
 

Het overlevingspensioen 

Het overlevingspensioen biedt de langstlevende echtgenoot de 

mogelijkheid een pensioen te krijgen op basis van de 

beroepsactiviteit als werknemer van zijn overleden echtgenoot.  

Hervorming 

De pensioenhervorming wijzigt de voorwaarden voor het 

overlevingspensioen. In de toekomst zullen weduwen en weduwnaars die 

jonger zijn dan 45 jaar voortaan recht hebben op een overgangsuitkering in 

plaats van een overlevingspensioen. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 

2025 gradueel opgetrokken tot 50 jaar à rato van 6 maanden per jaar. 

Opgepast: deze informatie is pas definitief nadat een uitvoeringsbesluit 

gepubliceerd is. 

Voor mensen die vandaag al een overlevingspensioen ontvangen, wijzigt er 

niets. Zij behouden hun overlevingspensioen.  

Regeling tot 2013 

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een 

overlevingspensioen 

Als de partner overlijdt, heeft  de overlevende echtgenoot – ongeacht of de 

overledene  werknemer of zelfstandige was – recht op een 

overlevingspensioen als voldaan wordt  aan de volgende voorwaarden: 

minstens één jaar gehuwd zijn op het ogenblik van overlijden.  

Die voorwaarde geldt niet wanneer: 

 uit het huwelijk een kind werd geboren (eventueel postuum); 

 er op het ogenblik van overlijden een kind ten laste is waarvoor een 

van de echtgenoten kinderbijslag ontvangt; 

 het overlijden het gevolg is van een arbeidsongeval na het huwelijk 

of van een beroepsziekte. 

minstens 45 jaar zijn.  

Die voorwaarde geldt niet wanneer: 

 men minstens één kind ten laste heeft; 

 of voor minstens 66% blijvend arbeidsongeschikt is; 

 of de overledene  minstens 20 jaar als ondergrondse mijnwerker 

heeft gewerkt. 

Tijdelijk overlevingspensioen 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)  die niet gehuwd was gedurende ten 



 

minste één jaar of die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt (en ook 

geen kinderlast heeft), kan een tijdelijk overlevingspensioen genieten 

gedurende een periode van 12 maanden. 

De langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft 

bereikt en die de kinderlast verliest welke recht gaf op een 

overlevingspensioen vóór de leeftijd van 45 jaar, kan een tijdelijk 

overlevingspensioen ontvangen voor een variabele duur: 

 de langstlevende echtgenoot die gedurende minder dan 10 

maanden sinds het overlijden  van de echtgenoot een 

overlevingspensioen ontvangen heeft tot het ogenblik van het verdwijnen 

van de kinderlast, kan een tijdelijk overlevingspensioen ontvangen voor 

 het verschil tussen 12 en het aantal maanden gedurende welke hij een 

overlevingspensioen ontving;  

 de langstlevende echtgenoot die gedurende 10 maanden zonder 

onderbreking een overlevingspensioen heeft ontvangen tot het ogenblik 

van het verdwijnen van de kinderlast, kan gedurende 1 jaar een tijdelijk 

overlevingspensioen ontvangen. 

Voortgezet overlevingspensioen 

Het tijdelijk overlevingspensioen kan na twaalf maanden, zij het wel tegen 

een verlaagd bedrag, verder worden uitbetaald tot het bereiken van de 

leeftijd van 45 jaar. Dit is het zogenaamde voortgezet overlevingspensioen. 

 Daarna heeft men recht op een gewoon overlevingspensioen. 

Vanaf wanneer heeft men recht op een overlevingspensioen? 

Als de overledene  nog niet gepensioneerd was en het pensioen binnen 

twaalf maanden na overlijden aangevraagd wordt, heeft men er recht op 

vanaf de maand van overlijden. Als het later aangevraagd wordt krijgt men 

het overlevingspensioen vanaf de maand na aanvraag. Als de overledene 

reeds gepensioneerd was, heeft men recht op een overlevingspensioen 

vanaf de maand na het overlijden.   

Hoeveel bedraagt het overlevingspensioen? 

Als de overledene al met rustpensioen was en een pensioen ontving 

berekend aan het gezinsbedrag, krijgt men in beginsel 80% van het 

rustpensioen, berekend op basis van dat  gezinsbedrag. Met een eventuele 

vermindering wegens vervroeging in het geval van zelfstandigen wordt bij 

de berekening van het overlevingspensioen geen rekening gehouden.  



 
 
 

 

Als de overledene al met rustpensioen was en een pensioen ontving 

berekend aan het bedrag alleenstaande , zal het bedrag van het 

overlevingspensioen gelijk zijn aan het rustpensioen van de overledenen. 

Als de overledene nog niet met pensioen was, wordt een theoretisch 

rustpensioen berekend alsof hij het pensioen had aangevraagd. Er gelden 

wel enkele bijzondere regels voor deze berekening.  

Als de overleden partner een volledige loopbaan had, mag het bedrag van 

het overlevingspensioen niet kleiner zijn dan een bepaald minimum. Dat 

bedraagt per 1 september 2011 1049,57 euro per maand voor de 

overlevende partner van een werknemer en 1007,10 euro per maand voor 

de overlevende partner van een zelfstandige.  

Als een loopbaan niet volledig is, maar minstens gelijk aan tweederde van 

een volledige loopbaan, wordt dit minimumbedrag vermenigvuldigd met de 

loopbaanbreuk (bv. 40/45) voor de berekening van het 

overlevingspensioen.  

Bedrag van het tijdelijk overlevingspensioen:  

Het bedrag is identiek aan het bedrag van het overlevingspensioen  

Bedrag van het voortgezet overlevingspensioen:  

Het bedrag van het voortgezet overlevingspensioen is beperkt tot het 

bedrag van het gewaarborgd minimum overlevingspensioen voor een 

volledige loopbaan vermenigvuldigd met de breuk die als basis heeft 

gediend voor het berekenen van het overlevingspensioen. 

Een overlevingspensioen cumuleren met een ander pensioen 

Als het overlevingspensioen wordt gecombineerd met een rustpensioen, kan 

men in totaal maximaal 110% van het bedrag van het overlevingspensioen 

voor een volledige loopbaan krijgen.  

Als men recht heeft  op een overlevingspensioen van verscheidene 

echtgenoten, wordt het gunstigste overlevingspensioen toegekend.  

Opgepast  

1. Het recht op een overlevingspensioen is gekoppeld aan statuut van 

gehuwd zijn. 

2. Als men hertrouwt verliest men het recht op het 



 

overlevingspensioen. En in dat geval wordt  er ook  geen recht op een 

tijdelijk overlevingspensioen toegekend. 

Visie van LBV 

LBV heeft reeds diverse keren een pleidooi gehouden om het recht op een 

overlevingspensioen los te koppelen van de huwelijksvoorwaarde.  

In onze huidige maatschappij, die gekenmerkt wordt door nieuwe 

samenlevingsvormen, is het toch niet meer te verdedigen dat een (officiële) 

weduwe na 1 jaar huwelijk recht heeft op een overlevingspensioen terwijl 

de overlevende partner binnen een jarenlange hechte relatie in het kader 

van een wettelijk samenlevingscontract, verstoken blijft van elk recht op 

een overlevingspensioen. 

 

  

 



 
 
 
 


