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LEVENSVERZEKERINGEN & 
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5 november 2020

Wilsrechten van de verzekeringsnemer (1)
• Afkopen (art. 7:978 lid 1 BW): 

• de verzekering moet een spaarelement hebben, zoals bijv. gemengde verzekering

• risicoverzekering heeft geen spaarelement

• het is regelend recht: recht op afkoop kan zijn uitgesloten. NB: art. 7:986 lid 4 BW

• Wijzigen van de begunstiging

• Verzekeringsnemer wijst alleen zichzelf aan als begunstigde of blanco polis

• De uitkering valt in de (ontbonden) huwelijksgemeenschap van de 

verzekeringsnemer
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Wilsrechten van de verzekeringsnemer (2)
• De erfgenamen van de verzekeringsnemer zijn begunstigde (art. 7:967 lid 4)

• zij die tot nalatenschap worden geroepen, ongeacht of zij die aanvaarden

• de uitkering gaat buiten de nalatenschap om

• De nalatenschap van de verzekeringsnemer is de begunstigde (art. 7:967, lid 5)

• Uitkering komt toe aan de erfgenamen die de nalatenschap hebben aanvaard

• de uitkering gaat buiten de nalatenschap om 

• art. 7:967 lid 5 gaat niet uit van een ander begrip van de nalatenschap dan Boek 4 BW, dus biedt 

geen verhaal voor crediteuren van erflater/verzekeringsnemer

• Een derde is begunstigde, bijvoorbeeld de echtgenoot van de verzekeringsnemer (leer van het 

zelfstandig recht, Hoge Raad 10 maart 1922, NJ 1922, 439; de uitkering gaat buiten de 

nalatenschap om) 3

Sommenverzekering en nalatenschap
• Quasi-legaat: art. 4:126 lid 2 sub b jo 7:188

• verzekeringsnemer is verzekerde en derde is begunstigde

• voor quasi-legaat moet het een gift zijn (dus niet natuurlijke verbintenis)

• inkorting, art. 4:87

• vermindering, art. 4:120: tenzij  onredelijk, bijvoorbeeld begunstiging een verzorgingskarakter heeft

• begunstiging moet binnen 3 jaar worden verminderd na ontvangst prestatie (art. 4:127) -> begunstigde moet aan 

erfgenamen waarde vermindering vergoeden

• Sommenverzekering en imputatie: 

• imputatie (art. 4:70 lid 1 BW)

• óók imputatie in geval van natuurlijke verbintenis (art. 4:70 lid 3 BW) 

• i.g.v. natuurlijke verbintenis vergroot uitkering niet legitimaire massa
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Vereffenaar en sommenverzekering

• Inkorting of vermindering
• i.g.v. quasi-legaat (begunstigde is derde)
• Inkorting of vermindering is taak executeur of vereffenaar (HR 17 mei 

2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3643)
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Sommenverzekering & huwelijksvermogensrecht

• Huwelijk
• toestemming (art. 1:88 lid 4 BW)

• Huwelijksgemeenschap
• wanneer is verzekering gesloten?
• boedelmenging: huwelijksgemeenschap vóór/vanaf 2018?
• sommenverzekering (art. 1:96a BW)

• Koude uitsluiting
• kruislingse verzekering
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Schenking en gift

• Toestemming.
-Vereist (art 1:88 lid 1 letter b BW).
- Bij giften bij dode is toestemming vereist (art 1:88 lid 4 BW)

Art. 1:96a BW (sommenverzekering) 
• Art. 1:96a BW: indien een echtgenoot door een begunstiging bij een

door zijn overlijden tot uitkering komende sommenverzekering een gift 
aan een derde heeft gedaan en ten laste van de gemeenschap
premies voor die verzekering zijn gekomen, is de echtgenoot
gehouden tot vergoeding aan de gemeenschap. De vergoeding is het 
deel van de waarde van de uitkering, evenredig aan de uit de 
gemeenschap afkomstige aandeel in de premies.

• Voorkoming werking art. 1:96a BW: voorafgaande instemming andere
echtgenoot

• Afwijking beleggingsleer is mogelijk art. 1:96b BW
•

Invloed art. 1:96a BW (sommenverzekering) 

Voorbeeld: 
M & V gehuwd in gem. v. goederen. 
M sluit levensverzekering af, waarbij 3e begunstigde is. 
Premies van € 100.000 zijn betaald uit g.v.g. 

Bij overlijden man keert verzekering € 200.000 uit. 
De gemeenschap van goederen is € 500.000. 

Vraag:
1. Hoe groot is de nalatenschap? 
2. Is art. 13 SW van toepassing op uitkering?

