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EDITO 

 
 

 

Lieve vrienden, 
 

De dagen zijn al heel wat korter geworden , het winteruur is terug 
ingesteld, het is  vroeg donker … 
Stilaan kijken we uit naar de feestdagen: sinterklaas, Kerstmis, 
Nieuwjaar. 
Allemaal familiefeesten, waar we als gezin zoveel mogelijk trachten 
samen te zijn, samen te vieren en gezelligheid te creëren. Maar voor 
ieder van ons blijft altijd die lege plaats … 
 
Als de partner nog niet zo lang geleden weggevallen is dan bestaat 
het risico dat we ons met de eindejaarsfeesten wat gaan wentelen in 
ons alleen-zijn, onze eenzaamheid ….  . Sommigen van ons vertalen 
het als “die feestdagen, dat hoeft voor mij niet meer”. Laat ons toch 
proberen er zo zinvol mogelijk mee om te gaan zodat het ook een 
groei-moment kan zijn voor onszelf, onze familie en verdere omge-
ving. Laat ons neerslachtigheid ombuigen naar een vorm van positi-
visme, dan kunnen we binnenkort SAMEN VIEREN! 
 
Laat ons in deze periode ook even stilstaan bij onze medemensen die 
het niet zo goed getroffen hebben in het leven en daarom misschien 
ook niet veel te vieren hebben: gezinnen in armoede, gezinnen met 
een terminaal zieke in huis, vluchtelingen die alles achterlieten om 
oorlog te ontvluchten, familie die moet omgaan met een groot ver-
lies, gezinnen die geconfronteerd worden met werkloosheid … 
 
We weten het allen: aandacht geven, mee-leven en mee-delen is beter 
dan wat dan ook te moeten ontvangen. 
Laat deze kerstgedachte de komende periode een aandachtspunt zijn 
voor ons allemaal, ook in de WW. Dan kunnen we elkaar een zalig 
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toewensen!                       
 

Frieda 
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OVERGANGSUITKERING  
OVERLEVINGSPENSIOEN 

 
 

 

Enkel wie al een jaar gehuwd is 
 
Momenteel komt enkel de langstlevende partner bij gehuwden in 
aanmerking voor het overlevingspensioen. En je moet minstens één 
jaar getrouwd zijn om er aanspraak op te kunnen maken. Tenzij je 
samen een kind hebt – geboren binnen de 300 dagen na het overlij-
den van de partner -, er een kind was waarvoor één van beiden kin-
derbijslag ontving, of de partner overleden is door een ongeval of 
beroepsziekte. 
Als een periode van wettelijke samenwoning onmiddellijk aan het 
huwelijk voorafgaat, telt die ook mee om aan de voorwaarden te vol-
doen. 
 

Minstens 47 jaar zijn 
 
Vroeger kon je een overlevingspensioen krijgen 
als je zelf minstens 45 jaar was op het moment 
dat je partner overleed. Sinds 2015 schuift de 
minimumleeftijd geleidelijk op. Voor 2019 ligt 
de grens op 47 jaar (zie tabel op bladzijde 4).  
Wie al een overlevingspensioen ontving op basis van de vroegere 
wetgeving (overlijdens van voor 31 december 2014) blijft dat 
recht behouden. 
 
Ben je jonger dan de minimumleeftijd, dan krijg je geen overlevings-
pensioen, maar wel een tijdelijke overgangsuitkering als je voldoet 
aan de huwelijksvoorwaarde. Was je minder dan één jaar gehuwd, 
dan krijg je dus evenmin een overgangsuitkering, tenzij je kind(eren) 
ten laste hebt. 
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OVERGANGSUITKERING  
OVERLEVINGSPENSIOEN 

 
 

 

