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EDITO 

 

 
Beste WW’ers, 
 

In onze WW-groepen worden vaak vragen ge-
steld over het overlevingspensioen. De voorbije 
jaren is de wetgeving hieromtrent grondig ge-
wijzigd. 
 
Er zijn nu drie situaties mogelijk. We hebben 
alle info zo volledig mogelijk gebundeld over 8 
bladzijden (p. 2 tot 9). We hopen dat je tussen de 
vele bomen het bos nog ziet!... 

 
We staan ook even stil bij de vele “waarom-vragen” van onze kleine 
kinderen over leven en dood. Soms ontroerend, vaak grappig (p. 9-
11). 
 
In deze paastijd sturen we ook een dank-je-wel naar alle WW-
besturen voor het vele vrijwilligerswerk. En jij, beste WW’er, ook 
bedankt om met je bijdrage dit werk mogelijk te maken. 
 
Eind dit jaar worden de plaatselijke besturen opnieuw “verkozen”. 
Dit gebeurt om de zes jaar. Vele bestuursleden worden een dagje 
ouder en kijken dankbaar uit naar ondersteuning en vaak een nieuwe 
adem. 
 
Als je het vrijwilligersvirus zelfs maar een klein beetje voelt kriebe-
len: welkom als bestuurslid! 
 
We wensen jullie allen nog een zalige paastijd toe. 
 
Namens het hoofdbestuur 
Frans. 
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Overlevingspensioen en overgangsuitkering: 
DRIE SITUATIES 

 

 
Er bestaan in ons land twee grote systemen in verband met het over-
levingspensioen. De datum van overlijden bepaalt in welk systeem je 
valt. Overleed je partner voor 1/01/2015 dan val je in het oude sys-
teem waar enkel het overlevingspensioen bestond. Overleed je part-
ner na 1/01/2015 dan kom je terecht in het nieuwe systeem, afhanke-
lijk van hoe oud je zelf bent zal je een overlevingspensioen of een 
overgangsuitkering krijgen. De duur van de overgangsuitkering 
wordt vanaf 2022 verlengd. Er zijn daarom nu drie situaties moge-
lijk.  
1. Je partner overleed voor 1 januari 2015 
2. Je partner overleed tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2021 
3. Je partner overleed na 1 oktober 2021 
 

EERSTE SITUATIE 
 
 
 
Voorwaarden 
1. Minstens één jaar gehuwd zijn op het ogenblik van het over-

lijden 
 Deze voorwaarde van 1 jaar geldt niet wanneer 

 er uit het huwelijk een kind werd geboren of de echtgenote 
zwanger is; 

 er op het ogenblik van overlijden een kind ten laste is waar-
voor een van de echtgenoten kinderbijslag ontvangt; 

 het overlijden een gevolg is van een ongeval na het huwelijk 
of een beroepsziekte 

 
2. Minstens 45 jaar oud zijn 
 Deze voorwaarde geldt niet wanneer 

 je minstens één kind ten laste hebt; 
 je voor minstens 66% arbeidsongeschikt bent. 

Je partner overleed voor 1 januari 2015: overlevingspensioen 
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Overlevingspensioen en overgangsuitkering: 
DRIE SITUATIES 

 

 
3. Geen uitkering krijgen wegens ziekte, invaliditeit, werkloos-
 heid of loopbaanonderbreking 
 
Tijdelijk overlevingspensioen 
Voldoe je niet of niet meer aan de voorwaarden met betrekking tot 
huwelijk en leeftijd, dan kan je een overlevingspensioen voor maxi-
maal 12 maanden krijgen.  
 
Vanaf wanneer? 
Als je echtgeno(o)t(e) nog niet gepensioneerd was en je het pensioen 
binnen twaalf maanden na overlijden aanvraagt, heb je er recht op 

vanaf de maand van overlijden. Als je het later 
aanvraagt, krijg je het overlevingspensioen van-
af de maand na aanvraag. 
Als uw echtgeno(o)t(e) wel gepensioneerd was, 
heb je recht op een overlevingspensioen vanaf 
de maand na het overlijden. 
 

