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U woont of gaat wonen in Nederland. En u ontvangt alleen een
nabestaandenuitkering uit België, het overlevingspensioen.

In welk land bent
u sociaal verzekerd?

U bent sociaal verzekerd in Nederland, omdat u in Nederland woont.

Hoe zit het met uw
ouderdomspensioen?

U bouwt ouderdomspensioen (AOW) op in Nederland. Vanaf uw AOW‑leeftijd
ontvangt u maandelijks een AOW-pensioen, voor de jaren dat u
AOW‑pensioen heeft opgebouwd.
Wilt u uw AOW-leeftijd weten? Kijk dan op www.svb.nl/aowleeftijd.
In België krijgt u misschien ook een Belgisch ouderdomspensioen, het
rustpensioen. Hoeveel rustpensioen u opbouwt, hangt af van het loon dat u
ontving in de jaren dat u in België heeft gewerkt.
Ontheffing
In Nederland betaalt u premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW),
de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Misschien kunt u een ontheffing van de verzekeringsplicht krijgen. Dat wil
zeggen dat u geen premies meer hoeft te betalen voor bijvoorbeeld AOW,
Anw en/of Wlz. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl/ontheffing of neem
contact op met Bureau voor Belgische Zaken.

Hoe zit het met
uw kinderbijslag?

Krijgt u Belgische kinderbijslag, dan blijft dat ook zo zolang u en uw kind(eren)
aan de voorwaarden voldoen.

Hoe zit het met
uw medische zorg?

Lees hiervoor de leaflet ‘Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België
- Medische zorg’.
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Belasting
U betaalt in uw woonland (Nederland) belasting over uw overlevingspensioen.
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… uw persoonlijke situatie verandert?
Dat kan gevolgen hebben voor uw overlevingspensioen. Geef wijzigingen in
uw situatie daarom altijd door aan de Federale Pensioendienst die uw
overlevingspensioen uitbetaalt.
… u in Nederland of België gaat of blijft werken met een overlevingspensioen?
Dan wordt of bent u sociaal verzekerd in het land waar u werkt. Dit heeft
onder andere gevolgen voor uw verzekering voor medische zorg.
Daarnaast kan uw inkomen gevolgen hebben voor de hoogte van uw
overlevingspensioen. Wilt u weten wat u mag bijverdienen naast uw
overlevingspensioen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Uw inkomen voor uw oude dag
Het overlevingspensioen loopt door als u AOW-pensioen ontvangt. Wel kan
hoogte van het bedrag van uw overlevingspensioen kan verlaagd worden in
verband met de hoogte van uw AOW-pensioen en/of overige inkomen.
Wat kunt u na uw 65e verder nog aan inkomen ontvangen?
-- Een eigen Belgisch pensioen. Dit ontvangt u als u pensioen heeft
opgebouwd in België. Bureau voor Belgische Zaken kan u daarover meer
vertellen.
-- AOW-pensioen. Als u in de 50 jaar voor u de AOW-leeftijd bereikt, in
Nederland heeft gewoond of gewerkt, ontvangt u vanaf uw AOW-leeftijd
een (gedeeltelijk) AOW-pensioen.
-- Een uitkering uit een groepsverzekering. Deze bouwt u op bij een
(Belgische) werkgever. Voor werknemers is deelname aan een
groepsverzekering vastgelegd in de cao. Uw (voormalige) werkgever kan u
vertellen hoe dat bij u geregeld is. Het kan ook zijn dat uw overleden
echtgenoot een uitkering heeft opgebouwd via een groepsverzekering.
Of dat u aanvullende bedrijfspensioenen bij een Nederlandse werkgever
heeft opgebouwd. Wilt u meer weten over uw bedrijfspensioenen uit
Nederland? Informeer dan bij uw bedrijfspensioenfonds(en),
pensioenverzekeraars, voormalige werkgever(s) of check via
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
-- Een aanvullend individueel pensioen. Daarvoor sluit u zelf een
pensioenverzekering of lijfrentepolis af.
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Als u alle inkomsten bij elkaar optelt, krijgt u een beeld van uw totale inkomen
voor uw oude dag. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Bureau voor
Belgische Zaken om een afspraak te maken.
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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 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
bbz@svb.nl
www.svb.nl/bbz

Overige nuttige
adressen

Federale Pensioendienst
Betalingsdienst/toekenningsdienst
Zuidertoren
B-1060 Brussel
+32 78 15 17 65 (betalingsdienst)
+32 (2) 26 12 57 13 (toekenningsdienst)
www.sfpd.fgov.be
Stichting Pensioenregister
Servicedesk
+31 (0)20 751 28 70
info@stichtingpensioenregister.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
(alleen met DigiD)
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Aanvragen DigiD
www.digid.nl

