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Levensverzekeringen
Zonder beleggingscomponent
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Voorjaar 2022

• Wettelijk kader

• Algemeenheden 

• Sociale zekerheid

• Historiek en maatschappelijk belang 

• Definitie van een levensverzekering 

• Individuele levensverzekeringen 

• Collectieve levensverzekeringen 

• Aanvullende waarborgen 

• Totstandkoming van een contract 

Programma

• Uitvoering van de overeenkomst 

• Aanwending van de wiskundige reserve 

• Winstdeling 

• Fiscaliteit personenbelasting

• Erfbelasting en levensverzekeringen
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Wettelijk kader

• De elementen waarop de reglementering van de levensverzekering is gebaseerd 
kunnen samengevat worden in volgende documenten:
- De verzekeringswet van 4 april 2014

- KB leven van 14 november 2003

- De diverse WAP-wetgevingen voor de tweede pijler

- Rondschrijvens en mededelingen van het FSMA/NBB

Spelregels van de levensverzekering
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• Heel wat andere reglementeringen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks hun invloed 
op de levensverzekeringsactiviteiten
- De diverse Europese richtlijnen

- GDPR

- Anti-discriminatiewetgeving

- AML

- Wetgeving rond distributie en bemiddeling

- Wetgeving rond reclame

- Toetreding tot het beschermingsfonds

- …

• Een belangrijk deel van bovenstaande is ondertussen ook opgenomen in de globale 
verzekeringswetgeving van 4 april 2014 (belang van gecoördineerde lezing).

Spelregels van de levensverzekering
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Algemeenheden
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Enkele mogelijke opdelingen :

• Schadeverzekeringen/Persoonsverzekeringen

• Verzekering tot vergoeding van schade/ verzekering tot uitkering van een vast bedrag

• Individueel/collectief

Een belangrijk begrip : sommenverzekering

Indeling verzekeringen
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• Tak 21

• Tak 22

• Tak 23

• Tak 25 

• Tak 26

• Tak 44

Indeling verzekeringen : Takken
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Sociale zekerheid

• Zelf sparen

• Collectief sparen

• Verplicht collectief sparen

Wat is sociale zekerheid?
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Historiek

11

Voorzieningen op vlak van:

Werkloosheid

Pensioenen

 Invaliditeit/Ziekte

Vakantie

Kinderbijslag

Op welke gebieden is SZ actief?
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• Werknemers

• Zelfstandigen

• Ambtenaren

Naast deze hoofdstelsels bestaan er nog specifieke stelsels.

Drie hoofdstelsels

13

• Bijdragen :
- werkgever/werknemer

- Zelfstandigen

- Overheid voor ambtenaren

• Rijkstoelage

• Opbrengsten uit beleggingen en diversen

Financiering SZ : bronnen
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• Demografische evolutie

• Hogere levensverwachtingen

• Sociologische evolutie

• Arbeidsontwikkelingen

Sociale zekerheid : evoluties
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Repartitie voor ons wettelijk pensioenstelsel
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• Pensioen

• Overlijden

• Ziekte/invaliditeit

Sociale zekerheid een vangnet …
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Wettelijk stelsel
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Noodzakelijke aanvulling via de levensverzekering
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De markt
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Definitie van een 
levensverzekering

Grijpen we terug naar art 160 (wet 4 april 2014)

Wat is een levensverzekering?
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Een wat ruimere omschrijving zou de volgende kunnen zijn :

De levensverzekering is een overeenkomst waarin de verzekeraar er zich toe verbindt, 
tegen betaling van één of meerdere premies door de VN, aan deze laatste of een door 
hem aangewezen persoon een bepaalde som uit te keren, op voorwaarde dat de VZ 
overlijdt of op de vervaldag in leven is.

Kapitalisatieverrichtingen zijn ook levensverzekeringen.

Wat is een levensverzekeringsovereenkomst?

33

• Wanneer we onze definitie bekijken dan moet het duidelijk zijn dat noch tak 22 noch 
tak 26 beantwoorden aan de definitie van een levensverzekering. Ondanks dit maken 
zij wel deel uit van de activiteit leven.

Wat is een levensverzekeringsovereenkomst?
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• Wederzijdse belofte

• Contract door wilsovereenstemming

• Wederkerig contract

• Contract onder bezwarende titel

• Een kanscontract

Kenmerken van de overeenkomst

35

• Verzekeraar

• Verzekeringsnemer

• Verzekerde

• Begunstigde

Partijen die een rol spelen

36

35

36



13-1-2022

19

Maatschappij waarbij het contract wordt afgesloten en die moet instaan voor de 
uitvoering er van.

Verzekeraar

37

• degene die het contract afsluit

• degene die de premies betaalt

• …

Samengevat : de EIGENAAR van het contract

Verzekeringnemer
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• De VN heeft het recht om:
- De polis op te starten en in stand te houden

- Beschikking over de reserve van de polis

- Aanduiding en wijziging van de begunstiging in een polis

- Beschikking tot het overdragen van zijn eigen rechten

De rechten van de VN samengevat

39

• de persoon op wiens hoofd de verzekering wordt afgesloten = het risico

• het hangt dus van deze persoon af of het verzekerde kapitaal al dan niet moet worden
uitbetaald

Verzekerde
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• de persoon of de instelling aan wie het verzekerde kapitaal zal worden uitbetaald
wanneer het risico zich voordoet

• bij leven/bij overlijden

• begrip aanvaarding

Begunstigde
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• Premie = prestatie verzekeringnemer

• Premie = haalschuld→ vervaldagbericht

• Premie betalen aan verzekeraar of lasthebber (= bemiddelaar)

Premiebetaling
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Zal gebeuren op basis van verschillende elementen:

Sterftetafels (voor klassiek en overlijdensdekkingen)

Rentevoet

 Lasten

Tariefzetting 

45

• Mogelijke verschillende basissen:
- De totale bevolking van een land

- Alle verzekerden van een land (ervaringstafels)

- De statistieken van één maatschappij

Sterftetafels
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• Sterftetafels geven de kans van leven/overlijden weer binnen een bepaalde populatie.

• Het gebruik van de voorgeschreven sterftetafels maakt dat de verzekeraar zijn tarieven 
mag garanderen voor  de duurtijd van het contract. Nieuwe tarieven, door een 
aanpassing van de reglementering, worden op bestaande contracten slechts toegepast 
als ze in het voordeel van de klant zijn.