Bedrag 
Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van de loopbaan 
van de overleden huwelijkspartner.  
 

Cumuleren 
 Overlevingspensioen en beroepsinkomen cumuleren 

Om je volledig overlevingspensioen te blijven krijgen, moet je je 
beroepsinkomen beperken tot de toegelaten bedragen.  

 
We beperken ons hier tot de situatie dat je jonger bent dan 65 en 
een overlevingspensioen ontvangt. De andere bedragen kan je 
vinden in het vorig nummer van WW-nationaal (december 2021 
p. 6) 
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Overlevingspensioen en overgangsuitkering: 
DRIE SITUATIES 

 

 
Voor werknemers en ambtenaren zijn de bedragen 19.782 euro als 
je geen kinderbijslag ontvangt en 24.450 euro zolang je kinderbij-
slag krijgt. Voor zelfstandigen en gemengd (werknemer en zelf-
standig) is het respectievelijk 15.826 euro en 19.632 euro.  
 

 Overlevingspensioen en vervangingsinkomen cumuleren 
Je mag een overlevingspensioen gedurende een eenmalige periode 
van 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden combineren 
met een Belgische of buitenlandse sociale uitkering: ziekte of in-
validiteit, werkloosheid, tijdskrediet, loopbaanonderbreking of 
verminderde prestaties; 

 
Let op: als je naast een overlevingspensioen ook een rustpensioen 
ontvangt, dan is deze cumulatie met een sociale uitkering niet toege-
laten, ook niet voor de eenmalige periode van 12 maanden. 
 
Deze eenmalige periode van 12 maanden is persoonsgebonden: je 
kan niet opnieuw van deze cumulatie genieten als je opnieuw wedu-
we/weduwnaar wordt na een hertrouw. 
 
Een uitkering voor een arbeidsongeval of beroepsziekte en een uitke-
ring van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid mag je on-
beperkt combineren met je overlevingspensioen, zonder invloed op 
het pensioenbedrag. 
 
Gedurende de 12 maanden toegelaten combinatie wordt het pensi-
oenbedrag beperkt tot een jaarlijks vast bedrag, als jouw pensioenbe-
drag hoger ligt dan dit bedrag. Als het bedrag van je overlevingspen-
sioen lager is dan dit bedrag, dan krijg je het volledige bedrag van 
het overlevingspensioen. 
Deze cumulatie is dus slechts voordelig als je een zeer laag overle-
vingspensioen hebt! 
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Overlevingspensioen en overgangsuitkering 

 

 
 Overlevingspensioen en rustpensioen cumuleren 

Als je overlevingspensioen wordt gecombineerd met een rustpen-
sioen, kun je in totaal maximaal 110% van het bedrag van het 
overlevingspensioen voor een volledige loopbaan krijgen. 

 
TWEEDE SITUATIE 
 
 
 
Sinds 2015 bepaalt je leeftijd of je recht hebt op een overlevingspen-
sioen. Is dat niet het geval dan krijg je een overgangsuitkering.  
 
Als langstlevende huwelijkspartner heb je recht op de overgangsuit-
kering als je voldoet aan volgende twee voorwaarden: 
 
1. Je hebt een minimumleeftijd (of je geniet al van een rustpensi-

oen): 
Overleed je huwelijkspartner in 2021, dan bedroeg de minimum-
leeftijd 48 jaar. Overlijdt je huwelijkspartner in 2022, dan is dat 
48 jaar en 6 maanden. Deze minimumleeftijd wordt elk jaar opge-
trokken met 6 maanden om in 2025 de minimumleeftijd van 50 
jaar te bereiken. 

 
2. Je was minstens 1 jaar getrouwd 

De periode van wettelijk samenwonen voor het huwelijk wordt 
gelijk gesteld met het huwelijk.  
Als er een kind geboren is binnen het huwelijk of je bevalt binnen 
de 300 dagen na het overlijden of er is een kind ten laste waarvoor 
je kinderbijslag ontvangt, dan vervalt de voorwaarde van 1 jaar 
huwelijk.  
Ook als het overlijden het gevolg is van een ongeval of beroeps-
ziekte geldt deze voorwaarde niet.  