Geen overlevingspensioen, wel overgangsuitkering 
 

Indien je als overlevende partner te 
jong bent voor een overlevingspensi-
oen, dan kan je een uitkering krijgen 
gedurende 12 maanden als je geen 
kinderen ten laste hebt of 24 maanden 
met kinderlast. Die overgangsuitke-
ring wordt berekend op basis van de 

loopbaan van de overleden partner. Het is hetzelfde bedrag als het 
overlevingspensioen. 
Bedoeling van deze maatregel is jonge weduwen en weduwnaars 
(terug) naar werk te leiden en zo zelf pensioenrechten op te bouwen. 
Na die periode van 12 of 24 maanden met een overgangsuitkering 
(betaald door de pensioendienst), is er geen vangnet meer en moet je 
zelf terug aan het werk. Vind je na die 12 of 24 maanden geen werk, 
dan kom je automatisch in aanmerking voor een werkloosheidsuitke-
ring, zonder wachtperiode. 
Je hebt wel recht op een overlevingspensioen zodra je zelf de wette-
lijke pensioenleeftijd bereikt of vanaf het moment dat je vervroegd 
met pensioen kan. 
 
Bijverdienen mag 
 
Voldoe je aan de voorwaarden voor het overlevingspensioen, dan 
mag je zelf nog werken, maar het loon dat je mag verdienen is be-
grensd. Hoeveel je mag verdienen hangt af van jouw gezinssituatie: 
heb je nog kinderen ten laste, dan ligt het bedrag hoger dan wanneer 
die er niet zijn. Die bedragen vind op de volgende bladzijde. 
Krijg je een overgangsuitkering, dan mag je die onbeperkt cumuleren 
met je loon. 
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OVERGANGSUITKERING  
OVERLEVINGSPENSIOEN 

 
 

 

De aanvraag 
 
Was je overleden partner al met pensioen, dan moet je het overle-
vingspensioen niet zelf aanvragen. Was dat niet het geval, dan moet 
je een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst of een Pen-
sioenpunt, of via www.pensioendienst.fgov.be. 
Je kan ook online een aanvraag doen via www.pensioen-aanraag.be. 
Je aanvraag voor een overlevingspensioen geldt als aanvraag voor 
een overgangsuitkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Overlevingspensioen of overgangsuitkering? 
 
Tot 2014 was de minimumleeftijd om een overlevingspensioen te 
krijgen 45 jaar. Deze minimumleeftijd wordt jaar na jaar ver-
hoogd (tot 55 jaar in 2030). Wie niet aan de minimumleeftijd vol-
doet op het moment dat zijn/haar partner overlijdt, kan een over-
gangsuitkering krijgen. 
 
Echtgeno(o)t(e) Leeftijd waarop partner 
overleden in  een overlevingspensioen kan krijgen 
2015   45 jaar 
2016   45,5 jaar 
2017   46 jaar 
2018   46,5 jaar 
2019   47 jaar 
2020   47,5 jaar 
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OVERGANGSUITKERING  
OVERLEVINGSPENSIOEN 

 
 

 
Zoveel mag u bijverdienen in 2019: 
 
  

- 65 j. 

- 65 j. en 
enkel 

overlevings-
pensioen 

+ 65 j.  
en enkel  

overlevings-
pensioen 

+ 65 j.  
 en enkel 

rust- 
pensioen 

Werknemer, 
ambt of 
mandaat 

Zonder 
kinderlast 

8 172 19 027 23 604 
Geen 

beperking 
Met 

kinderlast 
12 258 23 784 28 712 

Geen 
beperking 

Zelfstandige 
(of gemend: 

Werknemer en 
Zelfstandige) 

Zonder 
kinderlast 

6 538 15 222 18 883 
Geen 

beperking 
Met 

kinderlast 
9 807 19 027 22 969 

Geen 
beperking 

 

En ook nog dit… 
 
Bij een overschrijding met een percentage 
kleiner dan 100% wordt datzelfde percentage 
van het wettelijk pensioen ingehouden. (Als u 
bijvoorbeeld gedurende een jaar 10% meer 
bijverdient, dan moet je 10% van uw pensioen 
terug betalen in het daaropvolgend jaar) 
 
Bedraagt de overschrijding echter meer dan 
100% dan valt uw hele pensioen voor dat 
jaar weg (vroeger gold dit al vanaf 15%). 
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Ja 1 jaar  
getrouwd 

