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VU: Pascale Lambin, Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel • Wettelijk depot: D/2023/14.014/05 

Fedris beoogt met deze brochure de toegang van het publiek tot de beroepsziektewetgeving te 

vergemakkelijken. Het is de bedoeling dat deze informatie regelmatig bijgewerkt wordt en juist is. 

De inhoud van deze brochure verbindt Fedris niet. De informatie is enkel van algemene aard en betreft 

geen specifieke toestand van een fysieke of rechtspersoon. 
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Inleiding 
 

U diende bij Fedris een aanvraag in om de schadevergoeding te verkrijgen waarop de nabestaanden 

van een ten gevolge van een beroepsziekte overleden persoon aanspraak kunnen maken.  

 

Het onderzoek van uw aanvraag is nu beëindigd en Fedris heeft u een beslissing toegezonden. Lees 

die beslissing aandachtig. Er staat in vermeld op welke voordelen u recht hebt. 

 

Als u sommige zaken niet goed verstaat, aarzel dan niet en vraag ons uitleg! 

 

I. U schrijft ons, u telefoneert, u komt ons opzoeken 
 
A. Adressen 

 
Brussel 

Sterrenkundelaan 1 

1210 BRUSSEL 

T: 02 272 23 13 

beroepsziekte@fedris.be 

 

Hasselt 

Maastrichtersteenweg 14/1 

3500 HASSELT 

T: 02 272 23 99 

(zonenummer Brussel!!!) 

hasselt@fedris.be 

 

Luik 

Quai Godefroid Kurth 45 

4020 LIEGE 

T: 02 272 23 69 

(zonenummer Brussel!!!) 

liege@fedris.be 

 

B. U schrijft ons … 
 

Adresseer uw brief aan het centraal bestuur te Brussel. 

Vermeld in uw brief steeds uw naam, dossiernummer en uw rijksregisternummer. 

Beschrijf bondig uw probleem. 

Indien u dat wenst, geef een telefoonnummer waarop wij u kunnen contacteren. 

 

C. Onze website 
 

http://www.fedris.be 

 

D. U belt ons … 
 

In Brussel of in onze regionale bureaus zullen wij u alle nodige inlichtingen verstrekken. 

Wil u vlot geholpen worden, houd dan bij het bellen deze beslissing bij de hand. 

http://www.fedris.be/
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E. Inlichtingen? 
 

Raadpleeg onze website: www.fedris.be 

 

Als je inlichtingen wenst over de inhoud van je beslissing, vraag dan bij ons naar uw 

contactpersoon in verband met uw dossier. 

 

U wenst bijvoorbeeld een toelichting omtrent de berekeningswijze van de 

begrafeniskosten, u wil weten op welke wijze de overbrengingskosten werden bepaald, 

enz. 

 

Als je inlichtingen wenst over het bedrag en de berekening, vorm dan het nummer van 

de contactpersoon in verband met de uitbetalingen. 

 

U hebt bijvoorbeeld vragen bij het bedrag van uw jaarlijkse vergoeding of bij de indexering 

die toegepast werd. 

 

F. U bezoekt ons … 
 

De Sterrenkundelaan, gelegen langs de binnenring, begint vanaf het Madouplein richting 

Noordstation. 

 

Maak een afspraak enkele dagen vóór u naar het centraal bestuur in Brussel komt, of bel 

naar het regionaal bureau in uw buurt (raadpleeg de adressen en telefoonnummers in deze 

brochure op bladzijde 4). 

 

De ambtenaar die uw dossier beheert zal er dan voor zorgen dat u op de afgesproken dag 

en uur vlot en efficiënt geholpen wordt.  

 

Houd rekening met de hiervoor vermelde contactpersonen; indien zij u bij een persoonlijk 

contact niet kunnen helpen, zullen zij u een collega doorgeven die ter zake bevoegd is. 