 

Je partner overleed tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2021 
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Overlevingspensioen en overgangsuitkering 

 

 
Duur van de overgangsuitkering 
 
Je krijgt de overgangsuitkering vanaf de maand die volgt op het over-
lijden voor 12 maanden (indien geen kind ten laste) of voor 24 
maanden, als: 

 je op het moment van overlijden een of meerdere kinderen 
ten laste hebt; 

 er een kind geboren wordt binnen de 300 dagen na het over-
lijden. 

 
Let op: de aanvraag voor een overgangsuitkering moet ingediend 
worden binnen de 12 maanden na het overlijden.  
 
Bedrag 
De berekening van de overgangsuitkering gebeurt grotendeels op 
dezelfde manier als het overlevingspensioen, op basis van de loop-
baan van uw overleden huwelijkspartner. 
 
Overgangsuitkering cumuleren 
 
De overgangsuitkering is onbeperkt 
cumuleerbaar met een beroepsinko-
men, een vervangingsinkomen, een 
rustpensioen en een overlevingspensi-
oen van dezelfde huwelijkspartner.  
 
Dat betekent dus dat je de overgangs-
uitkering niet zal verliezen ongeacht hoeveel andere inkomsten je 
hebt. Maar: een combinatie van meerdere inkomsten betekent wel dat 
je zeer waarschijnlijk in een hogere schijf terecht komt bij de belas-
tingen. Hoge afrekeningen zijn helaas geen uitzondering, hou daar 
dus zeker rekening mee. 
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Overlevingspensioen en overgangsuitkering 

 

 
Overgangsregeling 
Overleed je partner eind 2019, in 2020 of in 2021 dan val je mogelijk 
onder de overgangsregeling.  
Een overgangsuitkering die toegekend werd naar aanleiding van een 
overlijden vóór 1 oktober 2021 en waarvan de periode verstrijkt na 
deze datum, wordt ook verlengd. Met andere woorden; ontving je 
nog een uitbetaling in oktober 2021, dan geldt de verlenging ook 
voor jou.  
Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, de verlenging zal automatisch 
toegepast worden.  
 
DERDE SITUATIE 
 
 
 
De duur van de overgangsuitkering wordt verlengd ten opzichte van 
de vorige regeling. Je ontvangt de overgangsuitkering voor een peri-
ode van: 
 18 maanden: wanneer er op het ogenblik van het overlijden geen 
 kinderen ten laste zijn. 
 36 maanden: wanneer er op het ogenblik van het overlijden een 

kind ten laste is dat in het kalenderjaar van het overlijden de leef-
tijd van 13 jaar bereikt en waarvoor een van de echtgenoten kin-
derbijslag ontving. 

 48 maanden:  
 * wanneer er op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste 
  is dat in het kalenderjaar van het overlijden de leeftijd van 13 
  jaar niet bereikt en waarvoor een van de echtgenoten kinderbij-
  slag ontving. 
 * wanneer er op het ogenblik van het overlijden een kind met een 
  handicap ten laste is, ongeacht de leeftijd van dat kind. 
 

Je partner overleed na 1 oktober 2021 
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Overlevingspensioen en overgangsuitkering 

 

 
* bij een postume geboorte van een kind binnen de driehonderd 
 dagen na het overlijden. 
 Deze termijnen gelden zowel voor ambtenaren, werknemers als 
 zelfstandigen.  
 De overige voorwaarden, bedragen en mogelijke cumuls blijven 
 dezelfde als onder de regeling bij een overlijden tussen 1 januari 
 2015 en 1 oktober 2021.  
 

