
WETSVOORSTEL TOT VERDELING VAN PENSIOENRECHTEN IN DE TWEEDE PIJLER TUSSEN PARTNERS NA ECHTSCHEIDING, OF NA 

ONTBINDING WETTELIJKE SAMENWONING 

 

PROF. DR. ELISABETH ALOFS (VUB), DHR. PIETER-JAN DE DECKER (NOTARIS EN GASTPROFESSOR VUB), DHR. TIM ROOVERS 

(VERMOGENSPLANNER EN ACADEMISCH MEDEWERKER VUB) 

 

I. WETSVOORSTEL EN PARLEMENTAIRE DOCUMENTEN 

 

- Wetsvoorstel 23 januari 2020, ingediend door mevrouw Anja Vanrobaeys in de Kamer (Parl.St. Kamer 

2019-20, nr. 55-0960/001).  

- Advies Raad van State nr. 67.069/1 van 16 juli 2020 (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0960/002).  

- Advies Nationale Arbeidsraad nr. 2.173 van 14 juli 2020 (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 55-0960/003). 

 

II. SCHETS (AANVULLENDE) PENSIOENEN 

 

1. Pensioenpijlers 

 

- Eerste pijler: wettelijk pensioen, m.i.v. gezinsgerelateerde rechten waaronder het 

echtscheidingspensioen 

- Tweede pijler: aanvullende pensioenen 

o Voor werknemers via werkgever: via groepsverzekering, pensioenfonds of sectorpensioen 

o Voor zelfstandigen via VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) of IPT (individuele 

pensioentoezegging) 

- Derde pijler: individuele vormen van fiscaal aangemoedigd sparen en/of verzekeren tegen overlijden 

- Vierde pijler: individuele vormen van sparen en/of verzekeren zonder fiscaal voordeel (spaarrekening, 

beleggingsfonds, verzekeringsproduct) 

 

2. Financieringsmogelijkheden/pensioeninstellingen 

 

- Verzekeringsondernemingen; 

- instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP; Wet 27 oktober 2006) die vorm aannemen van 

Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP)  

 

3. Type 

 

- Type vaste bijdragen (defined contributions of DC-plan) = jaarlijkse vaste bijdrage door werkgever (en 

eventueel werknemer), welke dan ‘opgespaard’ wordt (gegarandeerd rendement + eventuele 

winstdeelname) 

 

- Type vaste prestaties (defined benefits of DB-plan) = vaste prestatie bij pensioen (vb. percentage van 

laatste bruto maandloon, vermenigvuldigd met bepaalde factor), waarbij de financiering en dus de 

opgebouwde reserve in het begin van de loopbaan eerder beperkt is en vaak een inhaalbeweging wordt 

gemaakt naarmate de loopbaan verder gevorderd is. 

 

III. LOT VAN UITKERINGEN I.K.V. AANVULLENDE PENSIOENEN: STROMINGEN BINNEN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 

 

Eerste stroming: Aanvullende pensioen = onderdeel van de verloning; vermogensbestanddeel opgebouwd 

tijdens de relatie (spaarverrichting)  onderdeel van gemeenschappelijk vermogen. 

 



Tweede stroming: Aanvullend pensioen = ‘pensioen’ (art. 1401, 4° BW, cf. wettelijk pensioen)  onderdeel van 

eigen vermogen (tenzij uitgekeerd tijdens de relatie, dan wel in gemeenschap). 

- Tussenoplossing: Eigen vermogen, maar met vergoeding aan de gemeenschap, bv. voor de bijdragen 

tijdens het stelsel betaald met gemeenschapsgelden 

 

IV. VOORGESCHIEDENIS INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN EN GROEPSVERZEKERINGEN 

 

1. Art. 127 en 128 WLVO 1992 

 

Recht en vermogenswaarde (afkoopwaarde) van levensverzekering is eigen, zonder vergoeding (tenzij 

buitensporige premiebetaling: bijdragen gaan kennelijk de mogelijkheden van het gemeenschappelijk vermogen 

te boven).  

 

2. Grondwettelijk Hof nr. 54/99 van 25 juni 1999  

 

Art. 127 en 128 zijn discriminerend (voor individuele levensverzekeringen): omwille van kwalificatie van de 

vermogenswaarde van de levensverzekering als ‘eigen’ of omwille van het gebrek aan vergoedingsplicht?  

