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Oorwoord

Op bepaalde momenten in het leven word je geconfronteerd met een
overlijden.
Naast het verwerken van het verdriet om het verlies van jouw partner of
familielid, zijn er vaak nog heel wat praktische zaken te regelen.
In deze brochure leggen we je uit wat je moet doen vlak na het overlijden,
wat er in de maanden nadien moet worden geregeld en waar je mogelijk
recht op hebt.
Met al jouw vragen kan je ook terecht bij onze maatschappelijk werkers.
Zij zullen je de nodige informatie geven en je steunen bij het
verwerkingsproces.
Hoe je ons kan contacteren vind je achteraan in deze brochure.
Veel sterkte.
De Sociale Dienst van Defensie.
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W

at moet ik doen wanneer een dierbare
overlijdt?

Een begrafenisondernemer contacteren
Welke begrafenisondernemer je kiest, bepaal je volledig zelf.
Het is niet ongebruikelijk om een offerte te vragen aan de
begrafenisondernemer. Deze biedt je meestal een brede waaier van
mogelijkheden aan waaruit je zelf de beste keuze kan maken.
Meer informatie vind je op de website van de begrafenisondernemers,
www.funebra.be.
Wat doet een begrafenisondernemer precies?
De begrafenisondernemer geeft het overlijden aan bij het stadsbestuur
waar het plaats vond.
Hij zal je helpen met het opstellen van de doodsbrief, zorgt voor het
vervoer van de overledene en de verzorging en de kisting van het lichaam.
Bovendien zorgt hij voor de administratieve afhandeling van de begrafenis
of de crematie en zorgt hij ervoor dat de uitvaartplechtigheid sereen
verloopt.
Welke documenten heb ik nodig?
Je neemt de volgende documenten mee naar de
begrafenisondernemer:
-

overlijdensattest (opgesteld door de arts)
de identiteitskaart van de overledene
het trouwboekje van de overledene
het rijbewijs van de overledene

D De identiteitskaart van de
overledene krijg je niet
meer terug. Noteer ergens
het rijksregisternummer van
de overledene. Je hebt dit
later nog nodig.

Hij zal deze documenten indienen bij het
stadsbestuur waar het overlijden plaats vond.
Een overlijden, wat nu?
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Begrafenis met militair eerbetoon?
Als naaste van een personeelslid van Defensie kan je kiezen voor een
begrafenis met militaire eer.
Deel je keuze mee aan de sociale dienst van Defensie, zij vragen de
militaire eer aan bij de bevoegde instantie.
De begrafenisondernemer houdt hiermee rekening bij de organisatie van
de plechtigheid.
Aandacht voor een aantal bijzondere situaties
Bij een overlijden in verdachte omstandigheden (zoals zelfdoding of moord)
is de arts die het overlijden vaststelt verplicht om dit te melden aan de
politie. Deze brengt op haar beurt het parket van de Procureur des Konings
op de hoogte die een onderzoek instelt naar de doodsoorzaak alvorens de
toelating tot begraven kan worden gegeven. Een autopsie kan hierbij geëist
worden.
Bij een overlijden tijdens een buitenlandse opdracht, zorgen de militaire
autoriteiten voor de repatriëring van het lichaam naar het Militair
Hospitaal in België. Jouw begrafenisondernemer staat in voor de
overbrenging van het lichaam van het Militair Hospitaal naar de plaats van
jouw keuze (woonplaats, funerarium,…).
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Een aantal instanties inlichten
Banken
Als erfgenaam moet je alle banken waarbij de overledene klant was op de
hoogte brengen.
Indien je niet weet bij welke banken de overledene klant was, kan de
Belgische federatie van de financiële sector (Febelfin) je helpen bij het
opzoekingswerk. Meer info vind je op de website, www.febelfin.be
(Dienstverlening > Opzoeking bankrekeningen na overlijden).

