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Een BEGRAFENISVERGOEDING wordt toegekend in geval van overlijden van een 
gepensioneerde met een rustpensioen van het ambtenarenstelsel (ex-ambtenaar 
overheidsdiensten). 
De hierna volgende inlichtingen zijn enkel geldig indien de Federale Pensioendienst (FPD) - Dienst 
Betalingen het rustpensioen van de overleden ambtenaar uitbetaalde. Indien de Pensioendienst - Dienst 
Betalingen het rustpensioen van de overleden ambtenaar niet uitbetaalde moet u zich wenden tot de 
instelling die het pensioen betaalde. 
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1. Wat is de "begrafenisvergoeding"?
De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming, ter compensatie van de gedane begrafeniskosten,
die wordt uitbetaald bij het overlijden van een persoon die een rustpensioen van het
ambtenarenstelsel genoot.
Geven geen recht op een begrafenisvergoeding:
• overlevingspensioenen,
• vergoedingspensioenen,
• koloniale pensioenen
• rustpensioenen van mandatarissen in een lokaal bestuur (burgemeester, schepen,

OCMW-voorzitter, ...).
2. Wie kan deze vergoeding ontvangen?

• De langstlevende echtgeno(o)t(e) (weduwe of weduwnaar: de niet uit de echt, noch van tafel en
bed gescheiden echtgeno(o)t(e))

of 
• de erfgenaam in rechte lijn (vader, moeder, kinderen of kleinkinderen) van de rechtgever
of
• elke andere persoon (d.w.z. broer, zus, neef of nicht / de uit de echt of van tafel en bed gescheiden

echtgeno(o)t(e) / instelling of derde persoon) die kan aantonen dat hij de begrafeniskosten heeft
betaald.
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3. Welk is het bedrag van de begrafenisvergoeding?
• Voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) of de erfgena(a)m(en) in rechte lijn is de vergoeding gelijk

aan het laatste brutomaandbedrag van het rustpensioen maar beperkt tot 3.317,96 EUR vanaf
1 januari 2023,

• voor de andere personen is het bedrag van de vergoeding gelijk aan de werkelijk gedane kosten
zonder het laatste brutomaandbedrag van het rustpensioen te overschrijden en steeds beperkt tot
3.317,96 EUR.

4. Wat moet u doen om deze vergoeding te ontvangen?
De volgende instructies verschillen naargelang uw band met de overledene:

• de langstlevende echtgeno(o)t(e), weduwe of weduwnaar (niet uit de echt, noch van tafel en bed
gescheiden) (zie punt 4.1),

• erfgena(a)m(en) in rechte lijn, vader, moeder, kind, kleinkind van de overledene (zie punt 4.2),

• een andere persoon die de begrafeniskosten heeft betaald, broer, zus, neef of nicht van de
overledene / uit de echt of van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) / een instelling of derde
persoon (zie punt 4.3).

4.1 U bent de langstlevende echtgeno(o)t(e) (weduwe of weduwnaar) 
In dit geval wordt u, als langstlevende echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt, noch van tafel en bed 
gescheiden), ambtshalve het overlevingspensioen en de begrafenisvergoeding toegekend. 
Opgelet:  bij feitelijke scheiding dient u eveneens een (goed leesbare) fotokopie van de op 

uw naam opgestelde en vereffende facturen van de begrafeniskosten op te sturen. 
4.2 U bent een erfgenaam in rechte lijn (vader, moeder, kind, kleinkind van de overledene) 

Opmerking: broers en zussen van de overledene zijn geen erfgenamen in rechte lijn. 
In dit geval moet u: 
• het formulier "Aanvraag begrafenisvergoeding" invullen

• de volgende documenten bijvoegen:
1. een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de burgerlijke staat

van de overledene wordt vermeld,
2. een attest van erfopvolging afgeleverd door de Ontvanger van het Registratiekantoor

waar de nalatenschap werd aangegeven,
of een onderhands attest opgemaakt door een notaris (al dan niet belast met de
boedelverdeling) waarin de hoedanigheid van de erfgena(a)m(en) wordt vermeld,
of een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris.

• Indien u met meerdere erfgenamen bent, bijv. meerdere kinderen of kleinkinderen van de
overledene, moet u er één machtigen om de begrafenisvergoeding te ontvangen (formulier
“Volmachten voor het ontvangen van de begrafenisvergoeding”). Deze machtiging moet
worden ondertekend door iedere lastgever en een fotokopie van de voorzijde van de
identiteitskaart van iedere lastgever moet worden bijgevoegd.
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4.3  U bent een andere persoon (d.w.z. broer, zus, neef of nicht / uit de echt of van tafel en 
bed gescheiden echtgeno(o)t(e) / instelling of derde persoon) die de begrafeniskosten 
heeft betaald. 
In dit geval moet u: 

• het formulier "Aanvraag begrafenisvergoeding" invullen,

• de volgende documenten bijvoegen:
1. een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de burgerlijke staat

van de overledene wordt vermeld,
2. een attest van erfopvolging afgeleverd door de Ontvanger van het Registratiekantoor

waar de nalatenschap werd aangegeven,
of een onderhands attest opgemaakt door een notaris (al dan niet belast met de
boedelverdeling) waarin de hoedanigheid van de erfgena(a)m(en) wordt vermeld,
of een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris,

3. fotokopies van de facturen van de begrafeniskosten.
Deze facturen dienen opgesteld te zijn op naam van de persoon of de instelling die de
kosten heeft betaald (de vermelding “Successie van” of “Aan de erfgenamen” wordt
niet aanvaard!) en dienen door de leveranciers "voor voldaan” te zijn getekend.
Stuur nooit de originele facturen op. Die hebt u nodig voor de successieaangifte.

5. Aanvullende informatie
5.1 Welke begrafeniskosten komen in aanmerking?

Vergoedbare begrafeniskosten zijn o.a. kosten voor de lijkkist, het vervoer van de overledene, 
begrafenisondernemer, de begrafenis of crematie, de religieuze dienst voor de overledene 
(bloemen, drukwerken, ...). 

5.2 Behoort de begrafenisvergoeding tot de activa van de nalatenschap? 
De begrafenisvergoeding maakt geen deel uit van de activa van de nalatenschap. Is er geen 
weduwe/weduwnaar, of een (of meerdere) erfgenamen in rechte lijn, dan wordt de vergoeding 
uitbetaald aan diegene die de begrafeniskosten heeft gedragen, wat ook de testamentaire 
bepalingen zijn. 

5.3 Eventueel achterstallige pensioenen 
Indien u een erfgenaam in rechte lijn of een andere persoon bent en indien u meent dat er 
verschuldigde pensioenbedragen zijn die niet werden uitbetaald aan de overledene, dient u de 
uitbetaling van deze achterstallige pensioenen schriftelijk aan te vragen bij de Pensioendienst, 
en dit binnen het jaar te rekenen vanaf de datum van overlijden. 

5.4 Nog vragen? 
Bel de Pensioendienst op het pensioennummer 1765 (gratis). 
Vanuit het buitenland : +32 78 15 17 65 
E-mail: av@sfpd.fgov.be


