echtgenote het niet eens met de kwalificatie van de 

pensioengelden38.  

Krachtens artikel 127 WLVO zijn de aanspraken ontleend aan de verzekering die een in 

gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot ten behoeve van de andere echtgenoot 

of van zichzelf heeft bedongen een eigen goed van de begunstigde. Artikel 128 WLVO stelde 

dat slechts een vergoeding verschuldigd is aan het gemeenschappelijk vermogen indien de 

verzekeringspremies, die met gemeenschapsgelden werden betaald, de mogelijkheden van 

dit vermogen kennelijk te boven gaan39.  

Deze artikelen leidden er dus toe dat wanneer een gemengde levensverzekering in eigen 

voordeel werd aangegaan door een echtgenoot gehuwd onder het wettelijk stelsel en 

waarvoor de premies betaald waren met gelden uit het gemeenschappelijk vermogen, het 

kapitaal niettemin tot het eigen vermogen van de echtgenoot-titularis behoort. Vergoeding 

aan het gemeenschappelijk vermogen bij ontbinding van het stelsel is enkel nodig indien de 

premiebetalingen kennelijk de mogelijkheden van dat gemeenschappelijk vermogen te boven 

waren gegaan40. Concreet betekent dit dat er quasi nooit vergoeding verschuldigd was aan 

het gemeenschappelijk vermogen.  

In de parlementaire voorbereiding van de WLVO werd geen verantwoording gegeven voor 

deze regeling. Men zegt enkel dat men een einde wilde maken aan de twijfels die opkwamen 

onder de gelding van de oude wet van 1874. Men vond de keuze dus vanzelfsprekend41. 

22. Het Arbitragehof volgde in casu de redenering van de vrouw en oordeelde dat er wel 

degelijk sprake was van discriminatie daar de ene echtgenoot via het gemeenschappelijk 

                                                
36

 N. TORFS, “Artikel 127-135 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in X., Verzekeringen. 
Artikelgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak, Mechelen, Kluwer, 2012, 
losbl., 75. 
37

 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, BS 20 augustus 1992, hierna aangeduid 
als „WLVO‟. 
38

 N. TORFS, “Artikel 127-135 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in X., Verzekeringen. 
Artikelgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak, Mechelen, Kluwer, 2012, 
losbl., 75. 
39

 U. CERULUS, “Noot: het statuut van het groepsverzekeringskapitaal in een gemeenschapsstelsel: het 
Grondwettelijk Hof hakt de knoop door”, T. Fam. 2012, 22. 
40

 J. DU MONGH, “Levensverzekering en erfrecht na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni 
2008 ”,  RW 2008-2009, 1249. 
41

 Memorie van Toelichting, Parl. St. 1990-1991, 1586/001, 104; L. VERMEULEN, “(Aanvullend) 
pensioen en huwelijksvermogensrecht”, 19 maart 2012, 
www.bepla.be/web_documents/ludo_vermeulen.pdf., 3. 

http://www.elfri.be/nl/juridische%20informatie/familierecht/javascript:KC_details('art','072_A1242');?oldsite=1
http://www.elfri.be/nl/juridische%20informatie/familierecht/javascript:KC_details('art','072_A1242');?oldsite=1
http://www.bepla.be/web_documents/ludo_vermeulen.pdf
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goed een eigen goed kan verwerven en daartegenover geen enkele vergoeding of enige 

vorm van compensatie stond. Ingevolge dit arrest werden de artikelen 127 en 128 WLVO42 

strijdig bevonden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

§2. GEVOLGEN EN DRAAGWIJDTE VAN HET ARREST  

23. Al snel rees de vraag naar de toepasselijkheid van het arrest van 26 mei 1999 van het 

toenmalige Arbitragehof op de groepsverzekeringen.  

Een meerderheid van rechtspraak en rechtsleer meende dat dit effectief het geval was. Ze 

oordeelden dat het arrest naar analogie diende te worden toegepast op alle verzekeringen 

die in feite een spaarverrichting uitmaken (zoals een groepsverzekering) en waarbij de 

bescherming tegen het risico van overlijden niet of niet prioritair aanwezig is43. Bijgevolg zijn 

volgens deze maximalistische interpretatie alle levensverzekeringsuitkeringen 

gemeenschappelijk, ongeacht het ogenblik waarop de uitkering plaatsvindt en ongeacht om 

welk soort levensverzekering het gaat44. 

De andere strekking koos resoluut de kaart van de restrictieve interpretatie. Deze strekking 

was van oordeel dat de artikelen 127 en 128 WLVO niet op de groepsverzekering mochten 

worden toegepast omdat deze bepalingen alleen toepassing vinden ten aanzien van die 

verzekeringen die in het kader van financiering zijn afgesloten, wat niet het geval is bij 

groepsverzekeringen45. 

Tot slot was er ook nog de derde strekking met CASMAN als “leider”. Ze oordeelden dat het 

kwalificatieprobleem vanuit het huwelijksvermogensrecht moest worden benaderd. Vanuit 

deze optiek is het dus zo dat de kwestieuze bepalingen geen toepassing kunnen vinden op 

alle types van levensverzekeringscontracten46. 

24. Verscheidene rechtscolleges en auteurs menen daarenboven dat uit de bewoordingen 

van het arrest van het Hof zonder meer kan worden afgeleid dat het kapitaal van de 

groepsverzekering gemeenschappelijk is. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Gent bij arrest 

van 24 maart 200547 dat de groepsverzekering als een spaarverrichting moet worden 

                                                
42

 Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, BS 20 augustus 1992. 
43

 F. BUYSSENS, “Overzicht rechtspraak EOT (2001-2012)”, T. Fam. 2013, 54. 
44

 U. CERULUS, “Noot: het statuut van het groepsverzekeringskapitaal in een gemeenschapsstelsel: het 
Grondwettelijk Hof hakt de knoop door”, T. Fam. 2012, 23. 
45

 K. TERMOTE, “Discriminatie bij levensverzekeringen tussen echtgenoten”, TBH 1999, 854. 
46

 H. CASMAN, “Levensverzekering en huwelijk”, De Verz. 2001, 238-239.  
47

 Gent 24 maart 2005, T. Not. 2005, 485; zelfde redenering: Gent 28 juni 2007, T. Not. 2009, 550-
556. 
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aanzien en dat op grond van de basisregels van het huwelijksvermogensrecht het uitgekeerd 

kapitaal48 van dergelijke spaarverrichting in het gemeenschappelijk vermogen valt.  

25. Daar waar de meeste rechtsleer en rechtscolleges evenwel de groepsverzekering 

beschouwden als een spaarverrichting, waardoor deze mutatis mutandis onder het 

toepassingsgebied valt van het arrest van het toenmalige Arbitragehof van 26 mei 1999, 

werden zij echter teruggefloten door het arrest van het Hof van Cassatie van 24 januari 

201149.  

Het Hof oordeelde in dit arrest dat de feitenrechter de toepassing van artikel 127 en 128 

WLVO niet kan uitschakelen op grond van een toepassing naar analogie van de 

overwegingen van het arrest van het (toenmalige) Arbitragehof van 26 mei 1999. Dit arrest 

had betrekking op een individuele groepsverzekering terwijl de groepsverzekering de functie 

van een aanvullend pensioen heeft met een meer collectief karakter.  

Aangezien beide situaties bijgevolg niet identiek zijn, kunnen de principes van het arrest van 

het (toenmalige) Arbitragehof van 26 mei 1999 niet zonder meer worden toegepast op de 

groepsverzekering50.  Het Hof van Cassatie wees dus op de impliciete verschillen die er zijn 

tussen individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen51. Door deze stelling te 

poneren, floot het Hof van Cassatie dus ook het Hof van Beroep te Gent terug52. 

AFDELING II. ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF D.D. 27 JULI 2011  

26. Het was wachten tot een nieuw arrest van het Grondwettelijk Hof om definitief uitsluitsel 

te krijgen over het statuut en de aard van groepsverzekeringen. In het arrest van het 

Grondwettelijk Hof 27 juli 201153 ging het niet om een individueel 

levensverzekeringscontract, mar wel over een groepsverzekering die integraal door de 

werkgever van de man werd gefinancierd en die nog niet tot uitkering was gekomen op het 

                                                
48

 Of indien er nog geen kapitaal is uitgekeerd op het ogenblik van de ontbinding van het stelsel, de 
vermogenswaarde of afkoopwaarde van het contract. 
49

 F. BUYSSENS EN V. ALLAERTS, “Het Grondwettelijk Hof beslecht: het groepsverzekeringskapitaal valt 
in de huwgemeenschap. Praktische gevolgen: goed of slecht?” in C. DECLERCK EN W. PINTENS (eds.), 
Patrimonium 2012, Mortsel, Intersentia, 2012, 157. 
50

 Cass. 24 januari 2011, Bull. Ass. 2011, 187; N. CARETTE EN R. BARBAIX, “Familiaal 
vermogensrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering” in N. CARETTE (ed.), 
Begunstiging bij levensverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2013, 84-85. 
51

 H. CASMAN, “De overwogen hervorming van het familiaal vermogensrecht”, in A.L. VERBEKE EN F. 
BUYSSENS, Notariële actualiteit 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 92. 
52

 Het Hof van Cassatie stelde terecht dat het Hof van Beroep te Gent de artikelen 26, § 2, 2° en 28 
van de Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof schendt door de door het Arbitragehof in het arrest van 26 
mei 1999 vastgestelde schending toe te passen op een groepsverzekering (U. CERULUS, “Noot: het 
statuut van het groepsverzekeringskapitaal in een gemeenschapsstelsel: het Grondwettelijk Hof hakt 
de knoop door”, T. Fam. 2012, 23.). 
53

 GwH 27 juli 2011, nr. 136/2011. 
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ogenblik dat de echtscheiding tussen partijen plaatsvond54. De vrouw was van oordeel dat de 

afkoopwaarde van de groepsverzekering van haar man tot de huwgemeenschap behoorde 

en dus verrekend moest worden. De man was van oordeel dat de gelden van de 

groepsverzekering eigen waren55.  

27. Het Hof twijfelde in haar arrest niet en breidde haar stelling van haar arrest van 26 mei 

1999 uit tot groepsverzekeringen. Het Grondwettelijk Hof gaat er op die manier vanuit dat de 

groepsverzekering als een spaarverrichting ten gunste van het gemeenschappelijk vermogen 

moet worden beschouwd en dus niet als een recht op een persoonlijk aanvullend pensioen56. 

Volgens het Hof moet de groepsverzekering worden beschouwd als een inkomst die 

gemeenschappelijk is op grond van artikel 1405, 1° BW57. 

Door deze stelling te poneren ontkent het Grondwettelijk Hof de pensioendimensie van de 

groepsverzekering. Door het pensioenkarakter van de groepsverzekering te ontkennen, zet 

het Grondwettelijk Hof artikel 1401, 4°, dat stelt dat pensioenrechten eigen zijn, buiten spel58. 

Het Grondwettelijk Hof overweegt dus dat de premies die de werkgever betaalt een 

onderdeel vormen van het voordeel dat de werknemer verkrijgt uit hoofde van zijn 

arbeidsovereenkomst59.  

28. Uit deze rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie volgt bijgevolg 

dat de groepsverzekeringen aan de regels onderworpen zijn van het 

                                                
54 C. HENDRICKX, “Groepsverzekering: wat bij echtscheiding (noot onder Grondwettelijk Hof 27 juli 
2011)”, RABG 2011, 1360. 
55

 De vrouw was van oordeel dat toepassing gemaakt moest worden van art. 1401, 1° van het 
Burgerlijk Wetboek dat stipuleert: Gemeenschappelijk zijn: 1. de inkomsten uit de beroepsbezigheden 
van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen, evenals de 
inkomsten uit openbare of particuliere mandaten. De man daarentegen was van oordeel dat de 
groepsverzekering pensioenrechten vestigt in de zin van artikel 1401, 4° van het Burgerlijk Wetboek 
en dus „eigen‟ zijn: “Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging: 4. het recht op een pensioen, 
lijfrente of soortgelijke uitkering, dat een der echtgenoten alleen bezit.” 
56

 Overweging B.8.1. Het Hof stelde uitdrukkelijk dat de premies de tegenprestatie vormen voor de 
arbeid die de werknemer verricht in het kader van zijn of haar arbeidsovereenkomst waardoor het gaat 
om inkomsten uit de beroepsbezigheden die in het licht van art. 1405, 1° BW gemeenschappelijk zijn; 
L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 727; 
C. DEVOET, “Aanvullende pensioenen en huwelijksvermogensrecht” in X, Huwelijksvermogensrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2016, losbl., TXXII.3.-9, 45. 
57

 C. DECLERCK, “Actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht in het licht van de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie” in F. BUYSSENS EN A.L. VERBEKE 

(eds.), Notariële actualiteit 2012-2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 219. 
58

 C.HENDRICKX, “Groepsverzekering: wat bij echtscheiding (noot onder Grondwettelijk Hof 27 juli 
2011)”, RABG 2011, 1361. 
59

 Overwegingen B.8.1.- B.8.4.; N. CARETTE EN R. BARBAIX, “Familiaal vermogensrechtelijke aspecten 
van begunstiging bij levensverzekering” in N. CARETTE (ed.), Begunstiging bij levensverzekering, 
Antwerpen, Intersentia, 2013, 85. 
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huwelijksvermogensstelsel60. Groepsverzekeringen worden dus niet als pensioen maar als 

een gewone aanwinst beschouwd61. 

29. Gelet op de ongrondwettigheid van beide artikelen, werd er een wetsontwerp62 ingediend 

om onder meer deze artikelen te herzien. Het wetsontwerp was aanhangig in de Kamer en 

verviel ingevolge de ontbinding van het Parlement in 201463. 

Op dit wetsontwerp, en de andere voorstellen die reeds werden geformuleerd in Kamer en 

Senaat, wordt in het derde deel dieper op ingegaan.  

AFDELING III. ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE D.D. 30 NOVEMBER 2012 

30. In de rechtsleer bestond onduidelijkheid over het karakter van de premies van de 

groepsverzekering. Sommige auteurs en rechtspraak64 waren van oordeel dat er een 

opsplitsing diende te gebeuren tussen het deel dat werd opgebouwd voor het huwelijk en dat 

deel dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd. Andere auteurs oordeelden dat de 

aanspraken op de groepsverzekering eigen blijven indien de aansluiting was gebeurd voor 

het huwelijk, hetzij wel met een recht op vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen65. 