Overgangsregeling 
Een overgangsuitkering die toegekend werd naar aanleiding van een 
overlijden vóór 1 oktober 2021 en waarvan de periode verstrijkt na 
deze datum, wordt ook verlengd. Met andere woorden; ontving je 
nog een uitbetaling in oktober 2021, dan geldt de verlenging ook 
voor jou.  
Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, de verlenging zal automatisch 
toegepast worden.  
  
EEN AANVRAAG INDIENEN 
 

Je moet zelf een aanvraag indienen als je partner nog niet gepensio-
neerd was en nog geen pensioenaanvraag had ingediend. 
Let op: je aanvraag moet binnen de 12 maanden na het overlijden 
ingediend zijn opdat het overlevingspensioen of de overgangsuitke-
ring kan ingaan tijdens de maand van het overlijden of de maand 
erop. Als je deze termijn niet respecteert, dan zal het overlevingspen-
sioen of de overgangsuitkering pas ingaan in de maand die volgt op 
de aanvraag.  
Een aanvraag indienen kan online via mypension.be, bij het gemeen-
tebestuur of bij de pensioendienst zelf.  
Omdat er regelmatige aanvragen voor een foutief systeem gebeurden, 
werd bepaald dat vanaf 2022 een aanvraag voor een overlevingspen-
sioen geldt als een aanvraag voor een overgangsuitkering, en omge-
keerd.  

Bron: Odos.be 
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??? 
“Als de mens ontstaan 
is uit een aap, zijn er 
dan nu nog apen waaruit 
een mens kan ont-
staan?” (Auke 6 j.) 

 “Waarom ligt bompa in een  
schatkist?” 

 

 
Kleine kinderen  zijn geweldig nieuwsgierige 
wezens. Ze kunnen je verbazen en blazen je 

met hun vragen meer dan eens van je sokken. Van een eindeloze 
‘waarom’-reeks tot ronduit ontroerende of grappige exemplaren. 
Maar het mooie eraan: ze doen je even stilstaan. 
 

LEVEN & DOOD 
Het leven, hoe het start en hoe het stopt: het zijn niet meteen makke-
lijke thema’s. Logisch dat het bij zulke kwesties al eens knettert in 
die jonge hoofdjes. 
Volgens psychologe Hanne Creupelandt ga je zulke onderwerpen 
niet uit de weg: “Er zijn geen vragen waar kleuters te klein voor zijn. 
Wat wel kan: dat ze nog te 
jong zijn voor een genuan-
ceerd en uitgebreid ant-
woord. Jonge kindjes ver-
wachten ook geen giganti-
sche uitleg. Eigenlijk is een 
antwoord alleen maar zin-
vol als het afgestemd is op 
wat ze zelf al begrijpen. 
Vragen ze waar baby’s 
vandaan komen? Begin dan 
niet met handen en voeten uit te leggen wat seks is, maar zeg: ‘Uit de 
buik van mama’. En vraagt je kleuter waar je naartoe gaat als je dood 
bent, dan kan je antwoorden dat je begraven wordt. Voor veel kin-
deren is dat voldoende.” 
 

Ingrid: “Ik vertel mijn zoontje Ianoah (4) dat hij geen dingen in zijn 
mond mag stoppen die niet bedoeld zijn om op te eten. Want dan 
komen ze in zijn buik terecht. Waarop hij een blik op mijn zwangere 
buik werpt en zegt: ‘Dan ben jij echt niet flink geweest, hé mama!’” 
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??? 
“Als het hier eb is, 

is het dan in Engeland 
vloed?” (Mirthe 4 j.) 

“Waarom ligt bompa in een schatkist?” 

 

 

Tijl: “Binnenkort krijgen we er een broertje bij, een gebeurtenis waar 
Arno (5) heel erg mee bezig is. Hij heeft al een hoop boekjes en 
speelgoed klaargelegd, maar maakte zich gisteren plots zorgen over 
de communicatie met die kersverse baby: ‘Wat moet ik doen als mijn 
broertje geboren wordt en hij spreekt Engels? Ik versta die taal 
niet!’” 
 
