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SMEETS UITVAARTVERZORGING

deze gids is speciaal samengesteld voor families die
begeleid worden door Smeets uitvaartverzorging
praktische hulp &

LEIDRAAD
Met deze gids proberen wij u wegwijs te maken in alles wat er aan
praktische zaken moet gebeuren na een overlijden. In een toch al
moeilijke tijd komt veel op u af. Dan is het fijn om wat handvaten te
hebben in wat er verder allemaal nog geregeld moet worden.

editie 2022 - veranderende wetgeving gedurende het jaar voorbehouden.

ASBESTEMMING
Bij een crematie krijgt u niet direct de as mee. In Nederland is het wettelijk geregeld dat
de as 30 dagen in het crematorium moet blijven. Daarna kunt u de as desgewenst
ophalen. U krijgt hiervoor automatisch binnen dertig dagen een brief over vanuit het
crematorium zelf. Hierin kunt u aangeven wat u wilt dat met de as gebeurt, denk aan een
afspraak maken om de as op te halen of te verstrooiien op het strooiveld van het
crematorium.
U kunt ons in de brief van het crematorium ook machtigen de as voor u op te halen. Deze
brengen we dan op een geschikt moment bij u langs.

AANGIFTE OVERLIJDEN & VERKLARING ERFRECHT
De uitvaartondernemer zal aangifte doen van overlijden bij de gemeente van overlijden.
Vanuit de gemeente worden vervolgens al verschillende instanties geïnformeerd doordat
zij het overlijden verwerken in de Basisregistratie Personen.
Een makkelijke vuistregel is dat alle overheidsgerelateerde instanties, denk aan
Belastingdienst, UWV, RDW, Sociale verzekeringsbank, de grote pensioenfondsen en
zorgverzekeraars en de diverse gemeentelijke afdelingen, al door de gemeente
geïnformeerd worden.
Alle particuliere instanties, denk aan de bank, hypotheekinstantie, huurinstantie, eigen
verzekeringen, abonnementen, energieleverancier dient u zelf te informeren.
Voor het informeren van de diverse instanties heeft u altijd een Akte van Overlijden nodig.
Deze ontvangt de uitvaartondernemer nadat deze bij de gemeente aangifte van overlijden
heeft gedaan. U ontvangt vervolgens de akte weer van de uitvaartondernemer.
Een Verklaring van Erfrecht is een akte die alleen door een notaris opgemaakt kan
worden. Wanneer heeft u deze nodig:

-Bij een totaal banksaldo hoger dan €100.000,- (let op; banken hanteren hun eigen regels
dus er kan alsnog een verklaring van erfrecht nodig zijn ondanks dat het bedrag lager is)
-Als er een levensverzekering vrij komt
-Als er een hypotheek of overlijdensrisicoverzekering is
-Als u niet tot de erfgenamen behoort en de erfenis gaat afwikkelen

Wie de erfgenamen zijn kan op 2
manieren worden bepaald:
1. Volgens de wettelijke verdeling
2. Volgens een testament
Is er geen testament? Dan geldt altijd
de wettelijke verdeling.
Is er wel een testament? Dan kan het
zijn dat ook andere erfgenamen zijn
aangewezen dan enkel die volgens de
wettelijke verdeling.

Is er geen testament dan bepaalt de
wet wie erfgenaam zijn, in
onderstaande volgorde:
Groep 1: de huwelijkspartner of
geregistreerd partner en de kinderen
Groep 2: ouders, broers, zussen
Groep 3: grootouders
Groep 4: overgrootouders
Als er geen erfgenamen in de eerste
groep zijn, gaat de erfenis naar de 2e
groep en zo verder.
Let op; ongehuwd samenwonende
partners met een
samenlevingscontract kunnen
volgens de wet niet erven. Dit moet in
een testament geregeld zijn.
Datzelfde geld voor stief- en
pleegkinderen.

Of er een testament aanwezig is, of
om te controleren of het de laatste
versie is, kunt u contact opnemen
met een notaris. U kunt echter ook
zelf, met de akte van overlijden, de
informatie aanvragen bij het Centraal
Testamenten Register (CTR). Als via
het CTR blijkt dat er een testament is,
kunt u dit via een notaris opvragen en
inzien, de inhoud wordt namelijk
alleen aan de notaris verstrekt.

CTR
Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag
0900-114 41 14
www.notaris.nl/centraaltestamentenregister

ERVEN

Voordat u met de praktische
afwikkeling begint is het verstandig
eerst te weten wie er erfgenaam zijn
en welke documenten er (nodig) zijn
voor de afwikkeling.