 

We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 16u30 en op woensdag en 

vrijdag van 9u tot 13u 

 

Op het centraal bestuur te Brussel kan u ook terecht op afspraak. 

 

 

  

http://www.fedris.be/
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II. Enige uitleg 
 
A. De rechterbovenkant van uw beslissing 

 

Onder de vermelding “Aangetekend” vindt u uw voornaam, familienaam en uw adres waar 

u woont. 

 

Stelt u een fout vast in de schrijfwijze van uw voornaam, naam of adres, deel ons die fout 

schriftelijk of telefonisch mee.  

 

Wij zullen het nodige doen om de controle uit te voeren via het Rijksregister zodat deze 

fout verbeterd wordt. 

 

B. De eerste lijn van uw beslissing vermeldt de ziektecode  
 

Afkorting  Ziekte 

A Gehoorverlies door lawaai 

B Bloedziekte 

C Zenuwaantasting door druk 

D Huidziekte 

E Afscheuring van doornvormig uitsteeksel 

H Virale hepatitis 

L Radiculair syndroom ter hoogte van de lendenwervelzuil 

M Been- of gewrichtsziekte van de bovenste ledematen  

N Neus–, keel-, of oorziekte 

R Longziekte 

S Been- of gewrichtsziekte 

T Tendinopathie 

U Bursitis 

V Vaatziekte of angioneurotische syndroom 

X Intoxicatie of inwendige ziekte 

Y Oogziekte 

 

Deze code verwijst naar de ziektecode van de beroepsziekte waaraan de overleden 

beroepszieke leed, en die opgenomen is in de officiële Belgische lijst van de erkende 

beroepsziekten. 

 

Indien u een code 99999 of 99998 - die niet voorkomt op die lijst - terugvindt op uw 

beslissing, dan hebt u een aanvraag ingediend in het kader van het open systeem. 

 

C. Het Rijksregisternummer 
 

Dit nummer vindt u terug op de achterkant van uw identiteitskaart. 

 

Stelt u een fout vast in dit nummer, verwittig ons dan zo spoedig mogelijk (schriftelijk of 

telefonisch). Wij zullen het nodige doen om deze fout te verbeteren. 
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D. Het ziekenfondsnummer 
 

Het ziekenfondsnummer herneemt het nationaal nummer van de mutualiteit waarvan de 

overledene lid was. 

 

Dit nummer vindt u terug op de kleefbriefjes van de mutualiteit van de overledene of op 

zijn mutualiteitsboekje. 

 

 
III. Uw rechten 

 

De beslissing bestaat verder uit de vaststelling van de rechten die u worden toegekend. 

 

Als u toch een probleem hebt, aarzel dan niet en bel ons. 

 

A. Vergoeding aan de rechthebbende(n) 
 

1. De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende 

 

De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende ontvangt tot aan zijn (haar) 

overlijden een jaarlijkse vergoeding. 

  

Deze vergoeding gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van 

de beroepszieke. 

 

Indien de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende nog geen rust- of 

overlevingspensioen geniet, is de vergoeding gelijk aan 30 % van het basisloon van de 

overleden getroffene. 

 

Opgelet  

Wil u als wettelijk samenwonende in aanmerking komen voor een vergoeding dan 

volstaat louter een samenlevingsovereenkomst bij uw gemeente niet. U dient ook te 

beschikken over een notariële akte waarin een specifieke clausule is opgenomen die 

vermeldt dat de partners elkaar zullen helpen, zelfs als dit na een eventuele breuk 

financiële gevolgen kan hebben. Dit conform artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

2. De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende die een rust- of 

overlevingspensioen geniet 

 

De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende die evenwel een rust- of 

overlevingspensioen geniet, ontvangt een verminderd vast bedrag (zie onder IV. Enkele 

bedragen).  