Levensverzekering
• Verzekeringnemer overlijdt:

− Er vindt geen uitkering plaats 

− De waarde van de polis behoort tot de  nalatenschap (eventueel 
½ in geval van gemeenschap goederen)

• Verzekerde overlijdt:

− Er vindt een uitkering plaats

− Uitkering uit een levensverzekering behoort   civielrechtelijk niet 
tot nalatenschap

− Eventueel fictiebepaling artikel 13 SW

Wet IB 2001(lijfrentedefinitie)
Onder een lijfrente wordt verstaan: 
• een aanspraak
• op vaste en gelijkmatige
• periodieke uitkeringen
• die uiterlijk eindigen bij overlijden,
• welke aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd, 

prijsgegeven of tot voorwerp van zekerheid kan dienen 
(tenzij ten behoeve van uitstel van betaling)

Vrijstelling KEW
• Uitkering bij leven, overlijden en afkoop

• Basisvrijstelling (uitkeringsvrijstelling)
• € 168.500 (cijfer 2020)
• Per persoon (life time)
• Fiscale partners € 337.000 (cijfer 2020)
• Geïndexeerd
• Maximaal: lening

• Soms verhoogd of verlaagd
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Toerekening bij verpanding
• HR BNB 1988/256

• M verzekeringnemer
• M verzekerde
• Bank zekerheidsbegunstigde
• Wie “geniet” de uitkering?
• HR: verzekeringnemer (baat!)

Kapitaalverzekering en Successiewet
(pré) Brede Herwaardering en later

• Artikel 13 SW: 
• …, “tenzij…” = vanaf 2010 slechts “voorzover”
• Kruislings sluiten als ultieme oplossing

• Sinds 1997 premiesplitsing mogelijk
• Polis eisen: splitsing met “drukkend risico”
• Huwelijkse voorwaarde moeten constructie dragen

Art. 13 SW
• Levensverzekering, ongevallenverzekering, 3e beding

• Begunstigde heeft zelfstandig recht t.o.v. verzekeraar

• Bij 3e beding valt uitkering niet in nalatenschap
• Is verzekeringnemer ook begunstigde, dan behoort voorwaardelijk

recht tot zijn vermogen (of gemeenschap van goederen)

• Uitkeringen zijn belast
• tenzij niets is onttrokken aan vermogen van erflater

• premieschenkingsarrest (HR 17 februari 1954 BNB 1954, 140)
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Fictieve verkrijging uitkering levensverzekering art. 13 SW

• Levensverzekering, ongevallenverzekering, 3ᵉ beding

• Begunstigde heeft zelfstandig recht t.o.v. verzekeraar

• Bij 3ᵉ beding valt uitkering niet in nalatenschap
• is verzekeringnemer ook begunstigde, dan behoort voorwaardelijk recht tot zijn vermogen

(of huwelijksgoederengemeenschap)

• Uitkeringen zijn belast
• tenzij niets is onttrokken aan vermogen van erflater

• Alleen gedeelte van de uitkering dat is toe te rekenen aan de onttrekking aan het vermogen 

van de erflater wordt fictief belast 

• bij gemeenschap van goederen dus slechts de helft

• Aftrek latente IB: art. 20, lid 5 SW

Periodiek verrekenbeding & 13 SW
• “… worden tussen de echtgenoten jaarlijks bij helfte gedeeld

alle inkomsten onder aftrek van de kosten van de 
huishouding”

• Tot kosten van de huishouding worden niet gerekend
premies, koopsommen en andere kosten in verband met 
levensverzekeringen (zie ook besluit staatssecretaris van 13-
2-2007, CPP2007M/130M)

• Dan geen extra voorziening (bijtelling van premies, 
koopsommen of andere kosten bij vermogen van de 
verzekeringnemer) nodig

Periodiek verrekenbeding & 13 SW
• “Indien na afloop van het kalenderjaar blijkt dat een gedeelte

van de arbeidsinkomsten van één der echtgenoten of van 
beide echtgenoten overgespaard is/zijn, zal het 
overgespaarde tussen de echtgenoten bij helften worden
gedeeld”

• Dan toevoegen:

“De hiervoor bedoelde verrekening vindt plaats door fictieve
bijtelling van verschuldigde en betaalde
premies/koopsommen (inclusief poliskosten) als bedoeld in 
dit artikel … voor zover deze het inkomen verminderen”
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Finaal verrekenbeding & 13 SW
“Gemelde verrekening geschiedt met dien verstande dat de
premies en/of koopsommen (poliskosten daaronder begrepen) 
voor alle verzekeringen gesloten door de langstlevende
echtgenoot (of de overleden echtgenoot) op het leven van de 
andere echtgenoot buiten de verrekening zullen blijven en wel
door bijtelling van de hier bedoelde premies en/of koopsommen
(poliskosten hieronder begrepen), vermeerderd met een
daarover berekende (zakelijke) rentevergoeding bij het vermogen
van de echtgenoot- verzekeringnemer, zodanig berekend dat per 
saldo niets is onttrokken aan het vermogen van de andere
echtgenoot.”