Van zodra de bank op de hoogte is van het overlijden worden alle
rekeningen op naam van de overledene geblokkeerd.
Je kan de rekeningen terug laten vrijgeven door middel van :
-

Een attest van erfopvolging
Dit kan enkel indien er geen testament of
huwelijkscontract is en er geen
handelingsonbekwame erfgenamen (zoals
minderjarigen) zijn.
Het attest wordt gratis afgeleverd door een
plaatselijk registratiekantoor van de
Federale Overheidsdienst Financiën.

Testament opzoeken?
Dit kan kosteloos via het Centraal
register voor testamenten. Meer
info via www.notaris.be
(Erven en schenken > Erven >
Wat is een testament > CRT).

Je kan het aanvragen via de website, www.financien.belgium.be
(Particulieren > Gezin > Overlijden > Deblokkeren van bankrekeningen).

-

Een akte van erfopvolging
Deze wordt, tegen betaling, opgemaakt door de notaris. De kostprijs
varieert naargelang het opzoekwerk van de notaris.
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Om dringende uitgaven te doen kan je als echtgeno(o)t(e) of wettelijke
samenwonende partner tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen
staat afhalen, met een maximum van 5.000 euro. Hiervoor heb je geen
attest of akte van erfopvolging nodig.
Daarnaast is het mogelijk om bepaalde kosten (zoals huishuur, elektriciteit,
begrafenis, medische kosten van de overledene, …) door de bank te laten
betalen. Neem zeker contact op met je bank om een persoonlijk advies te
krijgen.
Werkgever(s)
De werkgever van de overledene moet zo vlug mogelijk worden ingelicht
van het overlijden. Hij zal je om een uittreksel uit de overlijdensakte
vragen.
Ook je eigen werkgever dien je op de hoogte te brengen van het overlijden.
Afhankelijk van je statuut heb je immers recht op een aantal vrije dagen om
het verlies te verwerken.
Indien de overledene een vervangingsinkomen had, moet je de instelling
die de uitkering uitbetaalde inlichten. Dit kan onder meer de
werkloosheidskas, het ziekenfonds of het OCMW zijn.
De pensioendienst wordt automatisch op de hoogte gebracht.
Verzekeringsmaatschappijen
De lijst van verzekeringen die de overledene mogelijk had, kan lang zijn
(hospitalisatieverzekering, brandverzekering, familiale verzekering,
autoverzekering,…). Iedere verzekeringsmaatschappij moet worden
ingelicht.
Het is mogelijk dat de overledene ook specifieke verzekeringen had
waarvan je nu de begunstigde bent (overlijdensverzekering,
levensverzekering, ongevallenverzekering, schuldsaldoverzekering,
groepsverzekering). De verzekeringsmaatschappij zal het nodige doen om
de dossiers op te starten en verder af te handelen.

Een overlijden, wat nu?
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Verhuurder van de woning
Wanneer jouw partner overlijdt, loopt jouw huurovereenkomst gewoon
door. Indien je de overeenkomst toch niet wenst verder te zetten, kan je
deze slechts beëindigen via de gewone opzeggingsregeling, tenzij er een
speciale opzegtermijn is voorzien.
Indien je een sociale woning huurt, verwittig dan zeker de sociale
woningmaatschappij van je gewijzigde gezinssituatie. De huurprijs kan dan
herzien worden als het gezinsinkomen daalt.
Bescherming van de gezinswoning
Als echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende partner van de overledene mag je in
het huis blijven wonen en blijf je beschikken over alles wat aan de woning is verbonden
(inboedel,tuin,..). De andere erfgenamen kunnen jou niet uit de woning zetten.

Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV)
Als de overledene een auto of een ander motorvoertuig had, moet je de
kentekenplaten ervan terugsturen naar de DIV.
Wanneer je de auto van je partner wenst te houden, kan je het kenteken
overnemen indien je getrouwd of wettelijk samenwonend was. Neem
hiervoor contact met DIV via de website, www.mobilit.belgium.be
(Contact > Adressen en openingsuren).
Andere diensten
-

Gas- en elektriciteitsleverancier
Watervoorzieningsmaatschappij
Leverancier van kabeltelevisie
Telefoon-, GSM- en internetleverancier
Dag- en weekbladen
Vakbond
Andere instanties waarbij de overledene abonnee of lid was
Wie wordt automatisch verwittigd?
Ziekenfonds - Pensioendienst - Kinderbijslagfonds

Een overlijden, wat nu?

