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Checklist overlijden 

Wat moet u op financieel en fiscaal gebied uitzoeken en 

regelen als uw partner overlijdt? 
 
 

Akte van overlijden  
Het overlijden moet worden gemeld aan de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBP) 
van de gemeente waarin uw partner overleed. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Heeft 
u een officieel, schriftelijk bewijs van overlijden nodig, dan kunt u in de gemeente waarin uw 
partner overleed een ‘uittreksel overlijdensregister’ aanvragen. 
 

Verklaring van Erfrecht  
Financiële instellingen vragen in bepaalde situaties om een Verklaring van Erfrecht, waaruit 
blijkt wie er mag beschikken over de nalatenschap. Deze verklaring stelt de notaris op, die 
hierbij nagaat of uw partner een testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen zijn. 
 

Testament  
Via een schriftelijke aanvraag kunt u bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ook zelf 
(kosteloos) nagaan of uw partner een testament heeft gemaakt. U moet dan altijd een kopie 
van het uittreksel overlijdensregister meesturen. Het CTR geeft geen inzage in de inhoud 
van het testament. 
 

Sociale uitkeringen 
Het overlijden van uw partner wordt automatisch gemeld aan overheidsinstanties, via de 
Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBP) waarin de overlijdensakte is opgenomen. Zie 
ook de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 

Pensioenregeling 
Had uw partner een pensioenregeling bij een (voormalige) werkgever, dan meldt u het 
overlijden bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.  
 

Verzekeringen (ook de ziektekostenverzekering)  
Meld het overlijden van uw partner aan de verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon.  
Let op: oude verzekeringsmaatschappijen zijn vaak in andere handen overgegaan. Zie 
bijvoorbeeld de lijst van atem.nl Ga ook na of uw partner een uitvaart- of levensverzekering 
had afgesloten. 
 

Hypotheek 
Maak een afspraak met de geldverstrekker of uw tussenpersoon. Vaak is er een 
overlijdensrisicoverzekering verbonden aan de hypotheek. De uitkering wordt gebruikt voor 
(gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Samen met de geldverstrekker (en uw 
tussenpersoon) bespreekt u de mogelijkheden.  
 

 

 

 

 

http://www.atem.nl/atem/lijst.htm
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Bankrekeningen 
Maak een afspraak met de bank. Aan de hand van de Verklaring van Erfrecht kan de bank 
de tenaamstelling van de rekeningen van uw partner aanpassen. Niet in alle situaties 
overigens is een Verklaring van Erfrecht vereist. 
 

Inkomstenbelasting 
De Belastingdienst stuurt u een aantal maanden na het overlijden van uw partner een 
aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Daarin doet u aangifte over het 
lopende jaar tot het moment van overlijden van uw partner. 
 

Erfbelasting 
Binnen vier maanden na het overlijden van uw partner stuurt de Belastingdienst een 
aangifteformulier Erfbelasting (gebeurt dit niet automatisch, dan moet u hierom verzoeken). 
Binnen acht maanden na het overlijden moet u aangifte doen. Erfbelasting over een geërfde 
woning wordt geheven op basis van de waarde op de WOZ-beschikking, van het jaar waarin 
de woning wordt verkregen of van het daaropvolgende kalenderjaar. 
 

 


