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I OVERLIJDEN
Een overlijden is altijd een beproeving voor de nabestaanden. Toch gaat het leven
verder en moeten er een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vermelden
wij er enkele ( zonder daarom volledig te zijn) toch wel enkele belangrijke punten
en een leidraad die men kan gebruiken zodat de nabestaande hun eg vinden om de
noodzakelijke verplichtingen uit te voeren:
De te treffen maatregelen geven we hieronder summier weer als een soort
memorandum met de hoogst noodzakelijke gegevens.
1. Het overlijden dient vastgesteld door de behandelende dokter die een
“Overlijdensakte” opstelt.
2. Vervolgens contact nemen met een begrafenisondernemer die men in het
bezit stelt van volgende documenten teneinde hem in staat te stellen het
overlijden te laten registreren bij de Burgerlijke Stand:
•
Medisch attest van overlijden
•
Identiteitskaart van de overledenen
•
Trouwboekje
•
Rijbewijs (eventueel)
•
Andere gegevens (vb: betreffende concessie)
Indien de begrafenisondernemer NIET voor de aangifte zorgt, zijn de
nabestaanden
gehouden de aangifte zo spoedig mogelijk zelf uit te voeren.
3. De begrafenisceremonie zal, in overleg met de nabestaanden, geregeld
worden met de begrafenisondernemer die tevens zorgt voor het opstellen van
het overlijdensbericht en de eventuele publicatie in de plaatselijke pers.
4. De uitvaartplechtigheid brengt heel wat kopzorgen teweeg. We weten dat
crematie in de lift zit en de traditionele uitvaart methode benadert of zelfs
overtreft. Gelijk welke plechtigheid je organiseert sterven kost geld, soms
veel geld. Een crematie is goedkoper maar daar komen een aantal zaken bij
kijken zoals: wat doe je met de as - verstrooien of begraven van de urne of in
een nis of kelder plaatsen. Een simpele uitvaart met een gewone kist, GEEN
overlijdingsbrieven, GEEN nagedachtenisprentje, GEEN koffietafel daarvoor
betaalt men tussen de 2500 en de 3000 euro.

II Aanvragen van het OVERLEVINGSPENSION
voor en door de
WEDUWE GEPENSIONEERDE MILITAIR
1. Waar en Wanneer:
Meldt U met de nodige documenten ( zie lijst) bij de afgevaardigde ambtenaar :
Sociale dienst defensie Brugge
Marinekazerne Ltz Billet
Brieversweg 63B
8310 Sint-Kruis
Openingsuren: 9u-16u
Afspraak via 02/44 13 034 of ssdbrugge@cdsca.be
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2. Lijst der documenten:
Omschrijving en aantal exemplaren

Waar haal je de informatie

1. Overlijdensakte van de overledene
- 3 Exemplaren
2.Brevetnummer rustpensioen van
de overledene
3.Nationaal nummer van de
overledene
4.Nationaal nummer van de weduwe

Begrafenis ondernemer
Pensioenfiche

5. Pensioennummer weduwe, indien
zij een pensioen trekt
6. Documenten in verband met een
invaliditeitspensioen overledene
Bv:Mobilisatie,Kongo, Korea,
invaliditeit gedurende de actieve
dienst vredestijd)

Pensioenfiche of de maandelijkse
bankstrook of betalingsfiche
Op het dossier

Identiteitskaart
Identiteitskaart

Pensioennummer op de
betalingsfiche

III Tegemoetkoming begrafenisonkosten
De pensioendienst voor de Overheidssector telefoon 02/558.60.00 of gratis
nummer van de pensioenlijn 1765 of cc@pdos.fgov.be - www.pdos.fgov.be
wordt in principe rechtstreeks verwittigd door het Rijksregister.
Indien de overledene een rustpensioen ten laste van de Staatskas ( uitbetaald
door PDOS) kunnen de nabestaande een begrafenisvergoeding krijgen die gelijk
is aan laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen, doch beperkt tot een
maximum bedrag van € 2590,15.
1.
2.
3.

U bent de langstlevende echtgenoot dan wordt ambtshalve deze
vergoeding uitbetaald en hoeft U GEEN aanvraag in te dienen.
U bent erfgename in rechte lijn
Of U bent een derde die de begrafenisonkosten heeft betaald
Dan dient U een aanvraagformulier in te vullen en daarbij een
overlijdensakte en een akte van erfopvolging( wanneer erfgename in de
rechte lijn) afgeleverd door de Ontvanger van het Registratiekantoor waar
de nalatenschap werd aangegeven of door een onderhands attest
opgemaakt door een notaris. Fotokopieën van de facturen
begrafenisonkosten dienen opgesteld te zijn op de naam van de persoon
of instelling die de kosten heeft betaald. Stuur NOOIT de originele
facturen op die hebt U nodig voor de successieaangiften.