9

Nalatenschap regelen
Aangifte
Als erfgenaam ben je wettelijk verplicht om een
aangifte van de nalatenschap te doen.
Hierdoor zal je een erfbelasting moeten betalen
aan de overheid.
Elke erfgenaam kan ervoor kiezen om de aangifte
afzonderlijk te doen, maar meestal wordt er één
gezamenlijke aangifte opgesteld.

“De nalatenschap is het geheel
van de roerende en onroerende
goederen waarvan de
overledene op de datum van
overlijden eigenaar was,
verminderd met de kosten van
de begrafenis en eventuele
schulden van de overledene”

Je kan de aangifte zelf opstellen of je kan hiervoor terecht bij een notaris
(betalend).
Het indienen van de aangifte doe je binnen een termijn van :
-

4 maanden na een overlijden in België
5 maanden na een overlijden in een ander land dat deel uitmaakt van
de Europese Economische Ruimte
6 maanden na een overlijden in een land dat geen deel uitmaakt van
de Europese Economische Ruimte

Indien de overledene zijn laatste woonplaats in Vlaanderen had, moet je de
aangifte van nalatenschap indienen bij de Vlaamse Belastingdienst
(VLABEL), via het formulier beschikbaar op de website,
www.belastingen.vlaanderen.be (Formulieren > Formulieren Erfbelasting).
Indien de overledene zijn laatste woonplaats in Brussel of Wallonië had,
moet je de aangifte van nalatenschap indienen via het plaatselijk
registratiekantoor van de Federale Overheidsdienst. Een overzicht van het
bevoegde registratiekantoor vind je op de website, www.kadaster.be
(Onthaal > Kadaster > Registratiekantoren).
Voor advies of verdere informatie betreffende de nalatenschap kan je
terecht bij de jurist van de sociale dienst van Defensie.
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Aanvaarden?
De nalatenschap omvat de bezittingen maar ook de schulden die de
overledene nalaat. Als je de erfenis aanvaardt, moet je ook alle schulden
van de overledene betalen.
Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving?
Als je twijfelt of de erfenis niet meer schulden dan bezittingen omvat, kan
je de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Het voordeel is dat je als erfgenaam nooit met je eigen middelen zal
moeten instaan om de schulden van de overledene te betalen. Als er na het
betalen van de schulden toch een positief saldo overblijft, wordt dit
verdeeld onder de erfgenamen.
Deze wijze van aanvaarding is verplicht voor de erfgenamen die
handelingsonbekwaam zijn (zoals minderjarigen) om hen te beschermen
tegen mogelijke nadelige financiële gevolgen van een erfenis.
Je kan de procedure starten via jouw notaris of via de Rechtbank van Eerste
Aanleg verbonden aan de woonplaats van de overledene.
Verwerpen?
Wanneer je de nalatenschap verwerpt, geef je uitdrukkelijk aan dat je de
bezittingen maar ook de eventuele schulden van de overledene niet wenst
te erven. Door de nalatenschap te verwerpen word je niet meer
beschouwd als erfgenaam. Je mag de nalatenschap niet eerst aanvaard
hebben of handelingen van aanvaarding gesteld hebben (bijvoorbeeld het
huis van de overledene leeggemaakt hebben).
Je kan de procedure starten via jouw notaris of via de Rechtbank van Eerste
Aanleg verbonden aan de woonplaats van de overledene.
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Erfbelasting betalen
De erfbelasting is een vorm van belasting die je betaalt op de nalatenschap.
Het bedrag varieert naargelang de graad van jouw verwantschap met de
overledene, de omvang van de nalatenschap en het gewest waar de
overledene zijn laatste woonplaats had.
Net zoals bij de personenbelasting, zal je bij de erfbelasting een
aanslagbiljet toegestuurd krijgen.

