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Wet aangaande de begunstigingsclausule “wettelijke erfgenamen” in een levensverzekeringscontract 
Uw correspondent: Life Center Voorzorg – nalatenschap@allianz.be 
Tel.: +32 2 214 60 58 
Uw groepsverzekering met nummer       
 
 
Beste klant, 
 
 
De begunstigingsclausule “wettelijke erfgenamen” in een levensverzekeringscontract is onderworpen 
aan de nieuwe bepalingen van artikel 110/1 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst (Wet 
van 13 januari 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2012). 
 
Artikel 110/1. Aanwijzing van de wettelijke erfgenamen als begunstigde. 
Wanneer de wettelijke 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 verzekeringnemer.  
 
Deze wet is eveneens van toepassing op de contracten leven/overlijden van de groepsverzekering 
voor uw werknemers. 
 
Deze wet bepaalt dat indien de wettelijke erfgenamen als begunstigden werden aangeduid het 
verzekerd kapitaal bij overlijden wordt uitgekeerd aan de nalatenschap. 
 
Nieuwigheden zijn dat: 

- het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd volgens de gewone erfrechtelijke regels; 
- er rekening gehouden wordt met een eventueel testament; 
- eventuele schuldeisers van de nalatenschap aanspraak kunnen maken op het kapitaal. 

 
In bijvoorbeeld deze vaak voorkomende begunstigingsclausule: 
“Bij overlijden van de aangeslotene voor de einddatum zijn de begunstigden van alle prestaties in de 
volgorde van voorrang: 

1. hetzij de niet uit de echt noch van tafel en bed gescheiden huwelijkspartner hetzij de wettelijk 
samenwonende partner; 

2. de kinderen waarvan de afstamming vaststaat en de adoptieve kinderen; 
3. de vader en de moeder van de aangeslotene; 
4. de begunstigden aangeduid bij aanhangsel door de aangeslotene; 
5. de wettelijke erfgenamen ten persoonlijke titel, met uitsluiting uitsluiting van de Staat” 

wordt door deze wet “de wettelijke erfgenamen” vervangen door “de nalatenschap”.  
De bestaande volgorde van de begunstigden blijft ongewijzigd. 



Wat betekent dit concreet voor u en uw werknemers? 
 
 

 Uw werknemers dienen op de hoogte gebracht te worden van deze nieuwe wettelijke regeling. 
 
Op de website van de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen Assuralia is een 
verklarende brochure beschikbaar. 
(http://www.assuralia.be/fileadmin/content/documents/publicaties/120525_NL_begunstiging.pdf) 
 

 Indien volgens de huidige begunstigingsclausule bij overlijden effectief zou uitbetaald worden aan 
de wettelijke erfgenamen zal Allianz door deze wet uitkeren aan de nalatenschap. 
 
Uw werknemer is hiermee akkoord? 
Hij/zij hoeft niets te doen. 
 
Uw werknemer is hiermee niet akkoord en wenst de wettelijke erfgenamen als begunstigden te 
behouden.  
Stuur dan vóór 5 maart 2014 de aanvraag getekend en gedateerd door uw werknemer per post of 
via e-mail naar nalatenschap@allianz.be met de expliciete vermelding van  
- De naam,  voornaam van uw werknemer en het nummer van zijn/haar identiteitskaart. 
- “Ik wens het behoud van de begunstigingsclausule de wettelijke erfgenamen, per gelijke delen, 

in afwijking van artikel 110/1 van de wet van 25/6/1992”. 
- “Deze aanvraag geldt als bijvoegsel aan mijn groepsreglement met nummer      ”. 

 
Hebt u nog vragen?  
Contacteer uw makelaar in verzekeringen of ons Life Center Voorzorg op het nummer +32 2 214 60 58. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  

 
 
Wilfried Neven 
Bestuurder - General Manager 
 