WANNEER HEB JE RECHT OP EEN 
OVERLEVINGSPENSIOEN 

OVERGANGSUITKERING? 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ben je 47 jaar 
op het moment 
dat je partner 

overlijdt? 
(in 2019) 

Neen 1 jaar  
getrouwd 

Ja 

Ja 

Neen 

Neen 

Kind 
ten laste 

Kind 
ten laste 

Kind 
ten laste 

Geen kind 
ten laste 

Geen kind 
ten laste 

Geen kind 
ten laste 

OVERLEVINGS-
PENSIOEN 

OVERLEVINGS-
PENSIOEN 

NIETS 

OVERGANGS- 
UITKERING 
24 MAANDEN 

OVERGANGS- 
UITKERING 
12 MAANDEN 

OVERGANGS- 
UITKERING 
24 MAANDEN 

NIETS 

PS. Nuttig om weten: Zitdagen in je gemeente. Ongeveer de 
helft van de Belgische gemeenten organiseert zitdagen van de 
pensioendienst, waar je terecht kan met je vragen en papierwinkel. 
 

Zitdagen in de gewestelijke kantoren. De pensioendienst orga-
niseert zelf zitdagen in 15 gewestelijke kantoren. Kijk op  
www.pensioenzitdagen.be.  
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Woordeloos… 
 
Hier sta ik weer,  
onwennig als een kind. 
Net als ieder jaar, breng ik 
weer bloemen naar je graf. 
En ja, ik weet het wel 
dat dit tegen je principe is. 
Maar toch doe ik het, 
iedere keer opnieuw. 
 
Ik leg de bloemen 
zachtjes neer. 
Ik praat met jou 
woordeloos… 
Jij antwoordt evenzo. 
En toch hoor ik jouw stem, 
jij bent zo heel dichtbij. 
Ik slik en veeg snel 
mijn ontroering weg. 
 
Hier ga ik weer, 
geruisloos heen. 
Het piepend hek 
verbreekt de band. 
Mijn hart 
verbijt de pijn. 
 
Cam. 

 
(Bron: Christine De Vos – WW Vlaamse Ardennen) 
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Ma of pa heeft een nieuwe partner 

 
 

 
Een vader of moeder van 70 die trots een nieuwe partner voor-
stelt, het gebeurt steeds vaker. En het is niet omdat de kinderen 
al lang het huis uit zijn en een eigen gezin draaiende houden, dat 
zij die nieuwe relatie meteen omarmen. 

Je zou dan verwachten dat die volwas-
sen kinderen - die zelf volop aan een 
leven aan het bouwen zijn - ma of pa, na 
het wegvallen van hun partner, alle ge-
luk toewensen met een nieuwe liefde. 
Maar dat is niet altijd het geval. "Zeker 

in het begin zie je dat heel wat kinderen die nieuwe partner met een 
zekere argwaan benaderen", zegt Luc Van de Ven, klinisch oude-
renpsycholoog, Universitair psychiatrisch centrum, KU Leuven. 
"Kinderen, of ze nu jong zijn of volwassen, hebben een loyauteit naar 
hun beide ouders. Wanneer ze hun ouder zien met een nieuwe part-
ner worden ze opnieuw geconfronteerd met het overlijden van de 
andere ouder, die ook op hen een impact heeft gehad. Die geschiede-
nis alleen al, maakt dat er altijd wat frictie zal zijn tussen de kin-
deren en de nieuwe partner van moeder of vader." 

“Meestal ebt die argwaan na verloop van tijd weg” 
 
Soms spelen nog andere, erg persoonlijke zaken een rol, die verschil-
len van gezin tot gezin. En uiteraard klopt er ook iets van het cliché 
dat kinderen hun erfenis niet graag zien verdwijnen in de handen van 
het nieuwe lief van ma of pa. Luc Van de Ven: "Zeker bij een over-
lijden van een van de ouders zie je dat de kinderen het gezinspatri-
monium, de centen, willen beschermen. Want dat geld is niet alleen 
van de achtergebleven ouder, maar van de hele clan. Anders ver-
taald: van de kinderen. Je maakt het voor iedereen gemakkelijker om 
die financiën goed te regelen."  
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Ma of pa heeft een nieuwe partner 

