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Iemand verliezen in het gezin overkomt iedereen, 
soms vroeger dan je voor mogelijk hield. In dagen van 
rouw voel je je hulpeloos, zeker als de overledene de 
sterke rots was in de branding van het gezin.

Ook bij kinderen laat het overlijden van een dierbare 
diepe sporen na. Net als volwassenen ervaren ze 
een lange weg van intense gevoelens van verdriet, 
waarvan niemand op voorhand de draagwijdte juist 
kan inschatten. 

Je hoefde je nooit al te veel zorgen te maken over 
belastingen, verzekeringen, afbetalingen, koken, 
strijken en alle huishoudelijke werk... Zolang je je
zorgen maar kon delen.
Maar plots sta je daar alleen. Je voelt je onzekerder 
dan ooit en net dan moet je een heleboel administra-
tieve verplichtingen nakomen.

Met deze brochure trachten we je in die pijnlijke 
omstandigheden zo goed mogelijk te ondersteunen 
door een antwoord te geven op de vele vragen die een 
overlijden zo plots met zich meebrengt.

We begeleiden je graag verder, samen met al onze 
diensten.

Jan Jambon
burgemeester Brasschaat
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Mogelijke regelingen voor het overlijden
laatste wilsbeschikking over wijze van teraardebestelling
Iedereen kan bij de gemeente een verklaring van laatste wilsbeschikking invullen. 
Je kan kiezen voor begraving of crematie. Bij crematie kan je vervolgens bepalen 
wat er met je as moet gebeuren: bijzetting in het columbarium, uitstrooiing, 
begraving van de as of bewaring van de as. Ook kan je vastleggen welke 
uitvaartplechtigheid je wenst.
Bij de aangifte van overlijden kijkt de gemeente altijd na of er een laatste wilsbe-
schikking werd opgemaakt. Hierdoor ben je zeker dat je wensen worden gevolgd.

orgaandonatie
Iedere Belg is volgens de wet automatisch orgaandonor. Toch wordt je familie 
na je overlijden altijd geraadpleegd. Om te vermijden dat je familie zich verzet 
tegen orgaandonatie kan je op de gemeente uitdrukkelijk toestemming geven als 
orgaandonor.Je familie heeft dan geen inspraak meer. Aan de andere kant kan je 
ook uitdrukkelijk verzet aantekenen.
Kom steeds persoonlijk naar de gemeente met je identiteitskaart. Je verklaring 
wordt geregistreerd in het rijksregister en je krijgt hiervan een ontvangstbewijs. 
Je kan altijd je verklaring herroepen of een nieuwe verklaring afleggen.
De kosten verbonden aan orgaandonatie worden aangerekend aan de 
ziekteverzekering van de patiënten die de organen ontvangen.
Meer informatie op www.beldonor.be.
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schenking lichaam aan wetenschap
Indien je je lichaam wil schenken aan de wetenschap, neem je rechtstreeks 
contact op met een universiteit. De universiteiten betalen nooit om een lichaam 
te verkrijgen. Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de 
begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige 
universiteiten zorgen wel voor de begrafenis. Universiteiten kunnen een lichaam 
weigeren.

Universiteit Antwerpen
UA Campus 3 Eiken, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk | T 03 265 28 28

Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk
subfaculteit geneeskunde, dienst anatomie
Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk | T 056 24 62 44

Katholieke Universiteit Leuven, Vesaliusinstituut
Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven
T 016 33 66 81 | www.med.kuleuven.be/anatomie

Limburgs Universitair Centrum
departement medische basiswetenschappen, dienst morfologie
universitaire campus, 3590 Diepenbeek | T 011 26 85 00

Universiteit Gent
sectie menselijke ontleedkunde en embryologie
De Pintelaan 185, 9000 Gent | T 09 332 51 92
www.lichaamsafstand.ugent.be

Vrije Universiteit Brussel
faculteit geneeskunde en farmacie
menselijke anatomie – experimentele anatomie
Laarbeeklaan 103, 1090 Jette | T 02 477 44 50 | www.vub.ac.be/exan

negatieve wilsverklaring
Met de negatieve wilsverklaring leg je vast welke onderzoeken of behandelingen 
je niet meer wenst wanneer je het zelf niet meer kan vragen (definitieve en 
onomkeerbare wilsonbekwaamheid): bijvoorbeeld bij coma, dementie, verward-
heid of hersentumor… 



De negatieve wilsverklaring wordt vooraf opgesteld en is onbeperkt geldig, tenzij 
je ze zelf herroept. Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in 
aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid.
Het kan gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, 
reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, CT-scan, NMR-onderzoek…

Men noemt dit negatief omdat het gaat over het afwijzen van behandelingen en 
onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren.
Je bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en je geeft één exemplaar aan je 
vertrouwenspersoon en aan je behandelende (huis)arts voor in je 
patiëntendossier. Bovendien kan je een vertegenwoordiger aanduiden die voor je 
rechten opkomt indien je het zelf niet meer kan.

wilsverklaring over euthanasie
Je kan je wil over je levenseinde uitdrukken in een wilsverklaring, in het geval je 
niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken door een 
onomkeerbare coma.

