


Bijlage B Checklist nabestaanden 
 
Heb je van dichtbij te maken met een overlijden van iemand? Ga na wat je allemaal moet regelen. Veel zaken 
kun je zelf doen of samen met andere nabestaanden. Maar overweeg ook professionele adviseurs in te 
schakelen. 
 
Deze checklist – die gratis digitaal beschikbaar is via www.FPVI.nl/overlijden/uitvaart helpt je bij het 
ordenen en het verdelen van acties. Bewaar van alle acties die je onderneemt bewijsmateriaal. Dat helpt je 
later bij eventuele discussies met nabestaanden, bedrijven of de Belastingdienst.  
 
Als je een overlijdensgeval aan ziet komen: 
 
� Ga na welke contacten van de overledene je direct op de hoogte moet stellen - denk aan ouders, 

partner, kinderen, familie, werkgever. Doe dat niet allemaal zelf, zet een telefooncirkel op (vraag aan 
mensen die je spreekt of anderen willen bellen), richt een WhatsApp groep in of benader mensen via 
social media zodat jullie sneller iedereen bereiken. 

 
�  Schakel de huisarts in, bij geen bereik een andere arts of zorgverlener of bel 112. 
 
�  Heeft de overledene een codicil of zorgverklaring opgesteld? Check ook het bestaan van andere 

testamenten of wensen die met deze periode te maken hebben. 
 
Aantekeningen 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Direct na het overlijden: 
 
� Huisarts of behandelend arts ter plaatse laten komen 
 
� Verklaring van overlijden laten opstellen door een arts; de arts stelt vast of de overledene een 

natuurlijke dood is gestorven en meldt dat aan de gemeente 
 
� Onnatuurlijke dood (denk aan ongeval, misdrijf): politie ter plaatse laten komen 
 
� Houd het lichaam zo koel mogelijk, niet met dekens bedekken, ramen mits met vliegenhor open als 

het buiten koel is, koelelementen en biologische filters (zakjes met actieve koolstof en klei die gassen 
en stoffen absorberen) gebruiken als het warm is 

 
� Verzorg of laat het lichaam van de overledene verzorgen 
 
� Informeer de contacten van de overledene die op de hoogte moeten worden gesteld- denk aan 

ouders, partner, kinderen, buren, werk 
 
�  Zoek verder naar het bestaan van testamenten, zoek specifiek informatie over wensen direct na het 

overlijden (donatie van organen, weefsel of hersenen, ter beschikking stellen van de wetenschap  
moet binnen 24 uur zijn geregeld!) en uitvaartwensen 

 

http://www.fpvi.nl/overlijden/uitvaart


Richting uitvaart: 
 
� Stel een lijst op van personen die geïnformeerd moeten worden door jullie en houd bij wie wie heeft 

gebeld, gemaild, geappt of op andere wijze contact heeft gehad 
 
�  Ga na of de overledene wensen had t.a.v. hoe zijn overlijden bekend wordt gemaakt. Wel of geen 

advertentie in een krant, wel of geen bericht op social media? 
 
�  Binnen zes werkdagen – beter is zo snel mogelijk, na 1 of 2 dagen - aangifte doen van overlijden bij 

de burgerlijke stand van de gemeente (zelf of via uitvaartondernemer) 
 
�  Afschrift van akte van overlijden of uittreksel van het overlijdensregister bij de gemeente opvragen, 

dat krijg je meestal direct mee na de aangifte van overlijden 
 
�  Kopieer of scan direct tien keer de akte van overlijden of uittreksel van het overlijdensregister, dat 

heb je later nodig ten behoeve van allerlei acties richting diverse instanties 
 
�  Document ‘Verlof tot begraven of cremeren’ opvragen bij de gemeente (zelf of via 

uitvaartondernemer). Bij onnatuurlijke dood: uitvaart mag pas plaatsvinden na toestemming van de 
officier van justitie. 

