
1.  Afwikkeling erfenis in gang  
   zetten
Onderstaande documenten en gegevens zijn 
belangrijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. 
Controleer of ze voorhanden of nodig zijn.

 Codicil voor voorwerpen 
  (sieraden, meubelstukken)

 Testament
 Gegevens executeur
 Gegevens notaris
 Verklaring van erfrecht. Dit document kan een  

   notaris voor je opmaken. Let op: ga pas naar     
 de notaris als instanties om de verklaring     
 van erfrecht vragen.  
 __________________________________

Abonnementen en verzekeringen die stopgezet 
moeten worden, een huis dat verkocht moet worden: 
na het overlijden van een dierbare komt er veel op je 
af. Onderstaande checklist geeft een overzicht van alle 
praktische zaken die geregeld moeten worden en helpt 
je alles zo goed mogelijk af te wikkelen. Deze checklist 
is toegespitst op de afwikkeling van het nalatenschap 
van een partner. Als het geen partner betreft, let dan 
op dat je in sommige gevallen niet de naam wijzigt 
maar in plaats daarvan stopzet. 

CHECKLIST 
NALATENSCHAP

De checklist
Kruis in onderstaand overzicht de onderdelen aan die op jouw situatie van toepassing zijn als je ze hebt 
afgehandeld.

2.  De instanties die door de   
 gemeente worden 
 geïnformeerd
Je uitvaartverzorger stelt de gemeente op de 
hoogte van het overlijden. De gemeente informeert
vervolgens onderstaande instanties over het 
overlijden. Heb je na een aantal weken nog niks 
gehoord van deze instanties? Neem dan zelf 
contact op. 

 Belastingdienst
 Sociale Verzekeringsbank
 Pensioenfonds
 Zorgverzekeraars
 Waterschappen
 RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer)
 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
 UWV
 WMO
 DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
 Deeltaxi 

 __________________________________

3.  De instanties die je zelf   
 moet informeren
Onderstaande instanties worden niet door de ge-
meente op de hoogte gesteld van het overlijden, 
maar moeten door u zelf geïnformeerd worden. 

 Bank (denk hier bijvoorbeeld aan een 
 hypotheek, een creditcard, een kluis en aan 
 banksparen). Het is je plicht om een overlij- 
 den te melden. Het staat in de algemene   
 voorwaarden van de bank. Lees bij punt 7   
 verder over geldzaken. 

 Verzekeringen (zie punt 4)
 Lidmaatschappen en abonnementen (zie punt  

  9)
 Werkgever (denk hier bijvoorbeeld aan 

  sleutels, werkkleding, de auto en openstaande  
 verlofdagen)
 __________________________________

4.  Auto
Had de overledene een auto, dan moet het 
kentekenbewijs op naam van de nieuwe eigenaar 
worden gezet. Denk ook aan de autoverzekering. 
Let hierbij op dat dit binnen vijf weken na een over-
lijden geregeld moet zijn.

 Kentekenbewijs
 Autoverzekering
 ANWB of pechhulp

 __________________________________



5.  Verzekeringen
De meeste verzekeringen en uitkeringen lopen 
door totdat je ze opzegt. Ga na welke verzeke-
ringen en uitkeringen je overleden dierbare heeft 
afgesloten en neem contact op met de betreffende 
maatschappijen. De meeste uitkeringen worden 
vanzelf stopgezet. Let op dat als je partner een 
uitkering kreeg, je als partner recht hebt op een 
eenmalige overlijdensuitkering. 

 Overlijdensrisicoverzekering
 Lijfrente/koopsompolis
 Levensverzekering
 Verzekerd spaarplan
 WA-verzekering
 Inboedel- en opstalverzekering opzeggen (als     

 de woning wordt verkocht)
 Doorlopende reisverzekering
 Doorlopende annuleringsverzekering(en)
 Rechtsbijstandverzekering
 Uitvaartverzekering

 __________________________________

6.  Bij minderjarige of 
 studerende kinderen
Hebben jij en je partner minderjarige of 
studerende kinderen, dan hebben zij mogelijk 
recht op verschillende financiële vergoedingen. 
Kinderen kunnen bijvoorbeeld recht hebben op 
een nabestaandenpensioen.

 Voogdij
 Kinderopvangtoeslag
 Kindgebonden budget
 Nabestaandenpensioen / Anw

 __________________________________

7.  Geldzaken
De afwikkeling van geldzaken kan ingewikkeld zijn 
en is onder andere afhankelijk van polisvoorwaar-
den en wensen van de erfgenamen. Neem contact 
op met de betreffende instanties over de volgende 
zaken. 

 Persoonlijke leningen
 Hypotheek
 Effecten
 Bankkluis
 Creditcard

 __________________________________

8.  Abonnementen 
 opzeggen/wijzigen
Abonnementen moeten worden opgezegd of op 
naam van de achtergebleven partner worden gezet. 
Weet je niet precies welke abonnementen er lopen, 
bekijk dan de bankafschriften tot een jaar terug. 

 Telefoon, internet, tv
 Kranten
 Tijdschriften
 OV-chipkaart
 Loterijen
 Bibliotheek
 Kerkgenootschap
 Parkeervergunning
 Lopende afspraken (bijvoorbeeld tandarts)
 Online profielen (denk bijvoorbeeld aan 

  Facebook en LinkedIn)
 __________________________________

Digitaal
nalatenschap
Meer weten over digitaal nalatenschap en de 
mogelijkheden? Bekijk ons dossier Digitaal 
Nalatenschap:
www.dela.nl/blog/digitaal-nalatenschap

https://www.dela.nl/blog/voorelkaar/over-dit-blog/tag/nalatenschap


9.  Overige opzeggingen
Onderstaande zaken worden vaak vergeten, 
maar dragen bij aan een afwikkeling van de 
nalatenschap.

 PostNL Nabestaandenservice (voor het   
 doorsturen van post van de overledene als het  
 geen partner betreft)

 Identiteitsbewijs, paspoort en rijbewijs   
 inleveren of onklaar maken

 Koninklijke onderscheiding retour sturen
 Nutsbedrijven informeren over de wijziging  

 van de tennaamstelling. Let op: dit is niet     
 verplicht. 
 __________________________________

11.  Belastingaangiftes
Ben je erfgenaam van de overledene, dan ben je 
(mede) verantwoordelijk voor de aangifte van de 
erfbelasting en de aangifte van de laatste 
inkomstenbelasting. 

 Aangifte erfbelasting (binnen 8 maanden na  
 overlijden)

 Aangifte inkomstenbelasting
 __________________________________

10. Huurwoning
Had je partner een eigen huurwoning, dan 
moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt 
omtrent de woning. Denk aan de volgende twee 
zaken.

 Overlijden melden aan verhuurder 
 Huurtoeslag aanvragen (als je samenwoonde  

 met de overledene en in de huurwoning   
 wilt blijven wonen. Je moet dan wel recht   
 hebben op huurtoeslag.)  
 __________________________________

Wij weten als geen ander dat de situatie per persoon, gezin of stel verschilt. Ben je lid van coöperatie 
DELA? Dan helpen onze coöperatieconsulenten je graag verder. Bel voor een gesprek naar 040 260 16 36.

https://www.nibud.nl/consumenten/huurtoeslag/

