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Wat te doen bij overlijden?
Wat moet je direct na het overlijden doen?
Verwittig onmiddellijk een dokter zodat die de dood kan vaststellen en een overlijdensattest
kan opmaken. In het ziekenhuis of rusthuis gebeurt dit automatisch.
Waarschuw een begrafenisondernemer of de uitvaartverzekering van de overledene.
Begrafenisondernemers regelen de begrafenis helemaal en doen meestal ook de aangifte van het
overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden.
Als de begrafenisondernemer de aangifte niet doet, ga dan zelf zo snel mogelijk naar de
gemeentelijke burgerlijke stand met het overlijdensattest. Daar wordt dan een overlijdensakte
gemaakt.
Opgelet! Maak van de overlijdensakte voldoende kopieën, want je hebt dit papier dikwijls nodig!
Ga na of de overledene een wilsbeschikking had gemaakt voor de donatie van organen of
schenking van het lichaam aan de wetenschap. Indien dat zo is, verwittig dan onmiddellijk het
ziekenhuis.

Wie moet je binnen de week verwittigen?
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De werkgever van de overledene en eventueel ook je eigen werkgever
Het ziekenfonds van de overledene
De DG Personen met een handicap
Kinderbijslagfonds
Fonds beroepsziekten of arbeidsongevallen
De boekhouder van de overledene als die zelfstandige was
De notaris of testamentuitvoerder
De banken en financieringsinstellingen waar de overledene klant was. Laat al je
domicilieringen stop zetten bij de bank en betaal via een gewone overschrijving. Zo
vermijd je extra kosten.
De verzekeringsmaatschappijen
De verhuurder (een huur wordt niet automatisch opgezegd bij een overlijden!)
Nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telefoon, internet, kabel-TV,…)
Abonnementen
Verenigingen
Dienst Wegverkeer (als de overledene een auto had)
De Post

Nalatenschap en successierechten
Als de overledene onroerend goed had, spaargelden of andere eigendommen, dan moet de
‘nalatenschap’ worden geregeld onder de erfgenamen.
De nalatenschap moet ook worden aangegeven bij de fiscus zodat de successierechten kunnen
worden berekend.
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Opgelet! De fiscale aangifte moet binnen de 4 maanden na het overlijden gebeurd zijn.
Voor de nalatenschap heb je een “attest of akte van erfopvolging” nodig. Je kan bij de dienst
rechtshulp van het OCMW of bij een notaris of bij het Registratiekantoor hierover gratis advies
inwinnen.
Let wel: het regelen van een nalatenschap bij een notaris is niet gratis.

Begrafeniskosten
De begrafenisondernemer regelt de begrafenis of crematie: drukwerk, post, uitvaartplechtigheid,
kist of urne, koffietafel,…
De kosten van de begrafenis, uitvaart en ook eventuele ziekenhuiskosten net voor het overlijden
worden verrekend bij het berekenen van de successierechten.
Houdt dus alle facturen goed bij!
Als de overledene geen familie heeft of als er onvoldoende financiële middelen zijn, dan kan het
OCMW samen met jou zoeken naar een haalbare oplossing.

Nabestaanden
Als de
•
•
•
•
•
•
•
•
•

overledene een partner of kinderen heeft, moeten ook ZIJ één en ander regelen:
Overlevingspensioen van de partner
Inkomensgarantie voor ouderen (zie aparte folder)
Kinderbijslag
Studietoelage voor weeskinderen
Groepsverzekering via werkgever
Thuiszorg
Opname in een woonzorgcentrum
Slachtofferhulp
…

Ga langs bij de sociale dienst van je ziekenfonds of het OCMW. Een maatschappelijk werker legt
je uit wat je precies moet regelen, waar en hoe.
Als het overlevingspensioen niet meteen wordt uitbetaald, dan kan het OCMW die periode
overbruggen met voorschotten.

Rouwverwerking
Heb je nood aan een gesprek of hulp na een overlijden? Blijf niet zitten met je vragen of
problemen. Neem contact met één van deze diensten:
• Huis Van de mens, Lantaarnpad 20, Herentals – 014 85 92 90
• CGG, Hofkwartier 23, Herentals – 014 41 09 67 of 014 58 75 81 (ouderenteam) of 014 58
75 81 (kinderen –en jongerenteam)