Belastingaangifte invullen
Als echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner moet je in het jaar
van het overlijden een gezamenlijke belastingaangifte indienen.
In het jaar na het overlijden moet je een afzonderlijke belastingaangifte
indienen waarop de inkomsten van de
overledene worden vermeld.
Maak gebruik van een
berekeningstool (TaxCalc) of
contacteer jouw
belastingkantoor om de meest
voordelige keuze te kennen.

Bovendien zal je in je eigen aangifte
moeten kiezen om als alleenstaande of
samen met je overleden partner te
worden belast.

De fiscus neemt niet automatisch de oplossing die het best voor je is.
Voor meer informatie kan je terecht op de website
www.financien.belgium.be
(Particulieren > Gezin > Overlijden > Belastingaangifte).
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W

aar heb ik recht op na het overlijden van een
dierbare?

Indien de overledene militair in actieve dienst was: lees verder op pagina 14
Indien de overledene burgerpersoneelslid was: lees verder op pagina 21
Indien de overledene gepensioneerd was: lees verder op pagina 27
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De overledene was militair in werkelijke dienst
Begrafenisvergoeding
Wat?
Bedrag uitgekeerd door Defensie als tussenkomst in de begrafeniskosten.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner OF
De ouders, kinderen of kleinkinderen OF
Elke persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten gedragen heeft

Hoeveel?
De laatste bruto maandwedde van de overledene, beperkt tot een
maximumbedrag voor de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende
partner en de ouders, kinderen of kleinkinderen.
Voor de andere personen is de vergoeding gelijk aan de reële kosten,
zonder de laatste bruto maandwedde of het maximumbedrag te
overschrijden.
Aanvraag?
Via de sociale dienst van Defensie. Indien nodig, kan je via deze dienst ook
een voorschot krijgen.
Meer info?
Via een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van Defensie.
! In sommige gevallen (vb. dienstongeval) heb je ook recht op een bijkomende
tegemoetkoming van de Staat in sommige begrafeniskosten.
Een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van Defensie kan je verdere
info geven en zal je helpen met het indienen van de aanvraag.
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Overlevingspensioen – overgangsuitkering
Wat?
Vast maandelijks bedrag uitgekeerd door de Federale Pensioendienst ten
gevolge van het overlijden.
In functie van je leeftijd kan de uitkering beperkt worden in de tijd en
spreekt men van een overgangsuitkering. Voor de uitbetaling van het
overlevingspensioen zal je dan moeten wachten tot je een eigen
rustpensioen geniet.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) EN/OF
De ex-echtgeno(o)t(e) EN/OF
De wezen

Hoeveel?
Bedrag varieert naargelang de loopbaan en de leeftijd van de overledene.
! Indien er meerdere rechthebbenden zijn, wordt het totale pensioen verdeeld.
! Als je hertrouwt, wordt jouw pensioen of uitkering geschorst.
! Indien je een eigen inkomen geniet, kan dit een belangrijke invloed hebben op de
betaling van jouw pensioen (vermindering of schorsing).

Aanvraag?
Rechtstreeks aan de Federale Pensioendienst via het formulier op de
website www.sfpd.fgov.be
(Ambtenarenpensioen > Formulieren overlevingspensioen (ambtenarenstelsel))

of online via www.pensioenaanvraag.be
(Burger > Onlinediensten > Pensioenaanvraag)

De sociale dienst van Defensie kan je helpen met de aanvraag. Indien
nodig, kan je via deze dienst ook een voorschot krijgen.
Meer info?
Via de website van de Federale Pensioendienst, www.sfpd.fgov.be
(Home > Ambtenarenpensioenen > Publicaties > Brochures)
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Achterstallige vergoedingen
Wat?
Laatste wedde, eventuele toelagen, vakantiegeld en eindejaarspremie.
Voor wie?
De erfgenamen.
Hoeveel?
-

De volledige wedde en toelagen voor de maand van het overlijden.
Het vakantiegeld en de eindejaarspremie volgens het aantal gewerkte
maanden.

