Mod. 83

AANVRAAG ACHTERSTALLEN OVERLIJDEN
Datum van de ontvangst van de aanvraag door de Federale Pensioendienst

EERSTE DEEL (in te vullen door de aanvrager)
1 DE OVERLEDENE
Naam en voornamen

Overleden op
Nationaal nummer
Adres

Verbleef de gerechtigde op het ogenblik van zijn overlijden in een ziekenhuis / in een bejaardentehuis?
(1)
JA
NEEN
Indien ja, sedert:
2 DE AANVRAGER
Naam en voornamen

Nationaal nummer
Adres

verzoekt om uitbetaling van de achterstallige bedragen die de overledene niet meer heeft kunnen ontvangen
Verwantschapsgraad met de
overledene
Indien een beslissing na het overlijden werd betekend:
Aard van de uitkering(en)
Datum van betekening
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3 REDEN VAN DE AANVRAAG
Mijn aanvraag steunt op het feit dat

(1)

:

de overleden gerechtigde met mij samenwoonde;
ik de hospitalisatie- / verplegingskosten van de overledene heb betaald;
ik de begrafeniskosten heb betaald.
Ik voeg een kopie bij van de voldane facturen als bijlage.
4 ANDERE RECHTVERKRIJGENDEN
● Vervullen andere personen dezelfde voorwaarden om de achterstallen overlijden te genieten?
(1)
JA
NEEN
● Zo ja, dan voeg ik de nodige volmachten bij deze aanvraag.
5 WIJZE VAN BETALING
Ik verkies dat de achterstallen me betaald worden

(1)

:

door storting op mijn rekening
per postassignatie
Ik verklaar op mijn erewoord dat de hierboven verstrekte inlichtingen juist zijn.
Te
Handtekening (van de aanvrager)

op

TWEEDE DEEL
Inlichtingen te verstrekken door de gemeentelijke administratie.
1 Woonde op het ogenblik van het overlijden iemand samen met de overledene?

JA

2 Indien ja:
Naam en voornamen
Nationaal nummer
Huidig adres

Verwantschapsgraad met de
overledene
De burgemeester (of zijn afgevaardigde) bevestigt de juistheid van de verstrekte inlichtingen.
Te
Stempel van de gemeente

(1) Vak aankruisen
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op
Handtekening

NEEN (1)

Model 83 - Info

Federale Pensioendienst - Zuidertoren - Europaesplanade 1 - 1060 Brussel

ACHTERSTALLEN OVERLIJDEN: ENKELE NUTTIGE INLICHTINGEN
Er zijn “achterstallen overlijden” indien één der volgende uitkeringen betaald door de FPD niet werden
vereffend aan de overleden gerechtigde : pensioenen en renten in de sector der werknemers, pensioenen in
de sector der zelfstandigen, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de inkomensgarantie voor ouderen
en bepaalde tegemoetkomingen aan gehandicapten.
Hierna vindt u de antwoorden op de meest voorkomende vragen over “achterstallen overlijden”.
Voor de betaling van de achterstallen overlijden van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gelden echter
afwijkende bepalingen (zie punt 9).
Wie heeft recht op achterstallen?
De vervallen “achterstallen overlijden” die niet aan de overleden gerechtigde werden uitgekeerd, zijn, in
de volgende orde, betaalbaar aan :
1.1 de echtgenoot met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden;
1.2 de kinderen met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden;
1.3 de moeder en de vader met wie de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden
(enkel voor tegemoetkomingen aan gehandicapten);
1.4 iedere andere persoon die met de gerechtigde samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden;
1.5 de persoon die de verplegingskosten heeft betaald;
1.6 de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.
Indien er in dezelfde categorie verscheidene rechthebbenden zijn, moet één van hen bij volmacht worden
aangeduid om de achterstallen overlijden te ontvangen.
1

2

Is het bedrag voor de maand van overlijden betaalbaar?
Dit maandbedrag is altijd ambtshalve betaalbaar aan de langstlevende samenwonende echtgenoot. Als
er geen langstlevende samenwonende echtgenoot is, wordt de uitkering voor de maand van overlijden
enkel betaald aan de rechthebbende voor zover de gepensioneerde nog leefde:
● op de uitgiftedatum van de postassignatie;
● op de uitvoeringsdatum van de overschrijving.

3

Zijn de niet vereffende bedragen voorafgaand aan de maand van overlijden, betaalbaar?
Ja, ze zijn betaalbaar in de volgorde vermeld onder 1.

4

In welke gevallen moet men een aanvraag indienen?
Dit hangt af van de categorie van rechthebbende waartoe men behoort (zie punt 1)
De echtgenoot, de kinderen en de ouders (deze laatsten voor tegemoetkomingen aan gehandicapten)
die officieel op hetzelfde adres als de overleden gerechtigde woonden, hoeven geen aanvraag in te
dienen. De beschikbare achterstallen overlijden zijn ambtshalve betaalbaar.
Alle andere rechthebbenden moeten een aanvraagformulier (model 83) invullen, dat beschikbaar is bij
elk gemeentebestuur (zie punt 5 en punt 6)
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5

Waar moet men de aanvraag indienen?
Het ingevulde formulier (model 83) wordt naar de FPD gestuurd. De burgemeester van de gemeente
waar de overledene officieel woonde, bevestigt de juistheid van de gegevens.

6

Wanneer de aanvraag indienen?
Hij moet worden ingediend binnen de zes maanden. Die termijn begint op:
● de datum van overlijden OF
● de verzendingsdatum van een beslissing indien die na het overlijden werd verzonden.

7

Welke documenten moet men bijvoegen?
De betaalde facturen inzake de verplegings- of begrafeniskosten (of kopieën ervan) indien de aanvraag
op die basis werd ingediend (zie punt 1 categorieën 5 en 6).

8

Wat is de betalingswijze van de achterstallen?
U hebt de keuze tussen de betaling:
● door overschrijving op een post- of bankrekening;
● met een postassignatie.

9

En wat de IGO betreft?
De "achterstallen overlijden" inzake de IGO zijn uitsluitend op aanvraag en in de volgende orde
betaalbaar aan de persoon die:
9.1 de begrafeniskosten heeft betaald;
9.2 de verplegingskosten heeft betaald.
Het ingevulde formulier (model 83) wordt, samen met de bewijsstukken, binnen de zes maanden naar
de FPD (Zuidertoren) gestuurd. Deze termijn begint op
● de datum van overlijden OF
● de verzendingsdatum van een beslissing indien die na het overlijden werd verzonden.
Wanneer er verscheidene rechthebbenden zijn, moet één van hen bij volmacht worden aangeduid om
de achterstallen overlijden te ontvangen.

10

Diversen
● De wetgeving voorziet geen begrafenisvergoeding ten laste van de FPD
● Het pensioen wordt altijd betaald voor de lopende maand, en NIET na vervallen termijn.
● Het betaalbare vakantiegeld is altijd begrepen in het bedrag van de maand mei; indien dit laatste
verschuldigd is als achterstallen overlijden, bevat het dus ook het vakantiegeld.
● Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
België
Tel. : + 32 78 15 1765
Fax. : 02 529 21 91
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