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Wat te doen bij overlijden 
 

Aangifte van overlijden. 

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt, dient een akte te worden opgemaakt in de 

registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. 

Iedereen die kennis draagt van een overlijden is bevoegd aangifte te doen bij de ambtenaar van 

de burgerlijke stand. Over het algemeen wordt de aangifte gedaan door de begrafenis-

ondernemer in opdracht van de nabestaanden. Na de aangifte maakt de ambtenaar een 

overlijdensakte op. 

Er dient doorgaans binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte gedaan te worden. Dit 

omdat bij de aangifte van overlijden in de meeste gevallen tevens het verlof tot begraven of 

crematie wordt afgegeven. 

Bij het doen van aangifte van overlijden dienen de volgende zaken meegenomen worden: 

A-enveloppe en B enveloppe welke bestemd is voor het CBS en waarin een formulier is 

gevoegd waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens omtrent 

de doodsoorzaak heeft vermeld 

Indien een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden afgegeven door de 

behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer. 

Indien onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis 

afgegeven door de Officier van Justitie. 

Indien uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar 

afgegeven door een geneeskundige. 

Het trouwboekje in verband met bijwerking gegevens overlijden. 
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Automatische incasso 

Machtigingen tot automatische incasso’s zijn toestemmingen aan bedrijven, organisaties, ect om 

regelmatig aan hen verschuldigde bedragen van uw rekening te laten afschrijven ;voorbeelden 

hiervan zijn de betaling van water, gas, tijdschriftabonnementen en donaties. Het stopzetten van 

deze betalingen kan gedaan worden door het sturen van een brief aan deze bedrijven, 

organisaties en instellingen, met een brief het verzoek tot stopzetten van de automatische 

incasso. 

Het beëindigen van een automatische incasso wordt wel verward met het beëindigen van 

machtigingen aan de bank of giro. Hierbij geeft de rekeninghouder aan de bank opdracht om 

bijvoorbeeld periodiek de huur, hypotheek en giften te betalen. Een verzoek tot beëindiging van 

een machtiging dient daarom aan de bank of giro gericht te worden. 

 

Abonnementen 

Na een overlijden kan het nodig zijn om diverse abonnementen op te zeggen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan abonnementen op: 

Telefoon en internet 

Loterijen 

Sport en hobby club 

Tijdschriften 

Kranten 

Het opzeggen van abonnementen kan door middel van een korte brief met daarin de mededeling 

dat men het abonnement wil opzeggen. De brief dient tevens vermelding van naam, adres, en 

eventueel klantnummer van de overledene te bevatten. Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.abonnementenopzeggen.nl met een overzicht van de abonnementen die via deze site 

opgezegd kunnen worden. 
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Auto 

Een auto verzekering eindigt na het overlijden van de verzekerde. De verzekeringsmaatschappij 

dient hiervan van wel op de hoogte gebracht te worden. 

Dit kan door middel van een kennisgeving van overlijden (zie hiervoor Kennisgeving van 

overlijden). In deze kennisgeving van overlijden kunt u ook,  wanneer premie op vooruitbetaling 

voor langere termijn is voldaan(bijvoorbeeld een jaar), verzoeken om restitutie van een deel van 

de betaalde premies. 

Aftrekposten met betrekking tot overlijden 

Na een overlijden zijn een aantal gemaakte kosten in verband met de uitvaart niet meer 

aftrekbaar voor de inkomsten belasting van de overleden partner. Buitengewone uitgaven zijn 

vervallen per 1 januari 2009. Onder buitengewone uitgaven vallen de kosten die u maakt i.v.m. 

ziekte, invaliditeit, overlijden, bevalling en adoptie. Voor meer informatie raden wij aan navraag te 

doen bij uw fiscaal adviseur of bij de belastingdienst( www.belastingdienst.nl.) 

Administratie 

In welke vorm dan ook, na het  overlijden dient de administratie door de nabestaanden te worden 

afgerond. Dat is doorgaans veel werk, waar lang niet iedereen de energie, de tijd of de kennis 

voor heeft. 

Veel nabestaanden zien als een berg tegen deze klus op. Een deskundige hulp in de vorm van 

een professional organizer kan dan helpen om de administratie te ordenen en  inzichtelijk te 

maken. Op deze manier kunnen praktische zaken snel en deskundig afgehandeld worden. 

Belastingtarieven 

Op basis van de veranderde omstandigheden na het  overlijden kunnen er andere, lagere 

belastingtarieven gaan gelden voor de overgebleven partner. Ook kan er recht op kwijtschelding 

van bepaalde belastingen ontstaan. 

