Site wettige erfgenamen
Begunstigingsclausule
Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de
verzekeringsnemer aan wie het kapitaal van de levensverzekering ontvangt.
De begunstigde bij leven krijgt het kapitaal uitbetaald als de verzekerde nog in leven is op de einddatum van het contract; de
begunstigde bij overlijden ontvangt het kapitaal als hij daarvoor overlijdt.
De aanduiding van een begunstigde in een levensverzekeringscontract gebeurt door middel van een begunstigingsclausule
opgenomen in uw verzekeringscontract.
U kunt een tweede of zelfs derde begunstigde aanduiden – zogenaamde “subsidiaire begunstigden” (‘bij ontstentenis’) – aan
wie het kapitaal toekomt indien de eerste begunstigde al overleden zou zijn op het ogenblik dat de verzekerde overlijdt of
wanneer het contract afloopt.
Dit alles lijkt eenvoudig, maar de keuze van de begunstigingsclausule kan belangrijke consequenties hebben. Daarom kwam er
in 2012 een nieuwe wet.
De wet van 13 januari 2012, waar een nieuw artikel 110/1 aan de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
werd toegevoegd, verandert de verdeling van uw levensverzekering en trad in werking op 5 maart 2012.

Wanneer de wettige erfgenamen als begunstigden worden aangewezen zonder bij name te zijn vermeld, is onder
voorbehoud van tegenbewijs of andersluidend beding, de verzekeringsprestatie verschuldigd aan de nalatenschap van de
verzekeringsnemer.

Wettige erfgenamen
Volgens de vroegere wetgeving, indien de verzekeringsnemer opteerde voor de clausule "wettige erfgenamen", werd het
kapitaal na zijn overlijden uitgekeerd aan de personen die volgens het Burgerlijk Wetboek de erfgenamen waren. De wettige
erfgenamen ontvingen dan ieder een gelijk deel van het kapitaal in volle eigendom.

Mijnheer 

Echtgenote -> 1/3

Kind 1 -> 1/3

Kind 2 -> 1/3

De nalatenschap
Als de verzekeringsnemer kiest voor "mijn nalatenschap", valt de prestatie na zijn overlijden in de nalatenschap.
De nalatenschap is samengesteld uit wettige erfgenamen en / of testamentaire erfgenamen. Het zijn dus de erfgenamen die
daadwerkelijk tot de nalatenschap behoren die het verzekerde kapitaal zullen ontvangen. Dit in overeenstemming met de
verdeling van de nalatenschap (niet noodzakelijk iedereen een gelijk deel). Het verzekerde kapitaal zal m.a.w. betaald worden
volgens dezelfde regels die gelden voor andere goederen van de overledene.
Bij de uitkering van de prestatie aan de nalatenschap wordt altijd rekening gehouden met de akte van bekendheid die de
notaris opstelt na het overlijden. Die akte vermeldt wie en in welke mate de nalatenschap zal ontvangen.

Mijnheer 

Echtgenote -> vruchtgebruik

Kind 1 -> ½ naakte eigendom

Kind 2 -> ½ naakte eigendom

Wat zegt de nieuwe wet van 13 januari 2012?
De wet zegt dat wanneer u gekozen hebt voor de “wettige erfgenamen” in de begunstiging, zonder hun namen te vermelden,
het kapitaal toch zal worden uitgekeerd aan de “nalatenschap”.
Het doel van deze wet is discussies voorkomen tussen de erfgenamen. Vóór deze wet, wanneer in de begunstigingsclausule de
"wettige erfgenamen" werden aangeduid, werd geen rekening gehouden met eventuele erfgenamen aangeduid door
testament. Het verzekerd kapitaal werd enkel en alleen betaald aan de wettige erfgenamen. De verdeling gebeurde in gelijke
delen volgens het aantal wettige erfgenamen. Vaak kwam deze verdeling niet overeen met de verdeling van de nalatenschap.
Hierbij een voorbeeld om dit type van discussie te illustreren: (zie schema laatste pagina)
Marie heeft geen kinderen. Zij heeft een neef, Marcel, met wie ze helemaal geen contact heeft. Marie heeft een sterke
vriendschap met haar buurvrouw, Louise. Marie heeft ook haar testament opgesteld in het voordeel van Louise, aan wie zij
haar volledig vermogen nalaat. Marie plaatste een deel van haar spaargeld in een levensverzekeringscontract. Het
levensverzekeringscontract bepaalt dat in geval van overlijden, het kapitaal overlijden wordt uitgekeerd aan de echtgenoot, of
bij ontstentenis aan de afstammelingen, of bij ontstentenis aan de wettige erfgenamen. Bij het overlijden van Marie, zal het
kapitaal overlijden van het levensverzekeringscontract toekomen aan haar neef Marcel, met wie ze geen contact meer had.
Niettegenstaande ze door middel van haar testament duidelijk het voornemen had uitgesproken om haar patrimonium toe te
wijzen aan haar buurvrouw Louise.
Het is om dit soort discussies te voorkomen dat de nieuwe wet nu voorziet dat bij vermelding van een clausule in het
voordeel van de "wettige erfgenamen" en in afwezigheid van andere clausules, de verdeling van het verzekerde kapitaal de
regels van de nalatenschap volgen.

