STAPPENPLAN
WAT TE DOEN BIJ
EEN OVERLIJDEN
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In het geval van een sterfgeval, worden
belangrijke zaken snel vergeten of men
denkt er te laat aan. Daarom hebben we
heel duidelijk stap voor stap op een rijtje
gezet wat je moet doen, zodat jij er niet
meer over na hoeft te denken.

Maak goede afspraken met de uitvaartverzorger
De uitvaartbegeleider helpt je alle zaken rondom de uitvaart te regelen en neemt je een
groot aantal zaken uit handen. Denk aan het verzorgen van de overledene, het maken van
de rouwkaarten en rouwadvertenties, het regelen van het opbaren en de organisatie van
de uitvaartplechtigheid. Direct na het eerste gesprek zet de uitvaartbegeleider de kosten
van de uitvaart voor je op een rij in een offerte.
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Schakel een arts in
Het is wettelijk geregeld dat een arts zo snel mogelijk
een overlijden moet constateren. Overlijdt iemand in
het ziekenhuis, dan maakt de dienstdoende arts de
verklaring van overlijden op. Overlijdt iemand thuis,
dan moet de huisarts de officiële verklaring maken.

Geef het overlijden door aan de gemeente
Hier heb je een verklaring van overlijden van de huisarts of het ziekenhuis voor nodig. In de
meeste gevallen doet de uitvaartbegeleider dit voor jou. Na de aangifte verstrekt de gemeente
een akte van overlijden en wordt de informatie in de Basisregistratie Personen aangepast. Als
dit is gebeurd, wordt het overlijden automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst, het UWV
en de Sociale Verzekeringsbank (AOW). Hetzelfde geldt voor bijna alle pensioenfondsen en
ziektekostenverzekeraars.

Informeer naaste familie en vrienden
Het hebben van familie en vrienden om je heen om
het verdriet mee te delen is belangrijk. Iemand kan
je ook helpen wat werk uit handen te nemen. Aarzel
daarom niet en bel degenen die je graag in je buurt
wilt hebben meteen.

Informeer de werkgever
Het is van belang een eventuele werkgever zo snel mogelijk te informeren over
het overlijden.
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Is er een donorcodicil?
Zoek zo snel mogelijk een
eventueel donorcodicil op en
informeer de huisarts of de arts in
het ziekenhuis hierover.

Neem contact op met de notaris over het testament
Ga zo snel mogelijk na of de overledene een testament of een codicil
(handgeschreven wilsbeschikking) heeft. Testamenten worden
landelijk geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister. Je kunt
hiervoor contact opnemen met een notaris.
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Neem contact op met de uitvaartverzorging
Is de overledene lid van De Laatste Eer Assen? Meld het overlijden dan door te bellen naar (0592) 40 65 66. Dit nummer is 7
dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Ook als de overledene geen lid is van De Laatste Eer Assen kun je gebruik maken van
Uitvaartverzorging De Laatste Eer Assen.

Neem contact op met de notaris voor een verklaring van erfrecht
In de verklaring staat wie de erfgenamen van de overledene zijn.
Heb je zo’n verklaring nodig, bijvoorbeeld om de bankrekening van
de overledene te gebruiken voor het betalen van de uitvaartkosten?
Dan dien je contact op te nemen met de notaris (dit kan ook na de
uitvaart).
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Controleer de verzekeringspapieren
Heeft de overledene naast de basisverzekering een
eventuele aanvullende verzekering bij De Laatste Eer?
Of mogelijk elders een verzekering? De beschikbare
middelen kunnen namelijk van belang zijn bij het
realiseren van de gewenste uitvaart.
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Veel zaken kunnen wachten tot na de uitvaart
Wees je ervan bewust dat niet alles in de periode tussen
overlijden en uitvaart geregeld hoeft te worden. Ook na de
uitvaart staan we voor je klaar.
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