
Checklist – Waar over na te denken bij een overlijden 

Hieronder volgt een lijst met eventueel te verrichten handelingen bij een overlijden. De volgorde kan in de praktijk 
anders zijn en niet altijd zullen alle punten van toepassing zijn, het is een leidraad. U vindt op de website van de 
rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/overlijden meer informatie op uw persoonlijke situatie toegespitst. 

Zaken rond de uitvaart: 
O  Invullen document Uitvaart-wilsbeschikking; wensen met betrekking tot de uitvaart. 
O  Nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is, polissen bij elkaar doen en eventueel de verzekeraar               
     bellen over de uitkering van de polis en bij natura-polissen de voorwaarden nakijken. 
O  Contact opnemen met een uitvaartonderneming. 
O  Benoeming wie de opdrachtgever van de uitvaart wordt; echtgeno(o)t(e)/ kind/ familielid/executeur 
O  Uitzoeken of er een testament aanwezig is.  
O  Wie zijn de wettelijke erfgenamen. Vraag de digitale brochure aan ‘Een erfenis, wat nu?’ 
O  Overzicht maken waar betreffende persoon geregistreerd staat; werkgever/uitkeringsinstantie, banken en    
     automatische incasso’s, verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraar, clubs, abonnementen, internet/mobiele providers,   
     auto, hypotheek verstrekker/verhuurder, nutsbedrijven (gas-electra/water), sportverenigingen. 
O  Inlogcodes mobiele telefoon, computer/laptop, sociale media (FaceBook, LinkedIn, Twitter), kluis in huis/bank. 
O  Overzicht bezittingen onroerende-en roerende goederen. 
O  Wil de betreffende persoon nog met een aantal mensen dingen bespreken, brieven aan schrijven, iets afronden. 
 

Na het overlijden: 
O  Direct na het overlijden de arts waarschuwen in verband met verklaring van overlijden. 
O  Trouwboekje klaarleggen (indien gewenst; is niet verplicht). 
O  Legitimatie overledene en opdrachtgever van de uitvaart klaarleggen. 
O  Aangifte van overlijden doen bij de gemeente voor Akte van overlijden en verlof tot begraven/cremeren. De 
     uitvaartonderneming doet meestal de aangifte van overlijden en vindt plaats bij de gemeente van overlijden.   
     U ontvangt van de uitvaartonderneming het origineel Uittreksel Akte van overlijden, een aantal kopieën en een digitale 
     versie. Het origineel altijd zelf thuis bewaren, de kopieën kunt u afgeven. Veel instanties vragen om de Akte van overlijden, u 
     kunt dan een kopie toezenden, of de Akte digitaal naar de desbetreffende instanties verzenden. 
O  Notaris inlichten indien testament aanwezig. Vraag de digitale brochure aan ‘Een erfenis, wat nu?’ 
O  Informeren werkgever(s), uitkeringsinstantie(s), pensioeninstantie(s) en aanvragen overlijdensuitkeringen 
    Via de gemeente bij het aangeven van het overlijden, wordt een automatische overlijdensmelding gedaan aan de  
     volgende instanties: Belastingdienst, Zorgverzekeraars, CAK, SVB, ABP, meeste pensioeninstanties, UWV, RDW,  
     Hoogheemraadschap, afdelingen binnen de gemeente (belastingen en financiën). Houdt wel goed zelf bij of alles goed verloopt. 
O  Aanvragen van pensioen. 
O  Inventariseren automatische incasso’s bank, credit-cards, banksaldo, effectendepot en waardedocumenten. 
 

Latere zaken te regelen: 
O Verklaring van Erfrecht op laten maken (indien nodig voor bv nieuwe bevoegdheid hypotheek, bankrekeningen) 
    Eventueel met boedelvolmacht voor afwikkeling boedel. Vraag de digitale brochure aan ‘Een erfenis, wat nu?’ 
O  Banken informeren; opheffen rekeningen en credit-cards, op andere naam laten overschrijven, lopende   
     betalingen laten doen. 
O  Aanvragen van (aanvullende) sociale uitkering Anw, Halfwezen-en wezenuitkering, tegemoetkoming in de  
     studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie. 
O  Regelen van voogdij, aanvragen van kinderbijslag, kinderopvang, gezinshulp; informeren overheid in verband met  
     studiefinanciering. 
O  Lopende schulden inventariseren; (belasting, hypotheek, persoonlijke leningen, uitvaartkosten etc.) 
O  Inboedel inventariseren en zo nodig laten taxeren. 
O  Verzekeringsuitkeringen innen, hypotheekverplichtingen aflossen, uitvaartnota betalen. 
 
In boekvorm is er de ‘Gids voor nabestaanden”. Hierin vindt u informatie over praktische zaken, adressen en telefoonnummers, 
maar ook voor emotionele zaken en over rouw. Dit boekje kunt u bij ons bestellen voor € 15,00 of wordt u kosteloos digitaal 
gemaild.  


