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LEVENSVERZEKERINGEN, ECHTGENOTEN EN 

ERFBELASTING IN VLAANDEREN 

  

Heb jij of heeft je echtgenoot een levensverzekering gesloten? Zijn jullie gehuwd onder het 

wettelijk stelsel (dus zonder huwelijkscontract) of onder een contractueel stelsel van 

gemeenschap van goederen? Dan is deze tekst op jullie van toepassing!  

Deze tekst1 heeft tot doel om jullie meer inzicht te bieden in de fiscale behandeling van de 

levensverzekering in het Vlaamse Gewest.2 Is het toch nog niet helemaal duidelijk? Vraag 

dan meer uitleg bij je notaris of verzekeringstussenpersoon, en neem dit document mee. 

 

1. WAT ZIJN DE BASISREGELS? 

Ontvang jij als langstlevende echtgenoot een eigen, rechtstreeks voordeel3 uit de 

levensverzekering gesloten door jou of je echtgenoot, op het ogenblik dat je echtgenoot 

overlijdt of na zijn overlijden? Dan zal je daar erfbelasting op moeten betalen.4 

Op welk bedrag je precies erfbelasting zal moeten betalen (de ‘belastbare grondslag’) hangt 

af van de wijze waarop de verzekering werd gefinancierd5: 

➢ Met jullie gemeenschappelijk vermogen (bv. loon)? Dan zijn belastingen 

verschuldigd op de helft van het bedrag. Dit is waar de fiscus steeds van uitgaat. 

➢ Met eigen vermogen van de langstlevende echtgenoot? Dan zijn er geen 

belastingen verschuldigd. Dit zal je als langstlevende moeten bewijzen.  

Indien je als langstlevende een vergoeding moest betalen aan het 

gemeenschappelijk vermogen omdat je dit voordeel hebt gekregen én je op die 

vergoeding reeds erfbelasting hebt betaald6, dan handelt de fiscus ook alsof de 

verzekering werd gefinancierd met jouw eigen gelden. 

➢ Met eigen vermogen van de overleden echtgenoot (bv. gelden verkregen uit 

een erfenis of schenking)? Dan zijn belastingen verschuldigd op het volledige 

bedrag.7 

Indien je naar aanleiding van het overlijden van je echtgenoot een voordeel uit de 

levensverzekering ontvangt, dan vormt het ontvangen bedrag de basis voor de 

belastingheffing.  

 

 
1 Gebaseerd op A. GHYSENS, “De toepassing van de artikelen 2.7.1.0.6 en 2.7.3.2.8 VCF in het licht van het 
gewijzigde huwelijksvermogensrecht, betreffende levensverzekeringen”, T.Not. 2019, 187-192. 
2 De tekst geeft de situatie weer zoals deze gold op 1 februari 2020, met voorbehoud voor wijzigingen door latere 
wetgeving, rechtspraak en/of standpunten. 
3 Het is ook mogelijk dat je als langstlevende echtgenoot een deel ontvangt van de verzekeringsprestatie die 
toekwam aan de nalatenschap van je overleden partner, maar dan gelden andere regels. 
4 Dat voordeel valt namelijk onder art. 2.7.1.0.6 VCF. 
5 Art. 2.7.3.2.8, § 1 VCF. 
6 Dit is enkel het geval indien er geen gemeenschappelijke kinderen zijn (art. 2.7.3.2.7 VCF niet van toepassing). 
7 Dit bewijzen kan aangewezen zijn i.h.k.v. het tegenbewijs tegen het wettelijk vermoeden van art. 2.7.3.2.5 VCF, 
bv. ingeval de premies werden betaald met de prijs van een eigen onroerend goed dat door de eerst stervende 
echtgenoot binnen de drie jaar voor het overlijden werd verkocht. 
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Maar wat indien je het voordeel pas na het overlijden van je echtgenoot ontvangt?  

In dat geval moet er, volgens ons, een onderscheid worden gemaakt naargelang er al dan 

niet nog premies werden gestort na het overlijden: 

• Werden nog premies gestort, dan moet het gedeelte van de afkoopwaarde dat 

afkomstig is van deze premies -volgens ons- uit het belastbaar bedrag worden 

geweerd. Het is aangewezen om bewijzen te bewaren (bv. jaarlijkse uittreksels) 

• Werden geen premies meer gestort, dan zal de fiscale administratie zich voor de 

belastingheffing in principe baseren op het bedrag dat je daadwerkelijk hebt 

ontvangen. 