Een wilsverklaring is geldig als ze is:
• opgesteld met een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
• opgesteld of bevestigd minder dan vijf jaar voor het begin van de  

wilsonbekwaamheid van de patiënt;
• opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens 

één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

8



8 9

De wilsverklaring kan ook één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als 
het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengt van je wil. 
Ook de vertrouwenspersonen ondertekenen het formulier.
Je kan je wilsverklaring op elk moment intrekken of aanpassen. Hoe dan ook 
wordt de wilsverklaring pas in de praktijk gebracht als je lijdt aan een ernstige en 
ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte, als je niet 
bij bewustzijn bent en als je toestand wordt beoordeeld als een onomkeerbare 
coma.

uitvaartcontract
Een uitvaartcontract regelt je laatste wilsbeschikking. Het wordt gesloten tussen 
jezelf en een notaris, begrafenisonderneming, verzekeringsmaatschappij of gelijk 
welke andere daartoe gemachtigde instantie. Het bepaalt onder meer of je wil 
begraven of gecremeerd worden, wat er na de eventuele crematie met de as 
moet gebeuren, hoe de uitvaartplechtigheid er moet uitzien en in welke gemeente 
je wil begraven worden. Je kan een uitvaartcontract samen met de laatste wilsbe-
schikking tot begraven laten registeren op de gemeente.

Aangifte overlijden
Als iemand overlijdt in een ziekenhuis, dan zorgt het ziekenhuis voor een 
overlijdensattest. Overlijdt iemand thuis of ergens anders, dan stelt een arts het 
overlijden officieel vast.

begrafenisondernemer
Als je beroep doet op een begrafenisondernemer, dan zorgt hij voor de aangifte 
van overlijden op de gemeente, de uitvaartceremonie, de begrafenis of crematie, 
de overlijdensberichten...

Als de overledene een uitvaartverzekering had, dan doet de verzekeringsmaat-
schappij al het nodige om de uitvaart te organiseren zoals vastgelegd in de polis.
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zelf overlijden aangeven
Je doet de aangifte van overlijden bij de gemeente waar de persoon is overleden. 
Deze gemeente stelt de overlijdensakte op en bezorgt een uittreksel ervan aan de 
gemeente waar de overledene woonde. 

Bij de aangifte leg je volgende documenten voor:
• overlijdensattest (model IIIC)
• trouwboekje (voor gehuwden, weduwnaars en weduwen)
• identiteitskaart overledene
• rijbewijs overledene
• bij crematie, crematieattest van de arts en aanvraag tot crematie

De gemeente bezorgt je uittreksels uit de overlijdensakte. Je hebt er verschillende 
nodig, onder andere voor het ziekenfonds, de werkgever...

levenloos geboren kinderen
Als je kindje levenloos wordt geboren na een zwangerschap van minder dan 
180 dagen, dan worden er geen wettelijke documenten opgesteld. Je kindje wordt 
niet ingeschreven in de geboorte- of overlijdensregisters. Het krijgt dus 
officieel geen naam. Uiteraard mag je natuurlijk zelf wel je kindje een naam 
geven. Begraven is mogelijk op eenvoudig verzoek, via de begrafenisondernemer 
of de burgerlijke stand.

Als je kindje levenloos wordt geboren na een 
zwangerschap van meer dan 
180 dagen, dan wordt er een akte van levenloos 
aangegeven kind opgemaakt. Je kindje wordt dan 
ingeschreven in de overlijdensregisters. Je kan 
je kindje één of meerdere voornamen geven. De 
naam van de vader mag ook op de akte vermeld 
worden. Er is een verplichting tot begraving of 
crematie.
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Wijze van teraardebestelling
In Brasschaat zijn verschillende manieren van begraven en cremeren 
toegestaan. We geven je een overzicht van wat er kan en niet kan op de 
gemeentelijke begraafplaatsen.

een laatste rustplaats in Brasschaat
Iedereen kan in Brasschaat begraven worden. Niet-inwoners betalen daar even-
wel een extra taks voor.

De laatste rustplaats van de overledene kan er als volgt uitzien:

asverstrooiing op de asweide

asverstrooiing op de asweide met een plaatje op de herdenkingszuil



12

nis in het urnenveld

nis in het columbarium (hier zijn geen foto’s, ornamenten... toegestaan)

nis in een graf
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graf

sterrenweide
Levenloos geboren kinderen na 
een zwangerschap van maximum 
180 dagen, kunnen in Brasschaat 
begraven worden, maar anoniem en 
alleen op de begraafplaats Rustoord 
in wijk Kaart. Daar werd een apart 
hoekje voor deze kindjes ingericht, 
de zogenaamde sterrenweide.

in gewone lijn of in concessie
Met uitzondering van asverstrooiing op de asweide en de sterrenweide, moet je 
voor elke wijze van begraving kiezen voor begraving in gewone lijn of begraving 
in concessie.

in gewone lijn
Kostenloos en voor een maximale periode van 10 jaar. Gegraveerde 
gedenkplaatjes kunnen voor de uniformiteit alleen tegen vergoeding bij de 
gemeente besteld worden.

in concessie
Wie een concessie neemt op een stukje begraafplaats, doet dat tegen 
betaling voor een periode van 25 jaar. De concessie kan verlengd worden 
tegen het dan geldende tarief.

