
 

 

Wijzigingsformulier begunstiging bij overlijden 

 

Het pensioenreglement van de sectie DuPont België voorziet in een overlijdenskapitaal dat 

ten laste van het DuPont European Pension Fund (DEPF) wordt uitbetaald indien u overlijdt. 

De uitbetaling van het overlijdenskapitaal zal standaard gebeuren in de volgende orde van 

prioriteit: 

 

1° De partner van de werknemer, behalve als op het moment van overlijden: 

- de echtgenoten juridisch gescheiden zijn van tafel en bed, 

- een gerechtelijke procedure werd opgestart teneinde een echtscheiding te 

bekomen. 

2° Bij ontstentenis, aan de kinderen (hieronder dient te worden verstaan alle wettige, door 

adoptie gewettigde, geadopteerde of erkende natuurlijke kinderen).  Wanneer één van 

de kinderen vooroverleden is, (zijnde reeds overleden voor het overlijden van de 

werknemer), dan komt het deel van dit vooroverleden kind toe aan zijn kinderen.  Bij 

ontstentenis aan kinderen van het vooroverleden kind, komt zijn/haar deel toe aan de 

andere kinderen van de aangeslotene per gelijke delen. 

3° Bij ontstentenis, aan de begunstigden die door de werknemer werden aangewezen in 

een ondertekend bijvoegsel. 

4° Bij ontstentenis, aan de ouders van de aangeslotene per gelijke delen.  Bij ontstentenis 

van één van beide, volledig aan de langstlevende ouder. 

5° Bij ontstentenis, aan de broers en zussen van de werknemer, per gelijke delen.  

Wanneer een broer of zus vooroverleden is, komt zijn of haar deel toe aan de kinderen 

van de vooroverledene.  Bij ontstentenis van deze kinderen, aan de andere broers of 

zussen van de aangeslotene, per gelijke delen. 

6° Bij ontstentenis, aan het DEPF. 

 

 

Afwijking begunstigingsvolgorde 

 

Als u akkoord bent met de standaard begunstigingsvolgorde zoals hierboven vermeld hoeft u 

niets te doen. 

  

U heeft echter de mogelijkheid om af te wijken van de standaard begunstigingsvolgorde 

zoals hierboven besproken. Er zijn twee manieren van afwijking mogelijk, namelijk: 

 

- aanwijzing van één of meerdere begunstigde(n) in de 3de rang: in afwezigheid van een 

partner of kinderen, komt het overlijdenskapitaal ten goede aan deze begunstigde(n), 

- en/of een wijziging van de voormelde standaard begunstigingsrangorde. 

 

Afhankelijk van de manier van afwijking is er een ander begunstigingsformulier opgesteld 

door het DEPF. U kan beide formulieren in bijlage terugvinden. 

 



 

 

Indien de belangen van het gezin in gedrang komen door het verzoek van wijziging 

(aanduiding van een andere persoon dan uw echtgenoot of uw kinderen), dan moet het 

formulier medeondertekend worden door uw echtgenoot. 

 

Indien er meerdere begunstigden worden aangeduid binnen één rang, dan wordt het 

overlijdenskapitaal verdeeld onder de begunstigden in gelijke delen, tenzij anders 

geformuleerd op het begunstigingsformulier. 

 

De aanwijzing van een begunstigde kan te allen tijden bij leven herroepen worden door het 

opmaken van een nieuw begunstigingsformulier. 

 

 

Ten slotte 

 

Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust contact met ons 

op. U vindt onze contactgegevens bovenaan deze brief. 

 

Als u een gewijzigde begunstigingsvolgorde wilt bevestigen, dan verzoeken wij u het 

bijbehorende formulier uit de bijlage in te vullen en dit schriftelijk en gedateerd te bezorgen 

aan het DEPF: 

 

DuPont European Pension Fund 

p/a Aon Hewitt Belgium 

Afdeling Pensioenadministratie 

Telecomlaan 5-7 

1831 Diegem 

 

Na ontvangst van het formulier zal het DEPF het formulier tegentekenen en wordt het 

formulier ter bevestiging teruggestuurd aan de werknemer. 