AANVAARDEN OF VERWERPEN VAN DE ERFENIS
Door u te gedragen als erfgenaam kunt u onbedoeld de erfenis toch zuiver (geheel)
aanvaarden. Bijvoorbeeld door spullen uit het huis weg te halen, geld van de bank op te
nemen of in de auto van de overledene te rijden. Beheersdaden ten behoeve van de
nalatenschap, zoals het betalen van de uitvaartnota, het betalen van de energierekening
of andere reguliere betalingen vlak na een overlijden worden niet gezien als zuivere
aanvaarding van de nalatenschap.
Als u twijfelt over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis en in welke vorm is het
aan te raden een notaris in te schakelen. Dit kunt u het beste zo snel mogelijk na een
overlijden doen, echter het is geen probleem dit pas na de uitvaart op te pakken.
www.juridischloket.nl - 0900-80 20

BANKZAKEN
Elke bank heeft zijn eigen procedures. Is er een en/of rekening? Dan behoudt de
partner gewoon volledige toegang. Pasjes, creditcards en pincodes van de
overledene worden wel geblokkeerd. Had de overledene een rekening alleen op zijn
naam? Dan wordt de bankrekening wel geblokkeerd. Doorgaans worden periodieke
betalingen, automatische incasso’s en internetbankieren stop gezet. Betalingen voor
gas, water en licht lopen meestal wel gewoon door. Overigens is een bank verplicht
de uitvaartnota van de bankrekening te voldoen.
Veel banken bieden als service een overzicht van alle automatische betalingen.
Periodieke betalingen kunt u vaak online beëindigen. Een machtiging voor
automatische incasso kunt u intrekken met een intrekkingskaart die bij de bank te
verkrijgen is of via de website te downloaden is.
Heeft u het vermoeden dat er nog rekeningen zijn waar u geen weet van heeft? Bij
het Loket Slapende Tegoeden kunt u gratis een digitaal verzoek indienen om dit bij
meerdere banken te laten uitzoeken.
www.slapendetegoeden.nl

RDW
Een motorvoertuig moet binnen 5 weken overgeschreven worden op naam van een
nieuwe eigenaar. Na 5 weken zijn voertuig, bestuurder en inzittenden namelijk niet
meer verzekerd. (let op: indien geen sprake is van zuivere aanvaarding onderneem
dan geen verdere actie. Bij een beneficiaire aanvaarding kunt u het beste
overleggen met de RDW en de verzekeringsmaatschappij hoe zij hier mee omgaan.

INSTANTIES
INFORMEREN
ZELF INFORMEREN

PARTICULIERE INSTANTIES

Alle particuliere instanties, denk aan de
bank, hypotheekinstantie, huurinstantie,
eigen verzekeringen, abonnementen,
energieleverancier dient u zelf te informeren.

Bank
Verzekering
Hypotheek/verhuurder
Energiemaatschappij
Tv/internet

Om te weten welke instanties allemaal
geïnformeerd moeten worden is het handig
om van een jaar de bankafschriften na te
lopen.

Telefonie
ANWB
Kranten
Tijdschriften

OVERIGE TIPS
Bekijk of er verzekeringen aangepast moeten
worden indien ook de overledene

OV chipkaart

meeverzekerd was op de polis.

Loterijen

Wellicht wijzigen er diverse toeslagen of

Bibliotheek

komt u voor meer toeslagen in aanmerking.

Kerkgenootschap

Dit kunt u checken op www.toeslagen.nl

Lidmaatschappen

Wilt u de post op een ander adres laten

Parkeervergunning

bezorgen na overlijden? Dat kan via

Postorderbedrijven

www.postnl.nl zoekterm

Apotheek

nabestaandenservice.

Huisarts

Had de overledene een koninklijke

Lopende afspraken (tandarts, fysio,

onderscheiding? Deze moet terug gestuurd

kapper)

worden naar de Kanselarij der Nederlandse
Orden. Meer informatie hierover
www.lintjes.nl – 070-3751200

SMEETS UITVAARTVERZORGING

VOOR U ZELF ZAKEN REGELEN
Naast de praktische zaken zijn er waarschijnlijk ook dingen van uzelf waar u al eens
over wilt nadenken. Bent u verzekerd of zou dat moeten? Wat wilt u zelf eigenlijk
voor de uitvaart geregeld hebben? Op onze website vindt u meer informatie over
verzekeringen, ons UitvaartSpaarplan en kunt u ons wensenboekje downloaden.
Natuurlijk kunt u ook een afspraak met ons maken voor meer informatie.

043-6090160

URN UITZOEKEN
Wilt u een mooie urn uitzoeken om de as
in te bewaren? Neem dan eens een kijkje
op onze website voor onze eigen, volledig
natuurlijke collectie. Omdat er heel veel te
vinden is, zowel online als in de
crematoria, hebben wij deze collectie zelf
laten ontwerpen én houden we het
betaalbaar. Elk ontwerp is ook te bekijken
in 't Sterrenhuys.

Bekijk de hele collectie op
www.smeetsuitvaartverzorging.nl/urnen

HEEFT U NOG VRAGEN?
Neem een kijkje op www.smeetsuitvaartverzorging.nl
of neem gerust even contact met ons op!

Maar vooral.......Geef het wat

TIJD

We hopen dat we met de informatie in deze gids u al een heel eind op
weg hebben kunnen helpen. Niet elke situatie is hetzelfde dus er zullen
vast nog zaken geregeld moeten worden die niet in deze gids
besproken worden. Mocht u gedurende de afwikkeling vragen hebben
kunt u altijd contact met ons opnemen.

