EXTRA

van

Naam:……………………………………………………………..
Geboortedatum:…………………………………………………..
Sofi-nummer:……………………………………………………..

Sneek, 2012
Een woord vooraf.
Een sterfgeval in de familie betekent, dat er binnen korte tijd van alles en nog wat
geregeld moet worden.
Wanneer de nodige informatie binnen handbereik is, wordt veel onnodig gezoek en
ergernis voorkomen.
In dit boekje bieden wij onze leden daarom deze versie aan als “INFO VOOR
NABESTAANDEN”. Door invulling van de nodige gegevens wordt dit boekje
voor kinderen, familie en/ of vrienden een welkome handreiking bij het afwikkelen
van de nodige formaliteiten.
Neem de tijd om alles zo volledig mogelijk in te vullen en vergeet vooral niet de
wijzigingen aan te brengen, wanneer de omstandigheden op een later tijdstip
veranderen. Voeg de “INFO” bij uw waardepapieren en laat bloedverwanten weten
waar het een en ander te vinden is.

Redactie “de Skeakel”
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Bij een overlijden is het voor nabestaanden van belang, dat een aantal gegevens
snel en duidelijk beschikbaar zijn. Onderstaand overzicht, dat u zelf moet invullen
en aanvullen, kan daarbij nuttig zijn. Wanneer deze “info” is ingevuld kunt u hem
het beste bewaren bij uw polissen en andere waardevolle bescheiden.
Huisarts
Naam: ……………………………………………..
Adres:………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………
Telefoon:…………………………E-mailadres……………………….
.
.

Aan de huisarts de “Overlijdensverklaring” vragen. Deze is nodig bij het
doen van aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand.
Donorcodicil: wel / geen. Zo ja, deze bevindt zich op de volgende plaats:
.…………………………………………….

Uitvaartonderneming.
Naam:………………………………………………
Adres:………………………………………………
Plaats:………………………………………………
Telefoon:……………………
.
.

.

E-mail adres:……………………………..

Hiermee moet de uitvaart of crematie geregeld worden
Het is aan te bevelen uw wensen en ideeën tijdig helder te hebben om te
voorkomen dat uw nabestaanden verkeerde- en of onnodige kostbare
beslissingen nemen. Uw persoonlijke wensen kunt u aan deze lijst toevoegen.
Gewenst wordt: Begrafenis / Crematie. (doorhalen wat niet gewenst wordt.)
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Specifieke persoonlijke wensen:……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Uitvaartverzekering(en.)
Naam verzekering (1) ………………………………………………………….
Telefoon:………………………………E-mailadres:………………………….
Polisnummer:………………………………………………………………….
Naam verzekering (2) ………………………………………………………….
Telefoon:………………………………E -mailadres…………………………..
Polisnummer:…………………………………………………………………

Gemeentehuis.
Straat:………………………………………………………….
Plaats:…………………………………………………………
Tel: ……………………………………E-mailadres:…………………………
.
.
.

.

Aangifte van overlijden moet gedaan worden in de gemeente van overlijden.
Trouwboekje meenemen.
Gevraagd moet worden om een uittreksel van het overlijdensregister ten
dienst van o.a.
- het aanvragen van een verklaring van erfrecht
- het aanvragen van AWW of het wijzigen van de AOW
- het aanvragen van verzekeringsuitkeringen en pensioenen
Het opheffen van bankrekeningen of het wijzigen van de tenaamstelling.

Als na het overlijden een éénpersoonshuishouding ontstaat, kan het zijn dat
bepaalde tarieven (gemeentelijke heffingen) verlaagd worden. Informeer hiernaar
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op het gemeentehuis. Hetzelfde kan van toepassing zijn voor subsidieregelingen
(huursubsidie, kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelasting) als een
overlijden inkomstenverlaging tot gevolg heeft.

Parochie.
Parochie R.K. Kerk
Pastorieadres:………………………………………………………………
Tel: …………………………………..E-mailadres……………………….
Deelname kerkbijdrageregeling: ja /neen (doorhalen wat onjuist is.)
Humanitaire Begeleiding.
Coördinator uitvaartbegeleiding Friesland
Tel: 0517 - 417799
Kerkelijke Gemeente.
Predikant:…………………….……