 

Cass. 24/1/2011: dit arrest is niet zonder meer van toepassing op groepsverzekeringen. 

 

3. Grondwettelijk Hof nr. 136/2011 van 27 juli 2011 

 

Prejudiciële vraag: is de kwalificatie als ‘eigen’ zonder vergoeding (tenzij buitensporige premiebetalingen) van 

de verplichte groepsverzekering, aangegaan en gefinancierd door de werkgever van één echtgenoot (art. 127 

WLVO) discriminerend?  

Schenden artikel 127 en 128 Wet op de landverzekeringsovereenkomst (1992) de artikelen 10 en 11 

Grondwet in de interpretatie dat, wanneer twee echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel van 

gemeenschap van goederen, het kapitaal van de verplichte groepsverzekering die de werkgever voor één 

van hen aangaat ten voordele van zijn werknemer, eigen is.  

 

Beslissing Grondwettelijk Hof: niet redelijk verantwoord dat wanneer twee echtgenoten gemeenschap van 

goederen hebben, het kapitaal van de verplichte groepsverzekering die de werkgever van één van hen aangaat 

ten voordele van zijn werknemer ter financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het bereiken 

van een bepaalde leeftijd van de aangeslotene, zou worden beschouwd als een eigen goed dat slechts aanleiding 

zou geven tot vergoeding indien de premiebetalingen die ten laste zijn van het gemeenschappelijk vermogen 

kennelijk de mogelijkheden ervan te boven zouden gaan. Art. 127/128 Wet op de 

Landverzekeringsovereenkomst schenden art. 10/11 GW. 

 

Filosofie: Groepsverzekering = spaarverrichting en door werkgever betaalde bijdragen moeten worden 

beschouwd als loon (cf. eerste stroming).   

 

Onderzoek van het Grondwettelijk Hof beperkt zich tot: 

- Verplichte groepsverzekering gesloten door de werkgever van één van de echtgenoten en waarvan de 

premies door de werkgever ten laste worden genomen.  

- Groepsverzekering ter financiering van aanvullend pensioen in de zin van de WAP.  

 

4. Hof van Cassatie dd. 30/11/2012 

 

Bevestigt de redenering van het Grondwettelijk Hof.  

 



5. Wetsontwerp 20 augustus 2013 (Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 2998/001; Casman & Turtelboom) 

 

Aanvullend pensioen = ‘pensioen’ 

- Uitkering aanvullend pensioen tijdens het huwelijk via rente of in kapitaal  in gemeenschappelijk 

vermogen (eventueel met vergoeding aan pensioengerechtigde echtgenoot indien in kapitaal 

uitbetaald) 

- Uitkering aanvullend pensioen (periodiek of in kapitaal) na ontbinding van het huwelijk(sstelsel)  

eigen aan pensioengerechtigde echtgenoot zonder vergoeding  

 Uitsluiten van vermogenswaarde van aanvullende pensioenen uit de gemeenschap 

 Vrijwillige bijstortingen door werknemer krijgt weliswaar ander regime 

 

6. Hervorming Huwelijksvermogensrecht 2018 

 

Oplossing voor individuele levensverzekeringen: art. 1400, 6° en 7°, 1401, §2, 2° en 1405, §1, 8° BW.  

 

- Uitkering tijdens stelsel  gemeenschappelijk (indien door gemeenschap voor > 50% gefinancierd 

- Uitkering bij overlijden van levensverzekering ter bescherming van andere partner 

(‘voorzorgsmaatregel’)  eigen zonder vergoeding aan de gemeenschap 

- Uitkering bij overlijden van levensverzekering ter bescherming van zichzelf (‘egoïstische maatregel’)  

eigen met vergoeding aan de gemeenschap 

- Uitkering na ontbinding van stelsel door echtscheiding (of overlijden van de begunstigde)  vergoeding 

aan de gemeenschap a rato van de netto-afkoopwaarde 

 

V. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN EN TOEPASSING IN DE PRAKTIJK  

 

Moeilijke toepassing in de praktijk (door de notaris) bij vereffening en verdeling van huwelijksstelsel na 

echtscheiding of overlijden  wegens veel onbeantwoorde vragen: 

- Principe: bij vereffening en verdeling van het huwelijksstelsel met gemeenschap dienen de tijdens het 

stelsel opgebouwde aanvullende pensioenrechten te worden opgenomen bij de activa van de 

gemeenschap.  

