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Een overlijden, wat nu?

Praktische leidraad voor de
nabestaanden echtgenote.

Naam
Voornaam
Rijksregisternummer
Paspoortnummer
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I. OVERLIJDEN
Een overlijden is altijd een beproeving voor de nabestaanden. Toch gaat het leven verder en
moeten er een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vermelden wij er enkele
(zonder daarom volledig te zijn) toch wel belangrijke punten en een leidraad die men kan
gebruiken zodat de nabestaanden hun weg vinden om de noodzakelijke verplichtingen uit te
voeren. De begrafenisondernemer zal U steeds de nodige info geven van de administratie die
hij verricht, alsook welke nog dient te gebeuren. Veel sterkte

II. Aanvragen van het overlevingspensioen
voor en door de weduwe.
1. Waar en Wanneer:
• Voor de regio Turnhout:
Maakt een afspraak met de Rijksdienst voor Pensioen Renier Sniedersstraat Nr 2 2300
Turnhout.
Tel 014/448781. (Volg de info PDOS)
2. Lijst der documenten:

Omschrijving en aantal
exemplaren

Waar haal je de informatie

1. Overlijdensakte van de overledene
- 3 Exemplaren
2.Brevetnummer rustpensioen van de
overledene
3. Nationaal nummer van de
overledene
4.Nationaal nummer van de weduwe
5. Pensioennummer weduwe, indien
zij een pensioen trekt

Begrafenisondernemer
Pensioenfiche
Identiteitskaart
Identiteitskaart
Pensioenfiche of de maandelijkse
bankstrook of betalingsfiche

III. Tegemoetkoming begrafenisonkosten
De pensioendienst voor de Overheidssector telefoon 02/558.60.00 of gratis nummer van de
pensioenlijn 1765 of cc@pdos.fgov.be - www.pdos.fgov.be wordt in principe rechtstreeks
verwittigd door het Rijksregister.
Indien de overledene een rustpensioen ten laste van de Staatskas ontvangt (uitbetaald door
PDOS) kunnen de nabestaanden een begrafenisvergoeding krijgen die gelijk is aan het laatste
bruto maandbedrag van het rustpensioen, doch beperkt tot een maximum bedrag van €
2590,15.

3

U bent de langstlevende echtgenoot dan wordt ambtshalve deze vergoeding
uitbetaald en hoeft U GEEN aanvraag in te dienen.

IV. CHECKLIST
•
•
•

Eigen identiteit laten wijzigen bij de Burgerlijke Stand
Eventueel contact nemen met de Vrederechter of notaris om een “Akte van
erfopvolging” te verwerven, om zodoende geblokkeerde rekeningen te deblokkeren.
Vervolgens de hieronder vermelde checklist overlopen en uitvoeren.

1. FINANCIËLE REGELINGEN  met uw bankinstelling
Als erfgename moet je alle banken waarbij de overledene klant was op de hoogte
brengen. Indien je niet weet bij welke banken de overledene was, kan de Belgische
federatie van de financiële sector (Febelfin) je helpen. Zie www.febelfin.be >
Dienstverlening > Opzoeking bankrekeningen na overlijden.
Van zodra de bank op de hoogte is van het overlijden worden alle rekeningen van de
overledene geblokkeerd.
Je kan de rekeningen terug laten vrijgeven door middel van:
Een attest van erfopvolging wanneer er geen testament of huwelijkscontract is en er
geen handelsonbekwame erfgenamen (zoals minderjarige) zijn. Het attest wordt gratis
afgeleverd door het plaatselijke registratiekantoor van de Federale Overheidsdienst
Financiën. Je kan het ook aanvragen via de website www.financien.belgium.be >
Particulieren > Gezin > Overlijden > Deblokkeren van bankrekening.
Om dringende uitgaven te doen kan je als echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende
partner tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat afhalen, met een
maximum van 5.000 euro. Hiervoor heb je geen attest of akte van erfopvolging nodig.
Zeker met uw bankinstelling te bespreken:
• Domiciliëring opdrachten…………………………………………
• Bankkaarten……………………………………………………….
• Kredieten ………………………………………………………….
• Pensioensparen ……………………………………………………
• Levensverzekering…………………………………………………
…………………………………………………
• Safe(s) (waar, code en sleutel) …………………………………......
• Effecten en beleggingen…………………………………………..
……………………………………………………………………..
• Gewone spaar- en termijnrekeningen………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2. ZIEKENFONDS  op vertoon van een overlijdensakte zal het ziekenfonds het
dossier van de overledene afsluiten en/of aanpassen.
Ziekteverzekering:……………………………………………………
Bijkomende verzekering:…………………………………………..
Hospitalisatieverzekering:………………………………………….
Zorgverzekering………………………………………………………
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3. VAKBOND  lidmaatschap afsluiten
………………………………………………………………………..

4. EIGENDOMMEN  met uw notaris (Nieuwe wetgeving)
………………………………………………………………………..

5. HUWELIJKSCONTRACT  wanneer er een is opgesteld bespreken met uw
notaris
…………………………………………………………………………
6. TESTAMENT  indien opgesteld, bespreken met uw notaris voor uitvoering

………………………………………………………………
7. VRUCHTGEBRUIK  ten uitvoering bespreken met de erfgename(n)
eventueel via de notaris
………………………………………………………………………….