………

Telefoon Pastorie:………………………………………

Bank (en).
Naam………………………………………Tel………………………….…….
Rekeningnummer:………………………….t.n.v. ………………………………
2. Naam……………………………………… Tel…………………….……………
..
Rekeningnummer:…………………………… t.n.v.
……………………………….
3..Naam:………………………………………Tel:………………………………
Rekeningnummer…….:………………… t.n.v….………………………………
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Het overlijden melden bij de bank(en)
Bankafschriften bevinden zich:………………………………………..
…………………………………………………
Beschikt wel/ niet over een kluis bij de bank. (Doorhalen wat niet van
Toepassing is.
Opties en effecten.
Als u handelt in opties is het van belang te zorgen, dat er na uw overlijden iemand
is die dit onmiddellijk voor u kan regelen. Het te laat kopen of verkopen kan
enorme financiële gevolgen hebben.
Vertrouwenspersoon voor opties en effecten. (indien van toepassing)
Naam:…………………………………………
Adres:…………………………………………
Woonplaats:………………………………..
Telefoon:…………………...E-mailadres:……………………………

Het overlijden melden bij het administratiekantoor.
Het volgende moet worden geregeld: (voor het overlijden)!!
.

Als het van toepassing is zet zo spoedig mogelijk de giro- of bankrekeningen `
op naam van beide partners, een zogenaamde EN/ OF rekening. Als één der
partners overlijdt, wordt den EN/ OF- rekening niet geblokkeerd.

Na het overlijden.
.
.
.
.
.

Het opheffen of wijzigen van lopende rekening en spaarrekeningen. Let er
wel op dat er voldoende reserve is voor nakomende rekeningen.
Intrekken van automatische machtigingen. Voeg de daarvoor bestemde
kaarten bij uw overige bescheiden.
Deze kaarten bevinden zich:………………………………………….\
Maak een lijst van automatische afschrijvingen om deze na het overlijden te
laten vervallen.
Eventueel blokkeren van rekeningen, laten opheffen na overlegging van een
verklaring van erfrecht. (zie notaris)
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.

.
.

Bepalingen in stukken van “Persoonlijke Leningen” of “doorlopende
kredieten” controleren op eventuele overlijdensclausules. Wellicht is
kwijtschelding van schulden na overlijden van toepassing.
Nagaan of bij een hypotheek een “overlijdensrisico” is afgesloten.
Het inleveren van Koninklijke onderscheidingen.

Opmerking 1:
Overlijdensrisicoverzekeringen moeten altijd “kruislings” gesloten zijn. D.w.z. man
sluit verzekering op leven vrouw en omgekeerd. Dit is voor de erfbelasting
voordeliger.
Opmerking 2.
In principe moet de hypotheekbank niet begunstigde voor de uitkering zijn, maar de
nabestaande, die volmacht heeft gegeven tot betaling aan de bank. Dit scheelt
aanzienlijk in de erfbelasting.
Pensioenfondsen.
Het kan zijn dat het pensioen van verschillende fondsen ontvangen wordt.
(Man en vrouw b.v.)
Naam van het fonds: (1). ……………………………..Akte:……………….
Telefoonnummer:………………………. .E-mailadres:………………………..

Naam van het fonds (2):……………………………….Akte:…………………..
Telefoonnummer:………………………. E-mailadres::…………………………..
Naam van het fonds (3) ………………………………..Akte:……………………..
Telefoonnummer:……………………… E-mailadres::……………………….
Naam van het fonds (4)…………………………………Akte:……………………
Telefoonnummer:……………………… E-mailadres:….:………………………
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.
.

Overlijden melden bij het fonds c.q. de fondsen.
Kopie van de overlijdensakte meezenden.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Vestiging Groningen
Cascadeplein 5
9700 AN Groningen.
Tel: 050 – 3169010 Internetadres: www.svb.nl
.
.

Bij het SVB- districtskantoor moet het overlijden gemeld worden met naam,
geboortedatum en sofinummer.
Bij de SVB moet aangevraagd worden:
- Eventuele uitkering volgens de nabestaanden Wet Wijziging van de AOWuitkering
- Slotuitkering AOW (vakantiegeld e.d.)

Ziektekostenverzekering.
Man:
Naam verzekerde:………………………..
Verzekering:……………………………………Polisnummer:…………….
Telefoonnummer:……………………….E-mailadres………………………
Vrouw:
Naam verzekerde:………………………
Verzekering:……………………………………Polisnummer……………..
Telefoonnummer:……………………… E-mailadres………………………
(partners kunnen verschillend verzekerd zijn.)
.
.
.

Het overlijden melden onder overlegging van een kopie van de
overlijdensakte
Eventueel reeds betaalde premie terugvragen
Laatste ziektekosten van de overledene niet vergeten te declareren.

Overige verzekeringen.
Assurantietussenpersoon:
Naam:…………………………………………………………………………
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Adres:…………………………………………….:………………………….
Woonplaats:………………………………………Postcode…………………
Telefoonnummer:……………………..E-mail:………………………………
Soort verzekering:………………………………………………………..
Naam:…………………………………… Polisnummer:……………….
Soort verzekering:……………………………………………………….
Naam:…………………………………… Polisnummer:………………..
Soortverzekering…………………………………………………………..
Naam:…………………………………… Polisnummer:………………..
Uitkeringen volgens lopende polissen aanvragen.
Naamswijziging(en) doorgeven voor polissen, die blijven doorlopen, zoals
ziektekostenverzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering, Wettelijke
Aansprakelijkheid enz.

Belastingdienst. (Deze dienst wordt geïnformeerd door de gemeente.)
Sofinummer ( man)………………………………….…………………
Sofinummer (vrouw):………………………………………..…………

Notaris.
Naam:…………………………………………………………………....
Adres:…………………………………………Postcode:………………
Woonplaats: ……………………………………………………………
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Telefoon:……………………E-mailadres:……………………………….
.

Testament: ja / neen. (doorhalen wat niet van toepassing is). Wanneer het
testament elders gemaakt is, dan is het noodzakelijk naar dat bewuste
notariskantoor te gaan. De plaatselijke notaris kan de “verklaring van
erfrecht” afgeven.

.

Indien dat nodig is i.v.m. deblokkering van bankrekening(en) of uitkeringen
van verzekeringen moet de notaris om een “verklaring van erfrecht” gevraagd
worden.
(niet in alle gevallen noodzakelijk)
Hiervoor zijn nodig:
- bewijs van overlijden (arts)
- trouwboekje
- namen en adressen van kinderen

.

Ook als er een “langstlevende testament” is gemaakt, is een door de notaris
opgemaakt “verklaring van erfrecht” toch noodzakelijk.
Zonodig of gewenst kan via de notaris een gemachtigde worden benoemd voor
de verdere afwikkeling van zaken.
Verder is de notaris nodig bij de afwikkeling van de nalatenschap volgens de
wettelijke regelingen of volgens het testament.
Mocht er sprake zijn van minderjarige kinderen dan zal de voogdij ook (via de
notaris) geregeld moeten worden.
Als minderjarige erfgenamen(kinderen) of erfgenamen, die onder bewind of
onder curatele zijn gesteld, dan mogen die niet zondermeer hun erfdeel
aanvaarden. In een dergelijke situatie dient met de notaris overleg gepleegd te
worden. Er moeten dan speciale procedures gevolgd worden!
Sinds 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht van kracht geworden. De wet zegt dat
de langstlevende eigenaar wordt van alles wat aanwezig is. De langstlevende krijgt
een schuld aan ieder van de kinderen.
Van belang is de termijn van drie maanden na het overlijden. Binnen die termijn
kan worden afgezien van wettelijke verdeling, zoals hiervoor kort uiteengezet is.
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Het is dus verstandig om kort na het overlijden toch naar de notaris te gaan
om de gevolgen daarvan te bespreken. (advies 1e halfuur gratis, daarna betalen)

Erfbelasting.
Deze moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingediend.
Wie aangifte doet voor de inkomstenbelasting zal waarschijnlijk een aangiftebiljet
en een aangifte erfbelasting automatisch krijgen toegezonden.
Het bezitten van een “langstlevende testament” betekent niet dat er geen aangifte
van het recht van erfbelasting gedaan behoeft te worden. Dit laatste is afhankelijk
van het feit of er bepaalde drempels worden overschreden, ook ten aanzien van de
vordering, die de kinderen op de langstlevende krijgen.
De notaris kan hierover nader informeren. (of bel tel: 0800-0543 info gratis.)
Indien in het verleden een testament is opgemaakt verdiend het aanbeveling
om periodiek (eens in de tien jaar) daar naar te laten kijken door de notaris.
Het kan zijn dat het testament niet actueel meer is of dat bepaalde ontwikkelingen
nog niet zijn verwerkt. (b.v. de “schoonzoonformule”).
Financiële verplichtingen, die vervallen.
Abonnementen op tijdschriften en kranten.
Voeg een lijst met namen en adressen van tijdschriften en kranten waarop een
abonnement werd afgesloten.
Deze lijst bevindt zich:…………………………………………………………

Lidmaatschap verenigingen en organisaties.
Voeg een lijst met namen en adressen van verenigingen / organisaties waarvan u lid
of donateur bent.
Deze lijst bevindt zich:………………………………………………………….
Leningen.
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Het kan zijn dat er een lopende lening werd afgesloten, waarop een z.g.
“overlijdensclausule” van toepassing is. Degenen, die de financiële zaken afwikkelt
dient hiervan op de hoogte te zijn.
Ruimte voor het verstrekken van gegevens over leningen
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Auto.
.
.
.

Verzekeringen opzeggen
Als de partner de auto behoudt, dient de verzekering een nieuwe
tenaamstelling gegeven te worden.
Hetzelfde geldt voor het kentekenbewijs.