• Sinds 21/12/2012 werken we met unisex sterftetafels (M.O. In bepaalde tweede pijler 
contracten is dit nog niet helemaal doorgetrokken).

Sterftetafels: officiële 

47

• Afwijken kan als volgende voorwaarden voldaan zijn:
- De tarieven zijn slechts gegarandeerd voor maximum 3 jaar

- De verzekeraar moet rekening houden met de FSMA-sterftetafel . Die zijn afgeleid van de statistieken van het 
geheel van Belgische verzekeraars van de laatste 5 jaar en gepubliceerd door de controledienst.

• Deze uitzondering maakt het mogelijk om beter te concurreren tegen de buitenlandse 
maatschappijen  die gebonden zijn door hun soepeler reglementering en niet door de 
Belgische.

Sterftetafels: afwijkende
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• Contracten met prestaties "bij leven" → opbouw spaarreserve 

→ intrest bepaalt hoogte premie

• Vroeger: 4,75 % / sinds 1/7/1999: max. 3,75 % (KB 30/4/1999)

• Nu volgens berekening (volgende slide) maar  via ‘overruling’ 2% ….

• Spotrate! Voor verrichtingen korter dan 8 jaar.

Tariefzetting : rente
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• Op basis van de formule had de Nationale Bank, na advies van de FSMA, 
voorgesteld om de maximaal gegarandeerde intrestvoet te verlagen van 2 % 
naar 0,75 % vanaf 1 januari 2022.

• De Minister van Economie besliste echter opnieuw om het voorstel van de 
Nationale Bank niet te volgen en de maximale intrestvoet ook na 1 januari 
2022 te behouden op 2 %.

• De Minister hanteert hierbij dezelfde motivatie als voorheen en wijst erop 
dat het door de Nationale Bank voorgestelde maximum van 0,75 % lager is 
dan het minimumrendement van 1,75 % dat werkgevers moeten garanderen 
op de bijdragen voor aanvullende pensioenen. 

Maximaal gegarandeerde rentevoet in levensverzekeringen
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Nieuw reglement kosten en lasten
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Zij omvatten de kosten:

• van beheer: inventaris- of beheerstoeslagen

• van distributie: acquisitie- en inningstoeslagen

Tariefzetting : lasten
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Premietaks

54

53

54



13-1-2022

28

Interne overdrachten zonder premietaks?

55

Premie klassiek
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• Leeftijd

• Soort verzekering

• Duurtijd contract

• Verzekerde kapitalen

• Forfait

• Taksen

• Fractionering

• …

Concrete tariefelementen

57

• Om de waardevastheid te behouden van de polis geeft de verzekeraar de mogelijkheid 
aan de klant om de waarde te indexeren.

• Welke indexkoppeling is voorzien in de polis

• Let op : er bestaat ook fiscale indexatie.

Indexatie van de polis

58

57

58



13-1-2022

30

Individuele levensverzekering

Klassiek versus Universal Life

60
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• Tak 21

- Klassieke techniek

- Universal Life

- Beleggingsproduct

• Tak 22

• Tak 23

• Tak 25

• Tak 26

• Tak 44

Globaal overzicht

61

• 3 hoofdvormen van levensverzekeringen :

* overlijden

* leven

* gemengde

Tak 21 klassieke techniek
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• Doel: financiële gevolgen van een overlijden opvangen

• 2 basisvormen:

* levenslange: steeds uitkering, wanneer ook de verzekerde overlijdt

* tijdelijke: uitkering, indien verzekerde overleden vóór einde contractduur

Tak 21 klassiek overlijden
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Variaties in de LLO :

•Door tariefbetaling

- Koopsom

- Beperkte periode

- Volledige duurtijd

•Door meerdere VD’n

- Op twee hoofden

•Afgeleide producten

- Uitvaartverzekering

Tak 21 klassiek overlijden : LLO

67

Bij een TO wordt er een vast kapitaal  uitgekeerd indien overlijden vóór einde contract. 

• Het basisproduct heeft een constant kapitaal

• Het afgeleide product heeft een dalend kapitaal en kennen we als schuldsaldo- of 
kredietsaldoverzekering

Tak 21 klassiek overlijden : TO
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• Ook in TO kunnen we op verschillende manieren onze premies gaan betalen

• In SSV kennen we als meest voorkomende premiebetalingsvormen:

- Koopsom

- Risicopremie

- 2/3 duurtijd premiebetaling

Tak 21 klassiek overlijden : TO
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Indien we kapitalen bij leven willen gaan verzekeren dan kennen we de uitgestelde
kapitalen en de lijfrente.

Het UK kan drie vormen aannemen:

Uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering (UKZT)

Uitgesteld kapitaal met tegenverzekering (UKMT)

Uitgesteld kapitaal met renderende tegenverzekering (UKMRT)

Naarmate een klant kiest voor meer tegenverzekering zal dit een zwaarder negatief
effect hebben op zijn eindkapitaal.

Tak 21 klassiek leven : UK en lijfrente

71

LIJFRENTE

De lijfrente wordt, bij leven verzekerde, uitgekeerd vanaf een bepaalde datum, tijdelijk 
of levenslang, eventueel "overdraagbaar“.

Tak 21 klassiek leven : UK en lijfrente
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Verschil tussen rente en lijfrente

73

Bij een gemengde zal er altijd een uitbetaling zijn. Ofwel komt de klant te overlijden en
betalen we het KO ofwel blijft hij leven tot op een bepaalde datum en betalen we het
KL.

De premie bestaat uit een risico + spaarpremie

Verhouding kapitaal overlijden/leven = breuk

•Altijd eerst KO en dan KL dus KO/KL

•KO is altijd het getal 10 en we variëren met het KL dus 10/X : 10/10 – 10/5 – 10/30 …

Tak 21 klassiek gemengde

74

73

74



13-1-2022

38

• Uitkering kapitaal = einddatum contract

• Geen belang: verzekerde in leven of niet

• Kenmerk: premiebetaling stopt (Maatschappij neemt de premiebetaling over) indien 
verzekerde overlijdt

Tak 21 klassiek vaste termijn
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Doelstelling een LV in de markt plaatsen die aanleunt bij bankproduct :

• Vrijheid van storting

• Rentevoet van het moment van de storting

• Transparant

Tak 21 universal life
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Wat met de OD in universal life?