Veerle: “Toen mijn grootvader overleed, stelden mijn kinderen ont-
zettend veel vragen. Elien (6) vroeg zich af waarom ze dode mensen 
in een schatkist leggen, en Lauren (4) wou weten hoe het kwam dat 
bompa niet uit de lucht viel nu hij in de hemel woonde…” 
 
Christel: “Toen de mama van de juf was gestorven, vroeg Lucas (4), 
waarschijnlijk geïnspireerd door wat er met onze goudvis was ge-
beurd: ‘Maar allez! Waarom hebben ze haar geen eten gegeven?’” 
 
Carmen: “Onlangs was ik met Céleste (5) in de kerk voor een begra-
fenis. Opeens fluistert ze (vrij luid) in mijn oor: ‘Mama, waarom zijn 
hier eigenlijk pashokjes?’” 
 
Op vragen over de biologische aspecten van leven en dood kunnen 
we als volwassene meestal wel een zinnig antwoord geven. Maar wat 
als je kleuter dieper gaat en 
zoekt naar de zin van de din-
gen? Wat als je dan met je 
mond vol tanden staat? 
Hanne Creupelandt vindt dat 
je gerust mag toegeven dat je 
op sommige vragen geen 
antwoord hebt. “Je hoeft als 
ouder zeker niet te doen alsof je alles weet. Wat je wel kan doen, is 
de bal eens terugkaatsen. Open het gesprek en vraag of je kind mis-
schien zelf een idee heeft. Het antwoord kan je echt verwonderen.” 
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??? 
“Papa, kan jij tot on-
eindig tellen?” ‘Euh, 

ja hoor.’ 
‘Oké, doe dat eens!” 

(Phebe 5 j.) 

“Waarom ligt bompa in een schatkist?” 

 

 
HUMOR 
 
Over naar de amusementssector. Sommige kleuters ontpoppen zich 
probleemloos tot rasechte comedians – al hebben ze dat zelf uiteraard 
niet door. 
 
Wendy: “Ik vertelde deze ochtend tegen Jorik (6) dat zijn papa en ik 
vandaag vijftien jaar getrouwd zijn. Waarop hij even opkijkt van zijn 
tablet en doodserieus vraagt: ‘Was jij toen nog jong en knap?’” 
 
Jo: “Toen ik met Casper (4) 
voorbij het ziekenhuis reed vroeg 
hij: ‘Is het hier dat oma gerepa-
reerd werd?’” 
 
Sarah: “Mijn zoontje Bas (7) zei 
vorige week tegen zijn ietwat 
slechtgezinde papa: ‘Jij bent deze 
ochtend zeker uit het verkeerde 
bed gestapt?’” 
 
Anton: “We hadden vorige zo-
mer bij ons thuis een feestje, maar een vriend van mij belde last-
minute af. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Filip komt niet, hij ligt met mi-
graine in bed.’ Zegt Mirco (4): ‘Wie is migraine?’” 
 
En zo doen die minimensjes ons nu en dan een gratis minicursus 
mindfulness cadeau, gewoon door hun nieuwsgierige zelf te zijn. 
 

Sarah Van Gysegem 
(Bron: De Bon februari 22) 
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Heeft samenwoning een effect op mijn 
overlevingspensioen? 

 

 

Ik ben al jaren weduwe en overweeg om 
samen te gaan wonen met mijn nieuwe 
partner. Heeft dat een invloed op de 
hoogte van mijn pensioen en van mijn 
aanvullend overlevingspensioen? 
 
Feitelijk samenwoning (hetzelfde adres 
hebben), maar ook wettelijke samenwoning 
(verklaring van wettelijke samenwoning bij 

ambtenaar burgerlijke stand) hebben geen invloed op je eigen pensi-
oen en op het overlevingspensioen dat je ontvangt. Enkel bij een 
nieuw huwelijk verlies je het recht op het overlevingspensioen. Je 
eigen pensioen blijf je natuurlijk behouden. Let wel, voor gepensio-
neerden die recht hebben op een Inkomensgarantie-uitkering (IGO) 
door een beperkte eigen pensioenopbouw in combinatie met een laag 
eigen vermogen (spaargelden, onroerende goederen, …), speelt feite-
lijke of wettelijke samenwoning wel een rol. 
 