Verzekeringsmaatschappij:……………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………
Postcode:……………… ………..Woonplaats………………………………………
.
Telefoon:…………………………E-mailadres:…………………………….
Klantnummer:……………………Autonummerr:……………………………

Huishuur.
Naam verhuurder:………………………………………………………….
Adres:………………………………………Postcode:……………………
Woonplaats:……………………………… Telefoon:……………………
E-mailadres:………………………………
Betaalde Borg: €………………
KPN-Telecom.
“Info voor Nabestaanden”
12

Telefoonnummer 0800-0429
Mobiele service 1888
Klantnummer:………………..Telefoonnummer:…………………
Eventueel abonnement(en) wijzigen of opzeggen
ZIGGO
Postbus 43048
3540 AA Utrecht. Tel: 0900-1884 www.ziggo.nl
Klantnummer:…………………Telefoonnummer……………….…….
UPC Nederland.
Postbus 320
8200 AH Lelystad
Tel: 0900 1580
www.upc.nl

Andere telefoon maatschappijen:
Naam:…………………………………………………
Plaats:…………………………………………………
Telefoon:…………………………Klantnummer……………………
Energiebedrijf Nuon.
Postbus 50, 6920 AB Duiven.
Telefoon: 0900-2632630
www.nuon.nl
Klantnummer:……………………:…………………..
Andere Energiebedrijven:
Naam: …………………………………………………
Plaats:………………………………………………….
Telefoon:………………………………E-mailadres:………………
Klantnummer:…………………………..
Waterschappen HEF-punt
Rozenburglaan 15
Postbus 88
9700 AG Groningen. O900 - 4938837
www.hefpunt.nl

Klantnummer:…………………………
Waterleidingbedrijf “Vitens”
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Postbus 1090, 8200 BB Lelystad
Telefoon: 0900-0650
www.vitens.nl

Klantnummer:………………………………………….
Eventuele wijzigingen aan deze bedrijven doorgeven.

Post.
Wanneer een gemachtigde (erfgenaam) tot afhandeling van zaken het wenselijk
acht dat de post voor de overledene op zijn/ haar adres bezorgd wordt dient hij/ zij
daarvoor een verzoek in te dienen op een daarvoor bestemd formulier, verkrijgbaar
op het postkantoor. Een notariële akte van aanstelling tot executeur-testamentair of
kopie overlijdensakte dient dan overlegd te worden.

Rekeningen.
Alle rekeningen, die verband houden met het overlijden, dienen bewaard te worden
In verband met de erfbelasting.

Tenslotte.
Stel een lijst op van namen en adressen van degenen aan wie een kennisgeving van
overlijden gestuurd moet worden. Deze lijst bevindt
zich:……………………………………………………………….
Vraag bij inlevering van bescheiden altijd een
“ontvangbewijs. Maak eerst een kopie van het in te
leveren stuk.
Als schriftelijk wordt opgezegd, zorg dan zelf voor een
afschrift.

Ruimte voor nadere aanwijzingen, wensen, schenkingen of nalatenschappen:
……………………………………………………………..……………………
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…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
“Info voor Nabestaanden”
15

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

De Katholieke Bond van Ouderen
Is een landelijke organisatie, die de belangen behartigt van de ouderen in
Nederland. De plaatselijke KBO afdelingen hebben aandacht voor de leden in hun
woonplaats voor het wel en wee van de leden. Dat gebeurt door plaatselijke
activiteiten voor de leden en door overleg met de Gemeente besturen over de
sociale aspecten betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit gebeurt
vaak in samenwerking met de andere Ouderenbonden zoals de ANBO en de PCOB.
De plaatselijke KBO afdelingen zijn verenigd per provincie met een eigen
provinciaal bestuur. In Fryslân is een goede samenwerking met de andere bonden,
die gezamenlijk de belangen van de leden in de provincie behartigt.
Landelijk zijn alle plaatselijke en provinciale bonden vertegenwoordigd in de Unie
KBO, die, als facilitairbedrijf de landelijke ondersteuning geeft en landelijke
activiteiten stimuleert, maar ook en vooral de belangen van de ouderen behartigt
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bij de landelijke overheden in samenwerking met de andere ouderenbonden in
Nederland.
De doelstellingen van de KBO zijn het behartigen van de belangen voor de ouderen
op het gebied van:
Sociale en Economische zaken
Gezondheid en zorg
Wonen, mobiliteit en techniek
Educatie en voorlichting
Identiteit en zingeving.

Vindt u dat het werk voor de ouderen moet blijven bestaan dan kunt u de KBO
steunen door schenkingen, welke aftrekbaar blijven voor de belasting.
Informatie: www.belastingdienst.nl De KBO heeft een ANBI-status.
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