Op alle Brasschaatse begraafplaatsen worden concessies en gewone lijn apart 
op het terrein ingedeeld. Maak een heel bewuste keuze, want wie voor een 
overledene, begraven in gewone lijn, na 10 jaar een concessie wil aangaan, moet 
de overledene laten ontgraven. Een ontgraving is een dure en emotioneel zware 
aangelegenheid.



te verwittigen diensten na het overlijden
werkgever van de overledene
Bezorg een uittreksel van overlijden aan de werkgever van de overledene. 
De werkgever zorgt voor alle nog uit te betalen lonen, premies en vergoedingen.

De overledene was...
• arbeider: je vraagt de uitkering van het vakantiegeld aan bij het vakantiefonds 

van de overledene;
• bediende: de werkgever betaalt het vakantiegeld uit aan de erfgenamen;
• ambtenaar: je kan een begrafenisvergoeding aanvragen bij de overheid waar 

de overledene was tewerkgesteld.

bank of spaarkas 
Je verwittigt de bank of spaarkas waar de overledene cliënt was. 
Vermeld de oorzaak van het overlijden. De meeste financiële instellingen 
hebben namelijk polissen afgesloten voor hun cliënten. Soms voorzien die een 
vergoeding, bijvoorbeeld in geval van overlijden door een ongeval.

Van zodra de financiële instelling op de hoogte is van het overlijden blokkeert zij 
alle tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen, ook die van de achterblijvende 
partner. Alle volmachten vervallen. De kluis op naam van de overledene wordt 
verzegeld, ook gezamenlijke kluizen met partner of andere gebruikers. 

De bank of spaarkas legt je uit wat je moet doen om over het geld te beschikken. 
Wanneer het gaat over betalingen in verband met het overlijden, zijn de meeste 
banken erg soepel en worden de facturen via een overschrijving betaald.

Om terug geld te kunnen afhalen moet de rekening worden vrijgegeven. 
Daarvoor bezorg je de bank een akte van erfopvolging (opgemaakt door de 
notaris) of een attest van erfopvolging (afgeleverd door de ontvanger van het 
registratiekantoor).
De verklaring van erfrecht bij minieme bedragen, ondertekend door het gemeen-
tebestuur, en de akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter zijn niet 
geldig voor deblokkering!

De langstlevende partner, gehuwd of wettelijk samenwonend, kan tot de helft van 
het bedrag dat op alle rekeningen staat, met een maximum van 5000 euro, als 
voorschot uitgekeerd krijgen. Dit om dringende uitgaven te doen, zonder dat er 
een attest of akte van erfopvolging nodig is.
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renten en tegemoetkomingen
Heel wat mensen genieten specifieke uitkeringen. Kijk na of ook de overledene 
één van deze of meerdere uitkeringen ontving:
• rente van een beroepsziekte via het fonds voor beroepsziekten;
• rente van arbeidsongeval via een verzekeringsmaatschappij;
• ouderdomsrente;
• rente van de nationale kas voor oorlogspensioenen (NKOP);
• toelage van het nationaal werk voor oorlogsslachtoffers of -invaliden;
• inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of  

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden via de sociale zekerheid;
• mantelzorgtoelage via de Vlaamse zorgverzekering.

Verwittig deze diensten door...
• een uittreksel uit de overlijdensakte te bezorgen;
• het dossiernummer van de overledene bij de betrokken 

instantie te vermelden.

 Meer info bij de sociale dienst 
 (Sociaal Huis). Breng alvast een         

strookje van betaling mee of het 
dossiernummer van de overledene 
bij de betrokken  

instantie.



huiseigenaar
Het overlijden van huurder of verhuurder stelt geen einde aan een normale 
huurovereenkomst. De erfgenamen kunnen de overeenkomst alleen beëindigen 
door naleving van de normale opzeggingsvoorwaarden. 
Soms bepalen huurovereenkomsten specifiek dat de overeenkomst automatisch 
wordt ontbonden in geval van overlijden.

ziekenfonds 
Bezorg je ziekenfonds zo vlug mogelijk:
• een uittreksel van het overlijden;
• de SIS-kaart van de overledene;
• je naam, adres, rijksregisternummer en rekeningnummer. 

Je ziekenfonds brengt de ziekteverzekering van de nabestaanden in orde:
• hoedanigheid als verzekerde;
• indien van toepassing het recht op verhoogde tegemoetkoming voor  

gezondheidszorgen (Omnio-statuut);
• aanpassing SIS-kaart en kleefzegels;
• begrafenisvergoeding (die kan niet door de begrafenisondernemer in je plaats 

ontvangen worden).
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de begrafenisvergoeding
Voor loontrekkenden voorziet de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
een begrafenisvergoeding. De aanvullende verzekering van het ziekenfonds 
geeft eventueel nog bijkomende voordelen of een begrafenisvergoeding aan 
categorieën die niet wettelijk voorzien zijn.