• Standaarddekking

• Waterpas

• Corridor

Tak 21 universal life
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Vergelijking tak 21

79

• Open end/gesloten end

• Technische opbouw (universal life)

• Garantieperiode

• Opbrengst

• Kosten

• Roerende voorheffing

Tak 21 beleggingsproduct
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Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen.

Beleggingsrisico ligt bij de verzekeraar.

Tak 22

81

• Wettelijke definitie:
- Persoonsverzekering

- Tot uitkering van een vast bedrag

- Waarvan het voorvallen van de verzekerde gebeurtenis alleen afhankelijk is van:

- Bij de bruidschatverzekering: het huwelijk van de verzekerde

- Bij de geboorteverzekering: de geboorte van een kind

• Merk dus op dat deze verzekeringen niet beantwoorden aan de definitie van een LV 
(het voorval moet volgens de definitie van een LV alleen afhankelijk zijn van de 
levensduur). Ondanks voorgaande vallen zij binnen de LV-activiteit.

Tak 22
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• Bruidschatverzekering
- Is een uitgesteld kapitaal dat doorgaans loopt tot de 25ste verjaardag van de verzekerde. Het verzekerde kapitaal 

zal echter voortijdig worden uitbetaald bij huwelijk (bij sommigen polissen ook bij wettelijk samenwonen) voor 
het einde van het contract.

• Geboorteverzekering

- Deze verzekering voorziet in de uitbetaling van een kapitaal aan de verzekerde (= één van de ouders van het 
toekomstig kind) als een kind van de verzekerde wordt geboren binnen een bepaalde termijn

Tak 22

83

In geval van een Tak 23 product stort de klant een premie die door de verzekeraar wordt 
aangewend om deelbewijzen van een fonds te kopen.

Het beleggingsrisico komt daarbij, bij een zuivere tak 23, bij de klant te liggen. De klant 
kiest de producten uit het aanbod van de verzekeraar binnen zijn beleggingsprofiel.

De verzekeraar kan via gestructureerde producten ook zekerheden gaan inbouwen maar 
dit heeft gevolgen.

Tak 23
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• Opbrengst

• Fondsen 

• Fondsenbeheer

• Kosten

• Fiscaliteit

• Opties

• Overlijdensdekking

Tak 23

85

• Bij een tak 26 spreken we over een kapitalisatieproduct. Hierbij geeft de klant een som 
geld aan de verzekeraar voor een bepaalde periode. De verzekeraar geeft in ruil een 
gegarandeerde rentevoet en een eventuele WDN.

• Onder bepaalde voorwaarden kunnen eventueel terugnames gebeuren.

• De prestatie is in deze niet afhankelijk van een onzekere gebeurtenis

Tak 26
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Tak 44 = 23 + 21
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Collectieve polissen
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• (S)VAPZ

• Groep

• IPT

• RIZIV

• Sectorfondsen

• (BLV)

• POZ

• VAPW

Remember : tweede pijler
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Aanvullende waarborgen
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De AVOR zal voorzien in een extra uitbetaling en dit van 1X of 2X KO.

Voorwaarden (meest voorkomende):

• Overlijden of blijvende invaliditeit

• Fysiologische invaliditeit (OBSI)

• Volledige invaliditeit

• Oorzaak : ongeval

In een beperkt aantal gevallen kunnen ook er ook extra uitkeringen zijn onder de vorm 
van betaling medische kosten, daguitkeringen, …

AVOR

95

Mogelijke waarborgen :

• Premieteruggave/premievrijstelling

• Renteloos voorschot

• Rente (GI)

Meestal:

• Zowel ziekte als ongeval

• Tijdelijke of bestendige invaliditeit

• Gedeeltelijke of volledige invaliditeit

• Fysiologische of economische invaliditeit

Elk van de waarborgen heeft zijn voorwaarden.

AVIR
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• Duurtijd polis

• Volledig = meer dan 66%

• Begrip consolidatie

• Arbitrageclausules

• Specifieke polisvoorwaarden

• Specifieke medische formaliteiten

Algemeen
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Totstandkoming van een 
contract

• In het kader van IDD hecht de wetgever bijzonder belang aan de précontractuele  
informatie.

• Afhankelijk van het type product kan dit, op vlak van info-documenten, in het kader 
van leven gaan over:

- KID

- FIF

- FIF voor de tweede pijler

- Indien ook ziekte/GI dan een IPID

Precontractuele info

100
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• Voorstel

• Aanvraag

• Voorafgetekende polis

Documenten

101

• Het voorstel betekent geen verplichting tot het sluiten van de overeenkomst, noch 
voor de verzekeraar noch voor de verzekeringnemer. Toch is de verzekeraar verplicht 
binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel te reageren.; zoniet moet hij de 
overeenkomst afsluiten of een schadevergoeding betalen.

KB leven en sluiten contract
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• Het is aan de verzekeraar om een risico al dan niet te accepteren.

• Om dit op een goede wijze te kunnen doen zal de verzekeraar de risico’s verbonden 
aan de acceptatie zo goed mogelijk proberen inschatten.

• Om een gezond evenwicht te hebben in de portefeuille is selectie noodzakelijk

• normale risico's → normaal tarief

• verzwaarde risico's →maatregelen

voorbeelden:

 gevaarlijk beroep, sport, hobby

 niet gezond, zwaar "medisch" verleden

 verblijven in streken met bijzonder risico

 handicap

Acceptatie

103

Mededeling belangrijke gegevens i.f.v. beoordeling risico = plicht verzekeringnemer

Indien niet:

• opzettelijke verzwijging of onjuist mededelen → nietigheid contract en de vervallen 
premies blijven verschuldigd aan de verzekeraar.

• niet-opzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van risico’s betreffen de LV  zijn in 
principe ‘onbetwistbaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst. De 
onbetwistbaarheid kan echter contractueel worden uitgesteld tot maximum 1 jaar na 
inwerkingtreding.

Mededelingsplicht

104

103

104



13-1-2022

53

Mededelingsplicht

105

Formaliteiten afhankelijk van:

• leeftijd verzekerde

• verzekerd kapitaal

• soort levensverzekering

Medische formaliteiten
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Mogelijke maatregelen:

Verzekeringscombinatie wordt gelimiteerd

 vermindering contractduur

wachttijd

uitsluiten overlijden ingevolge bepaalde oorzaak

bijpremie

Om het risico goed te kunnen inschatten heeft de maatschappij info nodig via het 
voorstel, vragenlijsten of eventueel medisch onderzoek.