 
� Eventueel contant geld opnemen om de komende dagen in het levensonderhoud te kunnen 

voorzien 
 
De laatste ceremonie 
 
� Stel vast of de overledene uitvaartwensen had - kan zijn opgenomen in een codicil, scenarium, 

negatieve wilsverklaring, levens- of overlijdenstestament 
 
� Is door de overledene duidelijk gemaakt wie de uitvaart regelt? Zo niet, overleg met alle 

nabestaanden vereist of kom overeen dat iemand gevolmachtigde wordt. 
 
� Ga na of de overledene de uitvaart heeft verzekerd; indien verzekerd, ga na of er afspraken zijn 

gemaakt over welke uitvaartondernemer wat doet. Welke uitvaartondernemer kan het beste voldoen 
aan alle wensen van de nabestaanden en de overledene? 

 
�  Vind je geen uitvaartwensen van de overledene? Bespreek dan met nabestaanden hoe wordt gedacht 

over de uitvaartwensen van de overledene. Laat je inspireren op 
www.FPVI.nl/overlijden/uitvaartwensen  

 
� Had de overledene een wens over wie spreekt tijdens de laatste ceremonie? Zo niet, stem onderling 

af wie dat doet. 
 
� Bepaal samen een budget 
 
�  Zorg voor een goede balans tussen uitvaartwensen van nabestaanden en uitvaartwensen van de 

overledene 
 
�  Oriënteer je op de kosten van een uitvaart op de site www.uitvaart.nl en klik op de rekentool “Wat 

kost een uitvaart” 
 
�  Veel uitvaartondernemers vind je via www.uitvaartmarkt.nl, wat je zelf kunt doen lees  

Je op www.doe-het-zelf-uitvaart.nl  

http://www.fpvi.nl/overlijden/uitvaartwensen
http://www.uitvaart.nl/
http://www.doe-het-zelf-uitvaart.nl/


 
�  Laat door de uitvaartondernemer een duidelijke kostenbegroting en lijst met afspraken opstellen 
 
�  Uitvaart reserveren (zelf, via verzekeraar of via uitvaartondernemer) 
 
�  Reserveer voldoende tijd, plan het niet te krap omdat anders de laatste ceremonie voortijdig kan 

worden afgebroken 
 
�  Uitvaart via natura-uitvaartverzekeraar met afspraken over betaling: afstandsverklaring van de 

uitvaartondernemer ondertekenen (ten behoeve van betaling door verzekeraar) 
 
�  Denk tijdig en goed na over herinneringen, hoe houd je de overledene levend? Vraag naar zaken als 

het bewaren van bloemen, het afnemen van sieraden, een vingerafdruk, foto’s, opnames van de 
uitvaart 

 
Tijdens de uitvaart 
 
�  Tijdens uitvaart: regel dat iemand op de woning past van de overledene, vaak wordt tijdens een 

uitvaart ingebroken (vooral na krantenadvertenties) 
 
�  Tijdens uitvaart: auto’s worden vaak opengebroken op parkeerplaatsen van uitvaartcentra; bewaar 

geen dure spullen in de auto en wijs bezoekers daar op 
 
�  Bekijk voor andere tips het uitgebreide uitvaart regelen in 10 stappen op 

www.FPVI.nl/overlijden/uitvaart  
 
Draaiboek direct na de uitvaart 
 
� Zorg voor structurele verzorging van kinderen, huisdieren 
 
�  Regel desgewenst thuiszorg voor de langstlevende die niet zelf het huishouden kan voortzetten 
 
�  Vraag een verklaring van erfrecht aan bij een notaris. Help de notaris met het verzamelen van 

informatie zoals de akte van overlijden, trouwboekje of samenlevingscontract, paspoort of rijbewijs 
van de overledene, overzicht van erfgenamen en eventuele niet-notariële testamenten 

 
� Inventariseer wie allemaal een sleutel van overledene heeft, maak daar afspraken over 
 