Blz 3 tot en met 5 geeft U meer uitleg in het bijzonder het art 4
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Bijlage bij het formulier
"Aanvraag begrafenisvergoeding'

Datum :
TE BEWAREN INFORMATIE

PDOS
PENSIOENDIENST VOOR
DE OVERHEIDSSECTOR

In deze bijlage vindt u informatie over de aanvraag om vergoeding van begrafeniskosten

Een BEGRAFENISVERGOEDING wordt toegekend in geval van overlijden van een
gepensioneerde met een rustpensioen van de overheidssector (ex-ambtenaar
overheidsdiensten).
De hierna volgende inlichtingen zijn enkel geldig indien de PDOS - Dienst Betalingen
het mstpensioen van de overleden ambtenaar uitbetaalde. Indien de PDOS - Dienst
Betalingen het rustpensioen van de overleden ambtenaar niet uitbetaalde moet u
zich wenden tot de instelling die het pensioen betaalde.
1. Wat is de "begrafenisvergoeding" ? ...........................................1
2. Wie kan deze vergoeding ontvangen? ......................................1
3. Welk is het bedrag van de begrafenisvergoeding ? .............2
4. Wat moet u doen om deze vergoeding te ontvangen ? ......2
4.1. U bent de langstlevende echtgeno(o)t(e) (weduwe of weduwnaar) 2
4.2. U bent een erfgenaam in rechte lijn (vader, moeder, kind, kleinkind) 2
4.3. U bent een andere persoon die de begrafeniskosten heeft betaald
3
5. Aanvullende informatie ..................................................................3
5.1. Welke begrafeniskosten komen in aanmerking ? .......3
5.2. Behoort de begrafenisvergoeding tot deactiva van de nalatenschap ? 3
5.3. Eventueel achterstallige pensioenen ................................3
5.4. Nog vragen ?................................................................................3
1.

Wat is de "begrafenisvergoeding" ?
De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming, ter compensatie van de
gedane begrafeniskosten, die wordt uitbetaald bij het overlijden van een
persoon die een rustpensioen van de overheidssector genoot.
Geven geen recht op een begrafenisvergoeding:
• overlevingspensioenen,
• vergoedingspensioenen,
• koloniale pensioenen
• rustpensioenen van mandatarissen in een lokaal bestuur (burgemeester,
schepen, OCMW-voorzitter, ...).

2. Wie kan deze vergoeding ontvangen ?
• De langstlevende echtgeno(o)t(e) (weduwe of weduwnaar: de niet uit de
echt, noch van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e))
of
• de erfgenaam in rechte lijn (vader, moeder, kinderen of kleinkinderen) van de
rechtgever of
• elke andere persoon (d w z. broer, zus, neef of nicht / de uit de echt of van
tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) / instelling of derde persoon) die kan
aantonen dat hij de begrafeniskosten heeft betaald.

