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1. Stand van zaken

De rechtspraak gaat eerder in de richting van een
gemeenschappelijk recht van de echtgenoten (gemeenschap
van goederen)

Grondwettelijk Hof (27 juli 2011):

• spaarverrichting

• inkomsten uit beroepsbezigheden (art. 1405, 1° van het
Burgerlijk Wetboek)

En nochtans…
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2. Twee tendensen 

1. Artikel 1405, 1° van het Burgerlijk Wetboek

De inkomsten uit de beroepsbezigheden, alle inkomsten die ze
vervangen of aanvullen = gemeenschappelijk

Premies die worden gestort in het kader van een pensioenplan = 
loon

DUS: gemeenschappelijk vermogen
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2. Twee tendensen (vervolg)

2. Toepassing van artikel 1401, 4° van het Burgerlijk
Wetboek

Het recht op pensioenen, lijfrentes of uitkeringen van dezelfde aard,
waarvan één der echtgenoten titularis is = eigen

Recht = eigen

Lijfrente-uitkeringen tijdens de gemeenschap = gemeenschappelijk

Wat wordt beoogd met “recht op pensioenen”?
• wettelijk pensioen

• aanvullend pensioen?

In de rechtsleer pleiten verschillende auteurs voor de toepassing
van deze bepaling op de aanvullende pensioenen 4

3. Toepassing van artikel 1401, 4° van het Burgerlijk

Wetboek: argumenten

Is het aanvullend pensioen noodzakelijkerwijze een
spaarverrichting?

Cf. evolutie van de rol van het aanvullend pensioen:

• WAP

• WAPZ

• Wet van 24 oktober 2011: de aanvullende pensioenrechten van
een vastbenoemd personeelslid vervallen van zodra de
contractuele loopbaan tussenkomt in de berekening van het
pensioen van de publieke sector
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Noodzaak om de 2e pijler te verstevigen om het
hoofd te bieden aan de uitdagingen verbonden aan
de wettelijke pensioenen

3. Toepassing van artikel 1401, 4° van het Burgerlijk

Wetboek: argumenten (vervolg)

Meer en meer komt het aanvullend pensioen tussen (of zal
het tussenkomen) in het kader van het overleven van de
gepensioneerde (in navolging van het wettelijk pensioen)

Binnen deze context zou het aanvullend pensioen volgens
sommigen moeten worden beschouwd als een pensioen
(artikel 1401, 4° van het Burgerlijk Wetboek)

Wat met de bonusplannen?

Een piste voor de wetgever?

Gaat de rechtsleer in deze zin evolueren?

>< arrest Grondwettelijk Hof van 27 juli 2011
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4. Praktische gevolgen

Deze piste biedt het voordeel van de eenvoud:

• Recht = eigen

• Betalingen na ontbinding van de gemeenschap = eigen

• Geen verplichting tot verdeling/vergoeding/compensatie op het
moment   van de echtscheiding

van het pensioen

Harmonie burgerlijk recht // principes die voorkomen in de 
aanvullende pensioenen
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5. Conclusie

Het argument houdt steek

Niet voor alle pensioentoezeggingen (bonusplannen)

Een toekomst na het arrest van het Grondwettelijk Hof?
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