Wat zijn de gevolgen van de wet voor uw contract?
1.

Voor individuele levensverzekeringen (voor particulieren)
U hebt uw contract vóór 5 maart 2012 onderschreven en u hebt uw 'wettige erfgenamen' aangeduid als begunstigde.


U wenst dat uw “nalatenschap” de begunstigde van uw contract is:
U hoeft niets te doen! Vanaf 5 maart 2014 zal het verzekerde kapitaal betaald worden aan uw nalatenschap.
Aandacht! Als het verzekerde kapitaal, in geval van overlijden, moet betaald worden vóór 5 maart 2014, gaat dit nog
naar uw 'wettige erfgenamen'. U kunt dit voorkomen door de begunstigingclausule in uw contract te wijzigen.



U wilt dat uw 'wettige erfgenamen' de begunstigden van het contract blijven, zelfs na 5 maart 2014: dan moet u de
begunstigingsclausule bij overlijden van uw contract wijzigen, om aan te geven dat u niet wenst dat artikel 110/1
toepassing vindt op uw contract.



U wilt een andere begunstigde bij overlijden aanduiden: u kunt op elk gewenst moment de aangeduide begunstigde
in uw contract wijzigen. Om dit te doen, moet u een aanvraag tot wijziging van begunstigingsclausule indienen.

U hebt uw contract onderschreven ná 5 maart 2012.


U hebt uw 'wettige erfgenamen' aangewezen als begunstigde in geval van overlijden van uw contract: artikel 110/1 is
van toepassing op uw contract. Dit betekent dat het verzekerde kapitaal in geval van overlijden zal betaald worden
aan uw nalatenschap.
U wenst dat uw 'wettige erfgenamen' de begunstigden zijn van uw contract: u vermeldt expliciet in uw contract dat u
niet wilt dat artikel 110/1 wordt toegepast. Als dit nog niet duidelijk werd omschreven, moet u de
begunstigingsclausule in uw contract wijzigen.

2.

Specifiek voor de producten 2e pijler (zelfstandigen en loontrekkenden)


U bent zowel verzekeringsnemer en verzekerde van uw contract en de begunstigingsclausule vermeldt uw “wettige
erfgenamen”.
De bovenstaande principes voor de producten voor particulieren, alsook de wet en zijn toepassing ervan in de tijd,
gelden hier ook.



U bent de verzekeringsnemer, maar niet de verzekerde van uw contract en de begunstigingsclausule vermeldt
“wettige erfgenamen”.
De bovenstaande principes voor de producten voor particulieren, alsook de wet en zijn toepassing ervan in de tijd,
gelden hier ook.
U moet bij de principes wel lezen “de wettige erfgenamen van de verzekerde” en “de nalatenschap van de
verzekerde” ter vervanging van “de wettige erfgenamen van de verzekeringsnemer” en “de nalatenschap van de
verzekeringsnemer”.
Als verzekeringsnemer moet u de verzekerde informeren over de inhoud van de wet:
Indien de “wettige erfgenamen van de verzekerde” aangeduid zijn als begunstigden, dan zal de wet eveneens van
toepassing zijn. Het overlijdenskapitaal zal aan de nalatenschap van de verzekerde betaald worden. Indien de
verzekerde dit niet wenst, dan moet hij vragen om de begunstigingsclausule in zijn contract aan te passen.