Mogelijke gevolgen

107

Recht om vergeten te worden
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Recht om vergeten te worden

109

Recht om vergeten te worden
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• Hoofdstuk 5 van de Wet van 04/04/14 heeft hierrond specifieke bepalingen 
geformuleerd!

• Art  212 – 224

- Formaliteiten

- Premieaanbod

- Motivatieplicht

- Procedure

Aandachtspunt LV ter dekking van een krediet

111

De wettelijke regeling is van toepassing op schuldsaldoverzekeringen ter dekking van 
een hypothecair krediet dat wordt aangegaan voor het verwerven of verbouwen van de 
enige eigen woning.

Toegang tot schuldsaldo (Partyka)

112

111
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= schriftelijk bewijs van bestaan contract steeds op naam (in België geen contracten 
"aan toonder")

De polis zal bestaan uit:

• Algemene voorwaarden

• Bijzondere voorwaarden

• Eventueel bijvoegsels

Polis

113

• Artikel 158 van de wet van 04/04/2014 heeft het over de naamgebondenheid van de 
polis. 
- Dit wil zeggen dat een contract moet worden opgesteld op naam van de VN.  Contracten kunnen bijgevolg niet 

aan order of aan toonder worden opgesteld.

• Inhoudelijk zal de polis minimaal bestaan uit:
- Algemene voorwaarden (van toepassing op alle contracten)

- Bijzondere voorwaarden = individuamisering van het contract

- Indien er later belangrijke wijzigingen zouden gebeuren dan zal  dit leiden tot aanpassingen (bijvoegsels).

• Opzegrecht: binnen de 30 dagen na afsluit van de polis

Polis
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• Na vier jaren van overleg is de nieuwe Europese verordening betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens afgerond! Ze is verschenen in het Publicatieblad van 4 mei 2016 en 
zal onmiddellijk toepasbaar zijn in de lidstaten vanaf 24 mei 2018. 

• De nieuwe tekst neemt alle principes en regels over die vandaag van toepassing zijn, 
maar maakt ze vaak stringenter. De betrokken personen krijgen heel wat nieuwe 
rechten toebedeeld en de ondernemingen die de gegevens verwerken, moeten 
rekening houden met een reeks nieuwe verplichtingen. Het aantal vormvoorschriften 
is danig opgeschroefd. De bevoegdheden van de nationale toezichthouders worden 
uitgebreid. 

Aandachtspunten: GDPR

115

Aandachtspunten: SFDR
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Vrije dienstverlening
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Uitvoering van de overeenkomst

119

120
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• Leven

Polis/kwitantie voor voldaan

Bewijs in leven : copy ID-kaart

Rekeningnummer

• Overlijden

Overlijdensverklaring

Doodsoorzaak

Begunstigden : copy ID-kaart

Soms attest van erfopvolging

Rekeningnummer

• Naast bovenstaande eventueel bijkomende verplichtingen rond FATCA, UBO, …

Uitbetaling bij overlijden of einde termijn

121

• Wet van 2 mei 2019

• Deze wet wijzigt de verzekeringswet vanaf 23 mei 2020 en werkt een wettelijk kader 
uit voor alle types van uitbetalingen van een prestatie uit een LV-overeenkomst: 
afkoop, overlijden, bereiken van de einddatum, …. Het gaat hier enkel om de gevallen 
waar de LV ook effcetief eindigt (dus niet gedeeltelijke afkoop).

• Niet voor tweede pijler!

LV moeten binnen de maand uitbetalen

122
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• De nieuwe procedure voorziet drie termijnen
- Eerste termijn van 2 weken vanaf de ontvangst van aanvraag tot uitbetaling. Termijn om aan begunstigde 

schriftelijk te laten weten welke documenten en info de verzekeraar nodig heeft.

- Indien er bijkomende inlichtingen nodig zijn moet de VA dit binnen de maand melden aan de begunstigde.

- Zodra de VA alle documenten in zijn bezit heeft moet hij uitbetalen binnen de maand.

• Bij niet respecteren van de termijnen compensatie op basis van de wettelijke 
intrestvoet.

• De VA is verantwoordelijk voor de tussenpersoon indien deze als lasthebber optreedt 
(ook voor de makelaar).

LV moet binnen de maand uitbetalen

123

Slapende tegoeden (2020)

124
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3 jaar

Rechtsvorderingen voortvloeiend uit verzekeringsovereenkomst

30 jaar

Vorderingen m.b.t. de spaarreserve van een levensverzekering

Verjaringstermijnen

127

• Geen tussenkomst indien we te maken hebben met:
- Fraude

- Indien bepaalde verplichtingen zijn opgelegd in de overeenkomst en deze niet zijn nagekomen én er is een 
causaal verband tussen tekortkoming en schadegeval.

- Indien het om een uitsluiting gaat die vermeld is in de polis.

Wanneer gaat verzekeraar niet tussenkomen?

128

127

128
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1.Alle verzekeringen

• Bedrog

opzet → geen dekking (art.8 Wet)

• Oorlogsrisico

Geen dekking voor schade als gevolg van oorlog / burgeroorlog

 Indien toch → bijpremie

Uitsluitingen

129

2.Levensverzekeringen

• Zelfmoord:
Zelfmoord < 1 j na afsluiten contract (tenzij anders bepaald) 
Zelfmoord > 1 j = gedekt

• Doodstraf

• Overlijden ten gevolge misdaad/wanbedrijf

(= diefstal met braak, gewapende overval, aanslag op een persoon)

Voorwaarden:
 actieve deelname

 overlijden = rechtstreeks en onmiddellijk gevolg
 opzettelijk misdrijf
 bewust gevolgen daad

Uitsluitingen 

130
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3. Conventionele uitsluitingen

Algemeen

•Conventionele uitsluitingen toegelaten (tenzij wettelijk verboden)

Vb. “oproer”

Individueel

•Enkel bij verzwaard risico (= gezondheidstoestand), bij het sluiten van de overeenkomst

•In principe bijpremie, enkel bij weigering → uitsluiting

Uitsluitingen

131

4. Gevolgen van de uitsluiting

• Geen prestatie (geen kapitaal)

• Wel: theoretische afkoopwaarde ( kapitaal overlijden)

Uitsluitingen

132

131
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• De aanwijzing van de begunstigde is het persoonlijk recht van de verzekeringnemer.

• De verzekeringnemer kan de begunstigde op verschillende wijze aanduiden

• Voorbeelden:
- begunstigde om niet / ten bezwarende titel

 opeenvolgende begunstigden

 voorwaarden verbinden aan begunstiging

• Aanduiding begunstigde geen geldigheidsvereiste!

