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Wettelijk kader 
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 1401, 4° BW: eigen : 

• “het pensioen, lijfrente of soortgelijke uitkering dat één der 
echtgenoten alleen bezit” 

 1405, 1° BW: gemeenschappelijk : 

• “Inkomsten uit beroepsbezigheden” 

 Art. 127/8 Landverzekeringswet : eigen 

Aanspraak onder verzekering mits vergoeding voor zover 
premiebetalingen de mogelijkheden van de gemeenschap 
kennelijk te boven gaan 



Arrest van het Grondwettelijk Hof – 27 juli 2011 
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 “spaarverrichting” 

 “inkomsten uit beroepsbezigheden” 

 Gemeenschappelijk! 

Voorstel KUL Leergang Pensioenrecht 
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 8 maart 2010 

 Verplichte splitsing 



Besprekingen in de Kamercommissie Justitie 
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 Pensioen = eigen 

 Maar: compensatie? onderhoudsgeld? 

Wat zegt het rapport van de experten? 
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 “Moderne gezinsdimensie” 

 Individualisering / intra-familiale solidariteit /  

inter-familiale solidariteit 

 Bij echtscheiding: wettelijk pensioen: zuiver splitsing van de 

punten, d.i. punten van elk van beiden vervangen door 

gemiddelde van beiden 

 Quid bij aanvullend pensioen? Niet behandeld in verslag 

 Gezin = “duurzaam affectieve kostendelende relatie met 

uitsluiting van verwanten tot de vierde graad” 
• Gemeenschappelijk domicilie 

• Verklaring van “affectieve aard van de relatie” bij de Burgerlijke stand 



Voorstel BePLA (19 maart 2012) 

 Mogelijke verdeling – dus geen verplichting!  

 Door aanstaande ex-echtgenoten of rechtbank  

 Ook bij scheiding van goederen / wettelijke 
samenwoning 
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Procedurele garanties 

 Identiteit van de aangeslotene en de ex- 

 Betrokken pensioeninstellingen  

 Betrokken pensioenplannen – pensioenfiches bijvoegen! 

 Wijze van verdeling van pensioenreserves 

 Ogenblik van verdeling  

 Wijze van verdeling van de overlijdensdekking! 

 Desgevallend, terugbetaling voorschot / pand 

Notariële akte of vonnis moet bepalen: 
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Vragen 

Wanneer verdelen?       

• Bij scheiding?        

• Bij uittreding?  

• Bij pensionering? 

  

Hoe verdelen? 
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Andere vragen 

 Ook voor IPTs? 

 Beheerskosten?  

 Publicatieformaliteiten  
• Centraal register van Pensioenverdelingovereenkomsten? 

• DB2P 

• Notaris aan pensioeninstelling? 

 Erfrecht?  Successierechten? 

 80%-grens 
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Vragen?  
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