Voorbeelden van lagere tarieven zijn reinigingsrechten of milieubelasting voor alleenstaanden 

(zie hiervoor Gemeentelijke heffingen). Een ander voorbeeld in de inkomstenbelasting is dat de 

overgebleven partner met kinderen als eenoudergezin aangemerkt wordt en daardoor een 

hogere vrijstelling heeft. 
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Bankkluis 

Op het moment van overlijden komt de machtiging van de kluishouder voor een kluis te vervallen. 

De bank heeft geen informatie over de inhoud van de kluis, aangezien deze alleen bij de 

kluishouder bekend is. Om als nabestaande toegang tot de kluis te krijgen heeft u een akte van 

overlijden en een verklaring van erfrecht nodig en dient u contact op te nemen met de 

desbetreffende bank. 

Bankzaken 

In bijna alle gevallen heeft een overledene gebruik gemaakt van diverse producten bij een bank 

of giro. Voor nabestaanden betekent dit dat er vaak veel geregeld moet worden met de 

betreffende bank of giro. 

Hierbij kan gedacht worden aan het (de)blokkeren van bankrekeningen, het beëindigen van 

doorlopende kredieten, het legen van een bankkluis, het blokkeren van creditcards, het 

stopzetten van automatische betalingen, et cetera. 

Het is belangrijk dat u het overlijden zo snel mogelijk aan de bank meldt. 

Omdat er veel geregeld moet worden, kunt u het beste een afspraak maken. Neemt u bij deze 

afspraak altijd een akte van overlijden en indien u deze al in u bezit heeft een verklaring van 

erfrecht mee 

Betaalrekening 

Betaalrekening bank of giro 

Het is belangrijk dat u het overlijden zo snel mogelijk aan de bank meldt. Vanaf het moment dat 

de bank of giro op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder wijzigt de bank(na de 

nodige formaliteiten) de tenaamstelling van de rekeningdoor voor de naam van de overledene  

Erven van te plaatsen. 

Rekening alleen op naam van de overledene 

De bank of giro zal de rekening van de overledene blokkeren. Alle passen en creditcards op 

naam van de overleden rekeninghouder kunnen niet meer worden gebruikt. Eventuele 

mederekeninghouders(gemachtigden) verliezen hun bevoegheden. 
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Een en/of rekening 

De bank of giro blokkeert alleen de passen en creditcards op naam van de overleden 

rekeninghouder. De overblijvende rekeninghouder mag over het tegoed van de rekening blijven 

beschikken. De bank of giro blokkeert de en/of rekening na het overlijden van een 

rekeninghouder in beginsel dus niet. 

Bijstand 

Na het overlijden van de partner kan het inkomen tot onder het bijstandsniveau zakken. In dat 

geval heeft u recht op aanvullende bijstand. De hoogte daarvan hangt af van de 

omstandigheden. De algemene bijstandswet is ingesteld om het gezins inkomen tot het sociale 

minimum aan te vullen. Een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd bij het Centrum voor 

werk en Inkomen(CWI). Daar gaat men eerst kijken hoe u (weer) aan de slag kunt komen om 

zodoende zelf uw eigen inkomen te verdienen. 

Uw bijstandsaanvraag wordt zo nodig door het CWI naar de Sociale dienst van uw gemeente 

gestuurd. De Sociale diens bekijkt uw aanvraag en beoordeelt aan de hand van uw gegevens of 

u in aanmerking komt voor de bijstand. 

Bedrijf 

Indien de overledene een bedrijf voerde heeft het overlijden diverse consequenties. De 

verschillende consequenties hangen met name samen met de manier waarop het bedrijf werd 

gevoerd  Het kan bijvoorbeeld gaan om een eenmanszaak, een vennootschap onder firma(VOF) 

of een besloten vennootschap. In sommige gevallen heeft de overledene de opvolging of 

voortzetting van het bedrijf na overlijden geregeld in een testament of een notariële 

akte(bijvoorbeeld in het geval van een verblijvingsbeding bij een vof) soms is hier echter niet 

expliciet iets over vastgelegd en geldt wettelijk erfrecht. 

Omdat voortzetting van het bedrijf van de overledene in een aantal gevallen gewenst is kent het 

erfrecht specifieke regels. In het geval van een testament of een notariële akte is vastgelegd wat 

de overledene met zijn bedrijf voor ogen had.. 
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Nuttige adressen 

 

Algemeen Maatschappelijk Werk 

In het telefoonboek kunt u het adres en telefoonnummer in uw woonplaats vinden. 

 

Centraal testamentenregister 

Ministerie van justitie , afdeling CTR, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag 

Tel: (070) 3706515 

 

Belastingtelefoon 

Tel.(0800) 0543 

Internet: www.belastingdienst.nl 

 

DNB ( De Nederlandsche Bank) 

Tel.0800 020 1068 (gratis) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

Voor vragen over pensioenen Internet: www.dnb.nl 
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