 

2. HEEFT U EEN VERZEKERING VAN HET TYPE AAB? 

Deze situatie is van toepassing indien de ene echtgenoot Anna een levensverzekering heeft 

afgesloten op haar eigen hoofd (Anna is verzekerde), met de andere echtgenoot Bob als 

begunstigde bij overlijden.8 Anna heeft de verzekering gefinancierd met gemeenschappelijk 

vermogen. 

 

❖ Eerste mogelijkheid: Anna overlijdt als eerste 

Door het overlijden van Anna, de verzekerde, betaalt de verzekeraar de verzekeringsprestatie 

aan de begunstigde echtgenoot Bob.  

Aangezien de verzekering werd gefinancierd met gemeenschappelijk vermogen, moet Bob 

erfbelasting betalen op de helft van het ontvangen bedrag in de nalatenschap van Anna.9 

 

❖ Tweede mogelijkheid: Bob overlijdt als eerste 

De verzekering loopt verder, aangezien verzekerde Anna nog leeft. De begunstiging aan Bob 

kan gezien zijn overlijden geen uitwerking meer krijgen. 

- Wat als Anna een nieuwe of een subsidiaire begunstigde heeft aangeduid, 

bijvoorbeeld hun zoon Cas? 

Bij het overlijden van Anna betaalt de verzekeraar de verzekeringsprestatie aan Cas. 

Cas zal erfbelasting moeten betalen op het totale bedrag in de nalatenschap van Anna. 

- Wat als Anna geen nieuwe of een subsidiaire begunstigde heeft aangeduid?  

Bij het overlijden van Anna betaalt de verzekeraar de verzekeringsprestatie aan de 

nalatenschap van Anna. De erfgenamen van Anna zullen erfbelasting moeten betalen 

op het bedrag (volgens de devolutie) in de nalatenschap van Anna. 

 
8 Dezelfde regels gelden bij een AAAB-verzekering van bepaalde duur: bij zo’n verzekering is Anna opnieuw 
verzekeringnemer en verzekerde. Leeft Anna nog op einddatum, dan is zij zelf begunstigde bij leven. Overlijdt 
Anna voor de einddatum, dan is Bob begunstigde bij overlijden. 
9 Overlijdt Bob binnen de drie jaar na Anna, dan wordt de ontvangen uitkering weerlegbaar geacht tot het actief 
van de nalatenschap van Bob te behoren (art. 2.7.3.2.5 VCF). 
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- Wat als Anna de verzekering deels of geheel afkoopt, de reserves overdraagt 

naar een ander contract of, bij een verzekering van bepaalde duur, later het 

kapitaal leven ontvangt10? 

Anna zal in al deze gevallen een bijvoeglijke aangifte moeten indienen in de 

nalatenschap van Bob.11 Indien Anna bij het overlijden van Bob al erfbelasting betaalde 

op een vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen, betaalt Anna echter geen 

erfbelasting meer op de ontvangen bedragen. Dit is enkel mogelijk indien Anna en Bob 

geen gemeenschappelijke (klein-)kinderen hebben. 

Indien er geen sprake was van een reeds belaste vergoeding, dan betaalt Anna 

erfbelasting op de helft van de bedragen. 

 

3. HEEFT U EEN VERZEKERING VAN HET TYPE ABA? 

Deze situatie is van toepassing indien de ene echtgenoot Aaron een levensverzekering heeft 

afgesloten op het hoofd van zijn echtgenote Babette (Babette is verzekerde), waarbij hij 

zichzelf heeft aangeduid als begunstigde bij overlijden.12 Aaron heeft de verzekering 

gefinancierd met gemeenschappelijk vermogen. 

 

❖ Eerste mogelijkheid: Babette overlijdt als eerste 

Door het overlijden van Babette, die verzekerde is, betaalt de verzekeraar de 

verzekeringsprestatie aan de begunstigde echtgenoot Aaron. Aangezien de verzekering werd 

gefinancierd met gemeenschappelijk vermogen, moet Aaron in principe erfbelasting betalen 

op de helft van het ontvangen bedrag in de nalatenschap van Babette.13 

Indien Aaron bij het overlijden van Babette echter reeds erfbelasting betaalde op een 

vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen, betaalt hij toch geen erfbelasting meer op 

het bedrag. Dit is enkel mogelijk indien Anna en Bob geen gemeenschappelijke (klein-

)kinderen hebben. 

 

❖ Tweede mogelijkheid: Aaron overlijdt als eerste 

De verzekering loopt verder, aangezien verzekerde echtgenote Babette nog leeft. De 

begunstiging aan Aaron kan gezien zijn overlijden geen uitwerking meer krijgen. 

- Wat als Aaron ook een subsidiaire begunstigde had aangeduid, bijvoorbeeld 

hun dochter Celia?  

