Gemeenschap van goederen
Zonder verpanding

Verpanding, zonder partnerverklaring

Verpanding met partnerverklaring

NIET kruislings gesloten polis (verzekeringnemer = verzekerde (begunstigde is een derde)):
Door deze derde-begunstiging is de leer van het zelfstandig recht van toepassing.

De partner is eerste begunstigde en
heeft een zelfstandig recht op de
uitkering jegens de verzekeraar.

De bank wijst zichzelf aan als eerste
begunstigde; de partner is tweede
begunstigde (voor het eventuele
overschot). Voor dit overschot heeft de
partner een zelfstandig recht op de
uitkering jegens de verzekeraar.

De bank wijst zichzelf NIET aan als eerste
begunstigde, omdat de partner een
partnerverklaring ondertekent; de
partner blijft daardoor eerste
begunstigde en heeft een zelfstandig
recht op de uitkering jegens de
verzekeraar.

Voorbeeld:
Tot de huwelijksgemeenschap behoort een woning ad € 400.000 en een eigenwoningschuld ad € 225.000.
De man heeft een polis afgesloten op zijn eigen leven met een verzekerd kapitaal van € 200.000. De man overlijdt.

De huwelijksgemeenschap bedraagt:

De huwelijksgemeenschap bedraagt:

De huwelijksgemeenschap bedraagt:

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 225.000
€ 175.000

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 25.000 *
€ 375.000

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 225.000
€ 175.000

Nalatenschap: € 87.500

Nalatenschap: € 187.500

Nalatenschap: € 87.500

* Bankschuld (gedeeltelijk) afgelost met uitkering.

Art. 13 SW van toepassing bij de
begunstigde (partner) over € 100.000,
zijnde de helft van de uitkering ad
€ 200.000, zodat per saldo erfbelasting
wordt geheven over € 187.500.

Art. 13 SW komt bij verpanding zonder
partnerverklaring NIET aan de orde,
omdat de helft van de uitkering via de
nalatenschap wordt belast o.g.v. art. 1
SW.

Art. 13 SW van toepassing bij de
begunstigde (partner) over € 100.000,
zijnde de helft van de uitkering ad
€ 200.000, zodat per saldo erfbelasting
wordt geheven over € 187.500.

Bij NIET kruislings gesloten polissen heeft de
erflater (die naast verzekerde tevens de
premieschuldige verzekeringnemer was) de
premies betaald, zodat er ‘iets’ aan diens
vermogen is onttrokken.

De met de verpande uitkering afgeloste
bankschuld is uit de huwelijksgemeenschap
verdwenen, waardoor deze € 200.000 groter is.

Na het overlijden incasseert de bank de uitkering,
waarmee de bankschuld, welke alsdan een schuld is
van de partner o.g.v. de wettelijke verdeling, wordt
afgelost.

Kruislings gesloten polis (verzekeringnemer = begunstigde (verzekerde is een ander)):
In dit geval is er geen sprake van een derdenbeding. De verzekeringnemer heeft een voorwaardelijk recht op de uitkering, welk recht tot diens vermogen en
daarmee tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. Omdat de uitkering niet voor een derde, maar voor zichzelf is bedongen, is de leer van het zelfstandig
recht NIET van toepassing. De uitkering vloeit bij expiratie terug in het vermogen waaruit de premies zijn voldaan.

Voorbeeld:
Tot de huwelijksgemeenschap behoort een woning ad € 400.000 en een eigenwoningschuld ad € 225.000.
De vrouw heeft een polis afgesloten op het leven van de man met een verzekerd kapitaal van € 200.000. De man overlijdt.

De huwelijksgemeenschap bedraagt:

De huwelijksgemeenschap bedraagt:

De huwelijksgemeenschap bedraagt:

Eigen woning
€ 400.000
Uitkering
€ 200.000
Bankschuld -/- € 225.000
€ 375.000

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 25.000 *
€ 375.000

Eigen woning
€ 400.000
Uitkering
€ 200.000
Bankschuld -/- € 225.000
€ 375.000

Nalatenschap: € 187.500

Nalatenschap: € 187.500

Nalatenschap: € 187.500

* Bankschuld (gedeeltelijk) afgelost met uitkering.

Art. 13 SW is niet van toepassing, omdat geen sprake is van een derdenbeding. De uitkering valt in de gemeenschap (en voor de
helft in de nalatenschap). Erfbelasting wordt geheven o.g.v. art. 1 SW.