4
3. Welk is het bedrag van de begrafenisvergoeding ?
Voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) of de erfgena(a)m(en) in
rechte lijn is de vergoeding gelijk aan het laatste bruto maandbedrag
van het rustpensioen maar beperkt tot 2 590,15 EUR vanaf
1 januari 2016,
•
voor de andere personen is het bedrag van de vergoeding gelijk aan de
werkelijk gedane kosten zonder het laatste bruto maandbedrag van
het rustpensioen te overschrijden en steeds beperkt tot 590,15 EUR.
4. Wat moet u doen om deze vergoeding te ontvangen ?
De volgende instructies verschillen naargelang uw band met de overledene :
• de langstlevende echtgeno(o)t(e), weduwe of weduwnaar (niet uit de echt,
noch van tafel en bed gescheiden) (zie punt 4.1),
• erfgena(a)m(en) in rechte lijn, vader, moeder, kind, kleinkind van de
overledene (zie punt 4.2),
• een andere persoon die de begrafeniskosten heeft betaald, broer, zus, neef
of nicht van de overledene / uit de echt of van tafel en bed gescheiden
echtgeno(o)t(e) / een instelling of derde persoon (zie punt 4.3)
4.1 U bent de langstlevende echtgeno(o)t(e) (weduwe of weduwnaar)
In dit geval wordt u, als langstlevende echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt,
noch van tafel en bed gescheiden), ambtshalve het overlevingspensioen en
de begrafenisvergoeding toegekend.
Opgelet: bij feitelijke scheiding dient u eveneens een (goed leesbare)
fotokopie van de op uw naam opgestelde en vereffende facturen van de
begrafeniskosten op te sturen.
4.2 U bent een erfgenaam in rechte lijn (vader, moeder, kind, kleinkind van
de overledene)
Opmerking: broers en zussen van de overledene zijn geen erfgenamen in
rechte lijn.
In dit geval moet u:
• het formulier "Aanvraag begrafenisvergoeding" invullen,
• de volgende documenten bijvoegen:
1. een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de
burgerlijke staat van de overledene wordt vermeld ;
2. een attest van erfopvolging afgeleverd door de Ontvanger van het
Registratiekantoor waar de nalatenschap werd aangegeven, of een
onderhands attest opgemaakt door een notaris (al dan niet belast met
de boedelverdeling) waarin de hoedanigheid van de erfgena(a)m(en)
wordt vermeld, of een akte van erfopvolging opgemaakt door een
notaris.
• Indien u met meerdere erfgenamen bent, vb. meerdere kinderen of
kleinkinderen
Bijlage bij het van
formulierde overledene, moet u er één machtigen om de
begrafenisvergoeding te ontvangen (formulier “Volmachten voor het
ontvangen van de begrafenisvergoeding”). Deze machtiging moet
worden ondertekend door iedere lastgever en een fotokopie van de
voorzijde van de identiteitskaart van iedere lastgever moet worden
bijgevoegd.
•

•
•

Bijlage bij het formulier
“Aanvraag begrafenisvergoeding”
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4.3

U bent een andere persoon (d.w.z. broer, zus, neef of nicht / uit de echt of van
tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) / instelling of derde persoon) die de
begrafeniskosten heeft betaald.
In dit geval moet u:
•
het formulier "Aanvraag begrafenisvergoeding" invullen,
•
de volgende documenten bijvoegen:
1. een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de
burgerlijke staat van de overledene wordt vermeld ;
2. een attest van erfopvolging afgeleverd door de Ontvanger van het
Registratiekantoor waar de nalatenschap werd aangegeven,
of een onderhands attest opgemaakt door een notaris (al dan niet belast
met de boedelverdeling) waarin de hoedanigheid van de erfgena(a)m(en)
wordt vermeld, of een akte van erfopvolging opgemaakt door een notaris ;
3. fotokopies van de facturen van de begrafeniskosten.
Deze facturen dienen opgesteld te zijn op naam van de persoon of de
instelling die de kosten heeft betaald (de vermelding “Successie van” of
“Aan de erfgenamen” wordt niet aanvaard I) en dienen door de leveranciers
"voor voldaan” te zijn getekend.
Stuur nooit de originele facturen op. Die hebt u nodig voor de successieaangifte.

5. Aanvullende informatie
5.1 Welke begrafeniskosten komen in aanmerking ?
Vergoedbare begrafeniskosten zijn o.a. kosten voor de lijkkist, het vervoer van
de overledene, begrafenisondernemer, de begrafenis of crematie, de religieuze
dienst voor de overledene (bloemen, drukwerken, ...).
5.2 Behoort de begrafenisvergoeding tot de activa van de nalatenschap
De begrafenisvergoeding maakt geen deel uit van de activa van de
nalatenschap. Is er geen weduwe/weduwnaar, of een (of meerdere)
erfgenamen in rechte lijn, dan wordt de vergoeding uitbetaald aan diegene die
de begrafeniskosten heeft gedragen, wat ook de testamentaire bepalingen
zijn.
5.3 Eventueel achterstallige pensioenen
Indien u een erfgenaam in rechte lijn of een andere persoon bent en indien
u meent dat er verschuldigde pensioenbedragen zijn die niet werden
uitbetaald aan de overledene, dient u de uitbetaling van deze achterstallige
pensioenen schriftelijk aan te vragen bij de Pensioendienst | voor de
overheidssector, en dit binnen het jaar te rekenen vanaf de datum van
overlijden.
5.4 Nog vragen ?
Bel de Pensioendienst van de overheidssector op het Pensioennummer 1765
(gratis). Vanuit het buitenland : +32 78 15 17 65 Fax: +32 (0)2 791 53 00 Email: cc@pdos.fgov.be
•

Bijlage bij het formulier “Aanvraag begrafenisvergoeding”
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Dit formulier dient omde vergoeding aan te vragen