Wettelijk samenwoning heeft ook als effect dat de personenbelasting 
gemeenschappelijk berekend zal worden, net zoals bij gehuwden. In 
de meeste situaties heeft dat weinig invloed op het resultaat. 
 
Naast dit fiscaal effect heeft wettelijke samenwoning ook gevolgen 
op het vlak van erfrecht. De langstlevende partner erft het vruchtge-
bruik van de gezinswoning en de aanwezig huisraad, zelfs als de wo-
ning niet van hem/haar is. Een volledige vergelijking tussen huwen, 
wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen vind je op de website 
van de notarissen: www.notaris.be. 
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Wat is het nut van een beding van aanwas? 

 

 
Een koppel dat feitelijk samenwoont, erft niet van mekaar. Ko-
pen de partners samen een huis, dan wordt vaak gewerkt met 
een beding van aanwas. Dat is een sterk contract, maar je raakt 
er niet zomaar 'vanaf' wanneer je uit elkaar gaat. 
 
Als samenwoners een onroerend goed kopen met een beding van 
aanwas, en een van hen overlijdt, dan komt zijn/haar deel bij dat van 
de andere partner. De andere erfgenamen – zelfs de reservataire (kin-
deren, kleinkinderen) kunnen er dan geen rechten meer op laten gel-
den. Een beding van aanwas is een ‘kanscontract’. De partners kun-
nen het maar opnemen in hun koopakte als hun kansen op overleven 
gelijkwaardig zijn. Een koppel met een groot leeftijdsverschil zal dus 
geen beding van aanwas kunnen opnemen. De fiscus aanvaardt het 
beding, voor zover het een kanscontract is, zo niet wordt het als een 
schenking bestempeld, waardoor het fiscaal voordeel verloren gaat. 
Het beding van aanwas kan fiscale voordelen hebben omdat er op het 
deel van de eerstoverledene geen erfbelasting verschuldigd is, maar 
wel hetzelfde registratierecht als destijds betaald bij aankoop (vanaf 
1 januari 2022 is dat 3% in Vlaanderen voor de enige eigen woning). 
Anderzijds kan het nadelig uitvallen wanneer het gaat over  de ge-
zinswoning, die vrij is van erfbelastingen, ook voor feitelijke sa-
menwoners die 3 jaar samengewoond hebben (Vlaanderen). 
 
Wat als de relatie eindigt? 
Een beding van aanwas kan in principe enkel beëindigd worden als 
beide partijen ermee instemmen. Is dat niet het geval, dan kan er een 
probleem rijzen. Er is wel recente rechtspraak die zegt dat het beding 
geen zin meer heeft als de relatie tussen de partners eindigt, maar het 
is niet zeker dat de rechter deze rechtspraak zal volgen. Je kan ook 
vragen dat de notaris een clausule voorziet dat er een einde komt aan 
het beding van aanwas als de samenwoning eindigt. 
 

(Bron: notaris.be) 
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Hoe laat je ook komt,  
wie je ook bent, 
je bent welkom! 
 
Al kom je morgen of later 
al was het lang geleden dat we je nog zagen, 
het doet er niet toe, 
je bent steeds welkom.  
 
Al kom je met een lach, 
al heb je verdriet, 
ook al heb je geen reden…. 
je bent altijd welkom!!!!!

 
* moederdag:   PROFICIAT aan al onze 
   ww-mama’s & oma’s 
* vaderdag:   PROFICIAT aan al onze  

ww-papa’s & opa’s 

17 ApRIL =  
ZALIG pAASFEEST!!! 



 
 

 
 
Elke dag opnieuw 
 
bewijst de 
 
Vereniging 
 
voor 
 
Weduwen en Weduwnaars 
 
de noodzaak 
 
van haar 
 
bestaan... 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