 



 

 

  FORMULIER A:  Verduidelijking benoeming van de 3de begunstigde 

 

1. Persoonlijke informatie 

 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:  ……… /……… / ……… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ………………………… Gemeente: ……………………………………………………… 

Burgerlijke staat:  ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Begunstigden 

 

Ik weet dat mijn pensioenplan bij het DEPF voorziet in een overlijdenskapitaal, betaalbaar aan mijn 

begunstigden bij overlijden. Het reglement bepaalt de voorrangsorde van deze begunstiging als 

volgt: 

 

1° De partner van de Aangeslotene, behalve in de volgende gevallen: 

- de echtgenoten zijn juridisch gescheiden van tafel en bed, 

- een gerechtelijke procedure werd opgestart teneinde een echtscheiding te bekomen; 

2° Bij ontstentenis, aan de wettige, door adoptie gewettigde, geadopteerde of erkende natuurlijke 

kinderen; wanneer één van deze kinderen vooroverleden is, komt het deel van het voorover-

leden kind toe aan zijn kinderen, en bij ontstentenis aan kinderen van het vooroverleden kind, 

aan de andere kinderen van de aangeslotene per gelijke delen; 

3° Bij ontstentenis, aan de Begunstigde(n) die de Aangeslotene heeft aangewezen in een 

ondertekend Bijvoegsel; 

4° Bij ontstentenis, aan de vader en de moeder van de aangeslotene; bij ontstentenis aan één van 

beiden, aan de langstlevende; 

5° Bij ontstentenis, aan de broers en zussen van de Aangeslotene, per gelijke delen; wanneer een 

broer of zus vooroverleden is, komt zijn of haar deel toe aan de wettelijke, geadopteerde of 

erkende kinderen van de vooroverledene; bij ontstentenis van deze kinderen, aan de andere 

broers of zussen van de Aangeslotene, per gelijke delen; 

6° Bij ontstentenis, aan het DEPF. 

 

Ik wens van de mogelijkheid gebruik te maken een derde begunstigde aan te duiden. Hierbij vraag 

ik dat, indien er geen 1ste of 2de begunstigde bestaat, het overlijdenskapitaal wordt uitgekeerd aan:  

  

 Naam en Voornaam Geboortedatum Adres 

 

3de beguns-

tigde 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

 

……/……/………… 

 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

Dit document is van toepassing voor alle bestaande plannen bij DuPont België tenzij uitdrukkelijk 

door u aangegeven. Dit document vernietigt en vervangt elke vroeger gemaakte benoeming. 

 

 

 

Handtekening aangeslotene Handtekening DEPF 

Datum:  …… /  ……  / ………  Datum:  …… /  ……  / ……… 



 

 

  FORMULIER B:  Afwijking van de voorrangsorde van de begunstigden 

 

1. Persoonlijke informatie 

 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:  ……… /……… / ……… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ………………………… Gemeente: ……………………………………………………… 

Burgerlijke staat:  ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Begunstigden 

 

Ik vraag dat het overlijdenskapitaal bij voorrang wordt uitbetaald aan de volgende personen: 
 

 
 
Zie ommezijde voor ondertekening 

Rang
orde 

Naam, voornaam en 
bloedverwantschap 

Geboorte-
datum 

Adres 
Percentage per 

begunstigde 
 
1  

 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 

 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 

 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

 

................ % 
 

................ % 
 

................ % 
 

................ % 

Totaal = 100% 

 
2  

 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 

 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 

 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

 

................ % 
 

................ % 
 

................ % 
 

................ % 

Totaal = 100% 

 
3  

 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 

 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 
……/……/…… 
 

 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

 

................ % 
 

................ % 
 

................ % 
 

................ % 

Totaal = 100% 



 

 

Dit document is van toepassing voor alle bestaande plannen bij DuPont België tenzij uitdrukkelijk 

door u aangegeven. Dit document vernietigt en vervangt elke vroeger gemaakte benoeming. 

 

Als de huidige afwijking in het nadeel is van de familie, moet de echtgeno(o)t(e) het verzoek om af 

te wijken van de voorrangsorde ondertekenen (artikel 224, §1, 3° van het Burgerlijk Wetboek). 

 

 

 

 

 

Handtekening aangeslotene Handtekening echtgeno(o)t(e)  

Datum:  …… /  ……  / ……… Datum:  …… /  ……  / ………  

 

 

 

 

 

Handtekening DEPF 

Datum:  …… /  ……  / ……… 