7

8

9

IV CHECKLIST
Te treffen administratieve maatregelen door de overlevende partner en of
de nabestaanden: De aangifte van nalatenschap dient te gebeuren binnen
de 4 maanden na het overlijden. Wanneer het overlijden zich heeft
voorgedaan in het ander land dan Europa bedraagt de termijn 5 maanden.
 Eigen identiteit laten wijzigen bij de Burgerlijke Stand
 Eventueel contact nemen met de Vrederechter of notaris om een “Akte
van erfopvolging” te verwerven, om zodoende geblokkeerde rekeningen
te deblokkeren
 Vervolgens de
uitvoeren.

hieronder vermelde checklist overlopen en

1.
FINANCIËLE REGELINGEN met uw bankinstelling
………………………………………………………………………… Domiciliëring opdrachten
…………………………………………………………………………. Bankkaarten
…………………………………………………………………………. Kredieten
…………………………………………………………………………. Pensioensparen
…………………………………………………………………………. Levensverzekering
…………………………………………………………………………Safe(s)(waar, code en sleutel)
…………………………………………………………………………Effecten en beleggingen
................................................................................................................
• Gewone spaar- en termijnrekeningen
2.
ZIEKENFONDS op vertoon van een overlijdensakte zal het ziekenfonds het
dossier van de overledene afsluiten en/of aanpassen.
Ziekteverzekering: ....................................................................
Bijkomende verzekering: .......................................................
Hospitalisatieverzekering: .....................................................
Zorgverzekering ........................................................................
3.

EIGENDOMMEN ^ met uw notaris (Nieuwe wetgeving)

4.

HUWELIJKSCONTRACT ^ wanneer er een is opgesteld bespreken met
uw notaris

5.

TESTAMENT ^ indien opgesteld, bespreken met uw notaris voor
uitvoering

6.

VRUCHTGEBRUIK ^ ten uitvoering bespreken met de erfgename(n)
eventueel via de notaris
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HUUR ^ op uw naam plaatsen
Woning: ........................................................................................
Garagebox....................................................................................
Andere ..........................................................................................
Het huurcontract kan NIET beëindigd worden omwille van het overlijden
van de huurder of verhuurder. Indien je een sociale woning huurt, dient je
aangifte te doen bij de huisvestingsmaatschappij, het overlijden heeft
immers gevolgen voor je inkomsten die op hun beurt betrekking hebben op
de huurprijs.
8.
VERZEKERINGEN ^ met uw verzekeringsagent of zelf te regelen.
•
Brandverzekering woning en/of inboedel op uw naam plaatsen
Brand: ..............................................................................
Inboedel: .........................................................................
•
Overlijdensverzekering( terugbetaling begrafenisonkosten) ^
met de verzekeringagent of zelf te regelen
• Levensverzekeringen ^ met uw verzekeringsagent of zelf te
regelen.
Andere op uw naam plaatsen
Familiale............................................................
Hospitalisatie...................................................
9. GAS - ELEKTRICITEIT EN WATER
op uw naam plaatsen
10. VOERTUIG U blijft rijden :op uw naam plaatsen van voertuig, verzekering,
nummerplaat, keuring, autobelasting en bijstandshulp
7.

Tijdelijk stilleggen : op uw naam plaatsen van voertuig, verzekering,
nummerplaat, keuring, autobelasting en bijstandshulp, tijdelijk opschorten
van verzekering, bijstandshulp en autobelasting
•
Bij verkoop : Stopzetten verzekering, autobelasting, bijstandshulp, insturen
van de nummerplaat uiterlijk binnen de 4 maanden de nummerplaat
aangetekend over maken aan FOD MOBILITEIT en VERVOER - Dienst van het
wegverkeer DIV - Vooruitgangstraat 56 te 1210 BRUSSEL.
11. ABONNEMENTEN: stopzetten of op uw naam plaatsen • Kranten,
tijdschriften, lidgelden verenigingen
12. PREMIE AANVRAGEN ^ van sommige instellingen, verzekeringen en / of
verenigingen heeft men recht op een premie ^ aanvragen
13. KREDIETKAARTEN ^ op uw naam plaatsen of stopzetten
(Bv: Happydayskaart - Carrefourkaart - Makrokaart, enz)
14. TELEFOON - GSM - INTERNET aansluitingen ^ op uw naam plaatsen ( kan
eventueel bijkomende kosten met zich meebrengen)
Telefoon: .....................................................................................................
GSM:…………………………………………………………………………………………
Internet
•