Aanduiding van de begunstigde

133

• Indien er geen begunstigde is aangeduid in de polis dan zullen volgens de bepalingen 
van de wetgever.

• Praktische gevolgen:

- Bij leven: de prestatie komt toe aan de VN

- Bij overlijden: de prestatie komt toe aan de nalatenschap

- Erfgenamen verkrijgen in hun hoedanigheid van erfgenaam (en niet als begunstigde)

- Schuldeisers van de VN kunnen beslag leggen.

Aanduiding van de begunstigde

134

133
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• Vanuit de mogelijke gevolgen die er zijn als er geen begunstigde is aangeduid lijkt het 
logisch om steeds een begunstigde aan te duiden.

• Let wel op dat de wetgever een aantal situaties omschrijft die gelijkgesteld zijn met 
‘niet aanduiding’ van een begunstigde:

- nietigheid aanduiding (openbare orde/goede zeden)

- herroeping begunstiging

- begunstigde weigert

- begunstigde en verzekerde overlijden bij dezelfde gebeurtenis

- begunstigde overleden vóór verzekerde (begunstigde heeft dus geen uitwerkung – zelfs bij aanvaarding), tenzij 
aanduiding subsidiaire begunstigde

Aanduiding van de begunstigde

135

Als er effectief een begunstigde is aangeduid dan spreken we over een derdenbeding

Gevolgen:

begunstigde heeft een eigen en rechtstreeks recht→ voordeel behoorde nooit tot 
patrimonium verzekeringnemer

 indien begunstiging aanvaard→ geen herroeping mogelijk zonder instemming 
begunstigde

 zolang niet aanvaard→ herroeping, vermindering of aanwijzing andere begunstigde 
mogelijk

Aanduiding van de begunstigde

136
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Aanvaarding begunstiging → rechtstreeks, eigen, onmiddellijk, persoonlijk recht op de 
prestatie

Indien aanvaard, dan zonder akkoord begunstigde:

geen herroeping mogelijk 

geen wijziging begunstigde

geen afkoop

geen inpandgeving

Verzekeringnemer kan natuurlijk steeds stoppen met premiebetaling → automatisch 
"reductie"

Aanduiding van de begunstigde

137

Na aanvaarding slechts herroeping wegens:

• begunstiging met last: begunstigde voert prestatie niet uit

• ondankbaarheid:

plegen aanslag

mishandelingen, misdrijven, grove beledigingen

weigeren levensonderhoud te verschaffen

Aanduiding van de begunstigde

138
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Specifieke gevallen

(1) aanwijzing "echtgenoot"

* Begunstigde = "mijn echtgeno(o)t(e)"→ begunstigde 
= persoon die de hoedanigheid heeft bij opeisbaarheid

prestaties

* Begunstigde = "echtgenoot bij name genoemd" 
→ begunstigde = met name genoemde persoon, 

Indien echtscheiding dan toch in toepassing art.299 BW, verlies van begunstiging (tenzij 

anders bepaald) 

Merk op: indien zowel een generieke als nominatieve aanduiding dan heeft deze laatste 

prioriteit!

139

(2) aanwijzing "kinderen"

Niet bij name genoemd  = zij die de hoedanigheid         hebben + bij vooroverlijden 
plaatsvervulling

Bij name genoemd  → enkel de kinderen in leven

(3) gezamenlijke aanwijzing "echtgenoot en kinderen"

Tenzij anders vermeld:

* helft echtgenoot

* helft kinderen

Specifieke gevallen

140
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(4) Aanwijzing “wettige” erfgenamen: was tot 5/3/2012 aanduiding “bepaalde”
begunstigde ≠ nalatenschap !

Vanaf 5/3/2012 : “wettige” erfgenamen = nalatenschap
 testament geldt ook i.v.m. uitkering levensverzekering !

Vanaf 5 maart 2014 komt het kapitaal van de levensverzekering automatisch in de nalatenschap terecht, 
ook bij de vermelding van “wettige erfgenamen” als begunstigde. Indien u werkelijk en exclusief het 
kapitaal voor uw wettige erfgenamen wilt houden moet u dit expliciet vermelden bv. onder de vorm: 
“wettelijke erfgenamen van de verzekeringsnemer zoals van toepassing vóór de wet van 13 januari 
2012”. U moet dus extra voorzichtig zijn bij de aanwijzing in de begunstigingsclausule. Door het nieuw 
systeem wordt er immers rekening gehouden met de testamentaire erfgenaam, tenzij de verzekerde 
duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij dit niet wenst. 

Rechten VN inzake begunstiging

141

• Bij een begunstigingsclausule “de nalatenschap” wordt uw verzekerde kapitaal 
uitgekeerd volgens de wettelijke regels van erfopvolging, met andere woorden volgens 
dezelfde regels die gelden voor uw overige bezittingen. Hoe het geld verdeeld wordt, 
hangt dus af van de graad van verwantschap met u (uw echtgenoot, uw broer, uw kind, 
uw kleinkind…). Als u een testament heeft opgesteld, hangt de verdeling eveneens af 
van wie u in dat testament recht geeft op welk deel van uw erfenis. 

• Bij een begunstigingsclausule “wettige erfgenamen” wordt uw verzekerde kapitaal 
altijd in gelijke delen uitgekeerd en alleen aan die personen die volgens de wet uw 
erfgenaam zijn. 

Rechten VN inzake begunstiging

142
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• Inbreng/ inkorting?

- Inkorting= het recht van een reservataire erfgenaam om teruggave te vorderen van het 
geen dat is gechonken of geërfd in strijd met zijn legitiem beschermd deel.

- Inbreng  wil zeggen dat men de ontvangen goederen moet inbrengen om het reservataire 
deel te bepalen of moet inbrengen om te gaan kijken of de (gelijke) rechten tussn 
reservataire efgenamen is gerespecteerd.

- Terwijl inkorting dus de wettelijke reserve wil herstellen beoogt inbreng de gelijkheid 
onder erfgenamen te beschermen.

Rechten erfgenamen VN vs begunstigde (Art 188 verzekeringswet)

143

Wanneer inkorting/inbreng

Rechten erfgenamen VN vs begunstigde (Art 188 verzekeringswet)

▪ bij een begunstiging t.e.m. 31/8/2018 (Wet d.d. 10/12/2012,  BS 11/1/2013)

In geval van overlijden van de verzekeringnemer, is de verzekeringsprestatie 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek onderworpen aan de inkorting en, voor zover 
de verzekeringnemer dit uitdrukkelijk heeft bedongen, aan de inbreng.

