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levensverzekeringsrecht 
Begunstigingsclausule en 
testament: vermijd gekletter  

Met een testament kan men zijn nalatenschap geheel of gedeeltelijk een andere rich-

ting uitsturen dan wat het burgerlijk erfrecht standaard voorschrijft. De toewijzing 

van het overlijdenskapitaal uit een levensverzekering wordt dan weer gestuurd door 

de begunstigingsclausule, die haar eigen regels kent: een levensverzekering is im-

mers civielrechtelijk geen testament en het overlijdenskapitaal is civielrechtelijk in 

de regel geen ‘erfgoed’. Desondanks komt het in de praktijk meer dan eens voor dat 

de begunstigingsclausule van de levensverzekering wordt gewijzigd via testament. Of 

omgekeerd, dat de begunstigingsclausule van de levensverzekering verwijst naar het 

testament. Of nog, dat men een testament opmaakt zonder er zich rekenschap van te 

geven dat dit testament de begunstigingsclausule van de levensverzekering niet over-

schrijft. Dit kan leiden tot heuse discussies en geschillen. 

Bij het sluiten van een levensverzekering wordt de kandidaat-verzekeringnemer via 

het verzekeringsvoorstel uitgenodigd de begunstigden van het overlijdenskapitaal 

aan te duiden. Dit wordt dan overgenomen in de polis. 

Mogelijk wenst de verzekeringnemer echter tijdens de looptijd van de verzekering 

de begunstigden te herroepen of te wijzigen. Strikt juridisch gezien hoeft een herroe-

ping of wijziging van de begunstigde niet noodzakelijk geacteerd te worden – al is 

het meer dan aangewezen om dat wel te doen – in een door de verzekeringnemer en 

de verzekeraar ondertekend polisbijvoegsel. Een geschrift van de verzekeringnemer 

volstaat, zelfs als het om een ‘eenzijdig’ geschrift gaat. Een ‘geschrift’ is een door de 

verzekeringnemer ondertekend document. 

Zo kan de verzekeringnemer geldig in zijn testament een bepaling inlassen die de be-

gunstigden van een welbepaalde levensverzekering wijzigt, zelfs als dit testament 

pas na het overlijden van de verzekeringnemer aan de verzekeraar wordt bezorgd. 

Wil de verzekeringnemer echter zeker zijn dat het (overlijdens)kapitaal effectief aan 

de door hem aangeduide nieuwe begunstigde zal toekomen, doet hij er goed aan om 

dit meteen aan de verzekeraar schriftelijk kenbaar te maken. Het beste lijkt de be-

gunstigingswijziging te laten opnemen in een door de hem en de verzekeraar onder-

tekend polisbijvoegsel. Zo staat het onmiskenbaar vast dat zijn nieuwe wil bij de ver-

zekeraar geregistreerd is. In dit verband moet immers gewezen worden op artikel 

169, § 3 van de Verzekeringswet, dat stelt dat “de verzekeraar van iedere verbinte-

nis bevrijd is door de uitkering die hij te goeder trouw aan de begunstigde heeft ge-

daan voordat hij enig geschrift heeft ontvangen waarbij de aanwijzing wordt gewij-

zigd”. Dit betekent concreet dat als de initiële begunstigde er bij wijze van spreken 

als de kippen bij is om het overlijdenskapitaal nog vóór de uitvaartplechtigheid bij de 
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verzekeraar op te vragen, terwijl de nieuwe begunstigde pas enkele weken of maan-

den later met het testament komt aankloppen bij de verzekeraar om hetzelfde overlij-

denskapitaal te claimen, die nieuwe begunstigde bot zal vangen bij de verzekeraar. 

Een ander pluspunt van het gebruik van een polisbijvoegsel is dat er op die manier 

ook een origineel exemplaar in het dossier bij de verzekeraar zit, terwijl vooral een 

eigenhandig opgemaakt testament wel eens kan verloren gaan of ‘verdwijnen’. 

Een ander aandachtspunt bij het wijzigen of herroepen van de begunstigden van een 

levensverzekering via testament, houdt verband met artikel 1035 van het Burgerlijk 

Wetboek: “Testamenten kunnen noch in hun geheel noch ten dele herroepen worden 

dan door een later testament of door een akte voor notaris verleden, waarin de ver-

andering van de wil wordt te kennen gegeven”. Vraag is dan of, als een begunsti-

gingswijziging van een levensverzekering in een testament werd opgenomen en de 

verzekeringnemer naderhand die begunstigingsclausule opnieuw wil wijzigen, die 

nieuwe wijziging weerom via testament moet geschieden. Omdat de begunstigings-

aanwijzing van een levensverzekering normaal een ‘nalatenschapsvreemde’ bepaling 

in het testament is (zoals gezegd, behoort het overlijdenskapitaal uit een levensverze-

kering civielrechtelijk in de regel niet tot de nalatenschap en betreft het dus geen 

‘erfgoed’) en de Verzekeringswet geen specifiek vormvoorschrift oplegt inzake wij-

ziging van de begunstiging, menen wij op voormelde vraag voorzichtig negatief te 

kunnen antwoorden. Maar niet iedereen zit hier op dezelfde golflengte.  