© 2019 Estate Planning Expert BV

Huwelijkse voorwaarden
(die de levensverzekeringsconstructie kunnen dragen)

Zonder verpanding

Verpanding, zonder partnerverklaring

Verpanding met partnerverklaring

NIET kruislings gesloten polis (verzekeringnemer = verzekerde (begunstigde is een derde)):
Door deze derde-begunstiging is de leer van het zelfstandig recht van toepassing.

De partner is eerste begunstigde en
heeft een zelfstandig recht op de
uitkering jegens de verzekeraar.

De bank wijst zichzelf aan als eerste
begunstigde; de partner is tweede
begunstigde (voor het eventuele
overschot). Voor dit overschot heeft de
partner een zelfstandig recht op de
uitkering jegens de verzekeraar.

De bank wijst zichzelf NIET aan als eerste
begunstigde, omdat de partner een
partnerverklaring ondertekent; de
partner blijft daardoor eerste
begunstigde en heeft een zelfstandig
recht op de uitkering jegens de
verzekeraar.

Voorbeeld:
De man heeft een woning ad € 400.000 en een eigenwoningschuld ad € 225.000.
De man heeft een polis afgesloten op zijn eigen leven met een verzekerd kapitaal van € 200.000. De man overlijdt.

De nalatenschap bedraagt:

De nalatenschap bedraagt:

De nalatenschap bedraagt:

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 225.000
€ 175.000

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 25.000*
€ 375.000

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 225.000
€ 175.000

* Bankschuld (gedeeltelijk) afgelost met uitkering.

Art. 13 SW van toepassing bij de
begunstigde (partner) over de gehele
uitkering ad € 200.000, zodat per saldo
over € 375.000 erfbelasting wordt
geheven.

Art. 13 SW komt bij verpanding zonder
partnerverklaring NIET aan de orde,
omdat de gehele uitkering via de
nalatenschap wordt belast o.g.v. art. 1
SW.

Art. 13 SW van toepassing bij de
begunstigde (partner) over de gehele
uitkering ad € 200.000, zodat per saldo
over € 375.000 erfbelasting wordt
geheven.

Bij NIET kruislings gesloten polissen heeft de
erflater (die naast verzekerde tevens de
premieschuldige verzekeringnemer was) de
premies betaald, zodat er ‘iets’ aan diens
vermogen is onttrokken.

De met de verpande uitkering afgeloste
bankschuld is uit de nalatenschap verdwenen,
waardoor deze € 200.000 groter is.

Na het overlijden incasseert de bank de uitkering,
waarmee de bankschuld, welke alsdan een schuld is
van de partner o.g.v. de wettelijke verdeling, wordt
afgelost.

Kruislings gesloten polis (verzekeringnemer = begunstigde (verzekerde is een ander)):
In dit geval is er geen sprake van een derdenbeding. De verzekeringnemer heeft een voorwaardelijk recht op de uitkering, welk recht tot diens vermogen behoort.
Omdat de uitkering niet voor een derde, maar voor zichzelf is bedongen, is de leer van het zelfstandig recht NIET van toepassing. De uitkering vloeit bij expiratie
terug in het vermogen waaruit de premies zijn voldaan.

Voorbeeld:
De man heeft een woning ad € 400.000 en een eigenwoningschuld ad € 225.000.
De vrouw heeft een polis afgesloten op het leven van de man met een verzekerd kapitaal van € 200.000. De man overlijdt.

De nalatenschap bedraagt:

De nalatenschap bedraagt:

De nalatenschap bedraagt:

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 225.000
€ 175.000

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 25.000*
Vrouw
-/- € 200.000 **
€ 175.000

Eigen woning
€ 400.000
Bankschuld -/- € 225.000
€ 175.000

Het recht op de uitkering ad € 200.000 behoort tot
het vermogen van de vrouw.

* Bankschuld (gedeeltelijk) afgelost met uitkering.
** Vrouw heeft een regresvordering en subrogeert
in de rechten van de bank, omdat met haar (voor
zichzelf bedongen) uitkering een schuld van de
man is afgelost.

Het recht op de uitkering ad € 200.000 behoort tot
het vermogen van de vrouw.
De uitkering wordt wel aangewend voor de
aflossing van de bankschuld, maar dat vindt na het
overlijden van de man plaats en beïnvloedt
daardoor niet de nalatenschap van de man.

Art. 13 SW is niet van toepassing, omdat geen sprake is van een derdenbeding. Bovendien is er niets aan het vermogen van de
erflater onttrokken.
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