31. Het Hof van Cassatie maakte aan deze onduidelijkheid een einde bij  arrest van 30 

november 201266. Het Hof bevestigde dat ingeval de groepsverzekering reeds voor het 

huwelijk werd aangegaan, de aanspraken op het kapitaal slechts tot het gemeenschappelijk 

vermogen behoren in de mate dat ze zijn opgebouwd tijdens het huwelijk. In de mate dat de 

aanspraken voor het huwelijk werden opgebouwd, zijn ze eigen aan de echtgenoot-titularis. 

Het Hof is bijgevolg van oordeel dat er een opsplitsing moet gebeuren tussen het eigen 

voorhuwelijkse deel en het gemeenschappelijke huwelijkse deel.  

                                                
60

 Dit in tegenstelling tot de wettelijke pensioenen. 
61

 R. BARBAIX, “Groepsverzekeringen en familiaal vermogensrecht: een nieuwe invalshoek (?)” in D. 
WUYTS, R. BARBAIX EN B. WEYTS, De groepsverzekering als aanvullend pensioen, Antwerpen, 
Intersentia, 117. 
62

 Wetsontwerp van 20 augustus 2013 tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van 
diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de 
levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, Parl. St. Kamer 
2012-2013, nr. 53-2998/01. 
63

 L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 
728 
64

 Brussel 16 november 2010, T. Not. 2011, 499. 
65

 R. BARBAIX EN N. CARETTE, “Verzekeringen in het familiaal vermogensrecht” in A.L. VERBEKE, C. 
DECLERCK EN J. DU MONGH (eds.), Themis familiaal vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2015,38. 
66

 Cass. 30 november 2012, C.11.0332.N, www.cass.be.; Dit arrest had betrekking op het oude 
huwelijksvermogensrecht maar de principes zijn mutatis mutandis van toepassing op het huidige 
huwelijksvermogensrecht. 

http://www.cass.be/
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Het Hof stelde bijgevolg ook duidelijk dat de bijdragen voor de groepsverzekering tijdens het 

huwelijk gemeenschappelijk zijn aangezien zij deel uitmaken van het loon, dat 

gemeenschappelijk is in een gemeenschapsstelsel67. 

AFDELING IV. HUIDIG WETTELIJK KADER  

32. Omtrent de wijze van verdeling of het statuut van een groepsverzekering, wordt met 

geen woord gerept in de echtscheidingswet van 2007, noch in de pensioenwetgeving. Ook 

de relatief recente WAP die dateert van 28 april 2003, rept met geen woord over de 

huwelijksvermogensrechtelijke benadering van groepsverzekeringen. 

Bizar, aangezien de WAP de uitgelezen kans was geweest voor de wetgever om hierover 

standpunt in te nemen. Die wet had immers tot doel om de tweede pijler te verstevigen en 

om het hoofd te bieden aan de uitdagingen verbonden aan de wettelijke pensioenen68.  

Tot op heden is er dus een grote lacune in de wet voor wat betreft het lot van de 

groepsverzekeringen. Onbegrijpelijk, gelet op het feit dat maar liefst 60% van de werknemers 

een groepsverzekering heeft69. De wetgever gaat dus duidelijk voorbij aan de 

maatschappelijke realiteit.   

                                                
67

 C. VERGAUWEN EN K. VERACHTERT, “Het lot van groepsverzekeringen bij de vereffening-verdeling van 
een gemeenschapsstelsel na echtscheiding” in R. BARBAIX EN N. CARETTE, Tendensen Familiaal 
vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 312. 
68

 Uiteenzetting door mevrouw CAROLINE DE RIDDER, advocate bij Claeys en Engels, “Het aanvullend 
pensioen: een eigen recht van de aangeslotene?”, 19 maart 2012, conferentie georganiseerd door 
BePLA, http://www.bepla.be/web_documents/caroline_de_ridder_nl_.pdf . 
69

 https://www.abcverzekering.be/sites/default/files/document_files/090526_nl_groep_KMO.pdf.  

http://www.bepla.be/web_documents/caroline_de_ridder_nl_.pdf
https://www.abcverzekering.be/sites/default/files/document_files/090526_nl_groep_KMO.pdf
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DEEL III. DE VERSCHILLENDE BENADERINGSMOGELIJKHEDEN 

BETREFFENDE DE GROEPSVERZEKERING BIJ VEREFFENING-

VERDELING NA ECHTSCHEIDING  

HOOFDSTUK I. DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN TOT VEREFFENING EN 

VERDELING VAN DE GROEPSVERZEKERING 

AFDELING I. INLEIDING  

33. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verschillende mogelijkheden die er bestaan 

om de vermogenswaarde van een groepsverzekering op efficiënte wijze te vereffenen en te 

verdelen. Het is de bedoeling om elke mogelijke piste te onderzoeken en na te gaan wat de 

eventuele voordelen van elke werkwijze kunnen zijn. We onderzoeken enerzijds de 

verschillende mogelijkheden die ervoor zorgen dat de waarde van de groepsverzekering 

quasi onmiddellijk kan worden verdeeld en anderzijds de mogelijkheden die de uitbetaling 

van de vermogenswaarde uitstellen tot een later, al dan niet naderbepaald, moment. 

AFDELING II. DE ONMIDDELLIJKE VERREKENING TEN AANZIEN VAN DE ANDERE 

ECHTGENOOT 

34. De meest eenvoudige en voor de hand liggende methode is dat de echtgenoot-titularis 

de rechten in de groepsverzekering behoudt en er bij de verdeling van de andere goederen 

uit het gemeenschappelijk vermogen een onmiddellijke verrekening ten voordele van de 

andere echtgenoot gebeurt70.   

Concreet betekent dit dat de andere echtgenoot op het ogenblik van de verdeling van het 

gemeenschappelijk vermogen ten belope van de helft van het groepsverzekeringskapitaal 

zoveel meer goederen uit het gemeenschappelijk vermogen mag opnemen71. Wanneer het 

gemeenschappelijk vermogen voldoende andere goederen bevat, zal er zich geen probleem 

stellen. De andere echtgenoot zal uit het gemeenschappelijk vermogen goederen ter waarde 

van de helft van de vermogenswaarde van de rechten uit de groepsverzekering kunnen 

nemen72.  

Dit kan zich vertalen in het feit dat de echtgenoot-titularis dit bedrag in mindering brengt van 

zijn aandeel in de gezinswoning, waardoor de andere echtgenoot ofwel de gezinswoning aan 

                                                
70

 N. TORFS, “Hoe moeten tijdens het huwelijk verworven rechten in een groepsverzekering bij de 
verdeling van het gemeenschappelijk vermogen worden betrokken”, TBBR 2010, 332. 
71

 C. DECLERCK, “Actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht in het licht van de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie” in F. BUYSSENS EN A.L. VERBEKE 

(eds.), Notariële actualiteit 2012-2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 220. 
72

 N. TORFS, “Hoe moeten tijdens het huwelijk verworven rechten in een groepsverzekering bij de 
verdeling van het gemeenschappelijk vermogen worden betrokken”, TBBR 2010, 332. 
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een lagere prijs kan overnemen, dan wel aan een hoger percentage wordt vergoed bij 

overname door de andere echtgenoot, ofwel een groter aandeel krijgt indien de woning 

openbaar of onderhands wordt verkocht. 

35. Zoals TORFS in haar tekst terecht aanhaalt73, zorgt dergelijke regeling ervoor dat voor het 

deel dat de andere echtgenoot krijgt, het pensioenkarakter verloren gaat74. Zo bekomt de 

andere echtgenoot de vermogenswaarde niet bij de pensionering, maar op vroegere leeftijd. 

Het is ook niet ondenkbaar dat de andere echtgenoot bijvoorbeeld “huisraad in ruil voor 

pensionaanspraken” zal verkrijgen. Dit lijkt in strijd met de gedachtegang van het wettelijk 

stelsel dat de solidariteit van echtgenoten vooropstelt. Voor de andere echtgenoot zorgt deze 

werkwijze er bijgevolg voor dat de voorzorgsfunctie van het aanvullend pensioen compleet 

teniet wordt gedaan75.  

36. Sommige auteurs opperen dat, als deze oplossing gevolgd wordt, er bij de waardering 

van de vermogenswaarde van de groepsverzekering een verrekening moet gebeuren van de 

vervroegde betaling en het risico op vroegtijdig overlijden76.  Er valt zeker iets te zeggen voor 

deze stelling, doch kan men zich vragen stellen bij de concrete uitwerking van een dergelijke 

vergoeding. Indien partijen een EOT sluiten en er is de wil om redelijk te zijn, dan lijkt het in 

praktijk meer dan haalbaar dat er ex aequo et bono een bedrag wordt geraamd77. Indien een 

dergelijk scenario voor de rechter wordt gebracht, lijkt het me zeer moeilijk om de 

factoren/criteria te bepalen waarmee hij rekening moet houden ter waardering van dergelijke 

verdeling. 

37. Het is duidelijk dat deze techniek veruit de minst gecompliceerde zal blijken en dus niet 

onaantrekkelijk is. Wanneer deze methode wordt gehanteerd, kan de echtscheiding immers 

zonder veel vertraging en discussies beëindigd worden. Echtgenoten blijven daarenboven 

niet gedwongen afhankelijk van elkaar. Tenslotte zorgt deze methode ook voor de minste 

rechtsonzekerheid en moet er geen rekening worden gehouden met latere valkuilen zoals 

het vroegtijdig overlijden van de echtgenoot-titularis. 

                                                
73

 N. TORFS, “Hoe moeten tijdens het huwelijk verworven rechten in een groepsverzekering bij de 
verdeling van het gemeenschappelijk vermogen worden betrokken”, TBBR 2010, 332. 
74

 Ook aangehaald in: C. VERGAUWEN EN K. VERACHTERT, “Het lot van groepsverzekeringen bij de 
vereffening-verdeling van een gemeenschapsstelsel na echtscheiding” in R. BARBAIX EN N. CARETTE, 
Tendensen Familiaal vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 317. 
75

 R. BARBAIX, “Groepsverzekeringen en familiaal vermogensrecht: een nieuwe invalshoek (?)” in D. 
WUYTS, R. BARBAIX EN B. WEYTS, De groepsverzekering als aanvullend pensioen, Antwerpen, 
Intersentia, 120. 
76

 Zie o.m. L. DE SCHRIJVER, “Huwelijksvermogensrecht: groeps- en pensioenspaarverzekeringen”, in 
A. WYLLEMAN (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat (deel 23), Die Keure, Brugge, 2013, randnummer 
60; N. CARETTE, “Familiaalrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering” in N. CARETTE 

(ed.), Begunstiging bij levensverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2013, 86. 
77

 Ook L. DE SCHRIJVER stelt zich vragen bij de waardering van dergelijke verrekening. 
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AFDELING III.  DE UITBETALING VAN DE WAARDE VAN EEN GROEPSVERZEKERING IN DE 

VORM VAN EEN ALIMENTATIEVERGERGOEDING  

§1. PRINCIPE  

38. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de echtgenoot-titularis het bedrag dat toekomt 

aan de andere echtgenoot, uitbetaalt in de vorm van een maandelijkse periodieke 

vergoeding. Het gaat dan om een zogenaamde alimentatievergoeding die we kunnen 

vergelijken met een persoonlijke onderhoudsbijdrage na echtscheiding, zoals omschreven in 

art. 301 BW.  

Bij het opmaken van de staat van vereffening-verdeling zal dan niet alleen het bedrag 

moeten worden begroot, maar ook de maandelijkse schijven met de daaraan verbonden 

modaliteiten (o.m. de datum waarop het bedrag moet worden uitbetaald, het al dan niet 

voorzien zijn van indexering etc.). 

§2. VOORDELEN  

39. Aan deze wijze van verdeling zijn drie grote voordelen verbonden:  

1. Bij gebruik van deze methode wordt de rechtszekerheid gegarandeerd. De 

vereffening-verdeling kan binnen afzienbare tijd worden afgesloten en elk der partijen 

weet waar ze aan toe is. 

2. De echtgenoot-titularis krijgt de kans om maandelijks “zijn schuld” af te lossen, 

waardoor dit (normaal) voor hem geen financiële kater tot gevolg heeft. 

3. De andere echtgenoot krijgt zo een maandelijks extraatje en hoeft niet te wachten tot 

de pensioengerechtigde leeftijd van de echtgenoot-titularis om geld te ontvangen. 

 

§3. PRAKTISCHE UITWERKING 

40. Ook al lijkt deze methode op het eerste zicht zeer aanlokkelijk, toch zijn er verschillende 

aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden. 

Vooreerst zullen partijen zeer duidelijk de modaliteiten moeten bepalen. Tegen welke 

uiterlijke datum moet de som elke maand worden betaald? Hoe moet de communicatie 

tussen partijen gebeuren? Eens de vergoeding is bepaald, is die dan onveranderbaar? 

Vooral dit laatste aspect is zeer belangrijk. Indien op het einde van de rit blijkt dat de 

echtgenoot-titularis een aanzienlijk mindere som zal bekomen bij zijn pensioengerechtigde 

leeftijd dan eerst gedacht, heeft hij dan een mogelijkheid om de maandelijkse betalingen te 

stoppen/verminderen? 
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Ook zullen partijen een regeling moeten uitwerken indien de echtgenoot-titularis vroegtijdig 

komt te overlijden. Is het dan de bedoeling dat de maandelijkse vergoeding een schuld wordt 

van zijn nalatenschap?  

41. Bij deze werkwijze is dus een zeer belangrijke rol weggelegd voor de notaris-

vereffenaar78. Hij zal in het kader van de informatie- en adviesplicht die op hem rust alle 

mogelijke valkuilen met partijen moeten overlopen en een waterdicht systeem opnemen, 

teneinde discussies achteraf te vermijden.  

AFDELING IV. DE ONMIDDELLIJKE AFKOOP VAN DE VERZEKERING 

§1.  PRINCIPE  

42. Indien de groepsverzekering kan worden afgekocht, kan de waarde van de 

groepsverzekering als een effectief actief bestanddeel in de vereffening-verdeling worden 

opgenomen. Dit is de meest duidelijke oplossing die uitblinkt in haar eenvoud en vooral zorgt 

voor de snelste afhandeling. 