� Inventariseer grofweg alle bezittingen en schulden, maak lijsten van wat verdeeld moet worden 
 
� Overweeg een boedelvolmacht op te laten maken door een notaris, en bespreek dat met alle 

erfgenamen 
 
� Ga na of er rekeningen zijn ontvangen die met spoed moeten worden betaald 
 
� Informeer verhuurder of hypotheekverstrekker 
 
� Check het paspoort van de overledene; als er kinderen bij staan geschreven dan moeten de kinderen 

een eigen paspoort aanvragen 
 
�  Paspoort en rijbewijs hoeven niet te worden ingeleverd, maar overweeg wel deze door te knippen 

om misbruik te voorkomen 
 

http://www.fpvi.nl/overlijden/uitvaart


�  Check het bestaan van Koninklijke onderscheidingen; medailles en dergelijke moeten worden 
teruggestuurd naar de betreffende organisatie of vereniging met vermelding van de naam, 
geboortedatum en overlijdensdatum. Zie www.lintjes.nl. 

 
�  Bij een alleenstaande: informeer ook het waterschap, gasbedrijf, elektriciteitsbedrijf, 

opstalverzekeraar 
 
�  Informeer bij de bank naar alle periodieke overschrijvingen die eventueel stopgezet of juist 

voortgezet moeten worden 
 
�  Zoek bankafschriften van het laatste jaar; indien ze niet beschikbaar zijn dan kun je die als 

gemachtigde of als alle erfgenamen gezamenlijk opvragen bij de bank(en) waar de overledene 
bankierde 

 
�  Check bankafschriften van het laatste jaar op bijzondere overboekingen naar instanties of personen 

die geïnformeerd moeten worden over het overlijden 
 
�  Stop abonnementen en contributies, zeg overeenkomsten en contracten op (bekijk de lijst checklist 

Overeenkomsten van bijlage B en gebruik www.abonnementenopzeggen.nl, www.i-finish.nl of 
www.closure.nl  

 
�  Stop automatische incasso’s die niet meer nodig zijn (niet van telefoons) 
 
�  Vraag banken en instellingen om schriftelijk bewijs wat het saldo is van bank-, spaar- en 

beleggingsrekeningen op de dag voor het overlijden 
 
�  Zoek mobiele telefoons; abonnement stopzetten of beltegoed anders gebruiken 
 
�  Check bankpassen op saldi op de chip (chipknip) 
 
�  Check afgegeven machtigingen voor betalingen; zet de betalingen op een andere wijze voort als dat 

nodig is 
 
�  Blokkeer ongevraagd bellen of post (www.infofilter.nl) 
 
�  Bij medicijngebruik van de overledene: stel de apotheek op de hoogte en breng ongebruikte 

medicijnen terug 
 
�  Breng geleende spullen (bijvoorbeeld een persoonlijk alarm, boeken) terug naar betreffende 

instanties zoals thuiszorg en bibliotheek 
 
Uitkeringen  
 
�  Informeer alle verzekeraars, gebruik de lijst verzekeringen van checklist A 
 
�  Informeer alle uitkeringsinstanties (bijvoorbeeld pensioenfonds, gemeente, SVB of UWV) 
 
�  Ga na wat bij een werkgever aan uitkeringen of saldi kan worden opgevraagd 
 
�  Ga bij het UWV na of nabestaanden in aanmerking komen voor een laatste (netto) uitkering op 

basis van een sociale wet (Ziektewet, AOW, WAO, WW, WIA) 
�  Ga na bij de gemeente of nabestaanden in aanmerking komen voor (bijzondere) bijstand, bepaalde 

vergoedingen, kortingen of lagere belastingen 

http://www.abonnementenopzeggen.nl/
http://www.i-finish.nl/
http://www.closure.nl/


 
�  Ga na bij de Belastingdienst of nabestaanden in aanmerking komen voor een hogere heffingskorting, 

ouderenkorting, kinderopvang, zorg- of huurtoeslag 
 
�  De autoverzekering moet meestal binnen vijf weken op een andere naam worden overgeschreven. 

Zie voor meer informatie www.rdw.nl. 
 
�  Inventariseer gedetailleerd alle bezittingen en schulden (eventueel taxatie regelen) 
 
�  Laat een akte van verdeling opstellen door een notaris 
  
�  Indien niet verhuizen en huur voortzetten: huurcontract op nieuwe naam zetten 
 
�  Indien huur niet voortzetten: huurcontract opzeggen en voorwaarden belijken, nagaan welke 

verbeteringen zijn aangebracht aan de huurwoning 
 
� Check de dekkingen op verzekeringspolissen (bijvoorbeeld verlaag verzekerd bedrag op 

inboedelverzekering of beperk aantal personen op aansprakelijkheids-, reis-, annulerings- en 
ziektekostenverzekering) 

 
Erfenis en belastingaangifte 
 
� Had de overledene testamenten opgesteld? Check dat via het CTR, maar zoek ook naar niet-

notariële testamenten zoals een codicil of een levensdossier 
 
� Schakel een deskundig en ervaren adviseur of specialist in voor de afwikkeling van de erfenis en 

maak afspraken over wie wat doet 
 
� Ga na of een executeur is benoemd die de erfenis mag afwikkelen, zo ja bespreek met de notaris en 

erfgenamen of een Verklaring van executele zinvol is 
 
�  Aanvaard niet automatisch de erfenis als nog niet alle schulden en bezittingen (boedelbeschrijving) 

in kaart zijn gebracht, maak een voorbehoud kenbaar 
 
�  Verricht nog geen handelingen (zoals verdeling inboedelgoederen) als er nog niet officieel door 

iedereen is aanvaard of verworpen 
 
�  Ga na of een gedetailleerde boedelbeschrijving wenselijk is. 
 
�  Zoek naar documenten waarmee waarde van bezit is vast te stellen, denk aan garantiebewijzen, 

aankoopnota’s, taxatierapporten enzovoort 
 
�  Ga na of de overledene een voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelasting ontving, zo ja zet die 

stop 
 
Minder haast: 
 
�  Ga na of de overledene op social media aanwezig was en zet dat stop als je zeker weet dat je daar 

niets meer van nodig hebt. Onderzoek of er meer aan digitale erfenis aanwezig is, zoals 
Bitcoinrekeningen of tegoeden op accounts. Of foto’s die je wil bewaren. 

 
�  Zoek naar vergeten polissen of vergeten pensioenen (www.FPVI.nl/pensioen/zoekgeraakt) 
 

http://www.rdw.nl/
http://(www.fpvi.nl/pensioen/zoekgeraakt


� Ga na of je verzekeraars kunt vragen om premies die onterecht betaald zijn terug te storten 
 
�  Eventueel een (nieuw) testament en financieel plan laten opstellen voor de achterblijvende partner, 

in ieder geval voor financiële keuzes worden gemaakt t.a.v. bijvoorbeeld aflossen hypotheek of 
verhuizen 

 
� Ga na of de WOZ waarde van de (eigen) woning aangepast moet worden 
 
� Ga na of de overledene bepaalde belastingaanslagen heeft ontvangen en overweeg bezwaar te maken 
 
� Aangifte van de erfenis binnen acht maanden of uitstel aanvragen bij de belastingdienst 
 
� F-aangifte van de overledene binnen acht maanden of uitstel aanvragen bij de belastingdienst 
 
Heb je nog onbeantwoorde vragen? De Uitvaart Informatie Hulplijn is een hulplijn die je kunt bellen met al je 
vragen rondom overlijden, uitvaart, financiële afwikkeling of nazorg. De Uitvaart Informatie Hulplijn is 
bereikbaar op 0800 - 44 44 000, is gratis en 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. 
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