Was de overledene gepensioneerd bij de openbare sector dan wordt bij wijze 
van begrafenisvergoeding nog één maand wedde of pensioen uitbetaald. 
Het bedrag is begrensd.

verhoogde tegemoetkoming (Omnio-statuut)
Je ziekenfonds controleert je bruto inkomen na het overlijden van je 
echtgeno(o)t(e). Als je inkomen onder een bepaalde grens blijft, heb je recht 
op een verhoogde tegemoetkoming en een voordeliger tarief voor 
geneeskundige verstrekkingen, medicatie en hospitalisatie. 
Het Omnio-statuut geeft eventueel ook recht op andere sociale voordelen.
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Wat met het pensioen...
Zowel man als vrouw kan een overlevingspensioen ontvangen uit de 
beroepsactiviteiten van de overleden echtgeno(o)t(e). De voorwaarden verschillen 
naargelang de sector waarin de overledene werkzaam was.

Je partner oefende een beroepsactiviteit uit als loontrekkende in de 
privésector, was zelfstandige of genoot een vervangingsinkomen als 
bruggepensioneerde, invalide of werkzoekende.
Je vraagt binnen de twaalf maanden na het overlijden een overlevingspensioen 
aan bij de sociale dienst (Sociaal Huis).

De voorwaarden voor het verkrijgen van het overlevingspensioen:
• Je bent ten minste 45 jaar. Deze voorwaarde vervalt als je minstens één kind   

ten laste hebt of zelf 66 % arbeidsongeschikt bent.
• Je bent ten minste één jaar wettelijk gehuwd. Dit hoeft niet als er uit het huwelijk 

een kind wordt geboren binnen 300 dagen na het overlijden of als er reeds 
een kind ten laste was bij het overlijden. De voorwaarde vervalt ook wanneer 
het overlijden het gevolg is van een ongeval overkomen na het huwelijk of een 
beroepsziekte opgelopen of verergerd na het huwelijk.

Je partner werkte in overheidsdienst.
Is je partner in actieve dienst overleden, dan zend je de aanvraag voor 
overlevingspensioen naar de personeelsdienst van de overheid waar de 
overledene werkte.

De enige voorwaarde is:
• Je was ten minste één jaar wettelijk gehuwd, of er is een kind ten laste, of het 

overlijden is een gevolg van een ongeval/beroepsziekte na het huwelijk. 

Indien de partners niet wettelijk gehuwd waren en er kinderen ten laste zijn, kan 
onder bepaalde voorwaarden een wezenpensioen aangevraagd worden voor 
weeskinderen tot hun achttien jaar, eventueel langer als ze na die leeftijd nog 
recht hebben op kindergeld.



Je partner was gepensioneerd of zijn/haar rustpensioen is in onderzoek
Als het pensioen van de overledene wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor 
Pensioenen...
• hoef je geen aanvraag in te dienen (wel indien je zelf nog een beroepsactiviteit 

uitoefent en/of bij een feitelijke scheiding);
• wordt het overlevingspensioen toegekend vanaf de maand volgend op het 

overlijden.

Is je overleden partner aangesloten bij een andere pensioeninstelling, dan...
• bezorg je de betrokken pensioenkas een uittreksel uit de overlijdensakte;
• meld je de pensioenkas of je zelf nog een beroepsactiviteit uitoefent en/of je 

gepensioneerd bent.
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tijdelijk overlevingspensioen
Voldoe je niet aan de voorwaarden om te genieten van een overlevingspen-
sioen, dan kan je wel aanspraak maken op een tijdelijk overlevingspensioen 
van twaalf maanden. Als de twaalf maanden om zijn en je voldoet aan alle 
voorwaarden maar je bent nog geen 45 jaar, dan kan je tot dan een beperkt 
overlevingspensioen ontvangen. Daarna ga je over naar het normale stelsel 
van overlevingspensioen.

inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
Als het overlevingspensioen geen leefbaar minimuminkomen 
vertegenwoordigt, dan hebben senioren vanaf 65 jaar onder bepaalde 
voorwaarden recht op een inkomensgarantie.

mogelijkheid tot ontvangen van verschillende inkomsten
Tot een bepaald grensbedrag kan je je overlevingspensioen samen met één of 
meer wettelijke rustpensioenen ontvangen. Ook een combinatie met 
inkomsten uit beroepsactiviteiten is mogelijk tot een bepaald maximumbedrag.
Je kan het overlevingspensioen gedurende twaalf maanden ook combineren 
met een vergoeding wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid. 
Het overlevingspensioen wordt dan wel beperkt tot het basisbedrag IGO.

voorschotten op pensioenen
Pensioenuitkeringen kunnen in het begin soms lang op zich laten wachten. 
Als je hierdoor in financiële moeilijkheden geraakt, geeft het OCMW eventueel 
voorschotten.

Meer info bij de sociale dienst (Sociaal Huis).
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divers papierwerk
verzekeringen
Wanneer je als langstlevende de contracten van de overledene verder wil zetten, 
neemt je best contact op met je verzekeringsagent.

schuldsaldoverzekering
Hypothecaire leningen voor de aankoop of bouw van een woning gaan dikwijls 
gepaard met een schuldsaldoverzekering. Deze verzekering dekt de nog 
openstaande schuld aan de kredietinstelling op het ogenblik van het overlijden. 

