
Mijn huwelijkspartner 
is overleden, en nu? 
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Nog vragen?
Raadpleeg onze website
www.pensioendienst.fgov.be

Stel uw vraag rechtstreeks 
via ons contactformulier: 
www.sfpd.fgov.be/nl/
contactformulier

Bel de Pensioenlijn 
→ 1765 vanuit België (gratis)
→ +32 78 15 1765 vanuit het

buitenland (betalend)

Ontmoet één van onze 
consulenten  
Enkel op afspraak via  
de Pensioenlijn 1765

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

https://www.sfpd.fgov.be/nl/overlijden
https://www.mypension.be
https://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier


Wat moet ik doen… 

• …om het overlijden te melden?  Meld het overlijden bij de Burgerlijke Stand
van de gemeente waar uw huwelijkspartner overleden is. De Pensioendienst
wordt dan automatisch op de hoogte gebracht.

• …met het laatste pensioen?

- Als uw huwelijkspartner overleed na de datum van de betaling mag u
het pensioen houden.

- Als uw huwelijkspartner overleed vóór de datum van betaling moet
u het pensioen teruggeven aan de Pensioendienst. Als het pensioen
per overschrijving betaald werd, stort de bank het automatisch terug
aan de Pensioendienst. Als de postbode het pensioen aan huis brengt,
moet u het gewoon terug meegeven aan de postbode of afgeven in uw
postkantoor.
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Waar heb ik recht op? 

Als weduwe of weduwnaar kunt u onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijgen.  
Het maakt niet uit of uw overleden huwelijkspartner al gepensioneerd was of niet. 
In dit schema ziet u of u recht hebt op een uitkering of een pensioen: 

1gelijkgestelde situaties: u was minder dan 1 jaar gehuwd maar: 
• een periode van wettelijke samenwoonst voor het huwelijk en het huwelijk duurde samen 1 jaar en werd niet onderbroken.
• er is een kind ten laste op het moment van overlijden. 
• er werd een kind geboren uit het huwelijk of uit de wettelijke samenwoonst die aan het huwelijk voorafging.
• u krijgt binnen de 300 dagen na het overlijden een kind. 
• het overlijden is het gevolg van een ongeval of een beroepsziekte na de huwelijksdatum.  
2 Is uw partner overleden in 2022, dan is de minimumleeftijd 48 jaar en 6 maanden. De minimumleeftijd voor andere jaren vindt u op onze website.  

Was u minstens 1 jaar getrouwd of in een gelijkgestelde situatie1  
op het ogenblik van overlijden? 

Had u de minimumleeftijd2 op 
het moment van overlijden? 

Mijn huwelijkspartner was 
werknemer of zelfstandige

Mijn huwelijkspartner was 
ambtenaar

U hebt geen recht op een 
overlevingspensioen zolang u  
gehuwd bent. Als uw huwelijk  
eindigt, hebt u mogelijk recht op  
een overlevingspensioen. 

Bent u hertrouwd? 

Bent u hertrouwd? 

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Neen

Neen

Neen

U hebt geen recht op een 
overlevingspensioen.    

U hebt mogelijk recht op  
een overlevingspensioen.

U hebt mogelijk recht op een 
overgangsuitkering.

U hebt mogelijk recht op een 
overlevingspensioen.
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Hoeveel zal ik krijgen?  

We kunnen niet 1 bedrag geven voor iedereen, want het overlevingspensioen 
en de overgangsuitkering worden berekend op basis van de loopbaan van uw 
overleden huwelijkspartner. De berekening hangt ook af van verschillende 
factoren (andere inkomsten, recht op het gewaarborgd minimum, …).

Wanneer start mijn overlevingspensioen of overgangsuitkering? 

Was de overledene al gepensioneerd? 
• Dan start uw overlevingspensioen op de eerste dag van de maand

na het overlijden.

Was de overledene nog niet gepensioneerd?
• Dan start uw overlevingspensioen werknemer op de eerste dag

van de maand van het overlijden.
• Dan start uw overlevingspensioen ambtenaar op de eerste dag

van de maand na het overlijden.

Opgelet: wanneer u uw aanvraag meer dan 12 maanden na het overlijden doet, 
start uw overlevingspensioen of overgangsuitkering pas de eerste dag van de 
maand die volgt op uw aanvraag.

Hoe lang zal ik het overlevingspensioen of de overgangsuitkering krijgen? 

Overlevingspensioen → onbeperkt in de tijd  
Overgangsuitkering → beperkt naargelang uw gezinssituatie: 

Gezinssituatie Duur van de 
overgangsuitkering

Geen kind ten laste 18 maanden
Enkel kind(eren) ten laste van 13 jaar (*) of ouder 36 maanden
- Minstens 1 kind ten laste jonger dan 13 jaar (*)
- Minstens 1 kind ten laste met een handicap
- Een kind werd geboren binnen de 300 dagen

na het overlijden

48 maanden

(*) Kinderen die in het kalenderjaar van overlijden 13 jaar worden, beschouwen we voor 
het hele jaar als 13-jarige. 

Opgelet : als u uw aanvraag meer dan 12 maanden na het overlijden doet, ontvangt u de 
overgangsuitkering slechts voor de resterende maanden. 

4

Moet ik een aanvraag indienen? 

Mijn huwelijkspartner was al met pensioen  → neen, wij onderzoeken 
automatisch uw rechten.
Mijn huwelijkspartner was nog niet met pensioen  → ja, via:  

- het online contactformulier op  www.sfpd.fgov.be;
- de gratis Pensioenlijn 1765;
- uw gemeentebestuur.

Mag ik andere inkomsten combineren? 

Het overlevingspensioen mag u onder bepaalde voorwaarden combineren met 
andere inkomsten. Bij sommige combinaties kan uw overlevingspensioen wel 
beperkt worden. Lees meer over de combinatie van het overlevingspensioen 
met andere inkomsten op onze website: 

www.sfpd.fgov.be → Pensioenen en andere inkomsten combineren. 

De overgangsuitkering mag u onbeperkt combineren met andere inkomsten, 
behalve met een overlevingspensioen uit een ander huwelijk. 

  Opgelet
Mogelijk moet u meer belastingen betalen als u verschillende inkomsten 
combineert. Lees meer over de bedrijfsvoorheffing en de mogelijkheid om 
voorafbetalingen te doen: 

www.sfpd.fgov.be → pensioenbedrag → Van bruto- naar nettobedrag 

Nog vragen?   

Op onze website  www.wezijnervoorjou.be vindt u alle informatie over wat u 
moet doen als iemand overlijdt.  
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https://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier

