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Wat te doen na de uitvaart 

 

Deze checklist is gemaakt om u te ondersteunen en laat zien wat u moet regelen 

na de uitvaart. Sommige dingen moeten meteen, andere zaken kunnen nog even 

wachten. 

 

 

 Informeer de bank over het overlijden en vraag of u een verklaring van 

erfrecht nodig heeft om nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen te regelen. 

Soms is deze verklaring niet nodig. 

 

 Vraag de notaris een verklaring van erfrecht op te stellen met eventueel een 

boedelvolmacht. 

 

 Stop het salaris of de uitkering. Regel dit zo snel mogelijk na de uitvaart. 

 

 Informeer instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen en de 

ziektekostenverzekeraar over het overlijden.  

 

 U hoeft bij de belastingdienst niet aan te geven dat iemand is overleden. De 

belastingdienst krijgt deze informatie van de gemeente door.  

Voor iemand die is overleden, moet vaak aangifte worden gedaan. Als over 

voorgaande jaren aangifte is gedaan door de overledene, ontvangen de 

nabestaanden een F-formulier. Daarmee doet u aangifte over het jaar van 

overlijden. Deze aangifte moet uiterlijk op 1 april na het jaar van overlijden 

bij ons binnen zijn. 

Hebt u geen F-formulier ontvangen? En denkt u dat er wel aangifte moet 

worden gedaan? Dan kunt u het F-formulier aanvragen bij de 

BelastingTelefoon (0500-0843). 

 

 

 Bekijk of de overledene nog afspraken heeft openstaan, bijvoorbeeld bij het 

ziekenhuis. 

 

 Vraag een financiële tegemoetkoming aan. U heeft de volgende 

mogelijkheden: 

 aanvullende sociale uitkering; 

 tegemoetkoming studiekosten; 

 verlaging belastingtarieven; 

 huursubsidie; 

 korting alleen wonende op gemeentelijke lasten; 

 pensioen. 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/belastingtelefoon_bellen/belastingtelefoon_bellen
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 Blijven er kinderen achter, regel dan zaken als voogdij, kinderbijslag, 

kinderopvang en/of gezinshulp. 

 

 Ga na welke automatische incasso’s er lopen bij de bank en zeg ze zo nodig 

op. 

 

 Kijk welke schulden er zijn, zoals belastingschuld, hypotheek of 

uitvaartkosten. 

 

 Regel een taxatie van de boedel. 

 

 Ga na welke verzekeringen uitkeren. 

 

 Noteer het banksaldo op de datum van overlijden. 

 

Nazorg: 

 

Verlies is ingrijpend en betekent altijd verandering. "waar moet ik beginnen, wat 

vang ik nu met mijn leven aan, wat heb ik allemaal te regelen" zijn vragen die 

mensen die een verlies hebben geleden stellen. Nunazorg helpt u bij het vinden 

van antwoorden op eventuele hulpvragen. 

 

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding heeft een samenwerkingsverband met 

Nunazorg. Nunazorg helpt u bij het vinden van de van de antwoorden op 

eventuele hulpvragen. Binnen 4-6 weken na de uitvaart neemt Hajo Blok van 

Nunazorg telefonisch contact met u op. Hier zitten voor u geen kosten aan 

verbonden. 

 

Nunazorg levert complete nabestaandenzorg beginnend bij ieders unieke 

hulpvraag. Nunazorg verleent onafhankelijke diensten op de volgende gebieden: 

 Praktisch 

 Emotioneel 

 Levensbeschouwelijk 

 Spiritueel 

 

  

 

 


