
 

WIE MOET WORDEN GEWAARSCHUWD? 
 

                                OF 
 

DE PENSIOENDIENST ZAL DE NABESTAANDEN INFORMATIE TOEZENDEN MET BETREKKING 
TOT 

✓ de in te vullen documenten: formulieren voor de persoonlijke gegevens en de 
bankgegevens; 

✓ de te verstrekken documenten: overlijdensakte en in voorkomend geval de 
gegevens van de notaris die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap; 

✓ de d iensten waarop de nabestaanden een beroep kunnen doen 
(ziektekostenverzekering, sociale diensten). 

WELKE REGELINGEN GELDEN VOOR DE NABESTAANDEN? 
• Indien de overledene was aangesloten bij het gemeenschappelijk stelsel van 

ziektekostenverzekering, worden de begrafeniskosten vergoed tot een bepaald 
plafond.  

• Het pensioen van de overledene wordt tot en met de derde maand die volgt op de 
maand van overlijden doorbetaald aan de overlevende echtgenoot of de kinderen 
ten laste.  

• Het nabestaandenpensioen begint te lopen vanaf de vierde maand die volgt op de 
maand van overlijden en wordt aan het einde van de maand betaald.  

• Wie een nabestaandenpensioen ontvangt en kinderen ten laste heeft, behoudt 
recht op de gezinstoelagen. 

• Wie een nabestaandenpensioen ontvangt, heeft recht op een verzekering via het 
gemeenschappel i jk ste lse l van z iektekostenverzeker ing, hetz i j a ls 
hoofdverzekering, hetzij als aanvullende verzekering bij het nationale 
socialezekerheidsstelsel. 

• Voor kinderen die een wezenpensioen ontvangen en die nog ten laste komen van 
de weduwnaar/weduwe, blijft de situatie onveranderd, dat wil zeggen dat zij 
verzekerd blijven via de overlevende ouder, hetzij als hoofdverzekering, hetzij als 
aanvullende verzekering bij het nationale socialezekerheidsstelsel van de ouder. 

• Kinderen die een wezenpensioen ontvangen en zelf bijdragen aan het 
gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering, worden gedekt door het 
gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering als hoofdverzekering. 

• De overlevende echtgenoot en de kinderen ten laste moeten successierechten 
betalen: 
- op het onroerend patrimonium van de overledene, in het land of de landen waar 
de goederen gelegen zijn; 
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- op het roerend patrimonium van de overledene, in het land waar de overledene 
zijn fiscale woonplaats heeft. 

• De overlevende echtgenoot en de kinderen ten laste zijn EU-belasting verschuldigd 
op de pensioenen die door de EU-instellingen worden uitgekeerd. 

WAT MOET U ALS NABESTAANDE DOEN? 
• contact opnemen met een begrafenisondernemer; 
• een verklaring van overlijden afhalen bij de bevoegde instantie; 
• de bevoegde instanties inlichten (gemeentelijke instanties, consulaat); 
• contact opnemen met een notaris. 

DE SOCIALE ASSISTENTEN STAAN VOOR U KLAAR!  
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