 

3. De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende die gescheiden is 

 

De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende die gescheiden is en die 

onderhoudsgeld genoot ten laste van de overledene, heeft eveneens recht op een 

jaarlijkse vergoeding, maar die mag niet meer bedragen dan het onderhoudsgeld. Deze 

levenslange vergoeding wordt definitief bepaald op de dag van het overlijden. 



  

8 
 

 

4. Rechthebbende (klein)kinderen 

 

Kinderen krijgen, zolang zij recht hebben op kinderbijslag en ten minste tot de leeftijd 

van 18 jaar, een vergoeding van 15 % van het basisloon per kind, of 20 % als beide ouders 

gestorven zijn.  

 

De som van de vergoedingen mag nooit meer dan respectievelijk 45 % of 60 % van het 

basisloon bedragen, ook al zijn er meer dan 3 kinderen die nog kinderbijslag ontvangen.  

 

De kleinkinderen die voordeel haalden uit het loon van de overledene hebben ook 

eventueel recht op een vergoeding. 

 

5. Geen rechthebbende kinderen 

 

Als er geen rechthebbende kinderen zijn, hebben de ouders of de grootouders van de 

getroffene, of bij het ontbreken daarvan, de broers en zusters als ze nog gerechtigd zijn 

op kinderbijslag, recht op een vergoeding op voorwaarde dat die personen voordeel 

haalden uit het loon van de overledene. 

 

6. Gehandicapte kinderen 

 

Gehandicapte kinderen, kleinkinderen, broers en zusters behouden na hun 

18de verjaardag het recht op een vergoeding, ook al ontvangen zij geen kinderbijslag 

meer als ze voor tenminste 66 % gehandicapt zijn. 

 
B. Basisloon 

 

De jaarlijkse vergoeding van weduwen, wezen, enz. wordt berekend op het basisloon van 

de overledene.  

 

Voor de rechthebbenden die een rust- en/of overlevingspensioen genieten, gelden andere 

regels (zie verder). 

 
C. Begrafeniskosten 

 

Het bedrag van de vergoeding voor begrafeniskosten wordt berekend aan de hand van het 

wettelijk maximumbedrag van het basisloon op de dag van het overlijden: het wordt 

gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met 30.  

 

Op 1 januari 2022 is het wettelijk maximumbedrag van het basisloon vastgesteld op 

48.084,06 €. 

 

De begrafenisvergoeding wordt uitgekeerd aan de persoon die deze kosten werkelijk 

gedragen heeft, op voorwaarde dat de factuur van de begrafenisondernemer en het 

betalingsbewijs voorgelegd worden. 
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D. Overbrengingskosten 
 

De kosten van het overbrengen van de overledene naar de plaats waar de begrafenis 

plaatsvindt, worden terugbetaald aan de persoon die ze werkelijk gedragen heeft. 

 

De terugbetaling is alleen mogelijk als de plaats waar de begrafenis plaatsvindt niet 

dezelfde is als de plaats van overlijden. 

 

Ook hier moet door deze persoon een factuur voorgelegd worden, afgeleverd door de 

begrafenisonderneming die het stoffelijk overschot vervoerd heeft met het detail van de 

verantwoorde kosten. 

 

E. Brutovergoeding verschuldigd aan de rechthebbende    
 
De brutovergoeding wordt op dezelfde wijze berekend als een blijvende 

arbeidsongeschiktheid. 

  

Het brutobedrag van de maandelijkse toelage is gelijk aan het reëel of begrensd basisloon 

vermenigvuldigd met het betreffende % arbeidsongeschiktheid (b.v. 30 % 

arbeidsongeschiktheid in geval van weduwetoelage). 

 

Dit bedrag wordt geïndexeerd.  

 

Opgepast! 

Het bedrag van de vastgestelde toelage kan beïnvloed worden door een reeks wettelijke 

beperkingen. 

Wij vermelden in deze beslissing de voornaamste bepalingen die van toepassing zijn in uw 

specifiek geval. 

 

Aarzel echter niet om ons te bellen of te schrijven indien u een probleem hebt met een 

bepaalde berekening. 