▪ bij een begunstiging vanaf  1/9/2018 (Wet d.d. 22/7/2018,  BS 27/7/2018)

In geval van overlijden van de verzekeringnemer, is de verzekeringsprestatie 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek onderworpen aan de inkorting en  aan de 
inbreng.

144

143
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Rechten erfgenamen VN vs begunstigde (Art 188 verzekeringswet)

▪ Inkorting (overeenkomstig “Burgerlijk wetboek”)

Indien begunstiging in levensverzekering = “schenking” 
→ opname uitkering in fictieve massa, en indien beschikbaar deel 
overschreden, eventueel inkorting → begunstigde kan uitkering niet, 
of maar gedeeltelijk behouden

▪ Begunstiging met levensverzekering met spaarreserve = doorgaans 
“schenking”

▪ Zuivere overlijdensverzekering = doorgaans “voorzorgsmaatregel”

145

Rechten erfgenamen VN vs begunstigde (Art 188 verzekeringswet)

▪ Inbreng (overeenkomstig “Burgerlijk wetboek”)

▪ Begunstiging t.e.m. 31/8/2018

Indien ‘begunstigde = (in concreto) wettig erfgenaam’, tenzij anders bepaald, 
uitkering = buiten erfdeel 

▪ Begunstiging (of wijziging) vanaf 1/9/2018

▪ Indien ‘begunstigde = (in concreto) wettig erfgenaam in rechte neerdalende lijn’ (= 
afstammeling), én begunstiging = schenking (zie vorige slide), tenzij anders bepaald, 
uitkering = voorschot op erfdeel → verplichting tot inbreng

▪ Indien geen afstammeling, maar wel (in concreto) erfgenaam, tenzij anders bepaald, 
vrijstelling van inbreng (= buiten erfdeel)

▪ Indien in concreto geen erfgenaam, in ieder geval “geen inbreng”, vermits ook geen 
erfdeel

146
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• Gevolgen te bekijken in relatie tot het soort echtscheiding:
- Op basis van duurzame ontwrichting

- Op basis van onderlinge toestemming

Echtscheiding en levensverzekering

147

Aanwending van de wiskundige 
reserve

147

148
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• De reserves van een contract vormen in werkelijkheid een spaarfonds op naam van de 
VN, dat aangroeit met iedere gestorte premie (en eventuele winstdeling) en hun 
intresten, doch dat verminderd wordt met de kostprijs van de risicodekking en met de 
delging van verschillende onkosten.

- Reserve gevormd door de premie leven

- Reserve gevormd door de premie overlijden

Reserves

149

• De wiskundige reserve is de waarde van het contract op een bepaald ogenblik. De 
waarde van een contract op een bepaald ogenblik is gelijk aan de som van de 
reserveop dat bepaald ogenblik en de reserve gevormd door de premie overlijden op 
dat ogenblik.

• Indien de jaarpremie meer omvat dan de kostprijs van het beheer voor 1 jaar ontstaat 
er ook nog een extra reserve voor het toekomstig beheer. De wiskundige reserve 
vermeerderd met de reserve voor beheerskosten wordt de inventarisreserve 
genoemd.

• Balansreserve wordt bekomen door bij de inventarisreserve op de balansdatum het 
niet vervallen premiegedeelte (= risicopremie inclusief inventaris- en acquisitietoeslag) 
te voegen.

Soorten reserves

150

149
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• Indien er bepaald transacties op een polis gebeuren in de loop van een contract dan 
heb ik de wiskundige reserves nodig.

• Het gaat meerbepaald om:

- afkoop

 reductie

 voorschot op polis

 contract in pand geven

 recht op winstdeelname

Waarvoor heb ik de wiskundige reserve nodig?

151

• In geval van een afkoop van een contract wil een verzekeringnemer zijn contract 
beëindigen en de uitbetaling van de reserve bekomen.

• Indien de begunstiging werd aanvaard dan is er instemming nodig van de begunstigde.

• De afkoop kan geheel of gedeeltelijk zijn.

Afkoop

152

151
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• Wat zal de verzekeringnemer ontvangen?
- We vertrekken vanuit de inventarisreserve/wiskundige reserve.

- De theoretische afkoopwaarde is gelijk aan de inventarisreserve  te verminderen met de te delgen 
acquisitietoeslag en vermeerderd met het gerecupereerde bedrag van de aanbrengcommissie en de niet 
verbruikte risicopremie inclusief de inventaris- en acquisitietoeslag.

- De praktische afkoopwaarde = de theoretische afkoopwaarde verminderd met een eventuele afkoopvergoeding. 
Sommigen maatschappijen laten deze vallen wanneer de verzekerde zijn pensioen heeft aangevraagd. De 
praktische afkoopwaarde kan ook nooit minder bedragen dan het kapitaal overlijden.

Afkoopwaarde

153

• Afkoopvergoeding

- De afkoopvergoeding kan niet groter zijn dan 1% van de TA vermenigvuldigd met het nog te lopen jaren van de 
overeenkomst met een maximum van 5.

- Dit bedrag mag altijd opgetrokken worden naar 75€ (aan index 1988=100)

• MAV (eventueel van toepassing bij Tak 21 beleggingsverzekeringen)

Afkoopvergoeding

154

153

154



13-1-2022

78

• Voorbeeld 1:
- Afkoopwaarde = 1.000€

- Resterende duurtijd = meer dan 5 jaar

- Afkoopkost = 1.000€ X 5% = 50€ maar zal opgetrokken worden naar het minimum (75€ aan index)

• Voorbeeld 2:
- Afkoopwaarde = 100.000€

- Resterende duurtijd = 2 jaar

- Afkoopkost = 100.000€ X 2% = 2.000€

Afkoopvergoeding

155

Afkoopvergoeding
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Aantal specifieke situaties te bekijken:

• UKZT

• TO (let op contractueel)

• Gemengde waarbij reserve op moment vraag tot afkoop groter is dan het KO

Specifieke gevallen afkoop

157

Afkoop = nadelig

• klant heeft andere verwachtingen

• taxatie afkoopwaarde: marginaal tarief / 33 %

• eventueel terug te geven cieloon voor tussenpersoon

Gevolgen van afkoop

158

157

158
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• Tabel evolutie afkoopwaarde afleveren (niet voor tijdelijke overlijdensverzekering) 

• Toelaten "wederinvoegestelling" contract binnen 3 maand na afkoop → afkoopwaarde 
terugstorten 

Verplichtingen verzekeraar bij afkoop

159

• In geval van reductie stopt een klant met premiebetaling 

• Klant vraagt hier, in tegenstelling tot afkoop, geen reserve op!