Estate planning, pensioen en pensioen-BV

• Fictieve verkrijging (art. 13 SW)

• Sommige pensioenen vrijgesteld (32, lid 1, 5˚)
• Imputatie pensioen op vrijstelling (32, lid 3)

• Aandelen van pensioenvennootschappen (art.13a SW)
• Bedrijfsopvolgingsregeling n.v.t.!

Algemeen (1)
Pensioenwet (PW)

- ouderdomspensioen (OP)

- nabestaandepensioen (NP)

Directeur-groot aandeelhouder > 10% aandelen

- eigen beheer

Wettelijke gemeenschap van goederen (art. 1:94, lid 2 BW)

a. de gemeenschap omvat, … , met uitzondering van 

b. pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van 

toepassing is alsmede … recht op nabestaandenpensioenrechten;
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Algemeen (2)
• Behoort de aanspraak op een oudedagsvoorziening (ODV) tot de huwelijksgemeenschap?

• Bij overlijden moet de ODV worden uitgekeerd aan de erfgenamen (natuurlijke pers.) van de 

dga (art. 38p Wet LB). Heeft de langstlevende echtgenoot o.g.v. het 

huwelijksvermogensrecht aanspraak op helft van de ODV?

• Kan bij verdeling huwelijkse gemeenschap de ODV aan langstlevende echtgenoot worden

toebedeeld als hij is onterfd?

• Verkrijging ODV door erfgenamen is vrijgesteld voor erfbelasting (art. 32, lid 1, 5° jo, 32, lid 3 

SW)

• Uitkeren ODV aan erfgenaam/rechtspersoon is verboden handeling (LB + revisierente) voor

erflater (dga)

Handreikingen 8-5-2018: vererving ODV
• Valt ODV in de nalatenschap?
• Gaat ODV bij huwelijksgemeenschap over naar echtgenoot?
• Hoe regelt dga dat ODV overgaat naar zijn erfgenamen?

• Wettelijke eis ODV moet bij overlijden toekomen aan erfgenaam (np)
• Toedeling ODV o.g.v. huwelijksgemeenschap
• Wettelijk erfrecht of testament

• Bij ODV mag testamentair bewind worden ingesteld (notamail 2020-213)

Casus

• X (58) en Y (56) zijn in gemeenschap van goederen gehuwd.

• De pensioenrechten van X liggen vast in een pensioenovereenkomst met pensioen-BV. Er is een 

ouderdoms- (OP) en partnerpensioen (NP)  toegezegd. Het NP bedraagt 70% van het OP.

• Het tot 1 januari 2017 opgebouwde OP bedraagt € 45.000.

• X is enig aandeelhouder van pensioen-BV.

• De pensioenopbouw heeft volledig in de huwelijkse periode plaatsgevonden. Y heeft daarom een 

voorwaardelijk (en afhankelijk) recht op 50% van het OP en een voorwaardelijk recht op 100% van het 

NP. Dit recht vertegenwoordigt (op basis van actuariële berekeningen) een waarde van 73% van de 

commerciële pensioenvoorziening.

• De commerciële waarde van de pensioenvoorziening op 1 januari 2020 bedraagt € 900.000, de fiscale 

waarde € 300.000. 

• Als X nu overlijdt heeft Y recht op direct ingaand NP van € 31.500.
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Casus (1)
Fiscale balans Per 1-1-2020

Beleggingen 900.000 Eigen vermogen 600.000

Pensioenverplichting 300.000

________ ________

900.000 900.000
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Commerciële balans Per 1-1-2020

Beleggingen 900.000 Eigen vermogen 0

Pensioenverplichting 900.000

________ ________

900.000 900.000

Casus na overlijden dga (2)
Commerciële & fiscale
balans

Per 25-9-2020

Beleggingen 900.000 Eigen vermogen 80.000

Pensioenverplichting 800.000

Vpb (20%) 20.000

________ ________

900.000 900.000
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Casus na omzetting in ODV (3)

Commerciële & fiscale balans Per 25-9-2020

Beleggingen 900.000 Eigen vermogen 600.000

Oudedagsverplichting 300.000

________ ________

900.000 900.000
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• Onderdeel I start donderdag 28 januari 2021 (t/m 1 juli 2021)

1. Inleiding financiële planning

2. De (vermogende) particulier

3. Het financieel plan

4. Examen: het schrijven van financieel plan

• Onderdeel 2 start donderdag 16 september 2021 (t/m 16 december 2021)

1. De ondernemers en de onderneming

2. Beroepsuitoefening

3. Capita selecta

4. Presentatie referaten
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