 

F. Wettelijke beperkingen 
 

• Voor sommige beroepsziekten (onder andere farinosis) kan het gebeuren dat de wettelijk 

voorziene vergoedingen beperkt worden. 

 

- Indien de overleden beroepszieke het schadelijk werk waardoor de beroepsziekte 

ontstaan is, ook uitgevoerd heeft in een ander stelsel van sociale zekerheid, tijdens 

een periode gedurende welke de overledene niet onder de huidige 

beroepsziekteverzekering viel (b.v. als zelfstandige) wordt de verminderde 

vergoeding van de rechthebbenden berekend op grond van de duur van de tijdvakken 

van verzekering in de verschillende stelsels. 

 

• De vergoeding aan de rechthebbende(n) (bv. de weduwetoelage) wordt beperkt indien 

de overledene ook schadelijk werk, waardoor de beroepsziekte kon ontstaan, uitgevoerd 

heeft op het grondgebied van een andere staat, waarmee België geen verdrag inzake 

sociale zekerheid heeft afgesloten. 
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- Het bedrag van de schadevergoeding ten laste van Fedris (Belgisch 

verzekeringsorgaan) wordt dan verminderd in functie van de duur van de tijdvakken 

van blootstelling in het kader van het Belgisch stelsel van sociale zekerheid voor 

werknemers t.o.v. de totale duur van de blootstelling. 

 

• Wanneer een overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende recht heeft op 

een rust- of overlevingspensioen wordt zijn (haar) jaarlijkse vergoeding wegens een 

beroepsziekte beperkt. Het bedrag van de vergoeding wordt beperkt tot € 6.282,56 per 

jaar of € 523,55 per maand vanaf 1 december 2022. 

 

• De overledene was mijnwerker en heeft ten gevolge van een beroepsziekte 

 

- ofwel alle werk moeten stoppen; 

- ofwel de ondergrondse arbeid moeten verlaten om bovengronds tewerkgesteld te 

worden. 

 

In dergelijk geval heeft de weduwe of overlevende wettelijk samenwonende recht op 

het voorkeurtarief; dit betekent op de bedragen die gelden voor de hoogste 

ongeschiktheidscategorie. 

 

 
IV. Enkele bedragen 

 
A. Toelage voor de weduwe/weduwnaar of de wettelijk samenwonende 

 

• De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende die niet gepensioneerd is, 

heeft recht op een jaarlijkse toelage gelijk aan 30 % van het basisloon van het overleden 

slachtoffer. Op een basisloon van b.v. € 24.400,16 wordt de toelage de volgende: € 

7.320,05 per jaar of € 610,00 per maand. 

 

• De overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende die gepensioneerd is, heeft 

recht op een jaarlijkse beperkte toelage vanaf de ingangsdatum van het pensioen. 

Het bedrag van de vergoeding wordt beperkt tot € 6.282,56 per jaar of € 523,55 per 

maand vanaf 1 december 2022. 

 

• Een overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende die gepensioneerd is, heeft 

recht, ingeval het voorkeurtarief wordt toegepast, op een jaarlijkse toelage vanaf de 

ingangsdatum van het pensioen. 

 

Het bedrag van de vergoeding wordt beperkt tot € 8.555,56 per jaar of € 712,96 per 

maand vanaf 1 december 2022. 

 

B. De wezenrente 
 

• De wees waarvan één van de ouders overleden is, heeft, mits er niet meer dan drie 

rechthebbende kinderen zijn, recht op een jaarlijkse vergoeding van 15 % van het 

basisloon van het overleden slachtoffer. 
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• De wees waarvan de beide ouders overleden zijn, heeft, mits er niet meer dan drie 

rechthebbende kinderen zijn, recht op een jaarlijkse vergoeding van 20 % van het 

basisloon van het overleden slachtoffer.  

