
Iemand overleden? 
Er komt heel wat op je af
Als een naaste overlijdt komt er, naast verdriet, heel wat op je af. Dit 
zijn de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden.

Stap 1

Overlijdensverklaring

Een arts stelt de overlijdensverklaring op waarin 
hij aangeeft dat de persoon is overleden.
 

Stap 2

Donorcodicil

Is er een donorcodicil en wat was de wens van de 
overledene?
 

Stap 3

Contact opnemen met de uitvaartverzorger

Vaak is er een lopende uitvaartverzekering bij 
een maatschappij die ook de uitvaart zelf voor 
haar rekening zal nemen. Anders moet er contact 
worden gezocht met een andere uitvaartverzorger. 
Wellicht had de overledene zijn wensen al op 
papier gezet? Als dat het geval is, dan is dat 
meestal gedaan in een codicil. Het komt soms 
ook voor dat er in een testament uitvaartwensen 
staan.
 

Stap 4

Aangifte van overlijden doen

Er moet aangifte van het overlijden bij de 
gemeente worden gedaan. Vervolgens wordt er 
een akte van overlijden uitgereikt. Meestal doet 
de uitvaartverzorger de aangifte van het overlijden

Stap 5 

Woonde de overledene op zichzelf? 

In dat geval is het verstandig om aan enkele 
praktische zaken te denken, zoals het leegmaken 
van de koelkast, het zetten van een tijdschakelaar 
op de lampen en het legen van de brievenbus. Doe 
echt niet meer dan dit, dus neem geen spullen 
mee van de overledene en rijd niet in zijn auto!
 

Stap 6

De bankrekening(en) van de overledene blokkeren! 

Hierdoor kan niemand meer een betaling doen op 
rekening van de overledene, zodat er geen geld uit 
de erfenis kan verdwijnen. Je hebt vaak wel een 
verklaring van erfrecht van de notaris nodig om de 
rekeningen weer te deblokkeren.
 

Stap 7

Is er een testament? 

De notaris kan bij het Centraal 
Testamentenregister informeren of er een 
testament is. Het testament geeft antwoord op 
de vraag wie de erfgenamen zijn en dus de erfenis 
krijgen. Als er geen testament is, dan volgt uit 
de wet wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis 
wordt verdeeld.



Stap 8
 

Zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aan-

vaarden? 

Als erfgenaam krijg je in principe alle bezittingen 
en schulden van de overledene. Kijk dus uit dat 
je niet een erfenis aanvaardt waar voornamelijk 
schulden in zitten! In dat geval is het verstandig 
om beneficiair te aanvaarden. Als er dan schulden 
zijn, hoef je die niet uit eigen portemonnee te 
betalen.
 

Stap 9

Een verklaring van erfrecht aan de notaris vragen

In een verklaring van erfrecht geeft de notaris 
aan of er een testament is gemaakt, wie de 
erfgenamen zijn en wie welk aandeel krijgt 
van de erfenis. Veel instanties vragen om een 
verklaring van erfrecht, bijvoorbeeld de bank of 
een verzekeringsmaatschappij in verband met 
de uitkering van een polis. Vraag eerst aan die 
instanties of een verklaring van erfrecht nodig 
is. Aan een verklaring van erfrecht zijn kosten 
verbonden.
 

Stap 10

Is er een executeur? 

Als er in het testament een executeur is benoemd 
en hij accepteert deze rol, dan is hij (als enige) de 
beheerder van de erfenis en zorgt hij ervoor dat de 
eventuele schulden in de erfenis worden betaald.
 

Stap 11

Opzeggen abonnementen en relaties op de hoogte 

brengen. 

Met behulp van de overlijdensakte en eventueel 
de verklaring van erfrecht kunnen de verschillende 
instanties (door de executeur) worden 
geïnformeerd en kunnen abonnementen worden 
opgezegd. Denk hierbij aan:
- de krant
- de bank
- de pensioeninstantie
- de verzekeringen: auto-, zorg-, inboedel- en     
   levensverzekering
- het energie-, water-, internet-, en kabelbedrijf
 

Stap 12

Had de overledene nog tegoeden en recht op terug-

gaven etc.? 

Erfgenamen laten vaak ‘geld’ liggen. Als je een 
dienst opzegt, kijk dan eerst of de overledene 
recht heeft op terugbetaling van vooruitbetaalde 
termijnen en dergelijke. Op pasjes van 
bijvoorbeeld Air Miles en lidmaatschappen van 
een sportclub of de zonnebank kunnen tegoeden 
staan die misschien op de erfgenamen overgaan.
 

Stap 13

Belastingaangiften doen 

Vaak moet er voor de erfbelasting en de 
inkomstenbelasting nog aangifte worden gedaan. 
Deze aangiften moeten op tijd worden gedaan, zie  
www.belastingdienst.nl.
 

Stap 14

De erfenis verdelen

Als alle rekeningen zijn betaald, kan de erfenis 
worden verdeeld.


