Overlevingspensioen
Cumuleren met één of meer rustpensioenen
De FPD vult automatisch uw rustpensioen aan met
het overlevingspensioen tot het cumulatieplafond. Dat
wordt berekend op basis van het overlevingspensioen en
de loopbaan van de overleden partner.
Cumuleren met een ander overlevingspensioen
• Als u recht hebt op een overlevingspensioen als
ambtenaar, als werknemer en/of als zelfstandige op
basis van de prestaties van één overleden echtgenoot,
dan kunt u die pensioenen samen ontvangen.
• Als uw overleden huwelijkspartner een gemengde
loopbaan werknemer/ambtenaar had, kan het
overlevingspensioen als werknemer beperkt worden.
• Als u weduwe of weduwnaar bent van meer dan één
overleden huwelijkspartner, dan kunt u alleen het
voordeligste overlevingspensioen ontvangen.
Cumuleren met andere sociale uitkeringen
en/of een beroepsactiviteit
• Uitkeringen wegens ziekte, invaliditeit, onvrijwillige
volledige werkloosheid of werkloosheid met
bedrijfstoeslag kunnen gedurende 12 (al dan niet
opeenvolgende) maanden gecumuleerd worden.
Uw overlevingspensioen wordt dan beperkt tot het
basisbedrag van de IGO (€ 8 973,73 per jaar).
Daarna kiest u tussen het overlevingspensioen of de
uitkering.
• Een beroepsactiviteit mag, maar is onderworpen aan
voorwaarden.

Overgangsuitkering
Is onbeperkt te combineren met sociale uitkeringen en
met een beroepsactiviteit, maar niet met een rust- of
overlevingspensioen.
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Nog vragen?
Bezoek onze website
Overlevingspensioen:
www.pensioendienst.fgov.be
Overgangsuitkering:
www.pensioendienst.fgov.be
 Recht op pensioen
 
Overleden huwelijkspartner
(Overlevingspensioen)
of
 Overgangsuitkering
Stuur ons een mailtje
info.nl@sfpd.fgov.be
Bel de Pensioenlijn gratis vanuit België
op het nummer 1765
Betalend vanuit het buitenland:
+32 78 15 1765
Praat met één van onze experten
Op www.pensioenpunt.be
vindt u al onze Pensioenpunten.
Schrijf ons
Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
Beheer uw pensioendossier
online op www.mypension.be

Blijf op de hoogte...
Pensioendienst
@pensioendienst
Federale Pensioendienst

Verantwoordelike uitgever: Sarah Scaillet – Administrateur-generaal

Cumuleren
met een andere uitkering?

Overlevingspensioen of
overgangsuitkering?

Veranderingen in uw toestand?

Overlevingspensioen en overgangsuitkering?
Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering zijn
bedoeld voor de weduwe/weduwnaar
van een (gepensioneerde) werknemer.
Ze worden berekend op basis van de loopbaan
van uw overleden huwelijkspartner.

De voorwaarden
1 Leeftijdsvoorwaarde
Uw leeftijd bij het overlijden van uw huwelijkspartner
bepaalt voor wat u in aanmerking komt:
• Jonger dan de minimumleeftijd: recht op
een overgangsuitkering wordt onderzocht.
• Minimumleeftijd bereikt: recht op een
overlevingspensioen wordt onderzocht.
Tussen nu en 2025 wordt de minimumleeftijd
opgetrokken. De tabel geeft de evolutie tot 2019.
Huwelijkspartner overleden in
2018
2019

1

Leeftijdsvoorwaarden
voldaan?

Minimumleeftijd
46 jaar en 6 maanden
47 jaar

Minstens 1 jaar huwelijk

2

Kind(eren) ten laste

! Zie de uitleg onder punt 2 voor de uitzonderingen.

Wat bij hertrouw?

2 Minimumduur van het huwelijk

Minstens 1 jaar. Wettelijke samenwoonst vóór het huwelijk
kan ook meetellen voor deze voorwaarde.
Deze voorwaarde valt weg als:
• u een kind hebt dat geboren werd uit dit huwelijk,
eventueel postuum;
• het overlijden werd veroorzaakt door een ongeluk
of beroepsziekte;
• er op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was
voor wie één van de echtgenoten kinderbijslag ontving.

Duur van de overgangsuitkering
• 24 maanden als er een kind ten laste was bij het overlijden;
• 12 maanden als er geen kind ten laste was.
Wanneer u later zelf de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of
met vervroegd pensioen kunt gaan, hebt u eventueel recht op
een overlevingspensioen.

Recht bij
overlijden huwelijkspartner
Overlevingspensioen
Overlevingspensioen
Overlevingspensioen
Geen uitkering
Overgangsuitkering (24 maanden)
Overgangsuitkering (12 maanden)
Overgangsuitkering (24 maanden)
Geen uitkering

Recht bij
eigen (vervroegd) rustpensioen
en geen hertrouw
Overlevingspensioen
Overlevingspensioen
Overlevingspensioen
Geen uitkering
Overlevingspensioen
Overlevingspensioen
Overlevingspensioen
Geen uitkering

• Het overlevingspensioen wordt geschorst.
Als u scheidt, hebt u mogelijk opnieuw recht
op het overlevingspensioen.
• De overgangsuitkering vervalt definitief.
Samenwoonst
Wij blijven uw overlevingspensioen en overgangsuitkering
uitbetalen bij (wettelijke) samenwoonst met andere
personen.

Hoe vraagt u uw overlevingspensioen
of overgangsuitkering aan?
Via mypension.be, in de kantoren van de Pensioendienst
of bij uw gemeentebestuur.
Aanvragen hoeft niet als:
• uw huwelijkspartner:
– al een rustpensioen had aangevraagd;
– op het ogenblik van zijn/haar overlijden een
rustpensioen ontving;
– had afgezien van zijn/haar persoonlijke pensioen
om het gezinspensioen te bekomen;
• op het ogenblik van het overlijden,
u gescheiden was van tafel en bed en:
– een pensioen als gescheiden huwelijkspartner
ontving;
of
– het onderzoek al lopende was.
HOEVEEL ZAL UW OVERLEVINGSPENSIOEN OF
OVERGANGSUITKERING BEDRAGEN?
Uw huwelijkspartner is overleden na de
ingangsdatum van het rustpensioen
- 80 % van dat rustpensioen aan het gezinsbedrag.
Uw huwelijkspartner was nog niet gepensioneerd
Zowel het overlevingspensioen als de
overgangsuitkering worden berekend op basis van
de loopbaan van de overleden huwelijkspartner.