De wedde, toelagen en het vakantiegeld worden enkele weken na het
overlijden uitbetaald. De eindejaarspremie wordt in de maand december
van het jaar van overlijden uitbetaald.
Aanvraag?
Gebeurt automatisch. Je hoeft zelf niets te doen.
Meer info?
Via een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van Defensie.
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Wezenbijslag
Wat?
Bedrag van de kinderbijslag, verhoogd ten gevolge van het overlijden van
één of beide ouders.
Voor wie?
-

De overlevende ouder OF
Degene die het kind opvoedt OF
Het kind zelf

! Indien je samenwoont
of hertrouwt zal je terug
het bedrag van de
gewone kinderbijslag
krijgen.

Hoeveel?
Afhankelijk van de leeftijd van het kind.
Aanvraag?
Gebeurt automatisch. Je hoeft zelf niets te doen.
Meer info?
Via het gratis nummer 0800 94 434 of de website van het Federaal
Agentschap voor de Kinderbijslag, www.famifed.be
(Vlaanderen > Gezinnen > Gezinssituatie > Andere situaties > Wezenbijslag).
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Vergoedingspensioen
Wat?
Forfaitaire schadevergoeding na een overlijden ten gevolge van een
arbeidsongeval of beroepsziekte.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) EN/OF
De kinderen OF
De ouders OF
De personen die het slachtoffer hebben opgevoed OF
De broers en zusters OF
De grootouders

! Zelfs wanneer het
overlijden zich jaren
na de feiten
voordoet kan er
recht zijn op een
vergoedingspensioen

Hoeveel?
Het bedraagt varieert in functie van je relatie met de overledene.
Aanvraag?
Aan de Federale Pensioendienst via een aangetekend schrijven. De sociale
dienst van Defensie kan je helpen met de aanvraag.
Meer info?
Via een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van Defensie.
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Vergoeding ongeval of ziekte tijdens een operatie
Wat?
Vergoeding uitgekeerd door Defensie bij een overlijden na een ongeval of
ziekte opgelopen tijdens een militaire operatie in het buitenland.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner OF
De kinderen of kleinkinderen OF
De personen aangewezen door de overledene

Hoeveel?
Een vast bedrag aangevuld met een bijkomende vergoeding voor elk kind
ten laste van de overledene.
Aanvraag?
Aan de Minister van Defensie via een aangetekend schrijven. De sociale
dienst van Defensie kan je helpen met de aanvraag. Indien nodig, kan je via
deze dienst ook een voorschot krijgen.
Meer info?
Via een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van Defensie.
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Andere vergoedingen
In bepaalde situaties kan je misschien ook recht hebben op:

- Een aanslagvergoeding
-

Een vergoeding voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

- De bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval
Voor meer informatie en hulp bij het indienen van een aanvraag kan je
terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van
Defensie.
Steunfondsen verbonden aan Defensie
Onder bepaalde voorwaarden kan je als partner of kind van een overleden
personeelslid van Defensie recht hebben op een financiële tussenkomst
van één van de hieronder vermelde steunfondsen.
Voor meer informatie en hulp bij het indienen van een aanvraag kan je
terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van
Defensie.
Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger (NVIL)
Nationaal Hulpfonds voor Slachtoffers van het Belgische Vliegwezen (FONAVIBEL)
Fonds Generaal Baron de Greef
Koninklijk Gesticht Mesen (KGM)

Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO)
Vereniging voor hulpbetoon in de Marine
VZW Luitenant-Generaal Roman
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De overledene was burgerpersoneelslid
Begrafenisvergoeding
Wat?
Bedrag uitgekeerd door de werkgever als tussenkomst in de
begrafeniskosten.
Voor wie?
Iedereen die bewijst dat hij de begrafeniskosten
gedragen heeft.
Hoeveel?
De laatste bruto maandwedde van de overledene,
beperkt tot een maximumbedrag.

