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Overlevingspensioen
Het overlevingspensioen is een pensioen voor weduwen en weduwnaars van een al dan niet gepensioneerde werknemer. Dit pensioen wordt berekend op basis van
de prestaties als werknemer van je overleden huwelijkspartner.

Voorwaarden
 je overleden partner werkte als werknemer;
 je hebt minstens de leeftijd van 45 jaar bereikt; deze voorwaarde vervalt als je een kind ten laste hebt en/of als je ten minste 66% arbeidsongeschikt bent.
 Je huwelijk heeft minstens één jaar geduurd op het ogenblik van overlijden,
behalve:
 Als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
 Als er een kind geboren is uit dit huwelijk
 Als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.
 je bent niet hertrouwd.
Indien je niet (meer) aan alle voorwaarden voldoet, heb je mogelijk nog recht op een tijdelijk of voortgezet overlevingspensioen.

Procedure
Je kan je pensioenaanvraag doen bij de volgende diensten:
 Als werknemer of zelfstandige:
 Maak een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst
Maak een afspraak (https://wb-hechteleksel.be.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/index.html#/preselect/services/26ec4ef58012cabf250b726b9937d94c3b6dfd89dd28e7b65c1555244516eb43)
Beperk je contacten. Kom alleen naar het gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak, kom alleen en kom op tijd.

Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we samen veilig vooruit.
 Rijksdienst voor Pensioenen - Hasselt (http://www.onprvp.fgov.be/)
 Rijksdienst voor Sociale Verzekering voor Zelfstandigen (http://www.rsvz.be/)
 Online via MyPension (http://www.pensioenaanvraag.be/) (ook pensioenberekening)
 Als ambtenaar: bij je werkgever

Meebrengen
Identiteitskaart met code

 Contactinformatie
Sociale dienst (/welzijn/sociale-dienst)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

Lees m

 011 89 12 12
Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen gesloten

Alle informatie (/welzijn/sociale-dienst)
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