Je bezorgt de kredietinstelling na het overlijden zo vlug mogelijk de polis of een 
uittreksel ervan.

De gewone levensverzekering
De levensverzekering garandeert de uitkering van een bepaalde som bij 
vroegtijdig overlijden. Als de overledene zo’n verzekering had, verwittig je meteen 
de verzekeringsmaatschappij. Je neemt best de polis of een uittreksel ervan mee.

auto en motorvoertuigen
De overdracht van een nummerplaat is alleen toegelaten naar echtgenoten  
(of wettelijk samenwonende partners) of één van de kinderen.

Als je het voertuig behoudt...
kan je de nummerplaat op je naam laten overschrijven. Je neemt zo snel 
mogelijk contact op met je verzekeringsagent. Hij of zij helpt je verder met de in te 
vullen formulieren.

Als je het voertuig niet behoudt...
moet je de officiële nummerplaat ter schrapping opsturen naar het DIV 
(dienst inschrijvingen voertuigen) binnen de vier maanden, tenzij je binnen deze 
termijn een ander voertuig onder deze nummerplaat laat inschrijven.
 



abonnementen en lidmaatschap

abonnementen op gas, elektriciteit, telefoon, kabeldistributie, waterleiding…
Je brengt de betrokken maatschappijen op de hoogte van het overlijden. 
Je doet dit schriftelijk of telefonisch. Vergeet niet je klant- of abonneenummer te 
vermelden. Vraag eventueel het abonnement over te schrijven op je eigen naam. 

abonnementen op kranten, weekbladen…
Als de overledene abonnementen heeft op een krant, weekblad... verwittig dan 
de betrokken firma’s. Laat weten of je het abonnement stopzet of op eigen naam 
overneemt.

verenigingen
Aarzel niet om de verenigingen waarvan de overledene of uzelf lid bent op de 
hoogte te brengen. Zo zijn ze in de mogelijkheid om hun medeleven te betuigen.
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Wat je moet weten over nalatenschap
aangifte van de nalatenschap 
Alle erfgenamen samen zijn verantwoordelijk voor het indienen van de 
nalatenschap. De aangifte wordt ingediend bij de federale overheidsdienst 
financiën (ontvanger van de registratie). Je kan dit zelf doen, of laten doen, door 
een notaris van je keuze.
Je haalt speciale invulformulieren op het kantoor voor successierechten. 
De ingevulde formulieren bezorg je terug op hetzelfde kantoor.

Als je beroep doet op een notaris voor de aangifte van de nalatenschap, neem je 
best zoveel mogelijk relevante documenten mee:
• trouwboekje en huwelijkscontracten van de erfgenamen;
• overlijdensakte;
• giften tussen echtgenoten en testamenten;
• eigendomstitels van onroerende goederen;
• brandpolis;
• bankrekeningen en kluizen;
• alle bewijzen van schuld (begrafenis, grafconcessie, grafzerk, huishoudelijke 

schulden, medische kosten, aanslagbiljet belastingen...).

termijn waarbinnen je de aangifte moet doen
Je dient het aangifteformulier in bij het registratiekantoor van de laatste 
woonplaats van de overledene...
• in België: binnen de vier maanden na overlijden van het familielid;
• in Europa: binnen de vijf maanden na overlijden van het familielid; 
• buiten Europa: binnen de zes maanden na overlijden van het familielid.

Als de termijn niet haalbaar is, kan je vóór de normale tijd voorbij is, uitstel vra-
gen. Voor een niet tijdige aangifte wordt een boete aangerekend per maand en 
per persoon op wie de verplichting rust. Zelfs als je uitstel krijgt, moet je de 
successierechten betalen binnen de twee maanden na de normale 
aangiftetermijn. Vanaf de eerstvolgende maand betaal je nalatigheidinteresten.

wettelijk samenwonen en erven
Wettelijk samenwonenden erven van elkaar, tenminste als de samenwonenden 
een verklaring hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het 
gaat om een beperkt erfrecht. De langstlevende wettelijk samenwonende partner 
krijgt automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning en van de huisraad die 
zich erin bevond, zonder dat een testament nodig is.



tarieven successierechten
Voor de berekening van de successierechten wordt de nalatenschap opgedeeld 
in roerende en onroerende goederen. Beide delen worden afzonderlijk belast.

Samenwonenden betalen evenveel successierechten als gehuwden. Voorwaarde 
is dat je wettelijk samenwoont of sedert tenminste één jaar ononderbroken met 
de erflater samenwoont en er een gemeenschappelijke huishouding mee voert. 
Ingeschreven zijn op hetzelfde adres doet vermoeden dat je samenwoont en een 
gemeenschappelijke huishouding voert. 
Voldoe je niet aan de voorwaarden, worden de successierechten berekend alsof 
je van een vreemde erft. Die tarieven liggen veel hoger.

De tarieven van successierechten vind je terug op de internetpagina 
http://fiscus.fgov.be/interfakrednl/Vragen/Succ/Succ7.htm
Of je vraagt het aan een notaris of op het registratiekantoor.