! Indien meerdere
personen deze kosten
hebben gedragen zal de
vergoeding evenredig
aan hun bijdrage
verdeeld worden.

Aanvraag?
Via de sociale dienst van Defensie. Indien nodig, kan je via deze dienst ook
een voorschot krijgen.
Meer info?
Via een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van Defensie en de
website van de Federale Overheid, www.fedweb.belgium.be
(Verloning en voordelen > Vergoedingen > Vergoeding voor begrafeniskosten).
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Overlevingspensioen – overgangsuitkering
Wat?
Vast maandelijks bedrag uitgekeerd door de Federale Pensioendienst ten
gevolge van het overlijden.
In functie van je leeftijd kan de uitkering beperkt worden in de tijd en
spreekt men van een overgangsuitkering. Voor de uitbetaling van het
overlevingspensioen zal je dan moeten wachten tot je een eigen
rustpensioen geniet.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) EN/OF
De ex-echtgeno(o)t(e) EN/OF
De wezen

Hoeveel?
Bedrag varieert naargelang de loopbaan en de leeftijd van de overledene.
! Indien er meerdere rechthebbenden zijn, wordt het totale pensioen verdeeld.
! Als je hertrouwt, wordt jouw pensioen of uitkering geschorst.
! Indien je een eigen inkomen geniet, kan dit een belangrijke invloed hebben op
de betaling van jouw pensioen (vermindering of schorsing).

Aanvraag?
-

De overledene was statutair personeelslid:
Rechtstreeks aan de Federale Pensioendienst via het formulier op de
website www.sfpd.fgov.be
(Ambtenarenpensioen > Formulieren Overlevingspensioen (ambtenarenstelsel))

-

of online via www.pensioenaanvraag.be.
De overledene was contractueel personeelslid:
Via jouw gemeentebestuur of online via www.pensioenaanvraag.be.

De sociale dienst van Defensie kan je helpen met de aanvraag. Indien
nodig, kan je via deze dienst ook een voorschot krijgen.
Meer info?
Via de website van de Federale Pensioendienst, www.sfpd.fgov.be.
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Achterstallige vergoedingen
Wat?
Laatste wedde, eventuele toelagen, vakantiegeld en eindejaarspremie
Voor wie?
Erfgenamen (uitbetaald op de rekening van de overledene)
Hoeveel?
-

-

De overledene was statutair personeelslid:
De volledige wedde en toelagen voor de maand van het overlijden. Het
vakantiegeld en de eindejaarspremie volgens het aantal gewerkte
maanden.
De overledene was contractueel personeelslid:
De wedde, toelagen, het vakantiegeld en de eindejaarspremie volgens
het aantal gepresteerde dagen.

De wedde, toelagen en het vakantiegeld worden enkele weken na het
overlijden uitbetaald. De eindejaarspremie wordt in de maand december
van het jaar van overlijden uitbetaald.
Aanvraag?
Gebeurt automatisch. Je hoeft zelf niets te doen.
Meer info?
Via een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van Defensie.

Een overlijden, wat nu?
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Wezenbijslag
Wat?
Bedrag van de kinderbijslag, verhoogd ten gevolge het overlijden van één
of beide ouders.
Voor wie?
-

De overlevende ouder OF
Degene die het kind opvoedt OF
Het kind zelf

Hoeveel?

! Indien je samenwoont
of hertrouwt zal je terug
het bedrag van de
gewone kinderbijslag
krijgen.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind.
Aanvraag?
Gebeurt automatisch. Je hoeft zelf niets te doen.
Meer info?
Via het gratis nummer 0800 94 434 of de website van het Federaal
Agentschap voor de Kinderbijslag, www.famifed.be
(Vlaanderen > Gezinnen > Gezinssituatie > Andere situaties > Wezenbijslag).