 
C. Indexering en welvaartsaanpassingen 

 

Alle hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de 

consumptieprijzen en houden rekening met de welvaartsaanpassingen (index 1 december 

2022). 

 

Meent u dat Fedris een verkeerde berekening heeft uitgevoerd, schrijf of telefoneer 

ons dan. 

 

V. Sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing 
 

Op de jaarlijkse vergoedingen aan rechthebbenden zijn geen sociale zekerheidsbijdragen 

verschuldigd. 

 

Evenmin wordt er een bedrijfsvoorheffing ingehouden. 

 

Bijgevolg is het berekende brutobedrag van uw toelage eveneens het nettobedrag dat u door 

Fedris wordt uitbetaald.  

 

VI. U gaat niet akkoord met de beslissing 
 

Lees dan aandachtig de bijlage ‘Beroepsprocedure bij uw beslissing’. 

Heeft u hierover nog vragen of wenst u meer inlichtingen, schrijf ons dan op volgend adres: 

 

Fedris 

Sterrenkundelaan 1 

1210 BRUSSEL 

 

Je kan ons ook bellen op 02 272 28 73 of ons mailen op geschillen@fedris.be. 

 
VII. De betalingen 

 
A. Begrafeniskosten 

 

De vergoeding voor begrafeniskosten wordt gewoonlijk 1 à 2 maanden na de datum van de 

beslissing uitgekeerd. 

 

B. Overbrengingskosten 
 

De overbrengingskosten worden samen met de begrafeniskosten uitbetaald. 

 
C. Vergoeding rechthebbenden 

 

De vergoedingen aan de rechthebbenden worden maandelijks uitbetaald. De betaaldatum 

ligt op het einde van de maand waarop de betaling betrekking heeft. 

mailto:geschillen@fedris.be
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De eerste betaling van de maandelijkse vergoeding volgt normaal op het einde van de 

maand die volgt op de beslissingsdatum. 

 

D. Achterstallen 
 

De vergoeding gaat in de eerste dag van de maand volgend op het overlijden. 

 

Vermits er enige tijd over gaat vooraleer u de beslissing krijgt toegestuurd, hebt u recht op 

achterstallen. U zal het bedrag hiervan ontvangen binnen de 30 dagen. 

 

E. Betalingswijze 
 
De betaling kan gebeuren door een storting op uw bankrekening of door het bezorgen van 

een circulaire cheque. 

 

Als u de vergoeding op uw bankrekeningnummer wenst te ontvangen, dan kunnen we u een 

formulier bezorgen dat u dan moet invullen en naar ons sturen. U kan ook het formulier  

‘Uw rekeningnummer doorgeven’  vinden op onze website: www.fedris.be 

 
F. Minderjarige kinderen 

 

De maandelijkse vergoedingen en de achterstallen voor minderjarige kinderen kunnen 

ofwel via een circulaire cheque op naam van de moeder of vader betaald worden ofwel via 

een storting op een bankrekening op naam van de moeder of vader of op naam van het 

minderjarig kind. 

 
G. Niet-uitbetaalde bedragen 

 

Soms kan het gebeuren dat bepaalde bedragen door de rechthebbende niet kunnen geïnd 

worden, omdat de persoon die er recht op heeft, inmiddels overleden is.  

 

In dat geval kan de som niet worden uitbetaald en moet de circulaire cheque onmiddellijk 

teruggestuurd worden naar Fedris. 

 

De niet-uitgekeerde sommen komen achtereenvolgens toe aan: 

 

1. de echtgeno(o)t(e) of, 

2. de kinderen met wie hij (zij) samenwoonde of, 

3. ieder ander persoon met wie hij (zij) samenwoonde of, 

4. de niet-inwonende erfgenamen op voorlegging van een attest van erfopvolging of 

notariële erfrechtverklaring. 

