
 

 
 

 

1 

Brussel, 30 januari 2019 

Een klare kijk op de administratieve procedure voor het aanvullend pensioen na 

overlijden.   

We krijgen heel wat vragen over wat er gebeurt met iemands aanvullend pensioen indien die 

persoon overlijdt.  

 Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioen als ik sterf vóór mijn pensioen?  Krijgen 

mijn partner of mijn kinderen daar iets van? 

 
 Hoe kan ik te weten komen of mijn overleden partner een aanvullend pensioen had en of 

ik nu recht heb op een overlijdensdekking?  

 
 Mijn moeder is overleden, moet ik de pensioeninstelling die haar aanvullend pensioen 

beheert op de hoogte brengen? 

 

Wie wat krijgt, wordt hoofdzakelijk bepaald door het pensioenreglement. Daar heeft Sigedis geen 
vat op. Maar Sigedis ondersteunt mensen wel in hun zoektocht naar informatie over aanvullende 
pensioenen. En we helpen mee garanderen dat wat moet uitbetaald worden ook correct wordt 
uitbetaald bij pensionering of overlijden.  
 
We overlopen even wat we doen: 

 
1. Informatie voor de aangeslotene 

 
Iedereen die zich afvraagt hoe het zit met zijn aanvullend pensioen, kan terecht op 
mypension.be. Hier kan je nagaan of je later een aanvullend pensioen zal krijgen, tijdens welke 
job(s) je iets hebt opgebouwd, bij welke verzekeraar of pensioenfonds die rechten zitten en 
hoeveel je zal krijgen.  
 
Je kan er ook zien wat er met je aanvullend pensioen gebeurt als je zou sterven vóór je 
pensioen. Want vaak voorziet een pensioenplan ook een overlijdensdekking en dan krijgen je 
begunstigden (bijvoorbeeld je partner of kinderen) een bedrag uitbetaald. Check in 
mypension.be of je een overlijdensdekking hebt en welk bedrag aan je begunstigden kan 
worden uitbetaald bij overlijden. 
 
Mypension.be => homepagina (pensioenreserve en overlijdensdekking)  
 

https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx
https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx
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We houden mensen ook actief en regelmatig op de hoogte over hun aanvullende pensioen. 
Sigedis stuurt jaarlijks naar alle mensen met een openstaande aanvullende pensioenrekening 
een stand van zaken van hun aanvullend pensioendossier via eBox en via mypension.be. Zo 
kregen 3.732.595 werknemers en zelfstandigen een overzicht van de waarde van hun 
aanvullend pensioen op 1 januari 2018 in hun eBox. Mensen die hun e-mailadres 
registreerden, krijgen bovendien een bericht van deze update op hun persoonlijk e-mailadres. 
In 2019 bereikten we bijna 600.000 aangeslotenen op deze manier.  

 
 
 
 
 
 

https://www.mysocialsecurity.be/nl/index.html
https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx
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2. Informatie voor de nabestaanden 

 
Maar stel dat je partner overleden is en je niet weet of hij of zij een aanvullend pensioen had?  
 
Nabestaanden kunnen momenteel niet via mypension.be nagaan of zij begunstigde zijn van 
een overlijdensdekking.  
 

 Via mypension.be kan je enkel je eigen pensioendossier bekijken, dit zijn de 

aanvullende pensioenrechten die je zelf opbouwde, maar niet de pensioenen waarop 

je eventueel recht kan hebben na het overlijden van iemand anders (bijvoorbeeld je 

partner of een ouder). 

 
 Momenteel is het nog niet mogelijk om een mandaat – een toegangsrecht – te geven 

aan iemand anders zodat die online toegang krijgt tot je persoonlijk online dossier. 

Maar Sigedis werkt aan een oplossing hiervoor. Wanneer die er is, kunnen partners 

(of andere personen) elkaar toegang geven tot elkaars pensioenoverzicht. 

 
 Als je je persoonlijke pensioengegevens ondertussen ook al wil delen met anderen, 

dan moet je je gegevens downloaden (en eventueel afprinten). Je  kan een specifieke 

detailfiche downloaden of je volledig dossier. Zo kan je je naasten op de hoogte houden 

van de rechten die je eventueel voor hen opbouwt.  
 
Maar wat indien je partner voor zijn overlijden geen informatie heeft gegeven over zijn 
aanvullend pensioen? Omdat er voor de nabestaanden zelf een behoefte, en zelfs een recht op 
informatie kan bestaan, werkte Sigedis - met de goedkeuring van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie) - een procedure uit. Die 
voorziet dat nabestaanden in bepaalde gevallen informatie kunnen krijgen over het 
aanvullend pensioen van de overledene. Het zijn enkel de wettelijke erfgenamen (zoals 
vermeld in het attest van erfopvolging) die de informatie kunnen opvragen bij Sigedis. De 
procedure is beschikbaar op db2p.be via het menu ‘burger’. 
 
 

3. Informatie voor de pensioeninstelling 

 
Sigedis bezorgt aan verzekeraars en pensioenfondsen actuele informatie over al hun 
aangeslotenen (actief en slapend). We verwittigen de pensioeninstelling niet enkel wanneer 
een aangeslotene verhuist of op pensioen gaat, maar ook wanneer hij sterft. Zo is de 
pensioeninstelling op de hoogte en kan de procedure tot uitbetaling van de 
overlijdensdekking worden opgestart volgens de modaliteiten en voorwaarden voorzien in 
het pensioenreglement. We werken momenteel ook aan een oplossing om het voor de 
pensioeninstellingen mogelijk te maken de nabestaanden (en hun contactgegevens) op te 
zoeken. 

 
Voor verdere informatie over aanvullende pensioenen en overlijden, kan je terecht op fsma.be. 
 
mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis. 
 
Het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ wordt verzorgd door Sigedis. De informatie komt uit DB2P, 

de databank waarin gegevens over alle aanvullende pensioenen worden  gecentraliseerd. 

https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx
https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Paginas/default.aspx
http://db2p.be/nl/werknemer
http://www.db2p.be/fr/werknemer
http://db2p.be/nl/werknemer
https://www.fsma.be/nl/j-overlijden
http://mypension.be/
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CONTACTGEGEVENS VOOR DE PERS  
Sigedis 
Communicatiedienst Sigedis  
T: 02 791 50 16 
M: communication@sigedis.fgov.be 
 
 
 
 
 
 

 

 
Op zoek naar een duidelijke uitleg over 
wat een aanvullend pensioen is?  
Ons filmpje legt het u uit in een paar 
minuten. 
 

 
 
 

 
 

 

https://youtu.be/zbj7915hrpI