Een overlijden, wat nu?
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Uitkeringen ten gevolge van een arbeidsongeval
Wat?
Overlijdensbijslag = forfaitair bedrag, uitbetaald voor een bepaalde duur of
levenslang door de verzekeringsinstelling van de werkgever.
Rente = vast jaarlijks bedrag, uitbetaald voor een bepaalde duur of
levenslang door de verzekeringsinstelling van de werkgever.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner EN/OF
De kinderen of kleinkinderen OF
De ouders OF
De broers en zusters

Hoeveel?
Het bedraagt varieert in functie van je relatie met het slachtoffer.
Aanvraag?
Te richten aan de personeelsdienst van de werkgever.
Meer info?
Via de website van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s,
www.fedris.be (Arbeidsongevallen in de publieke sector).
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Uitkeringen ten gevolge van een beroepsziekte
Wat?
Vergoeding voor de begrafeniskosten = forfaitair bedrag, éénmalig
uitbetaald door de werkgever.
Rente = vast jaarlijks bedrag, uitbetaald voor een bepaalde duur of
levenslang door de verzekeringsinstelling van de werkgever.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner EN/OF
De ex-echtgeno(o)t(e) of ex- wettelijk samenwonende partner EN/OF
De kinderen of kleinkinderen

Hoeveel?
Het bedraagt varieert in functie van je relatie met het slachtoffer.
Aanvraag?
Te richten aan de personeelsdienst van de werkgever.
Meer info?
Via de website van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s,
www.fedris.be
Andere vergoedingen
In bepaalde situaties kan je misschien ook recht hebben op:

- Een vergoeding bij een overlijden na een ongeval of ziekte opgelopen
-

tijdens een militaire operatie in het buitenland
Een financiële tussenkomst van één van de steunfondsen verbonden
aan Defensie

Voor meer informatie en hulp bij het indienen van een aanvraag kan je
terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van
Defensie.
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De overledene was gepensioneerd
Begrafenisvergoeding
Wat?
Bedrag uitgekeerd door de Federale Pensioendienst als tussenkomst in de
begrafeniskosten bij een overlijden van een persoon die een rustpensioen
van de overheidssector genoot.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) OF
De ouders, kinderen of kleinkinderen OF
Elke persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten gedragen heeft

Hoeveel?
Het brutobedrag van het laatste rustpensioen van de overledene, beperkt
tot een maximumbedrag voor de echtgeno(o)t(e) en de en de ouders,
kinderen of kleinkinderen.
Voor de andere personen is de vergoeding gelijk aan de reële kosten,
zonder het laatste bruto rustpensioen of het maximumbedrag te
overschrijden.
Aanvraag?
Rechtstreeks aan de Federale Pensioendienst via het formulier op de
website www.sfpd.fgov.be
(Ambtenarenpensioenen > Formulieren > Formulieren overlevingspensioen
(ambtenarenstelsel)).

De sociale dienst van Defensie kan je helpen met de aanvraag. Indien
nodig, kan je via deze dienst ook een voorschot krijgen.
Meer info?
Via de website van de Federale Pensioendienst, www.sfpd.fgov.be
(Ambtenarenpensioenen > FAQ)
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Overlevingspensioen – overgangsuitkering
Wat?
Vast maandelijks bedrag uitgekeerd door de Federale Pensioendienst ten
gevolge van het overlijden.
In functie van je leeftijd kan de uitkering beperkt worden in de tijd en
spreekt men van een overgangsuitkering. Voor de uitbetaling van het
overlevingspensioen zal je dan moeten wachten tot je een eigen
rustpensioen geniet.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) EN/OF
De ex-echtgeno(o)t(e) EN/OF
De wezen

Hoeveel?
Bedrag varieert naargelang de loopbaan en de leeftijd van de overledene.
! Indien er meerdere rechthebbenden zijn, wordt het totale pensioen verdeeld.
! Als je hertrouwt, wordt jouw pensioen of uitkering geschorst.
! Indien je een eigen inkomen geniet, kan dit een belangrijke invloed hebben op de
betaling van jouw pensioen (vermindering of schorsing).