- Welke waarde moet worden opgenomen?  Netto-waarde 

- Wat is het tijdstip van uitbetaling van de niet-verzekerde echtgenoot? Bij echtscheiding (quid indien 

onvoldoende fondsen bij partij die moet uitbetalen?) of bij latere uitkering van aanvullend pensioen 

(wie kijkt in dat geval toe op de correcte uitbetaling en nadeel: geen clean break tussen ex-

echtgenoten)?  

- Wat bij uitbetaling van pensioen via een rente?   

- Wat met aanvullend pensioen opgebouwd via een pensioenfonds (en niet via levensverzekering): 

rechtspraak GwH/Cass. naar analogie toepassen?  

- Wat met (verplichte) bijdragen betaald door werknemer: rechtspraak GwH/Cass. naar analogie 

toepassen?  

 

VI.  ANALYSE VAN VOORLIGGEND WETSVOORSTEL 

 

Inhoud: Invoering van regeling voor de verdeling van aanvullende pensioenrechten (tweede pijler) tussen 

partners na echtscheiding of na ontbinding van de wettelijke samenwoning. Het tijdens het huwelijk of de 

wettelijke samenwoning opgebouwd aanvullend pensioen wordt in gelijke delen verdeeld, ongeacht het gekozen 

huwelijksvermogensstelsel of samenlevingscontract. Er wordt voorzien in een mogelijkheid van ‘opt-out’ om te 

vermijden dat onbillijke situaties ontstaan: er kan worden vanaf geweken via expliciete bepaling in het huwelijks- 

of samenwoningscontract, uiterlijk op de datum van het huwelijk of de verklaring van wettelijk samenwoning. 



 

Vaststelling: gaat veel verder dan het toepassingsgebied van rechtspraak van Grondwettelijk Hof en Hof van 

Cassatie.  

 

Toepassingsgebied: 

- Bedoeld voor alle aanvullende pensioenen van de tweede pijler, maar correct geformuleerd? (cf. 

experten aanvullend pensioen) 

 

Waar het lot van aanvullende pensioenrechten bij ontbinding van relatie regelen?  

- Wetsvoorstel: via afzonderlijke wet (raakt niet aan het relatievermogensrecht/BW noch aan de 

pensioenwetgeving (WAP)/verzekeringswetgeving) 

- Alternatief 1: via het relatie- en huwelijksvermogensrecht (BW) (cf. individuele levensverzekeringen), 

maar let op: notarissen moeten het kunnen uitvoeren/berekenen) 

- Alternatief 2: via de pensioenwetgeving en/of verzekeringsrecht (cf. wettelijk pensioen en 

echtscheidingspensioen) 

 

Toepassingsgebied ‘geviseerde’ samenlevingsvormen: 

- Wetsvoorstel: gehuwden (ongeacht huwelijksvermogensstelsel) en wettelijk samenwonenden 

o Gehuwd met gemeenschapsstelsel: logische oplossing coherent met huidig 

relatievermogensrecht 

o Uitbreiding naar wettelijke samenwoners: gaat in tegen logica van pensioenrecht/wettelijk 

pensioenstelsels (want zij hebben geen recht op gezinsgerelateerde pensioenrechten zoals het 

echtscheidingspensioen) en gaat in tegen de logica van het relatievermogensrecht (want daar 

bestaat er geen solidariteit of vermenging op vermogensrechtelijk vlak) 

o Uitbreiding naar gehuwden met scheiding van goederen: gaat in tegen logica van 

huwelijksvermogensrecht: inkomsten worden niet gedeeld tussen gehuwden met scheiding 

van goederen, waarom dan aanvullend pensioen als enige vermogensbestanddeel wel? 

- Alternatief 1: enkel gehuwden gehuwd onder gemeenschapsstelsel (cf. logica 

huwelijksvermogensrecht) 

- Alternatief 2: enkel gehuwden, ongeacht huwelijksvermogensstelsel (cf. logica wettelijke 

pensioenstelsels en echtscheidingspensioen) 

- Stroming binnen de rechtsleer voor uitbreiding van bescherming voor wettelijke samenwoners en 

gehuwden onder scheiding van goederen, maar dan niet ad hoc en enkel voor aanvullende pensioenen, 

maar globaal te bekijken. 