U als werkgever of uw vennootschap heeft een pensioentoezegging voor uw loontrekkende werknemers
onderschreven
Een groepsverzekering wordt door de werkgever onderschreven. Hij is dus de verzekeringsnemer, en in deze
hoedanigheid, duidt de werkgever in principe ook de begunstigde aan.
Indien de “wettige erfgenamen” aangeduid zijn als begunstigde, dan kan u als werkgever beslissen om de
begunstigingsclausule al of niet aan te passen. U moet de aangeslotenen van de groepsverzekering hierover
informeren.
Indien u de clausule niet aanpast, dan zal de verzekeraar het overlijdenskapitaal aan de nalatenschap van de
werknemer betalen.



Het pensioenreglement van uw groepsverzekering kan vermelden dat de werknemer zelf een begunstigde kan
aanduiden.
Als werkgever moet u de aangeslotenen informeren over de inhoud van de wet. Indien de werknemer zelf de
“wettige erfgenamen” als begunstigde heeft aangeduid, dan zal de wet ook van toepassing zijn. Het

overlijdenskapitaal zal aan de nalatenschap van de werknemer betaald worden. Indien de werknemer dit niet wenst,
dan moet hij de begunstigingsclausule laten aanpassen.

Op welke begunstigingsclausules is de wet van toepassing?
De wet is van toepassing op alle begunstigingsclausules waar u uw 'wettige erfgenamen' als begunstigde hebt aangeduid, zelfs
indien deze aanduiding als volgt werd aangevuld: 'wettige erfgenamen, in gelijke delen', 'wettige erfgenamen ten persoonlijke
titel', 'wettige erfgenamen, bloedverwante van de verzekeringsnemer tot in de tweede graad'. De wet is eveneens van
toepassing voor fiscale contracten die in de begunstigingsclausule ‘wettige erfgenamen’ vermelden. In elk van deze
veronderstellingen wordt het verzekerde kapitaal, in geval van overlijden, uitgekeerd aan uw nalatenschap. Als u niet wilt dat
uw nalatenschap de begunstigde is van uw contract, moet u de begunstigingsclausule in uw contract wijzigen.
U bent enkel de verzekeringsnemer van het contract maar niet de verzekerde. In een dergelijk geval, zal enkel bij overlijden van
de verzekerde het kapitaal worden gestort. Als de begunstigingsclausule de 'wettige erfgenamen van de verzekerde' aanduidt,
zal het verzekerde kapitaal worden betaald aan de nalatenschap van de verzekerde. Als u niet wilt dat het verzekerde kapitaal
betaald wordt aan de nalatenschap van de verzekerde, dan wijzigt u de begunstigingsclausule in uw contract.

Hoe wijzigt u de begunstigingsclausule van uw levensverzekeringscontract ?
Een wijziging van begunstiging moet gebeuren via een specifiek document dat u moet dateren en ondertekenen. Hiervoor gaat
u best langs in uw BNP Paribas Fortis kantoor. Uw relatiebeheerder zal u bij deze wijziging zeker en vast helpen.

Meer info
Verzekeringsnemers die zich willen informeren over de juiste draagwijdte van de begunstigingsclausule in een individuele
levensverzekering vinden een korte en duidelijke brochure op de website van Assuralia. Assuralia is de Beroepsvereniging van
de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen die
op de Belgische markt werkzaam zijn. Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen.
->zie Persberichten en publicaties Levensverzekering – Publicaties Leven van 24/09/2010.
http://www.assuralia.be/index.php?id=354&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1773&tx_ttnews[cat]=115&cHash=41c76d4186c6ed759d91c
2f3c5e62025

Een voorbeeld

MARIE 
Levensverzekeringscontract afgesloten met
kapitaal overlijden
Begunstiging overlijden -> “wettige erfgenamen”

Testament
Volledig vermogen -> Louise (buurvrouw)

MARCEL

LOUISE

(neef)

(buurvrouw)

VÓÓR NIEUWE WET
Begunstigingsclausule overlijden -> “wettige erfgenamen”


Houdt geen rekening met testament

VANAF NIEUWE WET
De begunstigingsclausule “wettige erfgenamen” wordt wettelijk
geïnterpreteerd als “mijn nalatenschap"


Houdt rekening met testament
(wijkt af van het wettelijk erfrecht)

Prestatie van de levensverzekering -> MARCEL (neef)

Prestatie van de levensverzekering -> LOUISE (buurvrouw)

(neef = enige wettige erfgenaam)

Belangrijk!
Dankzij de nieuwe wet is een erflater die een testament maakt er nu zeker van dat zijn wilsbeschikking wordt gerespecteerd.
Het vermijdt eindeloze discussies bij erfenissen. Deze nieuwe regel geldt voor alle levensverzekeringen.

