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MIJN PARTNER KOMT TE OVERLIJDEN
WAT MOET IK DOEN?

infofiche SUCCESSIE

Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infofiches op www.notaris.be

Laat het overlijden 
vaststellen door 
een arts

Contacteer een
begrafenisondernemer

Contacteer de bank

De bank blokkeert de rekeningen 
tot er meer duidelijkheid is over 
de identiteit van de erfgenamen.

Contacteer de notaris
Hij doet de nodige 
opzoekingen, vervult de 
formaliteiten en stelt het 
attest of de akte van 
erfopvolging op!

= nodig om rekeningen te 
deblokkeren

Wat gebeurt er met mijn huur- 
overeenkomst?
Ben ik nu alleen eigenaar van de 
woning?
Wat met de rechten van mijn 
kinderen?

Laat je bijstaan door een notaris 
om fouten te vermijden.

Licht instanties in:

werkgever
boekhouder
verzekeraars
ziekenfonds
D.I.V. (voertuig)
...

Hij doet aangifte van het 
overlijden aan de gemeente.

De begrafenisondernemer 
regelt het vervoer.Neem verschillende 

kopies van dit uittreksel.

Wou je partner zijn 
lichaam schenken aan 
de wetenschap?

Neem binnen de 48 uren 
contact op met de bevoegde 
universitaire dienst.

Als je partner in het zieken-
huis sterft gebeurt dit 
automatisch.
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Vraag sociale tegemoet- 
komingen aan 

Vergeet je aangifte van 
nalatenschap niet!

De notaris zal je 
hierbij helpen

Denk na over je gezins- 
woning en de verdeling 
van je nalatenschap

Gehuwden en wettelijk 
samenwonende partners 
kunnen de helft van het 

saldo van een geblokkeerde 
rekening afhalen (beperkt tot 
5000€).

TIP

TIP
48

In de eerste uren...

In de eerste dagen...

In de eerste maanden...

Aangifte van
nalatenschap

Uittreksel van
overlijdingsakte

Attest of akte van 
erfopvolging

TIP

zoals een overlevingspensioen

alles dat op beiden namen 
stond = op één naam zetten



Mijn notaris voor wat er echt toe doet.

De eerste stappen wanneer je partner overlijdt
In de eerste uren…

In de eerste dagen...

In de eerste maanden…

1. Laat het overlijden vaststellen door een arts
Sterft je partner in het ziekenhuis, dan gebeurt dit 
automatisch. Sterft je partner thuis, dan moet je een 
arts laten komen die het overlijden zal vaststellen.

2. Contacteer een begrafenisondernemer
Een begrafenisondernemer neemt veel van de  admi-
nistratieve formaliteiten op zich. Hij zorgt dat de 
uitvaart op de meest serene manier voor jou verloopt. 
Je kiest zelf wie je als begrafenisondernemer aanstelt. 
De begrafeniskosten worden meestal geregeld door 
deze te verrekenen met de tegoeden van de 
nalatenschap.

3. Geef het overlijden aan bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand
Het overlijden moet aangegeven worden bij de burger-
lijke stand van de gemeente waar je partner gestorven 
is en de gemeente waar de partner begraven of gecre-
meerd zal worden. In de praktijk zal de begrafenison-
dernemer deze formaliteiten op zich nemen.

1. Neem contact op met de bank
Erfgenamen moeten alle bankinstellingen waar de 
overledene klant was, informeren. Vanaf het moment 
dat de bank op de hoogte is van het overlijden, blokke-
ren ze de rekeningen en verzegelen ze de kluis tot er 
meer duidelijkheid is over de identiteit van de erfge-
namen. De deblokkering van de rekeningen gebeurt via 
een attest van erfopvolging (registratiekantoor) of 
een akte van erfopvolging (notaris).

1. Vraag je overlevingspensioen aan
Als huwelijks- partner heb je onder bepaalde voor-
waarden recht op een overlevingspensioen.

2. Denk na over het lot van de gezinswoning
Was je samen met je partner huurder? Dan loopt de 
overeenkomst gewoon door. Was je samen met je 
partner eigenaar van de woning? Dan hangt het lot van 
de gezinswoning nauw samen met je erfrechten als 
partner. De notaris zal je hierover meer vertellen.

3. Vergeet de aangifte van nalatenschap niet
Wacht niet te lang om een notaris aan te spreken. 
Enerzijds om de rekeningen te deblokkeren, maar ook 

Het kan zijn dat de begrafenisondernemer je hiervoor 
een paar documenten vraagt zoals het overlijdensat-
test van de arts, de identiteitskaart van de overlede-
ne, zijn of haar rijbewijs… Deze aangifte zal de 
gemeente gebruiken om een uittreksel van de 
overlijdensakte op te stellen.

4. Formaliteiten in het kader van orgaandonatie en 
de schenking van een lichaam aan de wetenschap 
De beslissing om het lichaam aan de wetenschap te 
schenken, is een heel persoonlijke beslissing die ieder 
voor zichzelf moet nemen. Je partner moet bij leven 
uitdrukkelijk zijn toestemming hiertoe hebben 
gegeven. Weet je zeker dat je partner hiervoor zijn 
toestemming heeft gegeven? Dan moet je zo snel 
mogelijk telefonisch contact opnemen met de 
bevoegde universitaire dienst (binnen de 48u).

De begrafenisondernemer zal zorgen voor het vervoer 
van het lichaam. 

2. Licht een aantal instanties in
De mensen en instanties waarmee je partner contrac-
tueel gebonden was, moeten op de hoogte worden 
gesteld. Dit kan de werkgever, de boekhouder, de 
verzekeraars, het ziekenfonds, het OCMW, de 
vakbond, het D.I.V. (dienst voor Inschrijving van 
Voertuigen),... zijn. Zij moeten op de hoogte worden 
gebracht. 

omdat de aangifte van nalatenschap binnen een 
termijn van vier maanden opgesteld moet worden. 
Het is van belang om deze termijn te respecteren om 
boetes te vermijden. Wees gerust, de notaris zal je 
bij iedere stap bijstaan en adviseren.

Wil je meer informatie over 
erven? Raadpleeg dan onze 
brochure "Erven" bij de 
publicaties van www.notaris.be