Wat komt er in de aangifte?
De nalatenschap van een overledene bestaat uit het totaal van zijn bezittingen 
(actief), min zijn schulden (passief). Als je de aangifte zelf invult, vraagt je best 
raad bij het Registratiekantoor.

nalatenschap aanvaarden of verwerpen
Een nalatenschap aanvaarden betekent dat je zowel de voordelen (baten) als de 
lasten (kosten) van de nalatenschap aanvaardt. Een aanvaarding is altijd definitief!
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extra info

successierechten
Successierechten zijn bijzondere rechten op goederen die je betaalt aan de 
overheid na een overlijden. Ze worden berekend op de nettowaarde van wat 
iedereen als erfdeel ontvangt. Het tarief hangt samen met het bedrag van het 
erfdeel en met de graad van verwantschap met de overledene.

Er is geen aangifte nodig als er geen successierechten zijn en de overledene 
geen enkel roerend en/of onroerend goed achterlaat. Je brengt wel de 
ontvanger van het kantoor der successierechten hiervan op de hoogte met een 
aangetekend schrijven.
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Je hebt drie keuzemogelijkheden.
• Je aanvaardt de erfenis uitdrukkelijk of stilzwijgend.
• Je aanvaardt de erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving.  

Kies voor deze optie als je niet zeker bent dat de erfenis een positief saldo 
oplevert. Er wordt eerst een inventaris opgemaakt van alle bezittingen en 
schulden. Aan de hand daarvan ga je na of je voordeel hebt bij de erfenis.  
Voor de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving moet je een  
verklaring afleggen bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de 
plaats waar de overledene zijn of haar woonplaats had.

• Je verwerpt de nalatenschap.  
Je betaalt geen schulden maar je hebt evengoed geen recht op de bezittingen. 
Het verwerpen van de nalatenschap doe je eveneens bij de griffie van de  
Rechtbank van Eerste Aanleg.

testament
Indien je wil weten of je overleden familielid een testament heeft gemaakt, vraag 
het na bij de notaris.

De notaris kan in een centrale databank (CRT) nagaan of het overleden familielid 
een testament heeft opgemaakt. Hij kan ook de bijzonderheden ervan opvragen.

extra info

een erfenis stilzwijgend aanvaarden
Er wordt verondersteld dat je een erfenis stilzwijgend aanvaardt als je...
• ofwel deelneemt aan de verdeling van de goederen;
• ofwel stukken uit de erfenis verkoopt;
• ofwel geld opvraagt van de bankrekening van de overledene  

(behalve als dat geld dient om de begrafenis te betalen).

Deze handelingen worden gebruikt als bewijs dat je van plan was om de 
erfenis te aanvaarden.



kinderbijslag en studietoelagen voor wezen
Als je zelf of je partner overlijdt, heeft elk van je kinderen waarvoor je kinder-
bijslag ontvangt, recht op wezenbijslag. Elk kind heeft recht op hetzelfde bedrag, 
ongeveer 346 euro, verhoogd met leeftijdsbijslagen.

De overledene was loontrekkend
• Vraag zo vlug mogelijk de wezenbijslag aan bij het kinderbijslagfonds.
• Voeg een uittreksel van het overlijden toe bij je aanvraag.
• Vermeld je aansluitingsnummer.
Het recht op wezenbijslag blijft geldig zolang de overlevende niet hertrouwt of een 
nieuw gezin vormt.

De overledene was op het ogenblik van overlijden ambtenaar
De gewone kinderbijslag werd tot nu toe samen betaald met de wedde. 
Je vraagt de wezenbijslag aan bij het kinderbijslagfonds van je werkgever.

De overledene was zelfstandige
De sociale verzekeringskas waarbij de overleden ouder is aangesloten, betaalt de 
volledige wezenbijslag. 
Meer info bij de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 

De overledene is op het ogenblik van overlijden grensarbeider in Nederland
Of er al dan niet kinderbijslag of wezenbijslag door België of Nederland wordt 
toegekend, hangt af van de plaats van tewerkstelling en de gezinssituatie. Neem 
contact op met de sociale dienst (Sociaal Huis) om het voor je na te gaan.

studietoelage voor wezen
Je kind studeert maar ontving er geen studietoelage voor? 
Na het overlijden van je partner komt je kind misschien wel in aanmerking voor 
een studietoelage. Ook kleuters, leerlingen uit het lager en secundair onderwijs 
komen in aanmerking.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Provinciehuis | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen
gratis nummer: 1700 | www.studietoelagen.be | studietoelagen@vlaanderen.be
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overlijden als gevolg van arbeidsongeval
Als het overlijden een gevolg is van een arbeidsongeval, dan betaalt de 
verzekeringsmaatschappij van de werkgever een begrafenisvergoeding en de 
transportkosten van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar de 
begraafplaats, uitgekozen door de familie.

Onder bepaalde voorwaarden wordt er een maandelijkse rente uitbetaald aan de 
kinderen, gerechtigd op kinderbijslag, tot hun achttien jaar. Vraag het na via de 
werkgever van de overledene.

