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U woont in Nederland en werkt in België. Mocht u overlijden,
dan krijgt uw partner een Belgisch overlevingspensioen.
De Federale Pensioendienst (FPD) betaalt dit pensioen.
Wie krijgt
overlevingspensioen?

De FPD betaalt alleen een overlevingspensioen aan de partner met wie u
gehuwd bent. Niet aan de partner met wie u samenwoont. Een geregistreerd
partnerschap is voor de FPD niet gelijkwaardig met een huwelijk.
Uw echtgenoot krijgt een overlevingspensioen als hij of zij op de
overlijdensdatum:
- ten minste 1 jaar met u gehuwd is; én
- de minimumleeftijd heeft bereikt.
Bent u op de overlijdensdatum minder dan 1 jaar gehuwd? Dan kan uw
echtgenoot toch een overlevingspensioen krijgen als:
- u vóór de huwelijksdatum wettelijk samenwoont met uw echtgenoot en de
perioden van samenwonen en huwelijk op de overlijdensdatum bij elkaar
ten minste 1 jaar zijn; of
- uit het huwelijk een kind is geboren binnen 300 dagen volgend op het
overlijden; of
- u of uw echtgenoot op de overlijdensdatum kinderbijslag ontvangt.
Minimumleeftijd
In 2020 geldt een minimumleeftijd van 47 jaar en 6 maanden. Bij overlijden in
2020 moet uw echtgenoot op de overlijdensdatum 47 jaar en 6 maanden of
ouder zijn. Deze leeftijd wordt jaarlijks verhoogd, tot 50 jaar in 2025.
Is voldaan aan de huwelijksvoorwaarde, maar is uw echtgenoot jonger dan de
minimumleeftijd? Dan krijgt uw echtgenoot geen overlevingspensioen, maar
een overgangsuitkering van 1 jaar als hij of zij op de overlijdensdatum geen
kinderen heeft. Heeft uw echtgenoot wel kinderen, dan krijgt hij of zij de
overgangsuitkering voor 2 jaar.

0952NX/0320

Hoeveel
overlevingsp ensioen
krijgt uw partner?

Voor elk kalenderjaar dat u in België heeft gewerkt, krijgt uw echtgenoot een
bedrag. Dat bedrag is gelijk aan 60% van het brutoloon van dat jaar (tot een
maximumbedrag). Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal jaren tussen uw
20ste en het jaar van overlijden. Krijgt uw echtgenoot ook inkomen uit werk of
een uitkering? Dan betaalt FPD misschien minder of geen overlevingspensioen.
Kijk in de cijferbijlage voor de bedragen. De FPD berekent de overgangsuitkering
hetzelfde als het overlevingspensioen. Het inkomen van uw echtgenoot is niet
van invloed op deze overgangsuitkering.
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Uw echtgenoot krijgt het overlevingspensioen of de overgangsuitkering vanaf
de eerste dag van de maand die volgt op uw overlijden. Als uw echtgenoot in
mei recht heeft op overlevingspensioen of een overgangsuitkering, betaalt de
FPD ook vakantiegeld.
Soms ook uitkering uit Nederland
Voordat u in België bent gaan werken, bent u als inwoner van Nederland
mogelijk verzekerd geweest voor de nabestaandenuitkering Anw. De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) kan een gedeeltelijke Anw-uitkering toekennen,
als de partner met wie u bent gehuwd of samenwoont:
- nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, en
- zwanger is of kinderen verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar, of
- tenminste 45% arbeidsongeschikt is.

Hoe vraagt uw partner
overlevingsp ensioen
aan?

Dat moet bij de SVB van uw woonplaats. SVB stuurt een aanvraag naar de FPD
in Brussel. De FPD in Brussel betaalt het pensioen uit. SVB bekijkt ook of uw
partner een Anw-uitkering kan krijgen. Neem voor meer informatie contact op
met Bureau voor Belgische Zaken.

Wat als…

... u via uw werkgever aanvullende pensioen opbouwt?
Dan bouwt u mogeljik een overlevingsrente op bij een financiële instelling.
Na uw overlijden kan uw nabestaande deze rente krijgen. Vraag de financiële
instelling om informatie over de ze regeling. Meer weten? Kijk op de website
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ga naar
www.fsma.be en kies voor Consumenten, Thema’s, Pensioenen, Aanvullend
pensioen, Informatie voor werknemers, Wat gebeurt er in geval van overlijden.
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... u overlijdt door een arbeidsongeval of beroepsziekte?
Dan kunnen uw nabestaanden ook een arbeidsongevallen- of
beroepsziekterente krijgen. Bij overlijden door een arbeidsongeval, vragen
uw nabestaanden de rente aan bij de arbeidsongevallenverzekeraar van uw
werkgever. Als deze verzekeraar onbekend is, kan uw nabestaande contact
opnemen met het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). Als u
overlijdt door een beroepsziekte, vragen uw nabestaanden de rente aan
bij Fedris.
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Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet.
En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op
www.grensinfo.nl en/of www.svb.nl/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
Vragen per e-mail via het e-mailformulier. Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact,
Gebruik ons e-mailformulier.
www.svb.nl/bbz

Overige nuttige
adressen

Federale Pensioendienst (FPD)
Zuidertoren
Europaesplanade 1
B-1060 Brussel
+32 78 15 17 65
www.sfpd.fgov.be
Vragen per e-mail via het formulier op de website.
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.svb.nl/anw
Vragen per e-mail via het formulier op de website.
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Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)
Sterrenkundelaan 1
B-1210 Brussel
+32 (0)2 272 20 00
info@fedris.be
www.fedris.be