§2. HAALBAARHEID IN DE PRAKTIJK  

43. Al de hierboven opgesomde methodes houden telkens geen rekening met het al dan niet 

afkoopbaar zijn van de groepsverzekeringen. En zelfs als de groepsverzekering dan toch 

afkoopbaar is en het gespaarde kapitaal vroegtijdig kan worden opgevraagd, betekent dit 

vaak zeer zware financiële nadelen. Het kapitaal vroegtijdig afkopen, is immers fiscaal en 

financieel nadelig daar het uitgekeerde bedrag een pak lager ligt dan de samengevoegde 

waardes en het bedrag zal aan een veel nadeliger tarief belast worden79.  

44. De wetgever zou er dus voor kunnen opteren om te bepalen dat elke groepsverzekering 

afkoopbaar moet zijn bij echtscheiding en dit met inachtneming van een redelijke 

kostenmarge en belastingaftrek. 

De verplichte mogelijkheid tot afkoop van de groepsverzekering bij echtscheiding zou dan 

moeten ingeschreven worden in art. 27 van de WAP. Dit artikel stipuleert immers duidelijk 

dat de “prestaties worden berekend op de datum van de pensionering”. Hierop zijn slechts 

twee uitzonderingen voorzien. Indien de echtgenoot-titularis pas overgaat tot pensionering 

na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd dan mag de waarde uitbetaald worden op 

het moment zoals bepaald in de pensioenovereenkomst of het pensioenreglement. De 

tweede uitzondering handelt over de situatie waarin de echtgenoot-titularis een hypothecair 

krediet aangaat om een onroerend goed te verwerven dan wel te verbouwen. In dat geval 

                                                
78

 Op de rol van de notaris wordt in het tweede hoofdstuk van dit deel dieper ingegaan. 
79

 L. DE SCHRIJVER, “Huwelijksvermogensrecht: groeps- en pensioenspaarverzekeringen”, in A. 
WYLLEMAN (ed.), Rechtskroniek voor het notariaat (deel 23), Die Keure, Brugge, 2013, 79. 
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heeft de wetgever uitdrukkelijk de mogelijkheid voorzien dat de reserves in de 

groepsverzekering hiervoor kunnen  worden aangewend. 

Indien de wetgever voorziet in de mogelijkheid om bij echtscheiding te voorzien in een 

verplichte afkoop van de vermogenswaarde van de groepsverzekering, dan zal dit gelet op 

de rechtseenheid als derde uitzondering in dit artikel moeten worden opgenomen. 

45. Alhoewel dit in de praktijk zeer mooi kan zijn, lijkt het nu al zeker dat de volledige 

verzekeringssector zich tegen dit voorstel zal verzetten. Ook zou dit ongetwijfeld met zich 

meebrengen dat groepsverzekeringen hun waarde verliezen waardoor de hele 

gedachtegang van “zorgen voor je eigen pensioen” verloren gaat. Ook schuilt hier het gevaar 

voor fraude. Partijen die in geldnood zitten zouden een „schijnechtscheiding‟ kunnen 

doorvoeren teneinde het geld van hun groepsverzekering vervroegd in handen te krijgen80. 

Aangezien er een aantal zeer belangrijke nadelen aan dit systeem verbonden zijn en de 

verzekeringssector op zijn achterste poten zou staan, lijkt dit systeem in de praktijk 

onmogelijk haalbaar. 

AFDELING V.  DE NIET-AANGESLOTENE ECHTGENOOT BEKOMT EEN VORDERINGSRECHT 

§1. PRINCIPE 

46. Indien de afkoop van de groepsverzekering niet mogelijk is en het gemeenschappelijk 

vermogen onvoldoende andere goederen bevat om tot een onmiddellijke verrekening te 

besluiten, kan er ook worden voorzien in een regeling waarin de andere echtgenoot een 

schuldvordering bekomt op de echtgenoot-titularis. Concreet zal de echtgenoot-titularis dus 

de helft van de uitkering81 aan zijn ex-echtgenoot moeten betalen op moment dat het bedrag 

aan hem wordt uitgekeerd82.   

47. TORFS is van mening dat het groepsverzekeringskapitaal onmiddellijk wordt verrekend 

indien de groepsverzekering afkoopbaar is. Indien dit niet kan, dient de verdeling van de 

groepsverzekering te worden uitgesteld83.  

                                                
80

 J. VAN GYSEGEM EN L. VERMEULEN, “De split van het (aanvullend) pensioen: waarom en hoe?”, Or. 

2012, 204: Ook de auteurs van deze tekst wijzen op dit gevaar. 
81

 Die overeenkomt met de tijdens het huwelijk verworven pensioenrechten.  
82

 N. TORFS, “Wat is het lot van aanvullende pensioenen in het wettelijk vermogensstelsel”, TBBR 
2004, 128; Rb. Antwerpen 22 december 2011, RABG 2012, 825-828 (onder verwijzing naar 
Antwerpen 4 november 2009 en Brussel 16 november 2010). 
83

 N. TORFS, “Hoe meten tijdens het huwelijk verworven rechten in een groepsverzekering bij de 
verdeling van het gemeenschappelijk vermogen worden betrokken”, TBBR 2010, 330; Rechtspraak in 
diezelfde zin: Rb. Antwerpen 22 december 2011, RABG 2012, 825-828: “Rekening houdend met het 
gegeven dat tijdens het stelsel geen uitbetaling van het kapitaal is gebeurd en dat vervroegde afkoop 
niet mogelijk blijkt, bekomt mevrouw K.T. een vorderingsrecht op dhr. G.B. voor de helft van het 
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DECLERCK gaat nog verder en is van oordeel dat de onmiddellijke vereffening de regel moet 

zijn daar dit volgens haar een “consequente en logische toepassing inhoudt van de principes 

van vereffening-verdeling.” Het gebruik van een vorderingsrecht kan volgens haar echter 

enkel gebruikt worden indien dit als clausule is opgenomen in het huwelijkscontract84.  

CASMAN
85 houdt er daarentegen een andere mening op na en stelt dat het niet verantwoord 

is om het onderscheid te maken tussen „afkoopbaar‟ en „niet afkoopbaar‟. Zij is van oordeel 

dat wat verdeeld moet worden in elk geval een onzekere toekomstige gebeurtenis uitmaakt.  

De mening van CASMAN lijkt het meest verdedigbaar. Ook indien de groepsverzekering kan 

worden afgekocht, moet het voor partijen mogelijk zijn om hiervan geen gebruik te maken en 

alsnog te kiezen voor de methode van een vorderingsrecht86. Dit omdat de afkoop van de 

groepsverzekering gepaard gaat met zware fiscale nadelen waardoor beide partijen 

“verliezen”87. Zeker indien partijen in zekere mate nog overeenkomen, lijkt het me 

aangewezen om de verdeling uit te stellen tot het moment dat de echtgenoot-titularis de 

uitkering ontvangt. 

§2. WIE KAN SCHULDENAAR ZIJN  

48. Het meest voor de hand liggende is dat de echtgenoot-titularis zelf het bedrag aan zijn 

ex-echtgenoot uitkeert op het moment dat het bedrag aan hem wordt uitgekeerd bij zijn 

pensionering. 

Echter valt er zeker iets te zeggen voor de stelling van TORFS die oordeelt dat een andere 

oplossing zou kunnen zijn dat de pensioeninstelling/verzekeringsinstelling verplicht wordt om 

de rol van schuldenaar op zich te nemen. Hierdoor zou de 

pensioeninstelling/verzekeringsinstelling het deel dat toekomt aan de andere echtgenoot 

rechtstreeks aan deze laatste moeten uitbetalen88. Het grote voordeel is dat echtgenoten op 

die manier minder afhankelijk worden van elkaar, hetgeen ontegensprekelijk zorgt voor 

minder conflicten.  

                                                                                                                                                   
bedrag van de tijdens het huwelijk verworven rechten.” In dit vonnis wordt uitdrukkelijk verwezen naar 
de stelling van N. TORFS. 
84

 C. DECLERCK, “Actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht in het licht van de 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie” in F. BUYSSENS EN A.L. VERBEKE 

(eds.), Notariële actualiteit 2012-2013, Antwerpen, Intersentia, 2013, 220. 
85

 Ook BARBAIX deelt deze mening: R. BARBAIX, “Groepsverzekeringen en familiaal vermogensrecht: 
een nieuwe invalshoek (?)” in D. WUYTS, R. BARBAIX EN B. WEYTS, De groepsverzekering als 
aanvullend pensioen, Antwerpen, Intersentia, 118. 
86

 Mening wordt onder andere bijgetreden door N. CARETTE EN R BARBAIX, in “Familiaal 
vermogensrechtelijke aspecten van begunstiging bij levensverzekering” in N. CARETTE (ed.), 
Begunstiging bij levensverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2013, 86. 
87

 Zie randnummers 43 en 44. 
88

 N. TORFS, “Wat is het lot van aanvullende pensioenen in het wettelijk vermogensstelsel”, TBBR 
2004, 128. 
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49. Het valt wel te vermelden dat er op heden geen wettelijk kader bestaat voor de 

overdracht. Indien in de regelingsakte tussen partijen wordt opgenomen dat de echtgenoot-

titularis zijn schuldvordering op de pensioenvoorziening overdraagt aan de andere 

echtgenoot, dan is de kans reëel dat de andere echtgenoot met lege handen achter blijft. Het 

reglement van het pensioenfonds/verzekeringsinstelling verbiedt immers vaak dergelijke 

overdrachten, juist ter bescherming van de echtgenoot-titularis89. Een extra aandachtspunt 

voor de notaris bij het vervullen van zijn informatie- en adviesverplichting.  

§3. KANTTEKENING 

50. Sommige rechtsleer was van oordeel dat een dergelijk vorderingsrecht niet mogelijk is 

aangezien er geen wettelijke grondslag voor is90. Dit standpunt kan niet worden bijgetreden 

daar er voor de onmiddellijke verrekening eveneens geen wettelijke regeling is91.  

HOOFDSTUK III. DE ROL VAN DE NOTARIS  

AFDELING I. ALGEMENE INFORMATIE- EN ADVIESPLICHT 

51. De notaris heeft op grond van artikel 9 van de Ventosewet92 een algemene informatie- en 

adviesplicht. Concreet houdt dit in dat hij partijen op afdoende wijze moet informeren over de 

rechtsgevolgen die voortvloeien uit een voorgenomen regeling.  

De notaris is immers een onafhankelijk vertrouwenspersoon die beide partijen met raad en 

daad bijstaat. Hij zal hen dus in de eerste plaats moeten wijzen op de rechtspraak die reeds 

door het Grondwettelijk Hof werd ontwikkeld en hen moeten duiden op de lacune in de wet 

over hoe de vermogenswaarde van een groepsverzekering nu exact begroot en verdeeld 

moet worden indien partijen uit de echt scheiden.  

                                                
89

https://www.tijd.be/netto/pensioen/Ook-aanvullend-pensioen-moet-verdeeld-bij-echtscheiding 
/9898174.  
90

 Zo oordeelde het Hof van Beroep te Gent bij arrest van 24 maart 2005 dat er geen reden is om de 
vergoeding uit te stellen tot aan de uitbetaling van de groepsverzekering, ook al blijkt de 
groepsverzekering niet afkoopbaar zou zijn (Gent 24 maart 2005, T. Not. 2005, 481). 
91

 R. BARBAIX, “Groepsverzekeringen en familiaal vermogensrecht: een nieuwe invalshoek (?)” in D. 
WUYTS, R. BARBAIX EN B. WEYTS, De groepsverzekering als aanvullend pensioen, Antwerpen, 
Intersentia, 118; H. CASMAN, “Levensverzekeringen, groepsverzekeringen en het familiaal 
vermogensrecht”, T. Verz. 2012, 319; Y.-H. LELEU EN L. ROUSSEAU, “Les prestations d‟assurance 
groupe en régime de communauté: une épargne commune”, JT 2012, 155-156; Ook rechtspraak 
volgde: Antwerpen 22 december 2011, RABG 2012, 825-828: In dit arrest wordt verwezen naar een 
arrest van Antwerpen van 4 november 2009 (Antwerpen 4 november 2009, TBBR 2010, 329, noot N. 
TORFS). Het Hof stelde vast dat er geen afkoop mogelijk was, waardoor partij X een vorderingsrecht 
bekomt op de echtgenoot-titularis voor de helft van het bedrag van de tijdens het huwelijk verworven 
rechten. 
92

 Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, BS 16 maart 1803. 

https://www.tijd.be/netto/pensioen/Ook-aanvullend-pensioen-moet-verdeeld-bij-echtscheiding%20/9898174
https://www.tijd.be/netto/pensioen/Ook-aanvullend-pensioen-moet-verdeeld-bij-echtscheiding%20/9898174


 

23 
 

52. De advies- en informatieplicht van de notaris zal niet alleen tot uiting moeten komen bij 

de redactie van een beding in het huwelijkscontract of beding tot wijziging huwelijkscontract, 

maar ook bij de redactie van een EOT-overeenkomst.  

Op heden werken vaak beide echtgenoten en hebben zij dus meestal elk een 

groepsverzekering. Hierdoor wordt er vaak niet stilgestaan bij het feit dat de 

vermogenswaarde van een dergelijke groepsverzekering zeer uiteenlopend kan zijn. De 

notaris zou dus mogelijks een onzorgvuldigheid of zelfs een professionele fout kunnen 

begaan indien er zonder meer in de regelingsakte wordt opgenomen “dat beide partijen hun 

rechten behouden op hun eigen groepsverzekering en verklaren dat zij geen aanspraken 

zullen laten gelden op de groepsverzekering van de andere”. Er moet naar mijn mening nog 

een extra zinsnede worden opgenomen waarin ofwel de waarde van de groepsverzekering 

van elk der partijen wordt bepaald ofwel uitdrukkelijk wordt opgenomen dat partijen er weet 

van hebben dat de vermogenswaarde van een groepsverzekering kan verschillen en zij hier 

later niet meer op kunnen terugkomen93.  

Bovendien is het niet alleen de taak van de notaris, maar ook zijn plicht om partijen op 

afdoende wijze te informeren. Doet hij dit niet, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld94. 

Het nadeel blijft uiteraard dat heel wat koppels die trouwen en bijgevolg onder het wettelijk 

stelsel vallen, niet naar een notaris zijn geweest om een voorafgaand een huwelijkscontract 

op te stellen of advies in te winnen. 

53. Maar wat indien partijen weigeren informatie vrij te geven over hun groepsverzekering? 

Kan de notaris partijen dan verplichten dat deze gegevens worden vrijgegeven? Het staat 

vast dat de ex-echtgenoot zich niet zomaar kan wenden tot de verzekeraar die gebonden is 

aan de werkgever daar hij/zij geen toegang heeft tot deze gegevens wegens privacy 

motieven. Sigedis (Sociale Individuele Gegevens) heeft zich tot de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewend teneinde hun advies in te winnen over 

de vraag of zij gegevens mag meedelen aan derden –bijvoorbeeld op vraag van de notaris- 

zonder daarbij de privacy van de aangeslotenen te schenden95.  

                                                
93

 Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 9 november duidelijk standpunt ingenomen dat een 
regelingsakte later niet meer kan worden aangevochten door partijen op grond van dwaling of bedrag 
(Cass. 9 november 2012, Arr. Cass. 2012, 2487). 
94

 H. CASMAN, “De EOT-regelingsakte als dading (noot onder Cass. 9 november 2012)”, Not.Fisc.M. 
2013, 124; V. HULPIAU, “Regelingsakte EOT aanvechtbaar op grond van (gekwalificeerde) 
benadeling?”, T.Fam. 2013, 140; L. WEYTS, “Een dading bij een EOT is definitief, wie van de twee dat 
nadien ook moge betreuren (noot onder Antwerpen 9 november 2011)”, T. Not. 2012, 240. 
95

 Verslag van 14 april 2014 over de hoorzittingen namens de Commissie voor Justitie uitgebracht 
door de dames SONJA BECQ en mevrouw SARAH SMEYERS, Wetsontwerp van 20 augustus 2013 tot 
wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het 
huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de 
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Op zich kan de wetgever gemakkelijk aan deze “struikelblok” verhelpen. Artikel 3 §5 van de 

Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, stipuleert immers uitdrukkelijk dat de wetgever kan bepalen dat eenieder 

verplicht kan worden om gegevens vrij te geven. 

AFDELING II. VERSTERKTE POSITIE VAN DE NOTARIS-VEREFFENAAR SINDS DE 

HERVORMING VAN DE PROCEDURE GERECHTELIJKE VEREFFENING-VERDELING  

54. Ingevolge de wet van 13 augustus 2011 houdende de hervorming van de procedure van 

de gerechtelijke vereffening-verdeling96 was het de bedoeling om het zwaartepunt van een 

gerechtelijke vereffening-verdeling bij de notaris-vereffenaar te leggen, en om op die manier 

de rechtelijke macht te ontlasten.  

Door deze nieuwe wet werd de nadruk gelegd op de notaris als medewerker van het gerecht. 

Dit blijkt onder meer uit het feit dat er een wettelijke bevestiging kwam van de mogelijkheid 

tot het sluiten van minnelijke (partiële of volledige) akkoorden die bindend zijn na loutere 

vaststelling door de rechtbank97. Dit betekent dat partijen dus op heden een regeling kunnen 

sluiten omtrent de groepsverzekering en dat de rechter hier, in principe, niets tegenin kan 

brengen. De notaris heeft dus een belangrijke rol om alle mogelijke oplossingen uit te leggen 

en hen zo te begeleiden naar een “op maat gemaakte regeling”.  

AFDELING III. REDACTIE HUWELIJKSCONTRACTEN 

 §1. DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN  

55. Aangezien het spreekwoord “een gewaarschuwd man is er twee waard” luidt, is het altijd 

aangewezen om in het huwelijkscontract een clausule omtrent aanvullende pensioenen op te 

nemen. Partijen zijn immers bij gebreke aan wettelijk kader „volledig vrij‟98 om te bepalen 

welke regeling en methode zij verkiezen.  

56. Doorheen de jaren ontwikkelden vele auteurs hun typevoorbeeld van beding. Zo was de 

clausule voorgesteld door PINTENS volledig in lijn met de door het Grondwettelijk Hof 

                                                                                                                                                   
vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, Parl. St. Kamer 2012-2013, nr. 53-
2998/02, 29. 
96

 Wet van 13 augustus 2011 houdende de hervorming van de procedure van gerechtelijke 
vereffening-verdeling, BS 14 september 2011. 
97

 Zie art. 1209 en art. 1214 Ger.W.; J. DU MONGH, “Gerechtelijke vereffening-verdeling na 1 april 
2012” in J. BAEL, K. BOONE, V. DE BACKER, J. DE MEYER, J. DU MONGH, J. GRILLET, A. LEMMERLING, G. 
VAN HOORICK EN K. VANHOVE, Notariële actualiteit 2012. Verslagboek van de vormingsdagen van de 
Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2013, 
29. 
98

 Dit uiteraard met dien verstande dat de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof moet eerbiedigd 
worden. 
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geponeerde stelling99 en stelde PINTENS
100 dat “kapitalen uit levensverzekeringen die 

spaaroperaties zijn, evenals hun afkoopwaarde, vallen in het gemeenschappelijk vermogen”. 

Echter lijkt een dergelijke clausule te algemeen en te weinig specifiek. 

CASMAN stelde volgend beding voor101: ”Voor een groepsverzekering op het ogenblik van de 

ontbinding van het stelsel, is de vermogenswaarde te bepalen volgens de verhouding van 

het aantal jaren huwelijk tot het totaal van de jaren waarin premies voor deze verrekening 

worden betaald en slechts te verrekenen bij uitbetaling ervan.” 

57. Het lijkt aangewezen dat een clasule tenminste volgende verschillende elementen bevat: 

1. Uitdrukkelijke bepaling dat de vermogenswaarde van de groepsverzekering moet 

bepaald worden volgens de verhouding van het aantal jaren huwelijk. 

2. De verwijzing naar de arresten van het Grondwettelijk Hof waarin het Hof duidelijk 

aanhaalt dat de groepsverzekering een spaarverrichting is en de premies tot de 

gemeenschap behoren. 

3. De methode die partijen prefereren om de waarde bij echtscheiding te vereffenen en 

te verdelen met de uitdrukkelijke vermelding dat het recht van afkoop sowieso een 

eigen recht blijft102. 

§2. REGELING EOT-OVEREENKOMST 

58. Het staat vast dat in de regelingsakte bij een EOT-overeenkomst zeker een beding 

omtrent de aanvullende pensioenen moet worden opgenomen103. Daarnaast zal ook de 

verzekeraar op de hoogte moeten worden gebracht van de tussen partijen opgenomen 

regeling, op straffe van niet-tegenwerpelijkheid van de opgenomen regeling104. Dit kan 

rechtsgeldig gebeuren door de verzekeraar een afschrift van de regelingsakte te 

bezorgen105. 

                                                
99

 L. DE SCHRIJVER, “Huwelijksvermogensrecht: groeps- en pensioenspaarverzekeringen”, in A. 
WYLLEMAN (ed.) Rechtskroniek voor het notariaat (deel 23), Die Keure, Brugge, 2013, 88. 
100

 W. PINTENS EN P. VAN DEN ABEELE, “De levensverzekering in het familiaal vermogensrecht”, T Not. 
2006, 631. 
101

 H. CASMAN, “Enkele suggesties voor het opstellen van huwelijkscontracten met keuze voor een 
gemeenschapsstelsel” in KONINKLIJKE FEDERATIE VAN BELGISCHE NOTARISSEN (ed.) De evolutie in de 
huwelijkscontracten, Antwerpen, Kluwer, 1995, 47-48. 
102

 Indien de afkoop mogelijk zou zijn. 
103

 Zie o.m. Gent 12 februari 2015, RW 2017-18, 387: “Echtgenoten in echtscheiding moeten in het 
raam van een notariële boedelbeschrijving in de zin van de artikelen 1175 en 1183 Ger.W. en een 
daarop geënte dading in de zin van de artikelen 2044 e.v. BW alle vermogensrechtelijke elementen 
aangeven waarvan zij weten dat ze een invloed kunnen hebben op de samenstelling van het 
huwelijksvermogen en de mede gelet op die samenstelling door te voeren vereffening-verdeling. Dat 
het eigen dan wel gemeenschappelijke karakter van de bedoelde elementen niet klinkklaar vaststaat, 
is daarbij niet doorslaggevend”. 
104

 Op grond van art. 132, §2 WLVO. 
105

 S. BROUWERS, “EOT Actualia”, Not.Fisc.M. 2010, 66. 
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HOOFDSTUK IV. DE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN WETTELIJK KADER  

AFDELING I. INLEIDING 

59. Het moge duidelijk zijn dat het vijf voor twaalf is voor de wetgever om werk te maken van 

een (ver)nieuw(d) wettelijk kader voor wat betreft de aanvullende pensioenen. Het feit dat er 

reeds zoveel auteurs aan de alarmbel hebben getrokken en hun visie op de feiten hebben 

gegeven, toont de noodzaak aan van een wettelijk ingrijpen. Doorheen de jaren werden ook 

door verschillende ministers reeds een wetsvoorstel of wetsontwerp ingediend omtrent het 

statuut van de aanvullende pensioenen. 

Het is de bedoeling van dit hoofdstuk om de meest plausibele scenario‟s te overlopen en 

hierbij telkens de bestaande rechtsleer, eventuele rechtspraak en daarbij geformuleerde 

wetsontwerpen en/of voorstellen te overlopen.  

AFDELING II. HET GROEPSVERZEKERINGSKAPITAAL VALT IN HET GEMEENSCHAPPELIJK 

VERMOGEN INDIEN DE UITKERING ERVAN GEBEURT TIJDENS HET HUWELIJK  

§1. WETSVOORSTEL TORFS EN TAELMAN 

60. Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat de wetgever bepaalt dat het volledige 

gespaarde kapitaal toekomt aan de persoon op wiens naam de groepsverzekering staat, 

indien de uitkering van de verzekering gebeurt tijdens het huwelijk.  

61. Een dergelijke regeling werd voorgesteld door TORFS en TAELMAN
106. Hun voorstel was 

om een nieuw artikel 1405/1 BW in te voegen dat zou stellen107:  

“ artikel 1405/1 - §1. De uitkering van een aanvullend pensioen die een echtgenoot 

tijdens het huwelijk ontvangt, is gemeenschappelijk, ook wanneer ze als een som 

ineens wordt uitbetaald.  

§2. Indien het huwelijksstelsel wegens een andere oorzaak dan het overlijden van de 

pensioengerechtigde echtgenoot wordt ontbonden heeft deze echtgenoot recht op 

een vergoeding die hem door het gemeenschappelijk vermogen verschuldigd is, zoals 

in artikel 1435/1 bepaald.  

                                                
106

 Wetsvoorstel van 12 juli 2012 tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering 
ingevolge erfopvolging, Parl. St. Senaat 2011-2012, nr. 5-528/3.  
107

 Amendement nr. 9 van de Heer TORFS en Mevrouw TAELMAN bij Wetsvoorstel van 12 juli 2012 tot 
aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering ingevolge erfopvolging, Parl. St. 
Senaat 2011-2012, nr. 5-528/3. 
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§3. Indien de uitkering van een aanvullend pensioen na ontbinding van het 

huwelijksstelselstelsel verschuldigd is, komt dit bedrag uitsluitend aan de 

pensioengerechtigde echtgenoot toe. Aan het gemeenschappelijk vermogen komt 

hiervoor geen vergoeding toe, noch enige aanspraak op de vermogenswaarde 

ervan.” 

Het voorstel van de indieners gaat uit van het principe dat groepsverzekeringen, en 

aanvullende pensioenen in het algemeen, moeten behandeld worden als aanvullende 

pensioenen.  

Ze stipuleren uitdrukkelijk dat een aanvullend pensioen, net zoals het wettelijk pensioen, een 

inkomen genereert. Volgens hen is het determinerend element de vraag of het aanvullend 

pensioen moet uitbetaald worden tijdens het huwelijk dan wel dat de uitbetaling gebeurt na 

de beëindiging van het wettelijk stelsel. Enkel in het eerste geval zal de vermogenswaarde in 

het gemeenschappelijk vermogen vallen.  

Daarnaast sluiten ze uitdrukkelijk de huwelijksvermogensrechtelijke benadering uit en stellen 

ze dat “het principieel uitgesloten moet zijn dat de theoretische vermogenswaarde van 

groepsverzekeringen in de gemeenschap wordt opgenomen, als onderdeel van de regeling 

van de wettelijke regeling. Dit zou immers een miskenning zijn van de aard van de 

groepsverzekeringen, en, algemener, van het aanvullend pensioen als aanvullende 

pensioenregeling”. 

§2. REFLECTIE  

62. Niettegenstaande dit wetsvoorstel op het eerste zicht een volledige stijlbreuk inhoudt met 

de gangbare praktijk, is het zeker verdedigbaar. De indieners van het amendement hebben 

duidelijk de aanvullende pensioenen geponeerd als pensioenen. In de lijn hiervan, gebiedt 

de logica volgens hen dat de regeling omtrent de eerste pijler wordt overgenomen. Indien 

partijen voor de pensioengerechtigde leeftijd uit de echt scheiden, zullen zij immers ook nooit 

aanspraak maken op het pensioen van de ex-echtgenoot.  

Deze regeling zorgt inderdaad voor meer uniformiteit en billijkheid. Echter stellen de 

indieners dat de aanvullende pensioenen een soort van inkomen zijn maar dat het feit dat de 

werknemer en dus het gemeenschappelijk vermogen bijgedragen heeft aan de opbouw van 

het kapitaal, is voor hen irrelevant. Dit gaat (te) ver, zeker in het geval dat de werknemer zelf 

bijdraagt in de premies en dit dus een effectieve “post” is op de loonfiche. 
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AFDELING III. HET GROEPSVERZEKERINGSKAPITAAL VALT IN HET EIGEN VERMOGEN VAN 

DE ECHTGENOOT-TITULARIS  

§1. WETSONTWERP VAN 20 AUGUSTUS 2013 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 301 VAN HET 

BURGERLIJK WETBOEK  

63. Deze hypothese gaat  uit van het idee dat de groepsverzekering geen spaarverrichting is, 

maar beschouwd moet worden als een (aanvullend) pensioen dat gelijkgesteld wordt met 

een wettelijk pensioen108, zelfs indien de uitbetaling gebeurt tijdens het huwelijk. Deze 

opvatting gaat dus loodrecht in tegen de interpretatie van het Grondwettelijk Hof dat duidelijk 

het omgekeerde zegt109. 