 

Toepassingsgebied ‘echtscheiding of breuk’ 

- Quid beëindiging van relatie door overlijden? Cf. individuele levensverzekeringen. Voor beide 

hypotheses moet er een oplossing worden voorzien.   

 

Keuze voor opt-out: 

- Via huwelijks- of samenwoningscontract 

- Uiterlijk op het tijdstip van het huwelijk/de wettelijke samenwoning: waarom zou de opt-out enkel 

kunnen bij aanvang van de relatie en niet tijdens de duur van de relatie door een wijzigend contract? 

gaat in tegen de logica van het huidige relatie- en huwelijksvermogensrecht waar wijziging huwelijks- of 

samenwoningscontract op elk moment kan (mits notariële akte).  

- Gaat in tegen logica huidige relatievermogensrecht dat grotendeels aanvullend recht is 

 

Verdeling bij helften 50/50: 

- Wat als partners via huwelijksvermogensrecht een andere (dan gelijke) verdeling van de gemeenschap 

naar voor schuiven?  



 

Wanneer ‘afrekenen’/uitbetalen?  

- Afrekenen bij einde van relatie? Wat als pensioengerechtigde echtgenoot dan geen fondsen heeft? Wat 

als hij voor pensioengerechtigde leeftijd sterft en kapitaal nooit ontvangt (geen probleem indien 

kapitaal wordt uitgekeerd aan de nalatenschap / erfgenamen).  

- Alternatief: uitbetaling bij uitkering pensioen. Hoe organiseren? Verzekeringsondernemingen mee in 

bad trekken?   

 

Kaderen binnen ruimere pensioenhervorming?  

- Wettelijk pensioen is eigen / tweede pijler regelen volgens de regels van het huwelijksvermogensrecht 

(gemeenschap) creëert discriminatie?  

- Niet noodzakelijk: bij wettelijk pensioen bestaat er echtscheidingspensioen, dus er is al iets voorzien 

voor ex-echtgenoot (maar niet voor ambtenarenstatuut tenzij voor langstlevende ex-echtgenoot).  

- Vb. van onbillijke situatie: ambtenaar gehuwd met bediende met groepsverzekering: ambtenaar zal 

hoog eigen pensioen hebben, bediende zal aanvullend pensioen moeten delen 

 

 

  



Pensioen- en verzekeringsrechten in het familie- en familiaalvermogensrecht 

Opleiding toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, notariële medewerkers, advocaten en vermogensplanners 

U bent vaak het eerste en soms enige aanspreekpunt in heel wat familierechtelijke dossiers. Het is hierbij belangrijk dat u 
niet enkel op de hoogte bent van de burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, maar ook van de voornaamste 
implicaties op verzekerings- en sociaalzekerheidsrechtelijk vlak. Uw cliënten beseffen immers vaak niet dat hun beslissingen 
op familierechtelijk vlak ook gevolgen hebben voor hun pensioenrechten en rechten in het kader van individuele en 
groepsverzekeringen.  

In dit exclusieve seminarie worden de belangrijkste aandachtspunten inzake de wisselwerking tussen deze verschillende 
rechtsdomeinen praktijkgericht belicht om uw advies en dienstverlening ter zake te optimaliseren en uw cliënten te behoeden 
voor vervelende verrassingen. 

Data: 

 Di 24 november 2020: webinar van 13u30 tot 17u30

 Do 3 december 2020: webinar van 13u30 tot 17u30

Sprekers: 

 Prof. dr. Elisabeth Alofs, hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat, Vrije Universiteit Brussel

 Dhr. Tim Roovers, bestuurder Wealth Structuring Services en academisch medewerker Opleiding Notariaat, Vrije

Universiteit Brussel

Studienamiddag onder voorzitterschap van: 

 Prof. dr. Elisabeth Alofs, hoofddocent en directeur Opleiding Notariaat, Vrije Universiteit Brussel

Programma: 

 De wettelijke pensioenrechten (1ste pijler):

o De gezinssituatie en de keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm bepalen mee de hoogte van het rustpensioen

van de partners. In welke mate moet u in het kader van uw adviesfunctie hiermee rekening houden?

o Welke impact heeft een feitelijke scheiding of een echtscheiding op de pensioenrechten van de partners?

o Wanneer heeft de uit de echtgescheiden echtgenoot recht op een echtscheidingspensioen en wat is de omvang

van dit echtscheidingspensioen? Wat is het belang van het echtscheidingspensioen bij het opstellen van een EOT-

overeenkomst?

o Wie heeft recht op een overlevingspensioen en dient u hiermee rekening te houden in het kader van uw

adviesfunctie naar partners die wensen te huwen of samen te wonen?