Aanvraag?
-

De overledene was militair of statutair personeelslid:
Rechtstreeks aan de Federale Pensioendienst via het formulier op de
website www.sfpd.fgov.be
(Ambtenarenpensioenen > Formulieren > Formulieren overlevingspensioen
(ambtenarenstelsel)) of online via www.pensioenaanvraag.be.

-

De overledene was contractueel personeelslid:
Via jouw gemeentebestuur of online via www.pensioenaanvraag.be.

De sociale dienst van Defensie kan je helpen met de aanvraag. Indien
nodig, kan je via deze dienst ook een voorschot krijgen.
Meer info?
Via de website van de Federale Pensioendienst, www.sfpd.fgov.be.
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Achterstallig pensioen
Wat?
Uitbetaling van het pensioen voor de maand van het overlijden.
Voor wie?
-

De echtgeno(o)t(e) OF
De wezen onder bepaalde voorwaarden

Hoeveel?
Het volledige pensioen voor de maand van het overlijden.
Aanvraag?
Gebeurt automatisch. Je hoeft zelf niets te doen.
Meer info?
Via een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van Defensie.
Wezenbijslag
Wat?
Bedrag van de kinderbijslag, verhoogd ten gevolge het overlijden van één
of beide ouders
Voor wie?
-

De overlevende ouder OF
Degene die het kind opvoedt OF
Het kind zelf

Hoeveel?

! Indien je samenwoont
of hertrouwt zal je terug
het bedrag van de
gewone kinderbijslag
krijgen.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind
Aanvraag?
Gebeurt automatisch. Je hoeft zelf niets te doen.
Meer info?
Via het gratis nummer 0800 94 434 of de website van het Federaal
Agentschap voor de Kinderbijslag, www.famifed.be
(Vlaanderen > Gezinnen > Gezinssituatie > Andere situaties > Wezenbijslag)

Een overlijden, wat nu?
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Andere vergoedingen
In bepaalde situaties kan je, zelfs als was de overledene al gepensioneerd,
misschien ook recht hebben op:

- Een vergoeding bij een overlijden na een ongeval of ziekte opgelopen
tijdens een militaire operatie in het buitenland

- Een vergoeding na een overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval
-

of beroepsziekte
Een financiële tussenkomst van één van de steunfondsen verbonden
aan Defensie

Voor meer informatie en hulp bij het indienen van een aanvraag kan je
terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van
Defensie.

Een overlijden, wat nu?
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C

ontacteer de Sociale Dienst van Defensie

Sociale Dienst Brugge

Sociale Dienst Namur

Marinekazerne Ltz Billet
Brieversweg 63B | 8310 Sint-Kruis
02/44 13 034 | ssdbrugge@cdsca.be

Quartier Slt Thibaut (Bloc BM D1)
Rue Joseph Durieux 80 | 5020 Namur
02/44 20 974 | ssdnamur@ocasc.be

Sociale Dienst Leopoldsburg

Sociale Dienst Liège

Kamp Beverlo
Leopold II laan | 3970 Leopoldsburg
02/44 24 565 | ssdleopoldsburg@cdsca.be

Quartier Med Lt Joncker
Rue St. Laurent 79 | 4000 Liège
02/44 28 590 | ssdliege@ocasc.be

Sociale Dienst Peutie

Sociale Dienst Marche-en-Famenne

Kwartier Maj Housiau (Blok B8)
Martelarenstraat 181 | 1800 Peutie
02/44 10 124 | ssdpeutie@cdsca.be

Camp Roi Albert (Blok L1)
Chaussée de Liège 65 | 6900 Marche
02/44 22 612 | ssdmarche@ocasc.be

Meer informatie vind je op de website, www.cdsca-ocasc.be
(Sociale Dienst > Bijstand bij ongeval of overlijden).
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Vous pouvez obtenir ce dépliant en français
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