64. Op het eerste zicht lijkt dit een zeer voor de hand liggende oplossing die zorgt voor 

rechtszekerheid en een snelle afhandeling van de echtscheiding. Toch is het quasi 

onbestaande dat een dergelijke regeling ooit tot stand zal komen. Enkele jaren geleden werd 

door de federale regeling, bij monde van de toenmalige minister van Justitie ANNEMIE 

TURTELBOOM, een wetsontwerp ingediend teneinde onder meer de aanvullende pensioenen 

te hervormen110. Het Wetsontwerp had tot doelstelling om een antwoord te bieden op de 

vraag of de aanvullende pensioenen in het eigen, dan wel in het gemeenschappelijk 

vermogen vallen.  

TURTELBOOM en CASMAN
111 stelden zich (terecht) vragen bij de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof waarin het Hof geoordeeld heeft dat groepsverzekeringen spaaroperaties 

uitmaken en bijgevolg zonder meer in het gemeenschappelijk vermogen vallen.  

De behandeling van de aanvullende pensioenen vindt conform het Wetsontwerp plaats op 

basis van vijf te onderscheiden situaties112:  

                                                
108

 C. VERGAUWEN EN K. VERACHTERT, “Het lot van groepsverzekeringen bij de vereffening-verdeling 
van een gemeenschapsstelsel na echtscheiding” in R. BARBAIX EN N. CARETTE, Tendensen Familiaal 
vermogensrecht 2015, Antwerpen, Intersentia, 324 
109

 Overweging B.8.1 van het arrest: In het geval van een verplichte groepsverzekering ter financiering 
van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de 
aangeslotene beoogt de groepsverzekering in een aanvullend inkomen te voorzien. Het gaat derhalve 
om een spaarverrichting. 
110

 Wetsontwerp van 20 augustus 2013 tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van 
diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de 
levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, Parl. St. Kamer 
2012-2013, nr. 53-2998/01, hierna aangeduid als „Wetsontwerp‟. 
111

 Het Wetsontwerp ingediend door minister TURTELBOOM was van de pen van prof. H. CASMAN. 
112

 Wetsontwerp, 23-25; T. ROOVERS, “Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk 
Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met 
betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding 
(Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 2998/001). - Beschouwingen met een bijzondere focus op de bepalingen 
inzake aanvullende pensioenen en de individuele levensverzekeringen.”, T. Not. 2013, 689-690. 
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1. Indien het aanvullend pensioen tijdens het huwelijk, en dus tijdens het bestaan van 

het gemeenschapsstelsel wordt uitgekeerd in de vorm van periodieke inkomsten, dan 

vallen deze inkomsten in het gemeenschappelijk vermogen; 

2. Als de periodieke inkomsten van het aanvullend pensioen na de ontbinding van het 

huwelijksstelsel worden uitgekeerd, dan vallen die in het eigen vermogen van de 

echtgenoot-titularis. Er moet zelfs geen vergoeding aan het gemeenschappelijk 

vermogen worden voorzien. 

3. Indien het aanvullend pensioen tijdens het huwelijk in de vorm van een kapitaal wordt 

uitgekeerd, dan valt dit in het gemeenschappelijk vermogen aangezien het gaat om 

gekapitaliseerde inkomsten. Indien het huwelijk tussen echtgenoten door 

echtscheiding wordt ontbonden, moet de pensioengerechtigde echtgenoot uit het 

gemeenschappelijk vermogen het bedrag kunnen halen dat overeenkomt met (de 

gekapitaliseerde) waarde van zijn aanvullend pensioen voor de periode na de 

echtscheiding. Dat aanvullend pensioen is eigen en zal in geen geval met de andere 

echtgenoot moeten gedeeld worden.  

4. In de vierde situatie wordt het aanvullend pensioen pas na de ontbinding van het 

huwelijksstelsel uitbetaald. Ongeacht de oorzaak van de ontbinding zal het 

uitgekeerde kapitaal in het eigen vermogen van de pensioengerechtigde echtgenoot 

vallen. Dit omdat er geen gemeenschappelijk vermogen meer is.  

5. De laatste situatie handelt over de hypothese dat de echtgenoot-titularis voor het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd overlijdt. Indien de langstlevende 

echtgeno(o)t(e) als begunstigde is aangeduid, zal het uitgekeerde kapitaal van de 

groepsverzekering in het eigen vermogen vallen van de langstlevende 

echtgeno(o)t(e). Indien er andere erfgenamen zouden zijn, zullen zij geen 

aanspraken hierop kunnen laten gelden. Hierop zijn wel uitzonderingen voorzien, 

bijvoorbeeld in het geval dat de premies met eigen gelden van de overleden 

echtgenoot-titularis zijn betaald.  

65. Het Wetsontwerp gaat dus uit van de gedachte dat de aanspraken op het aanvullend 

pensioen eigen zijn aan de echtgenoot-titularis. De uitkeringen die gebeuren tijdens het 

bestaan van het wettelijk stelsel worden daarentegen als gemeenschappelijk goed 

beschouwd. Indien er echter een uitkering plaatsvindt na de ontbinding van het stelsel, dan 

kan de andere echtgenoot geen enkele aanspraak meer laten gelden op de rechten die 
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tijdens het huwelijk werden opgebouwd. De indieners van het Wetsontwerp zorgen ervoor 

dat het aanvullend pensioen op dezelfde wijze als het wettelijk pensioen wordt behandeld113. 

66. Ter compensatie voor de andere echtgenoot voorziet het Wetsontwerp dat in artikel 301 

BW 114 het verloop van de professionele loopbaan van de echtgenoten wordt toegevoegd in 

de lijst van criteria die de rechter in aanmerking moet nemen om de aanzienlijke terugval van 

de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde te beoordelen. Concreet betekent dit 

dat de rechter bij de toekenning van de uitkering na echtscheiding rekening zal moeten 

houden met de pensioenrechten die elke echtgenoot door de eigen loopbaanopbouw heeft 

kunnen opbouwen.  

67. Het Wetsontwerp heeft op dit punt veel kritiek gekregen. Sommigen waren van oordeel 

dat deze regeling ervoor zou zorgen dat de financieel kwetsbare echtgenoot door deze 

regeling in de kou zou blijven staan. Uiteindelijk is er op dit punt ingegrepen. In het 

geïntegreerd wetsontwerp werd er geopteerd voor een echte pensioencompensatie115. Deze 

“pensioencompensatie” is een interne verrekening tussen echtgenoten waarmee de 

pensioeninstellingen/verzekeraars niets zouden te maken hebben116. Het gaat om een 

compenserende uitkering voor de echtgenoot die zijn/haar carrière on hold heeft gezet117 en 

dus zo een mindere opbouw van zijn/haar eigen pensioenrechten heeft gekend118. 

Artikel 301bis van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 27 april 2007, zou volgens 

het geïntegreerd wetsontwerp als volgt voorzien in een pensioencompensatie:  

“ Art. 301bis. § 1. Onverminderd het vorige artikel, kan de uit de echt gescheiden 

echtgenoot die, tijdens het huwelijk, aanzienlijk minder dan de andere eigen 

rustpensioenrechten kon opbouwen, omdat hij zijn professionele prestaties om 

familiale redenen heeft beperkt, aanspraak maken op een redelijke 

pensioencompensatie ten laste van de andere echtgenoot. § 2. De 

pensioencompensatie wordt toegekend onder de vorm van een kapitaal. De rechter 

bepaalt de modaliteiten van de betaling ervan, naar hetgeen hij redelijk en billijk acht. 

(….)” 
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De compenserende uitkering zou bijgevolg gelijk moeten zijn aan het verlies geleden tijdens 

het huwelijk doordat men de professionele activiteiten, al dan niet tijdelijk, heeft moeten 

staken. Om het bedrag van de uitkering te begroten stelde minister TURTELBOOM voorop dat 

er drie etappes doorlopen moesten worden: (1) de schatting van het verlies, (2) de bepaling 

van het theoretische bedrag van de uitkering en tot slot (3) de correctie waardoor het 

toegekende bedrag aan het dubbel criterium van redelijkheid en billijkheid voldoet119.  

De rechter zal eveneens kunnen bepalen op welke wijze de pensioencompensatie moet 

worden uitgekeerd. Een mogelijkheid bestaat erin dat hij kan besluiten om deze compensatie 

slechts opeisbaar te maken op het ogenblik dat de echtgenoot-titularis zijn pensioenleeftijd 

bereikt. De pensioencompensatie bestond uiteraard enkel voor echtgenoten getrouwd onder 

het wettelijk stelsel en op voorwaarde dat er geen contractuele uitsluiting in het 

huwelijkscontract werd bedongen. Ook hier zal de notaris zijn informatieverplichting weer op 

de voorgrond treden120.   

68. Deze pensioencompensatie heeft het in de Kamer ingediende Wetsontwerp niet 

gehaald121. De Raad van State heeft hierin ongetwijfeld een (cruciale) rol gespeeld. De Raad 

merkte immers op dat er gevaar voor cumul en zelfs overlapping bestaat met de wettelijke 

regelingen inzake het rustpensioen voor de uit de echtgescheiden echtgenoot. De Raad van 

State stelde zich daarnaast ook bedenkingen bij de begrippen “redelijk” en “redelijk en billijk”. 

De Raad dringt aan op een precieze definiëring waarop de rechter zich kan baseren122. Dit 

laatste argument is zeker terecht. 

§2. KRITISCHE RELECTIE 

69. BARBAIX is het niet eens met de keuze van het Wetsontwerp waarbij de rechten en de 

vermogenswaarde van de groepsverzekering een exclusief recht zijn van de echtgenoot-

titularis en dat er voor de opbouw ervan geen enkele vergoeding aan het gemeenschappelijk 

vermogen verschuldigd is. Ze stelt immers dat de aanvullende pensioenrechten opgebouwd 
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zijn door arbeid en dat opbrengsten uit arbeid op grond van het wettelijk stelsel principieel 

gemeenschappelijk zijn. Volgens BARBAIX maakt het groepsverzekeringskapitaal uitgestelde 

beroepsopbrengsten uit en vormen deze bijgevolg een essentieel deel van het 

gemeenschappelijk vermogen123.  

70. Ook VERGAUWEN en VERACHTERT stellen zich vragen bij het Wetsonwerp maar wel om 

andere redenen. Ze vragen zich luidop af of een consistent en billijk 

huwelijksvermogensrecht niet eerder vereist om ook de wettelijke pensioenen 

gemeenschappelijk te maken eerder dan het aanvullend pensioen als eigen te 

beschouwen124.  

Ik kan me vinden in de stelling van VERGAUWEN en VERACHTERT. Het is immers zo dat het 

wettelijk pensioen berekend wordt op het aantal arbeidsjaren en de aard van de 

uitgeoefende functie. Zonder arbeid dus geen (gelijkwaardig) wettelijk pensioen.  

71. Verschillende vrouwenorganisaties kwamen echter in opstand tegen dit Wetsontwerp en 

zagen dergelijke regeling als een directe inbreuk op de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen. In een Persbericht van 25 september 2013 zeiden ze onder meer dat een 

dergelijke regeling de vrouwen/moeders in de kou zouden zetten die hun eigen job hadden 

opgegeven voor de zorg van hun kinderen/gezin/man125. 

§3. HOORZITTING COMMISSIE VOOR JUSTITIE 

72. Dat dit Wetsontwerp voor de nodige beroering heeft gezorgd, blijkt ook uit het feit dat 

naar aanleiding van de indiening hiervan een hoorzitting126 werd georganiseerd namens de 

commissie voor Justitie. Tijdens deze hoorzitting werd een uiteenzetting gegeven door prof. 
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YVES STEVENS, actuaris ANNE THIRY, assistente ILSE MARTENS
127, prof. JEAN-LOUIS RENCHON 

en advocaat JAN VAN GYSEGEM.  

73. STEVENS legt de nadruk op drie problemen: ten eerste op de ontkenning van het 

loonkarakter, ten tweede op de schending van de huwelijksvermogensrechtelijke principes 

inzake verworven reserves en ten derde op de discriminatie tussen de situatie waarin het 

kapitaal wordt uitgekeerd voor de echtscheiding en de situatie waarin het kapitaal na de 

echtscheiding wordt uitgekeerd128.  

Het Wetsontwerp voorziet in een ontkenning van het loonkarakter van de aanvullende 

pensioenen in slechts één enkel geval, met name de echtscheiding en dit zonder een 

rechtvaardigingsgrond. Volgens STEVENS is dit laatste het grote probleem. Ook ontkent hij 

dat het wettelijk pensioen een loonkwalificatie heeft en is een onderscheiden behandeling 

tussen het wettelijk en aanvullend pensioen terecht. Volgens hem heeft het wettelijk 

pensioen dus niets met loon te maken. Het wettelijk pensioen wordt volgens hem niet 

gefinancierd met eigen middelen maar met geld van de huidige werkers voor diegenen die 

voorheen hebben gewerkt. Hij stelt dat uit arbeidsrechtelijk oogpunt de bijdragebetaling voor 

het wettelijk pensioen geen loon uitmaakt129.  