Bij het overlijden van Babette betaalt de verzekeraar de verzekeringsprestatie aan 

Celia. Celia zal een bijvoeglijke aangifte moeten indienen in de nalatenschap van 

Aaron en zal erfbelasting moeten betalen op het bedrag .14 

 
10 Bij een AAAB-verzekering (zie voetnoot 9). 
11 Toepassing van art. 2.7.1.0.6 en 3.3.1.0.6, eerste lid, 6° en zevende lid VCF. 
12 Dezelfde regels gelden bij een ABBA-verzekering van bepaalde duur: bij zo’n verzekering is Aaron opnieuw 
verzekeringnemer en Babette verzekerde. Leeft Babette nog op einddatum, dan is zij zelf begunstigde bij leven. 
Overlijdt Babette voor de einddatum, dan is Aaron begunstigde bij overlijden. 
13 Overlijdt Aaron binnen de drie jaar na Babette, dan wordt de ontvangen uitkering weerlegbaar geacht tot het 
actief van de nalatenschap van Aaron te behoren (art. 2.7.3.2.5 VCF). 
14 Toepassing van art. 2.7.1.0.6 en 3.3.1.0.6, eerste lid, 6° en zevende lid VCF. 
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- Wat als Aaron geen subsidiaire begunstigde had aangeduid? 

Bij het overlijden van Babette betaalt de verzekeraar de verzekeringsprestatie aan de 

nalatenschap van Aaron. De erfgenamen van Aaron zullen een bijvoeglijke aangifte 

moeten indienen in zijn nalatenschap en erfbelasting betalen op het bedrag (volgens 

de devolutie).15 

- Wat als Babette, bij een verzekering van bepaalde duur, later het kapitaal leven 

ontvangt16? 

Babette zal in dat geval een bijvoeglijke aangifte moeten indienen in de nalatenschap 

van Aaron.17 

Indien Babette bij het overlijden van Aaron al erfbelasting betaalde op een vergoeding 

aan het gemeenschappelijk vermogen, dan betaalt Babette echter geen erfbelasting 

meer op het bedrag. Dit is enkel mogelijk indien Babette en Aaron geen 

gemeenschappelijke (klein-)kinderen hebben. 

Indien er geen sprake was van een reeds belaste vergoeding, dan betaalt Babette 

erfbelasting op de helft van het bedrag. 

 

4. WAT IS EEN BIJVOEGLIJKE AANGIFTE? 

Hoger is soms sprake van een verplichting om een ‘bijvoeglijke’ aangifte in te dienen in de 

nalatenschap van iemand die eerder overleed. Hoewel dit gebeurt via het formulier ‘Nieuwe 

aangifte van een nalatenschap’, betekent dit niet dat je een volledig nieuwe aangifte zou 

moeten indienen. Het gaat om een aanvullende aangifte voor de afgekochte, 

getransfereerde of uitgekeerde bedragen uit de levensverzekering. Je vindt het nodige 

formulier op de website van Vlabel (http://www.belastingen.vlaanderen.be/formulieren-

erfbelasting) of je richt je hiervoor tot je notaris. 

Je moet deze bijvoeglijke aangifte als belastingplichtige binnen de vier maanden18 na 

afkoop, transfer of uitkering indienen. Het niet of laattijdig indienen van een aangifte wordt 

bestraft met een boete onder de vorm van een belastingverhoging tot 20 % op de berekende 

erfbelasting op de verzekeringsprestaties. 

Het komt echter voor dat er na het overlijden van een persoon verschillende 

achtereenvolgende gedeeltelijke afkopen gebeuren, soms zelfs op maandelijkse basis. 

Vlabel erkent dat het dan praktisch moeilijk haalbaar kan zijn om telkens een bijvoeglijke 

aangifte in te dienen. Vlabel tolereert daarom dat je alle gedeeltelijke afkopen die je tijdens 

het lopende jaar deed, groepeert in één bijvoeglijke aangifte die je uiterlijk binnen de maand 

na de verjaardag van het overlijden van de erflater indient. Op deze aangifte zal Vlabel geen 

belastingverhoging wegens laattijdige indiening heffen.19 

 

 
15 Toepassing van art. 2.7.1.0.6 en 3.3.1.0.6, eerste lid, 6° en zevende lid VCF. 
16 Bij een ABBA-verzekering (zie voetnoot 13). 
17 Toepassing van art. 2.7.1.0.6 en 3.3.1.0.6, eerste lid, 6° en zevende lid VCF. 
18 In geval van een overlijden in België. Vond het overlijden elders in Europa plaats, bedraagt de termijn 5 
maanden; buiten Europa 6 maanden. 
19 Vlabel-standpunt nr. 18033, 3 mei 2018. 
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