8. HUUR  op uw naam plaatsen
Woning:………………………………………………………………
Garagebox ………………………………………………………………
Andere ………………………………………………………………….
Het huurcontract kan NIET beëindigd worden omwille van het overlijden van de
huurder of verhuurder. Jouw huurovereenkomst loopt gewoon door, indien je toch
wenst de huurovereenkomst niet verder te zetten, kan je deze slechts beëindigen via de
gewone opzeggingsregeling, tenzij er een speciale opzegtermijn is voorzien. Indien je
een sociale woning huurt, dient je aangifte te doen bij de huisvestingsmaatschappij,
het overlijden heeft immers gevolgen voor je inkomsten die op hun beurt betrekking
hebben op de huurprijs.
Als echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende partner van de overledene mag je in
het huis blijven wonen en blijf je beschikken over alles wat aan de woning is
verbonden (inboedel, tuin,..). De ander erfgenamen kunnen jou niet uit de woning
zetten.

9. VERZEKERINGEN  met uw verzekeringsagent of zelf te regelen.
•
•
•

Brandverzekering woning en/of inboedel op uw naam plaatsen
Brand:………………………………………………………….
Inboedel:………………………………………………….
Overlijdensverzekering (terugbetaling begrafenisonkosten)  met de
verzekeringagent of zelf te regelen
……………………………………………………………………
Levensverzekeringen  met uw verzekeringsagent of zelf te regelen.
……………………………………………………………………..
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Andere op uw naam plaatsen
Familiale …………………………………………………………..

10. GAS – ELEKTRICITEIT EN WATER  op uw naam plaatsen
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

11. VOERTUIG
•

U blijft rijden  op uw naam plaatsen van voertuig, verzekering, nummerplaat,
keuring, autobelasting en bijstandshulp
• Tijdelijk stilleggen  op uw naam plaatsen van voertuig, verzekering, nummerplaat,
keuring, autobelasting en bijstandshulp  tijdelijk opschorten van verzekering,
bijstandshulp en autobelasting
• Bij verkoop  Stopzetten verzekering  autobelasting  bijstandshulp  insturen
van de nummerplaat uiterlijk binnen de 4 maanden de nummerplaat aangetekend over
maken aan FOD MOBILITEIT en VERVOER - Dienst van het wegverkeer DIV Vooruitgangstraat 56 te 1210 BRUSSEL.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

12. ABONNEMENTEN  stopzetten of op uw naam plaatsen

• Kranten  tijdschriften  dag en weekbladen  lidgelden verenigingen
………………………………………………………………………….

13. PREMIE AANVRAGEN  van sommige instellingen, verzekeringen en / of
verenigingen heeft men recht op een premie  aanvragen

………………………………………………………………
14. KREDIETKAARTEN  op uw naam plaatsen of stopzetten
(Bv: Happydayskaart - Carrefourkaart – Makrokaart, enz)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
15. TELEFOON – GSM – INTERNET aansluitingen  op uw naam
plaatsen (kan eventueel bijkomende kosten met zich meebrengen)
Telefoon:…………………………………………………………………………
GSM:…………………………………………………………………………….
Internet:………………………………………………………………………….
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V. NALATENSCHAP
Te treffen administratieve maatregelen door de overlevende partner en of de nabestaanden:
Men kan dit zelf doen ofwel via een notaris (aan te raden indien er eigendom is).

1.Aangiften:
* Als erfgename ben je wettelijk verplicht om een aangifte van nalatenschap te doen.
Hierdoor zal er een erfbelasting dienen betaald aan de overheid.
Elke erfgenaam kan ervoor kiezen om de aangifte afzonderlijk te doen, maar meestal
wordt er één gezamenlijke aangifte opgesteld.
Het indienen van de aangifte doe je binnen een termijn van:
* 4 maanden na een overlijden in België
* 5 maanden na een overlijden in een land dat deel uitmaakt van de Europese
Economische Ruimte.
* 6 maanden na een overlijden in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese
Economische Ruimte.
Indien de overledene zijn laatste woonplaats in Vlaanderen had, moet je de aangifte
van nalatenschap indienen bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), formulier
beschikbaar via de website www.belastingen.vlaanderen.be > formulieren >
formulieren erfbelasting.
Voor advies of verdere informatie betreffende de nalatenschap kan je terecht bij de
jurist van de sociale dienst van Defensie.
2. Aanvaarden:
De nalatenschap omvat de bezittingen maar ook de schulden die de overledene nalaat.
Als je de erfenis aanvaardt, moet je ook alle schulden van de overledene betalen.
Als je twijfelt of de erfenis meer schulden dan bezittingen omvat, kan je de erfenis
aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze procedure kan je opstarten
via de notaris of de Rechtbank van Eerste Aanleg verbonden aan de woonplaats van de
overledene.
Je kan ook de erfenis verwerpen, dan geef je uitdrukkelijk aan dat je de bezittingen
maar ook de eventuele schulden van de overledene niet wenst te erven. Ook deze
procedure kan je opstarten via de notaris of de Rechtbank van Eerste Aanleg
verbonden aan de woonplaats van de overledene.

3. Erfbelasting betalen:
De erfbelasting is een vorm van belasting die je betaalt op de nalatenschap en varieert
naargelang de verwantschap met de overledene.

4. Belastingsaangifte invullen:
Als echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner moet je in het jaar van
overlijden een gezamenlijke belastingsaangifte invullen. In het jaar na het overlijden
moet je een afzonderlijke belastingsaangifte indienen. Bovendien zal je moeten kiezen
tussen een aangifte als alleenstaande of samen met je overleden partner. De fiscus
neemt niet automatisch de beste oplossing voor je???
Voor meer informatie kan je terecht op de website www.financien.belgium.be >
particulieren > overlijden belastingaangifte.