Het tweede probleem, de schending van de principes inzake verworven reserves, vloeit 

volgens STEVENS voort uit het feit dat de WAP de reserves op aanvullende pensioenen als 

verworven beschouwt terwijl het Wetsontwerp in de mogelijkheid voorziet dat aan het 

vermogensrecht van één van de partners op het aanvullend pensioen wordt geraakt. Dit 

maakt volgens hem “een juridisch-technische vorm van onteigening” uit en dit zonder dat de 

finaliteitstoets130 wordt doorstaan.131  

Tot slot wijst STEVENS op het „discriminerend‟ onderscheid tussen de uitkering van het 

kapitaal voor de echtscheiding en na de echtscheiding. Volgens hem is het helemaal niet 

gerechtvaardigd dat het aantal huwelijkse jaren geenszins in acht wordt genomen. Het 

ontbreken van een berekeningswijze van de verdeling bij echtscheiding voordat het 

aanvullend pensioen is uitgekeerd, is zonder meer problematisch en zal volgens hem zorgen 

voor chaos en een wildgroei aan vorderingen in rechte132.  
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74. THIRY benadrukt volgens mij terecht dat aanvullende pensioenen een aanvulling zijn op 

de wettelijke pensioenen waarvan het bedrag afhankelijk is van het loopbaanstatuut. Ook het 

bedrag van aanvullende pensioenen is dus van het loopbaanstatuut afhankelijk. Voorts is zij 

echter van mening dat het Wetsontwerp reeds een deel van de onzekerheid wegneemt.133 

Niettegenstaande door dit Wetsontwerp inderdaad een aantal belangrijke knopen worden 

doorgehakt, is dit toch niet voldoende. De uiteindelijke wet moet een doordachte en volledige 

regeling zijn, waarbij er geen ruimte wordt gelaten voor discussie of twijfel. STEVENS stelt 

terecht dat een onduidelijke regeling ervoor zorgt dat de echtgenoot met de sterkste 

financiële draagkracht uiteindelijk wint134. 

75. VAN GYSEGHEM wijst vooreerst op de onbillijkheid van de huidige situatie wegens het 

ontbreken van een juridische mogelijkheid om het aanvullend pensioen te verdelen. Hij wijst 

op een aantal onbeantwoorde doch cruciale vragen. Een van deze vragen is of de 

tussenkomst van de notaris verplicht is bij de vereffening-verdeling en wat er moet gebeuren 

met de successierechten135. Hij stelt zeer terecht dat er meer nood is aan bewustwording en 

informatie voor de burger. Aanstaande echtgenoten dienen goed geïnformeerd te worden 

over het wettelijk en het aanvullend pensioen zodat ze bewust levens- en carrièrekeuzes 

kunnen maken. De notaris speelt hierin wederom een cruciale rol.  

76. RENCHON deelt in grote mate de mening van STEVENS en wijst op de onteigening van het 

gemeenschappelijk vermogen dat door het Wetsontwerp zou worden bereikt. Zo wijst 

Renchon op het feit dat de voorgestelde regeling geenszins van toepassing is op het 

wettelijk pensioen. Een brede hervorming van het recht waarin alle aspecten samen worden 

aangepakt, geniet dan ook zijn voorkeur136. 

77.  Tot slot wijzen MARTENS en VERSCHELDEN op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

om te besluiten dat aanvullende pensioenen geenszins als eigen kunnen worden 

beschouwd. Volgens hun gaat een redenering naar analogie met het wettelijk pensioen niet 

op. Aanvullende pensioenen verkrijgt men volgens hen uit hoofde van een 

arbeidsovereenkomst terwijl het wettelijk pensioen wordt verkregen uit hoofde van de wet op 

basis van een loopbaan. Dat maakt volgens hen van de groepsverzekering loon en geen 

pensioen. Ook al wordt dit niet expliciet bevestigd, toch verkiezen ook zij een pensioensplit 

waarbij een “huwelijksvermogensrechtelijke oplossing overbodig wordt gemaakt.”137  
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AFDELING IV. DE INVOERING VAN “DE PENSIOENSPLIT” 

§1. INLEIDING 

78. Bij vele gezinnen is het vaak zo dat één van de twee echtgenoten hun loopbaan aanpast 

om bijvoorbeeld de zorg van de kinderen, het huishouden op zich te nemen of om de andere 

partner toe te laten zijn carrière ten volle uit te bouwen. Dergelijke beslissingen kunnen een 

(verregaande) impact hebben op de verdere loopbaan en op de sociale 

zekerheidsrechten138. Het is inderdaad zo dat door de inspanningen van die partner dat de 

“werkende” partner zijn inkomen en pensioen verder kan opbouwen. Conform de huidige 

regeling, zijn de opgebouwde pensioenrechten op grond van artikel 1401, 4 van het 

Burgerlijk Wetboek echter eigen. Vele auteurs en politici oordelen bijgevolg dat het inkomen 

en de pensioenrechten van de “werkende” partner het resultaat zijn van gezamenlijke 

inspanningen van de partners, waardoor een herziening van de “egoïstische 

pensioenrechten” zich opdringt139.  

§1. VOORSTEL KUL- WERKGROEP140 

79. De wetgever kan bijgevolg ook opteren voor de mogelijkheid van de “pensioensplit”, 

zoals o.m. voorgesteld door STEVENS en DE WITTE van de KU Leuven.  

In de door hen voorgestelde regeling pleiten ze voor het toekennen van een eigen recht voor 

elke partner (op de helft) van de aanvullende pensioenrechten van de andere partner voor 

zover die de rechten heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of de wettelijke samenwoning, en 

dit ongeacht het huwelijksvermogensstelsel. Deze regeling zorgt er volgens hen voor dat de 

gedachte dat de opbouw van pensioenrechten tijdens het huwelijk of de wettelijke 

samenwoning een idee van beiden is141.  

Op het ogenblik van de echtscheiding beschikt de ex-partner over de volgende keuze: hij/zij 

gaat voor de “split nu” waarbij de aanvullende pensioenrechten onmiddellijk worden verdeeld 

op datum scheiding of hij/zij gaat voor de “split later” waarbij gekozen wordt voor een 

uitgestelde verdeling142. Bij de “split nu” worden de pensioenrechten onmiddellijk gesplitst en 
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getransfereerd naar een aparte rekening, bij de “split later” zal de ex-partner een 

rechtstreeks vorderingsrecht verkrijgen ten aanzien van de pensioeninstelling143. 

80. Het grote voordeel van een dergelijk systeem is dat beide partijen “winnen”. De andere 

echtgenoot weet zeker dat hij/zij het geld zal ontvangen en blijft niet afhankelijk van zijn ex-

partner. De echtgenoot-titularis zal geen nadeel ondervinden van de constructie. Hij/zij lijdt 

immers geen financieel nadeel omdat hij gedwongen wordt om de groepsverzekering af te 

kopen dan wel tot onmiddellijke verrekening over te gaan. Daarnaast kan hij/zij zijn 

“pensioen”rechten blijven opbouwen en ondervindt hij/zij niet het nadeel van de 

afhankelijkheid aan zijn ex-partner. 

De keuzemogelijkheid die naar voor wordt geschoven tussen “split nu” of “split later”, is 

problematisch144.  Efficiëntie moet immers het sleutelwoord zijn bij het uitwerken van een 

wettelijke regeling. Een “split nu” sluit het best hierbij aan. De auteurs van het voorstel zijn 

van oordeel dat het nadeel van de “split nu” erin bestaat dat de ex-partner ook niet meer kan 

genieten van de loonstijging van de aangeslotene145. Dit lijkt ook niet meer dan logisch. 

§3. WETSVOORSTEL VAN 13 NOVEMBER 2013 TER VERDELING VAN PENSIOENRECHTEN 

TUSSEN PARTNERS 146 

81. Op 13 november 2012 werd door een aantal parlementsleden147 een wetsvoorstel 

ingediend in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers ter verdeling van de 

pensioenrechten tussen partners.  

Het Wetsvoorstel voorzag in een regeling waarbij de wettelijke en aanvullende 

pensioenrechten opgebouwd tijdens het samenleven van beide partners gelijkelijk worden 

verdeeld, ongeacht het feit of het koppel samenblijft of uit elkaar gaat én ongeacht het 

gekozen huwelijksvermogensstelsel.  Enkel via een uitdrukkelijke clausule in het 

huwelijkscontract kunnen gehuwden afwijken van de voorziene verdeling (opt-out). 

Het voorstel ging uit van een solidariteit voor de “zorgpartners”. De partner die zijn job geheel 

of gedeeltelijk opgeeft ofwel promotiekansen laat varen teneinde de zorg voor het gezin op 
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zich te nemen, kan na de echtscheiding immers in een precaire financiële situatie 

terechtkomen. Na de echtscheiding neemt elke partner immers zijn eigen pensioenrechten 

mee. Om de solidariteit tussen de partners expliciet te laten gelden voor de 

pensioenopbouw, kiezen de indieners ervoor om de pensioenrechten van beide partners 

gelijk te verdelen, ongeacht het feit of ze al dan niet samenleven148.   

82. Om een te complexe regeling te vermijden, opteren de indieners voor het principe van 

een “split later” waarbij de uiteindelijke berekening van hetgeen aan de andere echtgenoot 

moet toekomen niet gebeurt op het moment van de echtscheiding.  

Niettegenstaande de “split later” voor duidelijkheid zorgt, zijn er twee belangrijke nadelen aan 

verbonden. Ten eerste kan men zich vragen stellen bij het recht op privacy. Het is immers zo 

dat de hoegrootheid van het pensioen, net zoals loon, een persoonsgegeven uitmaakt. De 

verwerking van een persoonsgegeven149 is slechts toegestaan in de bij wet omschreven 

situaties150. Het meedelen van je loon/pensioen aan je ex-partner behoort daar niet toe. 

Daarnaast zorgt een dergelijke regeling dat beide partners afhankelijk blijven van elkaar, 

hetgeen zeker niet de bedoeling is als ze uit de echt scheiden en hetgeen bijgevolg tot 

ellenlange discussies aanleiding kan geven.  

Aan dit laatste argument kan volgens mij wel verholpen worden door te bepalen dat op het 

moment van de sluiting van de vereffening-verdeling na echtscheiding reeds de “formule”151 

moet worden vastgelegd hoe de verdeling van het pensioen zal gebeuren. Op die manier 

kunnen hierover later geen discussies en/of misverstanden meer rijzen.  

§4. VERSLAG COMMISSIE VOOR PENSIOENHERVORMING  

83. Op 15 april 2013 werd op initiatief van de toenmalige minister van Pensioenen, 

ALEXANDER DE CROO samen SABINE LARUELLE, Minister van Middenstand, KMO ‟s, 

Zelfstandigen en Landbouw, de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 ingesteld.  

                                                
148

 Wetsvoorstel van 13 november 2013 ter verdeling van pensioenrechten tussen partners, Parl. St. 
Kamer 2013-2014, nr. 53-3129-001, 5. 
149

 Dit komt neer op het openbaar maken ervan. 
150

 Artikel 3 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 18 maart 1993. Zie ook randnummer 53. 
151

 We denken hierbij aan het bepalen van het aantal jaren huwelijk, duidelijkheid over begin- en 
eindpunt, …  
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Deze onafhankelijke commissie, onder het voorzitterschap van de heer FRANK 

VANDENBROUCKE
152, kreeg de opdracht om de verdere hervormingen voor te bereiden om zo 

de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels te versterken. 

84. Een jaar later, in 2014, legde de commissie haar rapport neer. Dit rapport was bedoeld 

om een breed maatschappelijk debat te openen. Om velerlei redenen is dit helaas niet 

gelukt153. Uit het rapport blijkt dat de Commissie van oordeel is dat een grondige hervorming 

van ons pensioenstelsel noodzakelijk is. Ook de mogelijkheid van een pensioensplit wordt 

door de Commissie besproken:   

 “ Een eerste mogelijke redeneerwijze is deze die we in dit rapport volgen bij 

echtscheiding, namelijk de zuivere splitsing van de punten die gedurende de periode 

van wettelijk samenwonen of huwelijk 107 werden opgebouwd. Hier wordt een 

zuivere logica gevolgd van gedeelde verantwoordelijkheid binnen gezinnen: men gaat 

ervan uit dat de pensioenrechten die binnen affectieve samenlevingsverbanden 

worden opgebouwd in gelijke mate toebehoren aan beide partners. De Commissie 

beveelt deze benadering niet aan bij overlijden, omdat het splitsen een zeer grote 

impact heeft op koppels waarvan één van beide partners een laag of geen eigen 

pensioen heeft. Er kunnen ook overwegingen ingebracht worden die verband houden 

met de publieke legitimiteit: bij volledige splitsing zal de meestverdienende partner bij 

verweduwing een deel van het eigen pensioen verliezen in functie van de mate van 

asymmetrie in de verdeling van inkomens binnen het koppel154. 

Hoewel de Commissie het niet voorstelt, zou men op termijn kunnen nadenken over 

een veralgemeend systeem van samenvoeging en splitsing van de punten gedurende 

periodes van samenwonen of huwelijk. In dit geval zou samenvoeging en splitsing 

dus niet enkel toegepast worden in geval van scheiding maar voor alle koppels. 

Naarmate ze punten verwerven, zou elk van de partners de helft van de som daarvan 

op zijn/haar rekening krijgen155.” 

                                                
152

 De andere leden van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 zijn: JOS BERGHMAN, ALAIN 

JOUSTEN , JACQUES BOULET , FRANÇOISE MASAI, BEA CANTILLON , GABRIEL PERL , PIERRE DEVOLDER,  
ERIK SCHOKKAERT , JEAN HINDRIKS,  YVES STEVENS EN RIA JANVIER. 
153

 Woorden van mevrouw BEA CANTILLON, professor Sociaal Beleid en directeur van het Centrum voor 
Sociaal Beleid Herman Deleeck, lid van de Commissie Pensioenhervorming en de academische raad 
voor pensioenen.  
154

 F. VANDENBROUCKE E.A., “Een sterk en betrouwbaar sociaal contract. Voorstellen van de commissie 
voor pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van het pensioenstelsel”, 2014, 
www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/rapport-062104-nl.pdf , 107. 
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 F. VANDENBROUCKE E.A., “Een sterk en betrouwbaar sociaal contract. Voorstellen van de commissie 
voor pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van het pensioenstelsel”, 2014, 
www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/rapport-062104-nl.pdf , 107. 

http://www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/rapport-062104-nl.pdf
http://www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/rapport-062104-nl.pdf
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Ook al spreekt de Commissie zich hier niet uitdrukkelijk over uit, het lijkt dat ook zij opteren 

voor een pensioensplit die losgekoppeld wordt van het huwelijksvermogensrechtelijke luik. 

Of de voorgestelde regeling van suppletieve aard moet zijn, zoals in Nederland het geval 

is156, dan wel dat de regeling dwingend moet zijn, werd in het midden gelaten. Dit rapport is 

dus een goede eerste stap, maar spijtig genoeg ook niet meer dan dat. 