 
 

 
Vaak zie je ook dat volwassen kinderen hun ouder willen bescher-
men. Net zoals ze het lief van hun zoon of dochter screenen, doen ze 
dat ook met de nieuwe partner van hun ouder. "We noemen dat om-
gekeerd ouderschap", zegt Luc Van de Ven. "Ze willen niet dat hun 
moeder of vader nog eens gekwetst wordt. Ze willen de drijfveer ken-
nen van die nieuwe partner. Zal hij of zij wel goed voor mama of 
papa zorgen wanneer die ziek wordt? Ze willen garanties van trouw, 
van engagement." Meestal ebt die argwaan na verloop van tijd weg. 
Maar daarvoor is geduld nodig en openheid naar elkaar toe. 

Gelukkig is het niet enkel kommer en kwel. "Soms zijn het net de 
kinderen die hun ouders naar ons toe sturen", bekent Rika Ponnet. 
Ook Luc Van de Ven ontmoet geregeld kinderen die de nieuwe rela-
tie van moeder of vader toejuichen. "Stel dat een moeder altijd ge-
bukt is gegaan onder de tirannie van de vader. Na zijn overlijden 
zien ze haar openbloeien en een nieuwe man ontdekken.  
Die zal in eerste instantie ook tegen het licht worden gehouden, om 
te zien of hij niet van hetzelfde laken een broek is. Maar als ze zien 
hoe gelukkig hun moeder is, zullen ze hem snel aanvaarden." 

Geen sprookje 

Er zijn zaken die het introduceren van de nieuwe 
partner in de familie wat kunnen vergemakkelij-
ken. Eerst en vooral mag het verliefde stel niet 
verwachten dat de kinderen meteen hoera roepen 
wanneer ze hun nieuwe liefde voorstellen. "Je 
moet geduld hebben en niet willen dat bij het eer-

ste feestje samen, alles plezant is. Heb begrip voor de voorzichtig-
heid of zelfs de achterdocht van de kinderen. Dring je als nieuwko-
mer niet op en geef je partner alle vrijheid om de kinderen te ont-
moeten", raadt Luc Van de Ven aan.  
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Ma of pa heeft een nieuwe partner 

 
 

 
Anderzijds moeten kinderen ook accepteren dat hun ouder in staat is 
om een volwassen keuze te maken. "Het feit dat je bezorgd bent om 
je ouder, maakt dat je de dingen niet altijd vertrouwt. Maar wan-
trouwen helpt je vaak niet vooruit. Soms zeg je beter: ma, pa, ga er-
voor, want het is jouw keuze." 
 

“Zestigers voelen snel aan of ze met iemand verder  willen” 
 

Zestigers die een romantische klik voelen, laten er doorgaans niet te 
veel gras over groeien. Ze voelen snel aan of ze met iemand verder 
willen. "Hoe natuurlijker je het contact met de kinderen laat verlo-
pen, hoe beter. Als je je partner snel introduceert, geef je hem de 
plaats die hem toekomt. Hoe langer je wacht om erover te praten met 
je kinderen, hoe ongemakkelijker het wordt", ervaart Rika Ponnet. 
"Ga er wel van uit dat de reactie van je kinderen niet altijd positief 
zal zijn.  
Maar als jij standvastig bent over die nieuwe relatie, geef je kinderen 
ook minder ruimte om zich tussen jullie in te manoeuvreren. En als je 
partner het gevoel heeft dat je voor hem of haar kiest, zal die ook 
meer openstaan voor je kinderen." 

Wat als die nieuwe partner écht niet 
deugd, als je het gevoel hebt dat jouw 
ouder ongelukkig wordt van de relatie? 
"Als je een goede ouder-kindrelatie 
hebt, dan kan je dit bespreken met el-

kaar. Als kind heb je het recht, en misschien zelfs de plicht, om je 
bezorgdheid te uiten onder vier ogen. Al zijn dat geen gemakkelijke 
gesprekken", weet Luc Van de Ven. "Je doet niemand kwaad door te 
zeggen: mama, ik ben bezorgd. Waarmee je niet zegt dat ze de relatie 
moet stopzetten. Dat is haar eigen keuze." 

