
Bondige wegwijzer bij overlijden 

 
Welke diensten en instellingen dienen verwittigd te worden bij overlijden ? 

 

1. Het gemeentebestuur 

 

Het overlijden moet aangegeven worden op de dienst “burgerlijke stand” van de gemeente 

waar de persoon overleed.  Tegenwoordig zorgt de begrafenisondernemer hiervoor.  Hij 

regelt de formaliteiten van vervoer, begraving, crematie… 

            De begrafenisondernemer heeft een getekende volmacht nodig (zie document) alsook een 

            kopij van de identiteitskaart van de aanvrager, om u de uittreksels uit de overlijdensakten te 

            kunnen bezorgen. 

            De begrafenis of crematie mag slechts plaatsvinden na schriftelijke toelating en ten 

            vroegste 24 uur na het overlijden.   

 

2. Financiële Instellingen 

 

a) Banken, post of spaarkassen waar de overledene een rekening had. 

         Dit doet u best zo snel mogelijk, vraag aan uw financiële instelling hoe en wanneer u  

     opnieuw over het geld kunt beschikken. 

          Opgelet :  

      In afwachting dat het geld vrijgemaakt wordt, laten de meeste instellingen de 

      betalingen toe van  

            -    het factuur van de begrafenis (samen met één akte van overlijden)  

- ziekenhuiskosten  

- facturen van gas en elektriciteit 

- huur   

     indien er voldoende geld op de rekening staat. 

      Om het geblokkeerde geld vrij te maken heeft u een akte van bekendheid nodig.  

Dit document kan u vragen op het registratiekantoor volgens de woonplaats van de 

overledene of via een notaris (betalend). Dit document kunt u verkrijgen op vertoon van  

een overlijdensakte. 

       

 

b) Het ziekenfonds      

- een uittreksel uit de overlijdensakte 

      Indien u als weduwe(naar) niet persoonlijk bent aangesloten bij een ziekenfonds, maar 

via het ziekenfonds van uw echtgeno(o)t(e), dient u zich zo spoedig mogelijk aan te melden 

bij het ziekenfonds teneinde een persoonlijke aansluiting te bekomen.   

  Zoniet kunt u geen aanspraak meer maken op terugbetaling voor gezondheidszorgen. 

  

 

c) Indien de overledene nog afbetalingen  lopen had, deze instellingen verwittigen. 

 

 

d) Als de overledene een pensioen ontving, verwittigt het gemeentebestuur de 

pensioenkas. Het overlevingspensioen gaat in op de eerste dag van de maand na het 

overlijden.  Ontving de overledene nog geen rustpensioen, dan dient de echtgeno(o)t(e) 

zo spoedig mogelijk een overlevingspensioen aan te vragen. 

      



  

3. Andere diensten 

 

a) Gas, water, elektriciteit, telefoonmaatschappij (opheffing of overdracht)  

b) Radio en/of T.V. -distributiemaatschappijen (kabelnetten). 

c) Verhuurmaatschappij (opheffing of overdracht). 

   d) Indien een wagen of moto behouden blijft en overgeschreven moet worden,       

                kan dit gebeuren via uw verzekeringsmakelaar of door aanvraag bij  

    Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur                                                

                Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) 

                City Atrium  

                Vooruitgangsstraat 56 

                1210 Brussel 

e)  Auto- en/of motorverzekeringen en alle andere mogelijke verzekeringen  

                 (opheffing of overdracht). 

 

Nog enige nuttige informatie in geval van een overlijden 

 

Indien er eigendom is, kan men steeds terecht bij een notaris voor de successierechten.              

          Het successierecht wordt berekend op de nettowaarde van uw erfdeel.   

            Het te betalen successierecht verschilt volgens  

            1) de grootte van het te erven deel 

            2) uw graad van verwantschap met de overledene. 

 

Voor de echtgeno(o)t(e) en erfgenamen in rechte lijn wordt er een bepaald bedrag van ieders 

erfdeel vrijgesteld. 

U dient de successierechten in te dienen binnen de 4 maanden en te betalen binnen de 6 

maanden na het overlijden. 

 

Indien er minderjarige kinderen zijn, zal het gemeentebestuur van de plaats van overlijden 

het vredegerecht hiervan in kennis stellen, voor de rechten van het kind. 

  

Indien er nog aktes nodig zijn, kunnen er steeds kopijen gemaakt worden 

voor alle andere formaliteiten zoals bv.  gas, elektriciteit., telefoon, pensioen …, daar de 

handtekening digitaal is. 

Indien nodig kan er ook een internationale akte gevraagd worden. 

 

In geval dat de overledene overbelast is door schulden, raden wij u aan de erfenis te 

weigeren.  Hiervoor dient U zich te wenden tot de griffie van de correctionele rechtbank  

van eerste aanleg. Voor meerdere inlichtingen kunt u zich best wenden tot deze griffie of tot 

een notaris. 

 

Voor verdere inlichtingen kan U steeds terecht op één van onze kantoren of bel naar 

02/465.54.05 

 

 

Wij staan steeds tot uw dienst. 