85. Ook in het regeerakkoord van 9 oktober 2014157 heeft de Regering nogmaals 

aangegeven een pensioensysteem te willen “creëren” dat “beantwoordt aan gewijzigde 

maatschappelijke tendensen”. 

Ze verwijst hiervoor naar het rapport van de Commissie Pensioenhervorming dat stelt:  

“De gezinsdimensie van de pensioenstelsels wordt gemoderniseerd en eenvormig 

gemaakt; bij werknemers en zelfstandigen wordt het gezinstarief afgeschaft, na een 

voldoende lange overgangsperiode; vanaf dat moment gelden afgeleide rechten ook 

voor mensen die wettelijk samenwonen; bij echtscheiding of beëindiging van het 

wettelijk samenwonen worden de pensioenrechten die opgebouwd worden tijdens het 

gemeenschappelijke leven opgeteld en gesplitst; de overlijdensdekking wordt billijker 

gemaakt.” 

Ingevolge deze geformuleerde noodzaak, verbond de regering er zich toe om te 

onderzoeken op welke manier deze hervorming tot stand kon worden gebracht. Hierbij werd 

reeds het idee van een volledige pensioensplit van het wettelijk en aanvullend pensioen 

aangehaald. Echter wil de regering eerst het puntensysteem voor de pensioenopbouw 

aanpakken158, vooraleer de effectieve pensioensplit wordt doordacht.  

§4. RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK  

86. Dat het idee van een pensioensplit een haalbare oplossing kan zijn, blijkt uit het feit dat 

zowel in Nederland als in Duitsland reeds een soortgelijk systeem bestaat.  

87. Het valt onmiddellijk op dat het Nederlandse pensioenlandschap volledig anders is dan 

het Belgische. Niet alleen werken onze Noorderburen met een gelijk basispensioen voor 

allen, ook heeft ongeveer 95% van de werkende Nederlandse bevolking een aanvullend 

                                                
156

 Cfr. randnummer 87. 
157

 Regeerakkoord 9 oktober 2014,  
http://premier.be/sites/default/files/articles/AccorddeGouvernement- Regeerakkoord.pdf, punt 2.7., 38. 
158

 De regering geeft zelf aan dat de regeling nooit inwerking kan treden voor de inwerkingtreding van 
het “puntensysteem”. Dit systeem zou voorzien in een objectieve en eerlijke methode tot berekening 
van de pensioenen. Dit puntensysteem zou inwerking moeten treden voor 2030: A. GODEFROY “Komt 
de pensioensplit eraan?”, 19 november 2014, www.plusmagazine.knack.be/recht-en-geld/komt-de-
pensioensplit-eraan/article-normal-661041.html. 

http://premier.be/sites/default/files/articles/AccorddeGouvernement-%20Regeerakkoord.pdf
http://www.plusmagazine.knack.be/recht-en-geld/komt-de-pensioensplit-eraan/article-normal-661041.html
http://www.plusmagazine.knack.be/recht-en-geld/komt-de-pensioensplit-eraan/article-normal-661041.html
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pensioen. Het aanvullend pensioen sluit in Nederland dus sterk aan bij de eerste 

pensioenpijler159.  

In Nederland wordt de pensioenregeling bij echtscheiding geregeld door de wet verevening 

pensioenrechten bij scheiding van 1994160. De wet VPS gaat over de verdeling van het 

ouderdomspensioen bij scheiding. Beide ex-partners hebben dus recht op de helft van het 

ouderdomspensioen161 dat tussen de sluiting van het huwelijk162 en de scheiding is 

opgebouwd163. Beide ex-partners krijgen zo hun deel apart uitbetaald door de 

pensioeninstelling164. De gerechtigde blijft echter wel in een afhankelijke positie zitten daar 

hij/zij slechts een uitkering krijgt vanaf het moment dat de ex-echtgenoot met pensioen 

gaat165.  

Onder het begrip “ouderdomspensioen” vallen de pensioenrechten die tijdens het huwelijk 

verworven zijn door beide echtgenoten in de pensioenregelingen opgesomd in art. 1 van de 

wet VPS. De wet kent een ruim toepassingsgebied daar zelfs buitenlandse 

pensioenaanspraken hieronder vallen166.  

Wat opvalt aan de Nederlandse regeling, is het feit dat het bestaan van een recht op 

pensioenverevening niet verbonden is met het bestaan van enige gemeenschap van 

goederen. De pensioenrechten waarop de wet VPS van toepassing is, vallen niet in de 

gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt de pensioenverevening dus losgemaakt van 

het klassieke huwelijksvermogensrecht167. De wet VPS gaat gewoon uit van een 

standaardverdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de 

helft voor ieder der gewezen echtgenoten168.  

                                                
159

 Y. STEVENS EN K. DE WITTE, De verdeling van pensioenrechten bij scheiding, Instituut Sociaal 
Recht, Leuven, 2010, 40 
160

 Voluit: Wet van 28 april 1994 tot vaststelling van regeling met betrekking tot de verevening van 
pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed. De wet trad in werking op 1 januari 
1995. Hierna aan te duiden als „wet VPS‟. 
161

 Enkel het ouderdomspensioen wordt dus bij de verevening betrokken. Het nabestaandenpensioen 
blijft buiten het toepassingsgebied van de verevening (art. 1 lid 1 letter d wet VPS): M. J. A. VAN 

MOURIK, Huwelijksvermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2009, 117. 
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 Of het geregistreerd partnerschap. 
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 S.F.M. WORTMANN EN J. VAN DUIJVENDYCK BRAND, Compendium van het personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2018, 190. 
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 Y. STEVENS EN K. DE WITTE, De verdeling van pensioenrechten bij scheiding, Instituut Sociaal 
Recht, Leuven, 2010, 42. 
165

 N. TORFS, “Is gehuwd zijn met een ambtenaar een handicap? Over de pensioenrechten van de ex-
echtgenoot van een ambtenaar”, TBBR 2006, 343. 
166

 N. TORFS, “Is gehuwd zijn met een ambtenaar een handicap? Over de pensioenrechten van de ex-
echtgenoot van een ambtenaar”, TBBR 2006, 343. 
167

 M. J. A. VAN MOURIK, Huwelijksvermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2009, 117.  
168

 S.F.M. WORTMANN EN J. VAN DUIJVENDYCK BRAND, Compendium van het personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2018, 191. 
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Daarnaast is de regeling van suppletieve aard en dus niet dwingend169. De partners kunnen 

hetzij bij huwelijkscontract, dan wel bij echtscheidingsconvenant een afwijkende regeling 

overeenkomen170. Het suppletief karakter van een regeling omtrent de verdeling van de 

pensioenrechten is sterk aan te moedigen. Een echtscheiding is sowieso een delicate en 

moeilijke periode. Bij het uitwerken van een wettelijke regeling, moet er altijd gestreefd 

worden om de echtscheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Indien partijen dus in 

concreto een andere regeling voor ogen hadden waarin elk der partners zich beter bij voelt, 

wie is de wetgever dan om dit te ondermijnen? 

88. In Duitsland geldt voor werknemers het systeem van de “Versorgungsausgleich”171. In dit 

systeem worden de pensioenrechten die één van de echtgenoten tijdens het huwelijk 

verworven heeft, en die bij de pensioeninstelling op zijn naam zijn gezet, gedeeltelijk op de 

naam van de ex-echtgenoot gezet. Hierdoor verwerft de ex-echtgenoot bijgevolg eigen, 

zelfstandige pensioenrechten172.  

Duitsland heeft dus eveneens geopteerd voor een specifiek, op zichzelf staand systeem dat 

los staat van het huwelijksvermogensrecht173.  Om te weten wanneer de andere echtgenoot 

zal kunnen genieten van de uitkeringen ten gevolge van deze pensioenaanspraken, moet 

men slechts kijken of de voorwaarden in hoofde van de ex-echtgenoot vervuld zijn. Concreet 

betekent dit dat de oorspronkelijke titularis van de pensioenrechten hierbij volledig buiten 

beschouwing wordt gelaten174.  

In het Duitse systeem worden de pensioenrechten zelf verdeeld en voor de helft 

overgedragen  aan de andere de echtgenoot, daar waar in Nederland de pensioenrechten op 

de naam van de oorspronkelijke titularis blijven staan, maar de concrete uitkering van het 

pensioen rechtstreeks aan de ex-echtgenoot gebeurt175.  

89. De Nederlandse regeling lijkt te verkiezen boven de Duitse regeling aangezien er in het 

Nederlandse systeem geen verdeling van de pensioenrechten plaatsvindt maar waarbij de 
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 Zo kan er bijvoorbeeld een andere verdeling dan bij helften worden overeengekomen (art. 4 wet 
VPS). 
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 N. TORFS, “Wat is het lot van aanvullende pensioenen in het wettelijk vermogensstelsel”, TBBR 
2004, 123. 
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 In Duitsland worden de aanvullende pensioenen van bijvoorbeeld ambtenaren op een andere wijze 
behandeld. Er is dus wel een regeling maar niet alle aanvullende pensioenen worden op dezelfde 
wijze behandeld. 
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 N. TORFS, “Wat is het lot van aanvullende pensioenen in het wettelijk vermogensstelsel”, TBBR 
2004, 123. 
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 N. TORFS, “Is gehuwd zijn met een ambtenaar een handicap? Over de pensioenrechten van de ex-
echtgenoot van een ambtenaar”, TBBR 2006, 343. 
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 N. TORFS, “Is gehuwd zijn met een ambtenaar een handicap? Over de pensioenrechten van de ex-
echtgenoot van een ambtenaar”, TBBR 2006, 344. 
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andere echtgenoot enkel een vorderingsrecht bekomt. De pensioenrechten zijn immers (op 

heden) principieel eigen.  

AFDELING V. EIGEN VOORSTEL  

§1. STATUUT GROEPSVERZEKERINGEN  

90. De eerste stap in de hervorming van de wettelijke regeling omtrent de 

groepsverzekeringen, is om te bepalen wat een groepsverzekering nu juist is. 

De wetgever kan opteren om de groepsverzekering te beschouwen als aanvullend pensioen, 

wat volgens mij met zich meebrengt dat dit op grond van art. 1401, 4 BW eigen is. De 

wetgever kan ook bepalen dat de vermogenswaarde van de groepsverzekering uitgestelde 

arbeidsinkomsten uitmaken, die in het gemeenschappelijk vermogen vallen op grond van art. 

1405,1 BW.  Aangezien groepsverzekeringen op het einde van de rit als kapitaal worden 

uitbetaald, lijkt dit een bevestiging van het pensioenelement176.  

Ik volg de mening van TURTELBOOM die stelt dat groepsverzekeringen, en aanvullende 

pensioenen in het algemeen, moeten worden aanzien voor wat ze zijn: aanvullende 

pensioenen177. Ik wijk dus af van de interpretatie van het Grondwettelijk Hof.  

91. Ik stel me immers de vraag of het huidig onderscheid tussen wettelijke pensioenen, die 

niet verdeeld moeten worden bij echtscheiding, en aanvullende pensioenen, die tot het 

gemeenschappelijk vermogen behoren, wel de toets van art. 10 en 11 van de Grondwet 

doorstaat. Het is immers algemeen geweten dat ambtenaren over het algemeen een lager 

loon hebben dan in de privé-sector maar dat dit gecompenseerd wordt door een merkbaar 

hoger wettelijk pensioen. Eigenlijk is hun wettelijk pensioen dus ook een vorm van 

uitgestelde arbeidsinkomsten.  

Ik opteer daarom als wettelijk kader voor een totale pensioensplit van zowel de eerste als de 

tweede pensioenpijler.  

Het Nederlandse systeem waarbij de andere echtgenoot een vordering heeft op het 

uitvoeringsorgaan geniet mijn voorkeur. Het idee is immers dat de echtgeno(o)t(e) die 

zijn/haar economische activiteiten vermindert of stopzet in functie van het gezin, hiervan 

geen financieel nadeel mag ondervinden bij echtscheiding. De effectieve splitsing van de 
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 H. CASMAN, “De overwogen hervorming van het familiaal vermogensrecht” in F. BUYSSENS EN A.L. 
VERBEKE, Notariële actualiteit 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 93. 
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 Wetsontwerp van 20 augustus 2013 tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van 
diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de 
levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, Parl. St. Kamer 
2012-2013, nr. 53-2998/01, 3. 
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pensioenrechten gaat dan ook te ver. In die optiek meen ik dat er ook pas een splitsing moet 

komen bij echtscheiding en dus niet reeds bij aangaan van het huwelijk.  

92. Indien beslist wordt dat ook de eerste pijler moet verdeeld worden tussen echtgenoten, is 

een volledige pensioensplit inderdaad een zeer complex gegeven.  Ik verwijs naar de mening 

van TORFS
178 die kritiek heeft op het Duitse systeem van de “Verorgungsausgleich”. Zij stelt 

dat het systeem hiaten vertoont omwille van de verscheidenheid aan pensioenrechten. Dit 

bemoeilijkt volgens haar niet alleen de waardering ervan, maar ook zorgt de verscheidenheid 

aan pensioeninstellingen voor verwarring.  De vraag is of deze obstakels een pensioensplit 

in de weg moeten staan. Moeilijk gaat ook! Iedereen is het erover eens dat een split nodig en 

billijk is, waardoor de eerste en belangrijkste stap is gezet.  

93. Dan rest enkel nog de vraag waar de nieuwe regeling omtrent de pensioensplit moet 

worden ingeschreven. Er zijn immers veel mogelijkheden: ofwel de Wet Aanvullende 

Pensioenen, ofwel het Burgerlijk Wetboek of zelfs gewoonweg in De Wet Verzekeringen. 

TORFS en TAELMAN
179

 stelden  echter uitdrukkelijk dat “een pensioensplit, indien deze al 

gewenst zou zijn, niet via een huwelijksvermogensrechtelijke regeling wordt ingevoerd, zeker 

niet als ze bovendien beperkt zou zijn tot het wettelijk stelsel, dus uitsluitend voor hen die 

onder een stelsel met gemeenschap zijn gehuwd”. Ze verwijzen voor deze stelling naar 

TORFS
180 die stelt dat “de verdeling van tijdens het huwelijk verworven pensioenrechten uit 

de sociale zekerheid in feite niet thuishoren in het huwelijksvermogensrecht.” Ook BECQ
181 

stelt in haar Wetsvoorstel een regeling voor waarin voorzien wordt in een verdeling van de 

wettelijk en aanvullende pensioenrechten opgebouwd tijdens het samenleven en dit 

“ongeacht het gekozen huwelijksvermogensstelsel.”  