Ellie Maerevoet 
(Bron: Plusmagazine) 
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Wat mag ik zelf beslissen over mijn  
nalatenschap? 

 
 

 
Sommige erfgenamen zijn beschermd en kan je niet onterven. 
Over wie gaat het en hoeveel krijgen ze? 

 
Je kinderen kan je niet onterven. Zij zijn be-
schermde erfgenamen, en er zal altijd een deel 
van je nalatenschap naar hen gaan. De hervor-
ming van het erfrecht heeft hier wel een belang-
rijke verandering aangebracht. Vroeger was het 
‘reservataire deel’ van de nalatenschap dat naar 
je kinderen ging afhankelijk van het aantal kin-

deren dat je had. Eén kind erfde sowieso de helft, twee kinderen kre-
gen elk 1/3 en vanaf drie kinderen was hun voorbehouden deel be-
perkt tot ¼. Daarvoor had het deel waarover je vrij kon beschikken 
ook telkens een andere omvang. Nu is dat niet meer het geval. In het 
nieuwe erfrecht heb je als erflater altijd de vrije beschikking over de 
helft van je vermogen. Dat biedt meer ruimte om je nalatenschap te 
boetseren naar je eigen wensen, en bijvoorbeeld ook stiefkinderen 
mee te laten delen in wat je nalaat. 

Zijn er nog andere beschermde erfgenamen? Ja, de langstlevende 
echtgenoot/echtgenote zal ook minstens het vruchtgebruik op de helft 
van de nalatenschap of op de gezinswoning erven. Sinds de hervor-
ming van het erfrecht is het ook mogelijk om de langstlevende te 
schrappen uit je nalatenschap met zijn/haar toestemming én als er 
kinderen uit een vorige relatie zijn. 

Vóór de hervorming waren ook de ouders beschermde erfgenamen 
als de erflater geen afstammelingen had. Deze ouderlijke reserve is 
nu afgeschaft. 

(Bron: Magazine voor GROOTouders – juni 2019) 
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Provinciaal nieuws 
 

 
 
 
Waar?  ZEDELGEM - “Salons Denotter”, Torhoutsest. 76 
 

Wat?  12.00 u. Welkom, aperitief met wachtbordje 
  12.30 u. Feestmaal (soep, hoofd- 
   gerecht, dessert,  
   koffie + dranken) 
  15.00 u. dans  
 

Prijs?  50 euro. 
 

Inschrijven? Bij eigen bestuur vóór 20 februari  
 

 
 
 

Freddy Jacobs overleed 
onverwacht 

op 19 sept. 2019. 

Sedert 2008 was hij lid van de Raad van Bestuur van de WW 
namens de provincie Limburg. 
 

We zullen Freddy missen…. 

WEST-VLAANDEREN - ZONDAG 1 MAART 2020 
vanaf 12 u. - SMAKELIJK SAMENZIJN 

LIMBURG 
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Prettige 

         feestdagen 

 

Gelukkig 

          Nieuwjaar 

LIDGELD 2020 SLECHTS 25 EURO!! 
 
Zeg nu eens zelf: welke vereniging biedt je zoveel ontmoe-
tingskansen met lotgenoten, geeft correcte informatie, voelt 
met je mee?... 
Voor die 25 euro ben je verzekerd tijdens de activiteiten, 
krijg je regelmatig het plaatselijke ledenblad en drie maal 
per jaar het nationale tijdschrift. 
We vertrouwen erop dat de bijna 1100 leden opnieuw bij 
de grote WW-familie zullen aansluiten. Hiervoor kan je 
terecht bij je eigen bestuur (zie adressen in de midden-      
katern). 
Op die manier komt geen onderbreking in de verzending 
van het plaatselijke en nationale tijdschrift. 
Je bent meteen ook tegen ongevallen verzekerd. 
 

Het nationaal bestuur. 
 



 
 

 

 

Elke dag opnieuw 

 

bewijst de 

 

Vereniging 

 

voor 

 

Weduwen en Weduwnaars 

 

de noodzaak 

 

van haar 

 

bestaan... 


