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Grondwettelijk Hof, arrest nr. 117/2022 van 29 september 2022 

 

 

Overlevingspensioenen – Overgangsuitkering  Langstlevende echtgenoot – Beperkte 

toekenningsperiode – Gezinslast – Risico tot kwetsbare situatie 

 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over het 

overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot.  

 

Twee wetten, de ene van 5 mei 2014 en de andere van 10 augustus 2015, hebben het stelsel van 

het pensioen voor de langstlevende echtgenoot gewijzigd. Deze wetten voorzagen in (1) een 

geleidelijke verhoging van de vereiste leeftijd van 45 tot 50 jaar om een overlevingspensioen 

te ontvangen, (2) de afschaffing van de afwijking van deze leeftijdsvoorwaarde voor de 

langstlevende echtgenoot met kinderen ten laste en (3) een "overgangsuitkering" gedurende 12 

maanden (indien de langstlevende echtgenoot geen kinderen ten laste heeft) of 24 maanden 

(indien de langstlevende echtgenoot één of meer kinderen ten laste heeft, ongeacht hun leeftijd).  

 

Het Grondwettelijk Hof heeft verschillende prejudiciële vragen ontvangen van het Arbeidshof 

en de Arbeidsrechtbank van Luik over deze wettelijke regeling. Weduwen met één of meer 

kinderen ten laste hadden zich tot de rechters gewend om de beslissingen van de federale 

pensioendienst aan te vechten die hen een overgangsuitkering voor een periode van slechts 24 

maanden toekenden in plaats van een overlevingspensioen.  

 

Het interessantste deel van het arrest betreft deze overgangsuitkering en de in de tijd beperkte 

toekenning ervan.  

 

Het Hof oordeelt dat de doelstelling van de wetgever om de langstlevende echtgenoot aan te 

moedigen om te blijven werken terwijl hij of zij nog de arbeidsleeftijd heeft, en zo een 

arbeidsval te vermijden, zeker legitiem is. De wettelijke regeling van de overgangsuitkering 

geldt echter ook voor personen die gezinslasten hebben en die zich na afloop van de 

overgangsperiode van 24 maanden in een precaire situatie kunnen bevinden (die de toekenning 

van een overlevingspensioen juist wilde vermijden...), wanneer deze personen geen werk en 

gezinslasten kunnen combineren. Bovendien gaat het voornamelijk om vrouwen die vóór het 

overlijden van hun echtgenoot niet of minder uren werkten. 

 

Daarom oordeelt het Hof dat ten aanzien van deze personen, die een reëel risico lopen om in 

een onzekere situatie terecht te komen, de beperking van de duur van de toekenning van de 

tijdelijke overgangsuitkering tot 24 maanden, ongeacht de leeftijd van het kind, in strijd is met 

de Grondwet. 