Reductie

160

159

160
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• Reductie of “omzetting” = aanwenden van de theoretische afkoopwaarde als 
inventariskoopsom voor het vestigen van een nieuwe waarborg of anders uitgedrukt : 
de reductiewaarde is de prestatie die nog verzekerd is op het ogenblik dat de premie 
niet meer wordt betaald. 

• Bij een reductie blijft ook de dekking overlijden en de aanvullende waarborgen 
doorlopen tot uitputting van de theoretische afkoopwaarde; Belangrijk om te bepalen 
of je deze waarborgen nog effectief wenst of niet.

Gevolgen reductie

161

• Verplichting verzekeraar: bij niet betaling premie → verzekeringnemer verwittigen 
voor gevolgen = reductie

• Recht wederinvoegestelling gereduceerd contract < 3 jaar na reductie (eventueel 
"medische formaliteiten")

Verplichtingen verzekeraar bij reductie

162

161
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• Tijdelijke geldnood → vragen "voorschot"

• "voorschot" = lening → intrest

• Voorschot  praktische afkoopwaarde  kapitaal overlijden

• Contract loopt verder → premiebetaling verplicht

Opmerkingen

• alleen voorschotten op "afkoopbare contracten"→ geen
voorschotten bij zuivere overlijdensverzekering en UKZT

• geen intrestbetaling → afkoop tot beloop voorschot → saldo =inventariskoopsom 
gereduceerd contract

Voorschot op polis

163

"overlijdensverzekering" en "gemengde" = onderpand voor een lening

• SSV voor lening met kapitaalaflossing

• Gemengde of tak 23 (let op!) voor lening zonder kapitaalaflossing

Levensverzekering als onderpand

164

163
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Winstdeling

• Definitieve toekenning van een deel van de winst 

• Belangrijk element winstdeling is in bepaalde gevallen belastingvrij !

Definitie winstdeling

166

165

166



13-1-2022

84

• Beleggingswinst

• Sterftewinst

• Winsten op de toeslagen 

Bronnen van winstdeling

167

• Niet contractueel vastgelegd en dus jaarlijks wijzigbaar.

• Melding winstverdelingsplan aan controleorgaan

• Informatieplicht aan de VN

Globaal beheer

168

167
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• Principe:
- Dankzij een afgezonderd beheer (boekhoudkundig en financieel) kan een verzekeraar aan klanten van een 

bepaald product, bepaalde garanties geven betreffende de manier waarop de bonus wordt berekend. 
Bijvoorbeeld 95% van de winsten op de respectievelijke reserves worden verdeeld en uitgekeerd aan de 
overeenkomsten.

- Deze methode veronderstelt natuurlijk ook een transparante kostenstructuur. De kosten op de reserve kunnen 
hierbij ingedeeld worden in twee groepen:

- Beheerskost 

- Afhouding op de winsten van het fonds

Afgezonderde fondsen

169

• Algemene principes:
- Het verschil tussen globaal beheer en een afgezonderd beheer ligt in de verschillende kostenstructuur

- Een afgezonderd beheer dient de algemene regels van Tak 21 te volgen

- Indien de provisies onvoldoende zijn dient de verzekeraar bij te passen uit het eigen vermogen. 

- De toegekende winstdeling is verworven.

- De verzekeraar kan een deel van de winsten ‘sparen’ om het mogelijk te maken die te verdelen in minder 
gunstige periodes.

- Meestal geen winstdeling bij uitstap voor het einde van het jaar. Bij sommige verzekeraars toch een pro rata.

Afgezonderde fondsen

170

169
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• Kostenloze verhoging waarborgen

• Kostenloze verhoging  leven

• Storting spaarrekening

• Storting tak 23

• Korting hypo

• ...

Vormen

171

• Op vlak van reclame

• Op vlak van communicatie aan de polishouders

• Op vlak van gebruik in offertes

• Op vlak van toekenning

• …

Winstdeling onderworpen aan regels (zowel FSMA als NBB)

172

171
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Fiscaliteit personenbelasting

• Langetermijnsparen/bouwsparen

• Pensioensparen

• Niet-fiscale contracten

• Hypothecair krediet

Fiscale mogelijkheden 

174

173

174



13-1-2022

88

Langetermijnsparen

Inleiding

176

175

176
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Taksen op de premie

177

Fiscaal voordeel op de premie

178

177

178
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Voorwaarden

179

180

179
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Winstdeelnametaks
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Belasting op de uitkering

183
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Pensioensparen

Inleiding

194

193
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• Niet van toepassing bij pensioensparen

Taksen op de premie

195

Fiscaal voordeel op de premie

196
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Voorwaarden
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• Niet van toepassing

Winstdeelnametaks

201

Belasting op de uitkering
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Overdracht en voorschot
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Niet fiscale levensverzekering

Taksen

212
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• Niet van toepassing

Winstdeelnametaks

213

Belasting op de uitkering
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Voorschot
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Woonbonus

Woonbonus leningen vanaf 2015

Regio % Basisbedrag Extra-bedrag Totaal 3 KTL Totaal

Vlaanderen 40 % 1.520 (*) (**)(****) 760 2.280 + 80 2.360

Brussel (aj.2019) 
(***)

45 % 2.400 800 3.200 + 80 3.280

Wallonië (***) 40 % 2.290 760 3.050 + 80 3.130

(*) Vlaanderen: verlaging woonbonus van 2.280 naar 1.520 én niet langer indexering

(**) Voor hypothecaire leningen “eigen” woning, aangegaan vanaf 2016, geldt de (nieuwe) Vlaamse woonbonus ook indien “eigen” woning 
=  niet “enige” woning (extra-bedragen zijn dan niet van toepassing)

(***) In Brussel en Wallonië wordt woonbonus verder geïndexeerd (maar in Wallonië niet meer
vanaf aj.2017 + geen woonbonus meer voor HL vanaf 2016; Brussel: niet meer voor
HL vanaf 2017) 

(****) Vlaanderen afschaffing woonbonus voor nieuwe hypo vanaf 01/01/2020)        

218
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• Combinatiemogelijkheden:
- Woonbonus en PS: geen probleem

- Woonbonus en LTS: afhankelijk van het jaar van het krediet

Woonbonus

219

Erfbelasting en 
levensverzekeringen

219

220
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• Art. 8 Wetboek successierechten (overgenomen in de VCF)→ Successie op 
uitkeringen LV

• LV = o.m. verzekering bij overlijden (+ leven), pensioenspaarverzekering, 
persoonlijke ongevallenverzekering

• Art. 8 = uitzondering

Onderwerpt kapitaal dat niet toebehoorde aan overledene aan successie (althans bij
zuivere overlijdensverzekering en PO).