 De aanvullende pensioenen / groepsverzekeringen (2de pijler):

o De relatie tussen de huwgemeenschap en het aanvullende pensioen blijft ook na 1 september 2018 troebel. De

neuzen staan in de rechtsleer en de rechtspraak niet in dezelfde richting. Hoe pakt u dit concreet aan bij

echtscheiding of overlijden van één van beide echtgenoten? En waarom kan de rechtspraak van het Grondwettelijk

Hof en het Hof van Cassatie ter zake ook gevolgen hebben voor wie gehuwd is onder een stelsel van scheiding

van goederen?

o Hoe gebeurt de erfrechtelijke en successierechtelijke behandeling van de uitkering uit een aanvullend pensioen

indien de aangeslotene-verzekerde overlijdt voor de pensioenleeftijd? Welke rechten hebben de (reservataire)

erfgenamen ten aanzien van deze uitkering? En is deze uitkering belast (successierechten, erfbelasting)?

 De individuele levensverzekeringen (3de en 4e pijler):

o Bij de recente hervorming van het huwelijksvermogensrecht werd gekozen voor een transparante regeling zowel

op materieel vlak, als wat het temporeel toepassingsgebied betreft. Hoe gaat u te werk wanneer u in het kader van

een vereffening-verdeling na echtscheiding geconfronteerd wordt met een levensverzekering op naam van één van

beide echtgenoten?

o Hoe dient de notaris of adviseur bij het ontwerp van een huwelijkscontract met individuele levensverzekeringen

rekening te houden en welke specifieke bepalingen kunnen hieromtrent worden voorzien in het huwelijkscontract?



 

ANTWOORDKAART 
 

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres: ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................  

Gegevens deelnemer(s): Het congresboek wordt u toegestuurd. 

Naam deelnemer 1: ............................................................................................................................. 

E-mailadres deelnemer 1: ................................................................................................................... 

Postadres deelnemer 1: ...................................................................................................................... 

 

Naam deelnemer 2: ............................................................................................................................. 

E-mailadres deelnemer 2: ................................................................................................................... 

Postadres deelnemer 2: ...................................................................................................................... 

 Ik schrijf me in voor het webinar van di 24 november 2020: € 367 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor het webinar van do 3 december 2020: € 367 excl. btw.  

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 343 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    webinar 24 november 2020: ……… (aantal) personen 

   webinar 3 december 2020: ……….. (aantal) personen 

Contacteer ons voor bijzondere voorwaarden vanaf 3 deelnemers van hetzelfde kantoor. 

 
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65. 
 
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 
medewerker de sessie(s) te laten volgen. 
Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit 
terugbetaald worden van € 150 per geannuleerde sessie. 
 

 webinar 

Pensioen- en 
verzekeringsrechten  

in het familie- en 
familiaalvermogensrecht 

Hoe inschrijven? 

  www.mijnwetboek.be/nl/ 

opleidingen 

 Deze antwoordkaart  

per post zenden naar: 

KnopsPublishing 

Kerkstraat 108 

9050 Gent 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 

info@mijnwetboek.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

 

Dagschema webinar 

13u30-13u40       Inleiding door de voorzitter 

13u40-14u50       Deel 1  

14u50-15u00       Pauze 

15u00-16u00       Deel 2 

16u00-16u10       Pauze  

16u10-17u10       Deel 3 

17u10-17u30       Vragen en overleg 

 

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het  

e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of  

mobile devices. 

 

Deelname 

Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte 

interactie met de sprekers mogelijk te maken. 

 

Erkenning 

Erkenning permanente vorming voor notarissen en 

kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale 

Kamer van Notarissen voor 4 u juridische punten. 

http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen
http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen

