
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informatiebrochure 

 
Als begrafenisonderneming in het Antwerpse weten wij dat het overlijden van 

een dierbare jammer genoeg gepaard gaat met een onvermijdelijke 
administratieve rompslomp.  Alhoewel wij op dit vlak in uw naam reeds heel 
wat kunnen regelen, resten er nog enkele formaliteiten door u te vervullen.  
Die kunnen wij helaas niet voor u in orde brengen gezien wij daarvoor niet 

gerechtigd zijn.  Als leidraad bieden wij u deze brochure aan, erop wijzend dat 
dit geen beperkende opsomming is. 
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Bondige wegwijzer bij overlijden 

 
 

Bij een overlijden thuis, verwittigt u eerst de dokter die het overlijden zal komen vaststellen. 
Hij tekent het overlijdensattest (model III C), een medisch attest voor crematie. 
Wij kunnen nadien zorgen voor de overbrenging naar ons rouwcentrum. 
 
 
Naast deze documenten hebben wij nodig: 
het trouwboekje, het rijbewijs en de identiteitspapieren van de overledene. 
 
 
Wij zorgen onder meer voor: 
de aangifte van overlijden 
het regelen van de kerkdienst of burgerlijke dienst, 
het aankopen van eventueel een graf- of columbariumconcessie, 
het rouwdrukwerk, 
de bloemen, 
de koffiemaaltijd, 
en verder alle nodige praktische bijstand. 

 
 
 

FINANCIELE DIENSTEN 
 
 Bank of spaarkas waar de overledene een rekening had. 
 Verzekering : levensverzekering, schuldsaldoverzekering, bij overlijden door ongeval of 

werkongeval. 
 Firma’s waar afbetalingen lopen. 
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ANDERE 
 
 Nutsvoorzieningen : opheffing of overdracht bij elektriciteits- en/of gasmaatschappij, 

drinkwatermaatschappij, telefoonmaatschappij, radio- en/of tv-distributiemaatschappij 
 Huurwoningen : de eigenaar of de maatschappij verwittigen 
 De werkgever dient zo spoedig mogelijk van het overlijden op de hoogte te worden gebracht 
 School, kinderopvang, dagverblijf, … 
 Bpost : wanneer er niemand meer op het adres ingeschreven staat, doorsturen van de post 

naar adres van nabestaanden 
 Verzekeringen : opheffing of overdracht (brandverzekering, familiale polis, ….) 
 Abonnementen en lidgelden : bijv. dag-, week-, maandbladen 
 Auto, moto : stel uw verzekeringsmakelaar op de hoogte 

- Indien de wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden op de overblijvende 
partner of 1 van de kinderen 

- Indien de wagen niet behouden blijft : binnen de twee maanden de nummerplaat 
terugzenden naar :  

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
Directie wegverkeer – DIV 
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel 
tel: 02/277.30.50              www.mobilit.fgov.be 

 
PENSIOENEN 
 
 De overledene genoot een pensioen van de overheid of genoot nog geen pensioen en was er 

tewerkgesteld : verwittig de openbare instelling waar de overledene werkte.  Je kan daar 
ook terecht voor het overlevingspensioen, begrafenisvergoeding en eventueel tegoed 
pensioen. 

Stad Antwerpen, departement Personeelsmanagement / SODIPA 
Dienst Pensioenen, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne, tel: 03/360.47.01 

 
 Wanneer de overledene een ander pensioen genoot, moet de weduwe of weduwnaar of, in 

voorkomend geval, de rechtverkrijgende, zich wenden tot : 
Vlaamse Pensioenlijn : 1765 of op de website : www.pdos.fgov.be 
 

 
 

 

http://www.mobilit.fgov.be/
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VERGOEDINGEN 
 
 Vakbond : sommigen betalen een overlijdensvergoeding 
 
 Kindergeld : recht op wezenvergoeding 

 Voor werknemers : aanvraag bij de compensatiekas van de werkgever 

Trierstraat 70, 1040 Brussel 

 Voor kinderen van staatsbeambten : aanvraag bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 

werknemers, dienst speciale rechten  

 

 Werkgever of RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) 
 

 Zelfstandigen : Rechtbank van Koophandel, Dienst van het Handelsregister 
 

 Directe Belastingen, BTW, uw boekhouder 
 

 Oorlogsvergoedingen (frontstrepen, vuurkruisen, invaliden) :  
het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders & oorlogsslachtoffers, Regentlaan 
45-46 te Brussel (tel: 02/227.63.00)  
www.warveterans.be 

 
 Arbeidsongevallen : indien het overlijden te wijten is aan een arbeidsongeval en zich 

voordeed op de weg naar of van het werk : zich wenden tot de werkgever en tot het Fonds 
voor arbeidsongevallen, Troonstraat 100 te 1050 Brussel (tel: 02/506.84.11) 
www.fao.fgov.be  

 
 Beroepsziekten : indien het overlijden te wijten is aan een beroepsziekte : Fonds voor 

Beroepsziekten, Sterrenkundelaan 1 te 1210 St. Joost ten Node (tel: 02/226.62.11) 
www.fmp-fbz.fgov.be  

 

 Diverse uitkeringen : Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, mindervaliden, … zelf te 
verwittigen. 