 

De hierboven onder 3° en 4° opgesomde rechthebbenden moeten daartoe wel een 

expliciete aanvraag indienen binnen 6 maanden na het overlijden of na het betekenen van 

de beslissing als ze na het overlijden betekend werd. 
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H. Betalingskalender 
 

Voorbeeld van een betalingskalender: 

 

In mei 2020 krijgt u de beslissing toegezonden waarmee u een vergoeding wordt toegekend 

vanaf 1 februari 2020. 

 

Einde juni 2020, ten laatste begin juli, zal u dan de vergoeding van juni 2020 ontvangen. 

 

Einde augustus 2020 zullen u de achterstallen worden uitbetaald voor de periode vanaf 

1 februari 2020 tot en met 31 mei 2020. 

 

VIII. U moet ons verwittigen 
 

U moet ook voldoen aan een aantal verplichtingen. Samen met u overliepen wij in deze folder 

hoe uw rechten werden bepaald en vergoed.  

 

Vergeet niet ons een aantal wijzigingen in uw toestand mede te delen, anders loopt u het risico 

belangrijke geldsommen te moeten terugbetalen. 

 

U kan hiervoor de bijgaande brief gebruiken en ons deze ingevuld en gefrankeerd terugsturen. 

 

A. Rust- of overlevingspensioen 
 

U hebt een rust- of overlevingspensioen aangevraagd en u hebt recht op een jaarlijkse 

vergoeding ingevolge het overlijden van een door een beroepsziekte getroffen persoon. 

 

U moet onmiddellijk Fedris op de hoogte brengen van het feit dat u een rust- of 

overlevingspensioen hebt aangevraagd. Zelfs al ligt de ingangsdatum van uw rust- of 

overlevingspensioen nog in de toekomst, dan is het toch best om ons al de vermoedelijke 

datum ervan mee te delen.  

 

Opgelet 

Dit is een verplichting. Als u dit niet doet, kan dit als een vrijwillige nalatigheid beschouwd 

worden. De sommen die u teveel betaald werden, zullen teruggevorderd worden.  

 

Om ons te verwittigen, vul vak I in op bijgevoegde brief. 

 

B. U wordt 18 jaar 
 

U hebt als wees recht op een jaarlijkse vergoeding ingevolge het overlijden van een door 

een beroepsziekte getroffen persoon tot u 18 jaar wordt.  

 

Daarna hebt u enkel nog recht op deze vergoeding indien u nog recht hebt op kinderbijslag. 

 

Opgelet 

Zodra u geen recht meer hebt op kinderbijslag, verwittig ons dan door vak II in op 

bijgevoegde brief in te vullen. Stuur de brief terug naar Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 

Brussel. 
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Fedris 

Beheer van de betalingen 

Sterrenkundelaan 1 

1210 BRUSSEL 

 

 

 

 

Betreft: dossiernummer: (slachtoffer)  

rijksregisternummer: (slachtoffer)  

voornaam + naam: (slachtoffer)  

rijksregisternummer: (rechthebbende)  

voornaam + naam: (rechthebbende)  

 

 

 

 

Hiermee meld ik u volgende wijziging in mijn administratieve toestand. Ik heb hiervoor het juiste vakje 

aangekruist. 

 

 

 

 

Vak I: Ik heb recht op een jaarlijkse vergoeding ingevolge het overlijden van een door  

beroepsziekte getroffen persoon. Ik heb een rust- of overlevingspensioen aangevraagd op  

_ _ / _ _ / _ _ _ (datum invullen). 

De vermoedelijke ingangsdatum van dat pensioen is  _ _ / _ _ / _ _ _ _ (datum invullen). 

  

Vak II: Ik heb als wees recht op een jaarlijkse vergoeding ingevolge het overlijden van een door 

een beroepsziekte getroffen persoon en ik ben ouder dan 18 jaar. 

Vanaf  _ _ / _ _ / _ _ _ _ (datum invullen) heb ik geen recht meer op kinderbijslag. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _/_ _ /_ _ _ _ 

(Handtekening) (Gemeente) (Datum) 

 

 