94.  Ik deel hun mening niet en vind dat het statuut en de aard van de groepsverzekeringen 

moet worden ingeschreven in het huwelijksvermogensrechtelijk deel in het Burgerlijk 

Wetboek. Ik opteer zo voor een “pensioensplit” die niet los kan worden gezien van het 

huwelijksvermogensrecht182. Ik meen dat de pensioensplit enkel van toepassing moet zijn bij 

echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel, die hierover geen afwijkende regeling 
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hebben opgenomen in hun huwelijkscontract of akte wijziging. Echtgenoten die kiezen voor 

het stelsel van scheiding van goederen maken immers een bewuste keuze daar dit stelsel bij 

huwelijkscontract moet worden bedongen. Door deze keuze kiezen ze expliciet voor de 

“koude uitsluiting” waarbij de vermogensrechtelijke implicaties van het huwelijk worden 

uitgesloten. Alles is in principe gescheiden, actief, passief en bestuur. De enige wettelijke 

beperking is dat echtgenoten moeten bijdragen in de lasten van het huwelijk183. Zeggen dat 

het aanvullende pensioen en het wettelijk pensioen, die een verlengde zijn van het inkomen 

tijdens de loopbaan, wel gemeenschappelijk zijn, kan niet. Bovendien spreken de indieners 

van het Wetsvoorstel tot verdeling van de pensioenrechten184 zichzelf tegen daar ze zelf 

aanhalen dat het pensioen gerelateerd is aan het inkomen tijdens de loopbaan. 

Ook de Commissie voor Verzekeringen ging uit van het idee dat de voorgestelde wijzigingen 

in het deel van het Burgerlijk Wetboek over de huwelijksvermogensstelsels moet worden 

opgenomen. De Commissie opteert dus voor een oplossing in overeenstemming met de 

algemene regels inzake huwelijksvermogensstelsels. Hiervoor moet artikel 1400, 7° van het 

Burgerlijk Wetboek volgens de Commissie opgeheven dan wel gewijzigd worden185.  

§2. VOORLOPIGE REGELING 

95. Aangezien een volledige pensioensplit een zeer complex gegeven is, is het duidelijk dat 

dit nog niet voor morgen is.  

Er bestaat dus ook een mogelijkheid voor de wetgever om reeds nu een wettelijk kader te 

ontwikkelen met betrekking tot de vereffening-verdeling van aanvullende pensioenen, 

rekening houdend met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. 

De nieuwe wet zou dan volgens mij de principes van het Grondwettelijk Hof moeten 

eerbiedigen en met name oordelen dat de groepsverzekering in het gemeenschappelijk 

vermogen valt186. Gelet op de onduidelijkheid die vandaag in de rechtspraak heerst, is het 

aangewezen dat de wetgever een duidelijk standpunt inneemt over welke methode moet 

gehanteerd worden bij de vereffening-verdeling na echtscheiding.  

Het meest voor de hand liggend is dat de wetgever één methode vooropstelt. Het is aan te 

raden dat de wetgever onmiddellijk alle modaliteiten opneemt, zoals hoe de waarde van de 

groepsverzekering moet worden begroot, welke datum als ijkpunt moet worden genomen en 

wat er met de fiscale gevolgen moet gebeuren. Op die manier wordt de wilsvrijheid - en dus 

                                                
183

 J. TREMMERY, Vereffening-verdeling tussen echtgenoten, Antwerpen-Appeldoorn, Maklu, 2007, 
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de ruimte om te discussiëren - van partijen sterk beknopt hetgeen een vlotte vooruitgang 

bewerkstelligt. Ik opteer voor de methode van het toekennen van een vorderingsrecht aan de 

andere echtgenoot op de echtgenoot-titularis of de verzekeringsinstelling/pensioenfonds.  

96. De wetgever kan ook kiezen voor een tussenoplossing en twee of meer mogelijkheden 

een wettelijk kader geven. Zo zou de wetgever kunnen bepalen dat de onmiddellijke 

verrekening en verdeling van de groepsverzekering het principe is, maar dat concrete 

omstandigheden zoals beperkte financiële draagkracht of de oudere leeftijd van partijen, 

ervoor kunnen zorgen dat aan de andere echtgenoot een vorderingsrecht wordt toegekend. 

Het grote voordeel is dat de notaris of rechter de concrete elementen in casu kan afwegen 

en een op maat gemaakte beslissing kan nemen.   

Echter schuilt er ook een nadeel om de hoek. Gelet op de achterstand waarmee justitie 

kampt betekent dit impliciet ook dat vereffeningen-verdelingen na echtscheiding langer zullen 

aanslepen. Daarenboven was het met de nieuwe regeling omtrent vereffeningen en 

verdelingen de bedoeling om het zwaartepunt niet langer bij de rechter te leggen, hetgeen 

door deze regeling ongedaan zou worden gemaakt187.           

97. Volgens mij lijkt het niet meer dan logisch dat de mogelijke wijzen van de verdeling van 

een groepsverzekering worden ingeschreven in de Wet op Aanvullende Pensioenen. Ten 

eerste omdat de wet erop gericht is om de rechten en plichten van alle partijen die betrokken 

zijn bij de opbouw van een aanvullend pensioen voor werknemers te regelen. De 

huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van de vereffening-verdeling van 

groepsverzekeringen na echtscheiding kadert dus perfect in deze doelstelling. Bovendien 

moet ook de aard van de pensioeninstelling, het pensioenfonds en de groepsverzekering 

neutraal zijn. Een bijkomend argument dus om de regeling in te schrijven in de WAP188. 

§3. SUPPLETIEF KARAKTER 

98. Tot slot ben ik van mening dat de gekozen regeling een suppletief karakter moet hebben. 

De wetgever dient dus een regeling uit te werken maar het moet partijen altijd vrij staan om 

hiervan af te wijken.  

Stel dat de wetgever de pensioensplit doorvoert los van het huwelijksvermogensrecht, dan 

moeten echtgenoten die trouwen onder het stelsel van scheiding van goederen de kans 

hebben om deze pensioensplit uit te sluiten. Stel dus dat de wetgever opteert voor een 

systeem van “split later” maar de gemeenschap telt voldoende middelen om over te gaan tot 

een onmiddellijke verrekening, dan moet dit mogelijk zijn.  

                                                
187

 Zie infra. 
188

 Ik deel de mening van J. VAN GYSEGEM EN L. VERMEULEN  IN J. VAN GYSEGEM EN L. VERMEULEN, “De 
split van het (aanvullend) pensioen : waarom en hoe?”, Or. 2008, 206, voetnoot 39. 
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99. Een afwijking kan volgens mij worden bedongen in het huwelijkscontract, een akte 

wijziging of na echtscheiding in bijvoorbeeld de regelingsakte. Hier treedt de notaris weer op 

de voorgrond. Gelijk welke wettelijke regeling er komt, zijn informatie- en adviesverplichting 

zal ontegensprekelijk van cruciaal belang zijn. Hij zal partijen voldoende moeten informeren 

over wat een (eventuele) pensioensplit concreet inhoudt of welke methode van verdeling van 

het groepsverzekeringskapitaal door de wetgever wordt vooropgesteld. Hij zal hen niet alleen 

het wettelijk kader en de rechtspraak moeten schetsen maar hen ook moeten wijzen op de 

verschillende implicaties van elke levenskeuze die ze later eventueel kunnen maken.   
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CONCLUSIE  

100. Deze masterproef had tot doel om de verdeling van groepsverzekeringen bij 

vereffening-verdeling na echtscheiding te onderzoeken.  

101. In deel I werd stilgestaan bij het begrip „groepsverzekering‟. Het is duidelijk dat de 

groepsverzekering bedoeld is om een aanvulling te zijn op onze eerste pensioenpijler, met 

name het wettelijk pensioen. Bij vereffening-verdeling zal de netto-waarde in acht moeten 

worden genomen en het is de waarde op het ogenblik van de verdeling die volgens het Hof 

van Cassatie als ijkpunt moet worden genomen. 

102. In deel II werd de wetshistoriek besproken. De polemiek rond het statuut van 

groepsverzekeringen en de bepaling en verdeling van de waarde ervan bij echtscheiding, 

verhit al sinds het arrest van het toenmalige Arbitragehof van 26 mei 1999 de gemoederen. 

In dit arrest werden de artikelen 127 en 128 WLVO, die op heden nog niet gewijzigd werden, 

ongrondwettig bevonden. 

Aangezien het Grondwettelijk Hof zich niet uitdrukkelijk over de groepsverzekeringen had 

aangesproken was het wachten tot het arrest van 27 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof 

vooraleer er duidelijkheid kwam. In dit arrest breidde het Grondwettelijk Hof haar stelling uit 

tot groepsverzekeringen. Groepsverzekeringen maken volgens het Hof onmiskenbaar deel 

uit van het gemeenschappelijk vermogen. Het Hof oordeelt dat groepsverzekeringen loon 

uitmaken en ontkent (impliciet) het pensioenelement.  

103. In deel III werd dieper ingegaan op de verschillende wijzen van verdeling van de 

groepsverzekering en de aard ervan. Ook al heeft het Grondwettelijk bij arrest van 27 juli 

2011 een duidelijk standpunt ingenomen, toch is het duidelijk dat hierover het laatste woord 

nog niet gezegd is189. 

In de afgelopen jaren werden verschillende standpunten in zowel rechtsleer als rechtspraak 

ingenomen. Zo is een deel van de rechtsleer en de rechtspraak van oordeel dat een 

vorderingsrecht enkel kan worden toegekend aan de andere echtgenoot indien de afkoop 

niet mogelijk is190. Een ander deel daarentegen stelt dat een vorderingsrecht kan worden 

toegekend zelfs al is de afkoop van de groepsverzekering mogelijk191.  

                                                
189

 Het Hof van Cassatie heeft in navolging hiervan bij arrest van 30 november 2012 de puntjes op de i 
gezet voor wat betreft de periode die in acht moet worden genomen voor de berekening van de 
groepsverzekering (zie supra). 
190

 Rb. Antwerpen 22 december 2011, RABG 2012, 825-828 
191

 Zie o.m.: R. BARBAIX, “Groepsverzekeringen en familiaal vermogensrecht: een nieuwe invalshoek 
(?)” in D. WUYTS, R. BARBAIX EN B. WEYTS, De groepsverzekering als aanvullend pensioen, Antwerpen, 
Intersentia, 118. 
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Niet alleen over de wijze van verdeling bij echtscheiding is al de nodige inkt gevloeid, ook 

over het statuut en de aard van de groepsverzekering is er geen eensgezindheid.  

Zo was er eerst het wetsvoorstel van TORFS en TAELMAN
192 waarin bepaald werd dat het 

volledige gespaarde kapitaal toekomt aan de persoon op wiens nam de groepsverzekering 

staat indien de uitkering gebeurt tijdens het huwelijk. Een nog meer tegenovergestelde visie 

ten opzichte van de opinie van het Grondwettelijk Hof werd gestipuleerd door 

TURTELBOOM
193. In het door haar ingediende Wetsontwerp werd er gepleit voor een wettelijk 

regeling waarbij het groepsverzekeringskapitaal sowieso in het eigen vermogen valt van de 

echtgenoot-titularis. Op de hoorzitting die naar aanleiding van het Wetsontwerp werd 

georganiseerd, werd echter veel kritiek geuit op het “eigen” maken van de vermogenswaarde 

van de groepsverzekering.  

Op heden blijkt dat de toekomstige wettelijke regeling waarschijnlijk een heel andere richting 

zal uitgaan. Niet alleen de Commissie voor Pensioenhervorming heeft reeds het idee 

geopperd van een complete pensioensplit, ook vele auteurs en andere politici zijn wel 

gewonnen voor dit idee. 

Dat een totale pensioensplit zeker een mogelijkheid is, blijkt uit rechtsvergelijkend 

onderzoek. Zowel in Nederland als in Duitsland is er een pensioensplit van alle bestaande 

pensioenrechten.  

104. Na studie van zowel de reeds ingediende wetsvoorstellen, de rechtsleer en 

rechtsvergelijkend onderzoek, ben ik ervan overtuigd dat een volledige pensioenverrekening 

tussen echtgenoten die kiezen voor het wettelijk stelsel, het meest arbitrair is en in de lijn 

met de gedachtegang van het wettelijk stelsel. Ik wijk dus af van de meerderheid in de 

rechtsleer die stelt dat de pensioensplit losgekoppeld moet worden van het 

huwelijksvermogensrechtelijk debat. Ik opteer ook voor een regeling die suppletief van aard 

is. In afwachting van de pensioensplit, lijkt het me aangewezen om een (voorlopige) regeling 

uit te werken omtrent de vereffening en verdeling van groepsverzekeringen na 

echtscheiding. Het komt dan aan de wetgever toe om duidelijk de te volgen methode(s) te 

bepalen teneinde het groepsverzekeringskapitaal te kunnen verdelen. Ik meen dat het 

toekennen van een vorderingsrecht aan de andere echtgenoot op de echtgenoot-titularis het 

meest billijk is.  

                                                
192

 Wetsvoorstel van 12 juli 2012 tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering 
ingevolge erfopvolging, Parl. St. Senaat 2011-2012, nr. 5-528/3. 
193

 Wetsontwerp van 20 augustus 2013 tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van 
diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de 
levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, Parl. St. Kamer 
2012-2013, nr. 53-2998/01. 
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105. Het moge duidelijk zijn dat uit deze masterproef blijkt dat er nog werk aan de winkel is. 

Ondertussen is er een breed draagvlak voor een pensioensplit maar de juiste invulling en 

omkadering zal ongetwijfeld nog het voorwerp van menig discussie zijn.  

Zolang er geen wettelijke regeling is, is de rol van de notaris dus meer dan cruciaal. Hij zal 

partijen op voorhand, bij het opmaken van een huwelijkscontract maar ook later bij de EOT- 

overeenkomst moeten wijzen op de mogelijke visies en strekkingen in rechtsleer en 

rechtspraak. Hij zal dus moeten streven naar een op maat gemaakte oplossing.  
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