Algemeen

221

Uitgekeerde som = “legaat” ( → successierecht verschuldigd) indien (cumulatief): 

- Begunstigde ten kostenloze titel (= “gratis” ontvangen)

én

- beding ten behoeve van een derde

Gevolg indien niet gratis ontvangen of geen beding t.b.v. een derde

→ GEEN SUCCESSIERECHT VERSCHULDIGD !!

Uitzondering : echtgenoot die voor zichzelf bedingt (art. 8, 4e lid),eventueel toch 
successie (zie verder) !

Algemeen

222

221
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A VN + VZ VERZEKERAAR

B Begunstigde

Enkel art.8 indien beding “ten behoeve van een derde”

A VN VERZEKERAAR

C Begunstigde

B VZ

223

224

A VN + Begunstigde VERZEKERAAR

→ Geen art.8 indien beding “ten behoeve van zichzelf”

B Verzekerde

Voorbeeld: Partner B sluit verzekering af op het hoofd van 

Partner A met zichzelf als begunstigde (of omgekeerd)

A = VN of B = VN

B = VZ A = VZ

A = BEG B = BEG

223

224
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• Begunstigde ten kostenloze titel = geen enkele tegenprestatie (= ontvangt “gratis”)

• Begunstigde ten bezwarende titel = begunstigde die zelf tegenprestatie levert

Voorbeelden: 

- begunstigde betaalt de premie

- hypotheeklener

- begrafenisondernemer

- vriendin die werk opzegt om verzekerde te verzorgen, 

- of LV met 2 verzekeringnemers 

- of LV tot waarborg “conventioneel” recht van terugkeer

• Successierecht enkel voor begunstigde ten kostenloze titel !!

Begunstigde ten kostenloze of bezwarende titel

225

• Onbepaalde begunstigde = 

- Geen begunstigde

- of niet met naam aangeduid én evenmin bepaalbaar

• indien onbepaalde begunstigde → kapitaal = nalatenschap  beding t.b.v. derde →
geen toepassing art. 8 !!

Onbepaalde of bepaalde begunstigde

226

225

226



13-1-2022

114

• Bepaalde begunstigde = 

voorbeelden

• “bepaalde” : Piet Somers

• “bepaalbare” : mijn kinderen (met plaatsvervulling, indien niet bij name genoemd !!)

→ Recht op prestatie (kapitaal/rente) = 

• Eigen recht begunstigde

• Onmiddellijk

• Rechtstreeks →

• Geen onderdeel nalatenschap → toch recht op kapitaal zelfs bij verwerping nalatenschap

• Geen beslag schuldeisers overledene

- Toch (evt.) successie door toepassing art. 8 WS !

Onbepaalde of bepaalde begunstigde

227

Echtgenoten met stelsel van gemeenschap (wett.stelsel)

• Premies = eigen goed v.d. overledene 

→ begunstigde echtgenoot ontvangt volledig gratis

→ successierecht op volledige uitkering

• Premies = eigen goed v.d. begunstigde echtgenoot 

→ begunstigde echtgenoot ontvangt “ten bezwarende titel”

→ geen successierechten

• Premies = gemeenschappelijk goed 

→ begunstigde echtgenoot ontvangt voor de helft gratis

→ slechts successierecht op helft uitkering

Echtgenoot als begunstigde

228
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• Geen belang beding “t.b.v. 3e” of  beding “t.b.v. zichzelf”

• Zowel uitkeringen contracten afgesloten door overledenechtgenoot als door 
weduwe(naar) – specifieke aanpak Vlaanderen!

• Enkel belangrijk te weten: begunstigde “ten kostenloze” of “ten bezwarende” titel, 
m.a.w. met welk geld werden premies betaald ? 

Echtgenoot als begunstigde

229

Echtgenoten met scheiding van goederen

• Successie op volledige uitkering !

• Uitzondering : premies met eigen goederen begunstigde

• = begunstigde ten bezwarende titel

Echtgenoot als begunstigde

230

229

230
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• Succesie op de volledige uitkering (uitzondering groepsverzekering)

Kinderen als begunstigde

231

• VN  VZ → successie bij overlijden verzekerde (art.8,1e lid), tenzij contract door derde 
gevestigd uit “vrijgevigheid” t.o.v. begunstigde (art. 8, laatste lid)

• Let op: eventueel toch successie indien VN overlijdt < 3 j. na uitkering (bij overlijden of 
leven), of bij uitkering na zijn overlijden (= toepassing art.8,2e lid)

Verzekering afgesloten door een derde (ABC-contracten)

232

231
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Levensverzekering afgesloten door een derde

Voorbeeld: LV op hoofd schoonkind t.v.v. eigen kind

Geen successie bij overlijden schoonkind
= toepassing art. 8, laatste lid, 4e = vrijstelling levensverzekering door derden uit loutere 
vrijgevigheid gevestigd

Wel successie bij overlijden ouder (= VN) < 3 jaar na overlijden schoonkind, of toch successie 
bij overlijden schoonzoon, indien VN reeds overleden !!!

= successierechten op sommen ontvangen < 3 jaar vóór het overlijden VN, of ontvangen na 
overlijden VN

233

Overlijden 

VN

> 3 jaar voor 

overlijden

Successierecht indien VN  ≠ VZ en uitkering:

> 3 jaar voor overlijden, 

of < 3 j. voor overlijden, of na overlijden of 

uitkeringen bij leven en Beg ≠ VN

Geen successierecht Wel successierecht

234
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Erfrecht op de NETTO UITKERING =

• Kapitaal + winstdeelname,

• te verminderen met: personenbelasting of taks lange termijnsparen + RIZIV-
inhouding en solidariteitsbijdrage

Bedrag onderworpen uitkering

235

Thank you!
Benny De Cauwer
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