Ouders, broers en zussen komen soms, onder strikte voorwaarden, ook in 
aanmerking  voor een maandelijkse rente. Vraag bij het fonds voor 
arbeidsongevallen naar de voorwaarden om als ouder, broer of zus een 
maandelijkse rente te ontvangen.

overlijden als gevolg van beroepsziekte
Wanneer het overlijden het gevolg is van een erkende beroepsziekte worden 
dezelfde vergoedingen uitbetaald als bij arbeidsongevallen. 
De begrafenisvergoeding van de ziekteverzekering wordt van de vergoedingen 
afgetrokken. Je meldt het overlijden per aangetekend schrijven aan het fonds 
voor beroepsziekten.

Vermeld bij je schrijven het dossiernummer en voeg er een uittreksel van het 
overlijden bij. Het fonds voor beroepsziekten stuurt je aanvraagformulieren toe. 
Voor het invullen van de formulieren kan je steeds hulp krijgen bij het fonds voor 
beroepsziekten, het ziekenfonds of je vakbond.



hulpverlening
Een sterfgeval brengt allerlei problemen mee waarvoor je niet altijd meteen een 
oplossing hebt. Er staan een heleboel organisaties voor je klaar om je te helpen.
De contactgegevens van deze organisaties vindt je achteraan in deze brochure.

gezinszorg
Een gezinshelpster komt aan huis om enkele huishoudelijke taken over te nemen.

poetsdienst
Als je hulp nodig hebt bij het schoonmaken, kan je beroep doen op een 
poetsdienst. Dit kan eventueel met dienstencheques.

aan huis bezorgde maaltijden
Ben je of voel je je niet in staat om zelf warme maaltijden te bereiden, 
laat ze aan huis bezorgen. Een aanvraag kan voor een beperkte periode. 
Je bent niet verplicht om elke dag een maaltijd te bestellen.

kinderoppas
Indien één van de ouders overlijdt, kunnen jonge kinderen opgevangen worden in 
een peutertuin, dagverblijf of onthaalgezin.

thuisverpleging 
Afhankelijk van je noden komt een thuisverpleegkundige meerdere keren per dag 
langs. Je ziekenfonds betaalt thuisverpleging geheel of gedeeltelijk terug. 
Er is wel een voorschrift van je arts nodig.

financiële hulp
Een sterfgeval brengt grote uitgaven mee. Vooral als de kostwinner wegvalt, 
kunnen er financiële problemen rijzen. Aarzel dan niet contact op te nemen met 
het OCMW.
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emotionele hulp
Als een dierbare overlijdt, begint voor de nabestaanden een pijnlijk rouwproces. 
Dikwijls zoekt men steun bij familie, vrienden, buren... 
Ook al is het niet zo, vele nabestaanden hebben het gevoel dat ze hiermee deze 
mensen lastigvallen. Dus praten ze niet meer. Maar de nood om over de 
overledene te praten, blijft wel bestaan. De medewerkers van het centrum voor 
levens- en gezinsvragen geven aandacht aan die nood. Gesprekken zijn steeds 
op afspraak.



nuttige adressen
ALLE VRAGEN OMTRENT OVERLIJDEN

sociale dienst
Sociaal Huis, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat
T 03 650 25 91 of 03 650 25 92 | sociale.dienst@brasschaat.be 

AANGIFTE OVERLIJDEN, LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN, 
LAATSTE WILSBESCHIKKING, ERFRECHTVERKLARING

gemeente Brasschaat, dienst burgerzaken
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 25 | burgerzaken@brasschaat.be | www.brasschaat.be

VOORSCHOT OP PENSIOENEN

OCMW Brasschaat, sociale dienst
Van Hemelrijcklei 90, 2930 Brasschaat | T 03 650 25 00 | ocmw@brasschaat.be

PENSIOENEN

sociale dienst
Sociaal Huis, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat
T 03 650 25 91 of 03 650 25 92 | sociale.dienst@brasschaat.be

rijksdienst voor pensioenen (RVP)
Sint Katelijnevest 54, 2000 Antwerpen
T 1765 | info@rvponp.fgov.be | www.onprvp.fgov.be

rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ), pensioenen, 
Oudaan 8-10, 2000 Antwerpen | T 1765
info-antwerpen@rsvz-inasti.fgov.be | www.rsvz-inasti.fgov.be

pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
Victor Hortaplein 40, bus 30, 1060 Brussel
T 1765 | info@pdos.fgov.be | www.pdos.fgov.be

KINDEROPVANG 

lokaal overleg kinderopvang 
Bredabaan 407, 2930 Brasschaat | T 03 650 03 13 | lok@brasschaat.be
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KINDERBIJSLAG

rijksdienst kinderbijslag voor werknemers
Van Eycklei 50, 2018 Antwerpen | T 03 286 72 00

nationale hulpkas voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, kinderbijslag,
Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel | T 02 546 42 11

RENTEN EN TEGEMOETKOMINGEN

FOD sociale zekerheid
administratief centrum Kruidtuin
Kruidtuinlaan 50, bus 150, 1000 Brussel
T 0800 987 99 | www.socialsecurity.fgov.be

fonds voor beroepsziekten
Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel | T 02 226 62 11 | www.fmp-fbz.fgov.be

fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100, 1050 Brussel | T 02 506 84 11 
www.socialsecurity@fgov.be/faofat