Omgekeerd komt het ook voor dat de begunstigingsclausule van de levensverzeke-

ring zonder verdere precisering verwijst naar ‘de testamentaire bepalingen’.  

Gelet op de grote verscheidenheid inzake soorten legaten en modaliteiten die er aan 

gekoppeld kunnen worden, en ook omwille van het feit dat een testament later kan 

gewijzigd of herroepen worden, is het geenszins uitgesloten dat de toepassing van 

dergelijke begunstigingsclausule met verwijzing naar het testament vragen oproept 

en voor discussie kan zorgen. 

Een voorbeeld ter illustratie. De begunstigingsclausule in de polis luidt als volgt: 

“begunstigden bij overlijden; volgens de bepalingen van het testament”. Stel dat het 

testament partner Sofie aanduidt als algemeen legataris. Dan zal volgens voormelde 

begunstigingsclausule wellicht ook het overlijdenskapitaal uit de levensverzekering 

aan Sofie toevallen. De toewijzing van het overlijdenskapitaal uit de levensverzeke-

ring wordt echter een veel delicatere kwestie als partner Sofie via testament slechts 

de helft van de nalatenschap krijgt toegeschoven en petekind Peter een legaat krijgt 

van 100.000 euro… In de praktijk zijn er nog veel complexere situaties denkbaar. 

In het licht van voormelde beschouwingen, lijkt het dan ook raadzaam om erfrechte-

lijke schikkingen voor te behouden voor het testament en om de aangelegenheden in 

verband met de begunstigingsclausule te regelen in de polisvoorwaarden (eventueel 

via polisbijvoegsel), zonder kruisverwijzingen. Zij het dat er wel steeds moet ge-

waakt worden over de harmonie en de coherentie tussen de begunstigingsclausule 

van de levensverzekering en het testament.. 

Een andere situatie die zich wel eens voordoet is die waarbij de verzekeringnemer 

als begunstigde van het overlijdenskapitaal An heeft aangeduid en in een later testa-

ment Martine aanduidt als legataris, maar waarbij de begunstigingsclausule in het 

voordeel van An niet formeel werd herroepen, noch in het testament zelf, noch via 

een polisbijvoegsel. In dit geval gaat de nalatenschap naar Martine, maar het overlij-

denskapitaal uit de levensverzekering is voor An. 

Dit kan soms effectief de bedoeling zijn, maar zal in de praktijk misschien nog vaker 

niet de bedoeling zijn en berusten op een pijnlijk misverstand. Niet iedereen geeft er 

zich immers rekenschap van dat een levensverzekering gestuurd wordt door een be-

gunstigingsclausule die ‘haar eigen leven leidt’ en die niet (automatisch) overruled 

wordt door een later testament ten gunste van iemand anders. Zeker niet wanneer dat 
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testament het enkel heeft over de nalatenschap en met geen woord over de levens-

verzekering rept. Ter herinnering: het overlijdenskapitaal uit een levensverzekering 

is civielrechtelijk geen erfgoed, valt derhalve niet in de nalatenschap en wordt dus 

niet gestuurd door testamentaire bepalingen, tenzij die laatste ook expliciet gewag 

maken van de levensverzekering. 

Als An in ons voorbeeld de ex-vriendin en Martine de nieuwe vriendin was van de 

overledene, zou men misschien nog kunnen bepleiten dat het testament ten gunste 

van Martine ook een impliciete wijziging inhoudt van de begunstigingsclausule uit 

de levensverzekering. Maar men moet goed beseffen dat dit nooit de houding zal zijn 

van een verzekeraar, die steevast de begunstigingsclausule zal toepassen. Als Mar-

tine in ons voorbeeld naast de nalatenschap van de overledene waarop zij recht heeft 

krachtens het testament ook het overlijdenskapitaal uit de levensverzekering wil op-

eisen met het argument dat dit testament ook een impliciete wijziging van de be-

gunstigingsclausule uit de levensverzekering in haar voordeel inhoudt, dan zal zij 

naar de rechtbank moeten stappen. Of zij ook gelijk zal halen voor de rechtbank is 

een dubbeltje op zijn kant (voor een overzicht van de rechtspraak in die materie, zie 

P. VAN EESBEECK, De begunstigingsclausule in een levensverzekering, V&V Pu-

blishing, 2017, p. 14-22). 

Eigenlijk zou elke professional die de opmaak van een testament begeleidt of er ken-

nis van heeft of neemt (notaris, estate planner, verzekeringstussenpersoon…), de be-

trokkene er attent op moeten maken dat hij er, althans indien zo gewenst, in het zog 

ook goed aan doet de begunstigingsclausule uit zijn levensverzekering onder de loep 

te nemen. 
 

■ In het zog van een testament is het soms aangewezen om ook de begunstigings-

clausule van de levensverzekering(en) bij te sturen. En dat gebeurt best niet in 

het testament zelf maar via een polisbijvoegsel. 

Paul Van Eesbeeck 
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