 

 Staatsbeambten : verwittig de openbare instelling waar de overledene werkte (zie punt 
pensioenen) 

 

http://www.warveterans.be/
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ADMINISTRATIES 
 
 Nalatenschap : 

Info op de Vlaamse Infolijn : 1700 
 
 Testament :  

Indien u wilt weten of de overledene een testament gemaakt heeft, richt u zich het best tot 
een notaris.  Deze kan bij het centraal register der testamenten (c.r.t.) nagaan of het 
testament gekend is en bij welke notaris het bewaard wordt. 
Info op : www.testament.be  

 
 Verwerpen van erfenis :  

wanneer men zou vermoeden dat de overledene meer schulden dan bezittingen nalaat, kan 
men diens erfenis verwerpen.  Gelieve zich hiervoor te richten tot de griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de overledene. 
 

 Vrijmaken van de rekeningen :  
 Verklaring van de erfrechtopvolging : 

op voorwaarde dat :  
~ deze geen huwelijkscontract had 
~ er geen gift tussen echtgenoten is 
~ er geen testament is 

deze kan je bekomen via onderstaande website: 
http://annuaire.fiscus.fgov.be/info-suc/  

 
 Notariële erfrechtverklaring : 

Indien je niet terecht kan bij de registratie kan je bij de notaris een erfrechtverklaring 
bekomen (kost tussen de €150,00 en de €200,00). 

 
Waarom uw begrafenis op voorhand plannen? 
 Denk nu al aan alles, voor uw gemoedsrust en die van uw dierbaren 
 Voor een precieze uitvoering van uw wensen 
 De kosten van een begrafenis zijn vaak een onverwachte uitgave 
 Het is nooit te vroeg om informatie in te winnen en bijkomende uitleg te krijgen 

Voor meer informatie : www.funalia.be 
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NUTTIGE ADRESSEN 

 
 Griffie v/d Rechtbank van Eerste Aanleg: http://www.juridat.be/cgi_adres/adrn.pl 

 
 Centraal Register voor Testamenten 

Bergstraat 30-32 – 1000 Brussel   tel: 02/505.08.48 
 
 Handelsregister Antwerpen 

Terninckstraat 13 – 2000 Antwerpen  tel: 03/231.40.12 
 
 Kinderbijslag (werknemers) 

Trierstraat 70 – 1040 Brussel   tel: 02/237.21.11 
 

 Directie voor de inschrijving van de Voertuigen (DIV) 
Neerveld 3 B – 2550 Kontich   infokiosk tel: 02/277.30.50 
 

 FOD Financiën – Registratie en Domeinen 
Ruiterijschool 3 bus 43 – 2930 Brasschaat  tel: 02/577.64.30 
(kazerne Lt. Coppens) 
 

 Fonds voor Arbeidsongevallen 
Troonstraat 100 – 1050 Brussel   tel: 02/506.84.11 
 

 Fonds voor Beroepsziekten 
Sterrenkundelaan 1 – 1210 Brussel   tel: 02/226.62.11 
 

 Kon. Federatie van het Belgisch Notariaat 
Bergstraat 30-32 – 1000 Brussel   tel: 02/505.08.11 
www.notaris.be    Fax: 02/505.08.55 
 

 Pensioendienst voor de overheidssector  
Victor Hortaplein 40 bus 30 – 1060 Brussel  Tel: 02/558.60.00 
 

 Rijksdienst voor Pensioenen (privésector) 
Zuidertoren – 1060 Brussel   Tel: 02/529.21.11 – 0800 50 246  

http://www.juridat.be/cgi_adres/adrn.pl
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CONTACTADRESSEN VOOR NABESTAANDEN 
 
 Nabestaanden zelfdoding – Zelfhulpgroep 

Riet van Camp 
Tel: 03/664.76.90 0475/53.99.61 
riet.vancamp@tele2alllin.be  
 

 Ouders van overleden kind vzw – Zelfhulpgroep 
Nieuwstraat 41 – 3360 Korbeek-Lo 
Tel en fax: 016/89.07.56 
Info@ovok.be     www.ovok.be  
 

 Centrum voor levens- en gezinsvragen 
Gemeentepark 1 – 2930 Brasschaat 
Tel: 03/651.49.80 
www.cawantwerpen.be 
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