FOD sociale zekerheid, dienst voor oorlogslachtoffers
nationale kas voor oorlogspensioenen
Luchtvaartsquare 31, 1070 Brussel | T 02 528 91 00 | warvictims@minsoc.fed.be

EMOTIONELE HULPVERLENING

centrum voor levens- en gezinsvragen
Gemeentepark 1, 2930 Brasschaat
T 03 326 00 00 | teamlgvbrasschaat@cawdeterp.be | www.cawdeterp.be 

INFO EN OPMAAK ATTEST VAN ERFOPVOLGING

registratiekantoor Brasschaat 1
Campus Coppens | Ruiterijschool 3, bus 42 | T 0257 764 20

BEGRAFENISONDERNEMERS IN BRASSCHAAT

De Meyer
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat | T 03 651 81 68 | info@demeyeruitvaart.be

Quirijnen
Augustijnslei 85, 2930 Brasschaat | T 03 650 15 15 | info@qui.be | www.qui.be 



30

WEGNEMEN ORGANEN NA OVERLIJDEN

gemeente Brasschaat, dienst bevolking
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat
T 03 650 02 00 | burgerzaken@brasschaat.be | www.brasschaat.be

FOD volksgezondheid
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel
T 02 524 97 97 | www.beldonor.be

ZIEKENFONDSEN

christelijke mutualiteit
Bredabaan 375, 2930 Brasschaat | T 03 650 04 80 | cmbrasschaat@cm.be 

socialistische mutualiteit De Voorzorg
Bredabaan 240, 2930 Brasschaat | T 03 651 87 36 | noordrand.304@socmut.be

liberaal ziekenfonds
Veldstraat 248, 2930 Brasschaat | T 03 651 80 58 | info@lmpa.be  

onafhankelijk ziekenfonds
Bredabaan 455, 2930 Brasschaat | T 03 651 81 49 | brasschaat@oz501.be

Vlaams neutraal ziekenfonds
Bredabaan 260, 2930 Brasschaat (alleen postbus) | T 03 605 72 69 | www.vnz.be 

MEDISCHE HULPVERLENING

AZ KLINA
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat | T 03 650 50 50 | sociale.dienst@klina.be 

Kliniek De Mick
Papestraat 30, 2930 Brasschaat | T 03 217 10 11 | www.demick.be 

huisarts van wacht
centraal oproepnummer | T 03 650 52 56

THUISVERPLEGING

Huize Maria vzw, Sociaal Huis, Van Hemelrijcklei 90, 2930 Brasschaat
T 03 651 71 52 | tvp.huizemaria@skynet.be

zelfstandige verpleegkundigen, contactadres
Laagland 112, 2930 Brasschaat | T 03 651 34 50
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HULPVERLENING OCMW

klusjesdienst, warme maaltijden, personenalarmsysteem, bejaardenwoningen
Sociaal Huis, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat           
T 03 650 25 77 | karweidienst@ocmwbrasschaat.be 

poetsdienst, Sociaal Huis, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat
T 03 650 25 75 | poetsdienst@ocmwbrasschaat.be
 
opname rusthuis, Sociaal Huis, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat
T 03 650 25 74 | wzc.vesalius@ocmwbrasschaat.be

financiële hulp, Van Hemelrijcklei 90, 2930 Brasschaat
T 03 650 25 00 | ocmw@brasschaat.be

OPVRAGEN BESTAAN VAN TESTAMENT

bij je lokale notaris | www.notaris.be

INLEVERING OF OVERSCHRIJVEN NUMMERPLAAT

FOD mobiliteit, vervoer en verkeersveiligheid, directie wegverkeer - DIV
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
T 02 277 31 11 | www.mobilit.fgov.be

GEZINSZORG

gezinszorg Villers
Sociaal Huis, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat
T 03 653 11 44 | brasschaat.centrum@villersvzw.be

gezinszorg Villers
dc Maria-Ter-Heidehove, Eikendreef 67
2930 Brasschaat | T 03 663 26 24 | maria.ter.heide@villersvzw.be

thuishulp vzw (De Voorzorg)
Hoevensebaan 48, 2950 Kapellen
T 0800 97 520 | thuishulp.304@socmut.be | www.socmut.be

familiehulp
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
T 03 220 12 40 | antwerpen@familiehulp.be | www.familiehulp.be

Sowel-thuiszorg vzw
Kipdorp 41, 2000 Antwerpen | T 03 231 37 34 | info@sowel.be | www.sowel.be



In onze nabijheid
omgeven door liefde

vloog je ademloos van ons weg
in een oogwenk, pijlsnel

sloeg je stilletjes je vleugels uit
en ging als een vrije vogel

het onbekende tegemoet

Vlieg maar liefste
iedere nieuwe lente

zal je onze lokstem horen
zal je ons lokaas zien

ben je even heel dichtbij
hebben we jouw stilte

in de Brasschaatse bossen zegenrijk ervaren
      Hilmuys


