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Nuttige Inlichtingen bij Overlijden 
 
 

1. Wie/Wat moet je op de hoogte brengen ? 
 

1.1. De financiële instellingen 
De bank en de post moet u zeker verwittigen. Alle rekeningen en spaarboekjes zullen 
geblokkeerd worden, de automatische betalingen worden stopgezet en de geldopvragingen 
zijn (behoudens enkele uitzonderingen) niet mogelijk zolang de rekeningen niet zijn 
vrijgegeven. De geldopvragingen aan het loket worden beperkt tot de helft van de tegoeden 
op de rekening, met een maximum van € 5.000. 
 
Voor het deblokkeren van de rekeningen heeft u volgende documenten nodig : 
Ofwel een AKTE VAN ERFOPVOLGING 
 Uitgegeven door een notaris aangesteld door de familie 
 
Ofwel een ATTEST VAN ERFOPVOLGING 
 Voorwaarden : Er mag geen huwelijkscontract en geen testament zijn, 
   en er mogen geen “giften tussen echtgenoten” zijn. 

  Er mogen geen onbekwame erfgenamen zijn.  
  (minderjarigen, onbekwaambaarverklaarden,...) 

  Documenten :   een origineel uittreksel uit de overlijdensakte 

      (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene  
     (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten  
     en de afstammelingen en de vermelding ivm. een huwelijkscontract. 

      indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, 
     daarenboven kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders  
     van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen.  
     In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle  
     erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraag- 
     formulier.  

 Als u het trouwboekje niet meer vindt dan moet u een  
     gezinssamenstelling aanvragen in de stad of de gemeente  
     waar men woonde met alle kinderen samen. 

  Plaats : Ministerie van Financiën, Dienst Successie, 

 Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk,  

 02/57.80.240, Open iedere werkdag van 8 tot 12 uur. 
 

1.2. Eventueel de eigenaar van de woning 
Als de overledene alleenstaand was en een huis, garage of werkplaats huurde, verwittigt u 
best de eigenaar van het overlijden. U kunt dit doen met een aangetekend schrijven, waarin 
u de opzegging van het huurcontract vraagt. 

http://www.bloyart.be/


 
1.3. Betalingsinstellingen 

Had de overledene één van de onderstaande vervangingsinkomens, dan moet u de 
betreffende dienst verwittigen. 

 Een bestaansminimum : OCMW Kortrijk 
 Budastraat 27  -  8500 Kortrijk 

  056/24.48.00 

 Een werkloosheidsuitkering : De Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen 
 H.V.W. 

 Doorniksestraat 67  -  8500 Kortrijk 

  056/22.14.34 

 Een pensioen :   
1) Indien de overledene een Belgisch pensioen genoot verwittigt de dienst Bevolking – 

Burgerlijke Stand na de aangifte van overlijden automatisch het Rijksregister, die 
vereenvolgens deze gegevens doorgeeft aan de Rijksdienst voor Pensioenen te 
Brussel. Wanneer u samen met de overledene genoot van een gezinspensioen dan 
hoeft u verder niets te doen, genoten jullie van een apart pensioen dan kunt u een 
aanvraag van een overlevingspensioen indienen en dit in het Stadhuis van Kortrijk, 
aan de balie van de dienst Burgerzaken, Leiestraat 21  -  8500 Kortrijk. Voor verdere 
informatie kunt u zich ook wenden tot : de Rijksdienst voor Pensioenen,   

  Keer der Vlamingenstraat 6, 8500 Kortrijk,  

    056/23.67.60.  
Het pensioen kan nog echter na overlijden 1 of 2 maal uitbetaald worden op  
de rekening maar zal dan achteraf teruggevorderd worden. 

2)  Indien de overledene een pensioen genoot van het Ministerie van Financiën of een 
buitenlands pensioen dan moet u zelf deze instelling op de hoogte brengen van het 
overlijden. Bij briefwisseling steeds het dossiernr. vermelden. 

 Ziekte- of invaliditeitsuitkering : de mutualiteit 

 Tegemoetkoming minder-validen : Contact-center voor personen 
  met een handicap. 

     0800/98 799 
  Steeds het dossiernummer vermelden. 

 Arbeidsongevallenuitkering : Het Fonds voor Arbeidsongevallen 
  Troonstraat 100  -  1050 Brussel 

   02/506.84.11 

 Vergoeding wegens beroepsziekte : Het Fonds voor Beroepsziekten 
  Sterrekundelaan 1  -  1210 Sint-Joost-Ten-Node 

   02/226.62.11 
 

1.4. De Mutualiteit 
Het  ziekenfonds waarvan de overledene lid was, moet op de hoogte gebracht worden van 
het overlijden. Het lidboekje moet gewijzigd of ingeleverd worden. Het lidgeld zal aangepast 
worden voor de weduwe/weduwnaar en de wezen.  
 

1.5. Het Kinderbijslagfonds 
Zijn er in het gezin nog kinderen waarvoor men kinderbijslag ontvangt, dan moet u de 
WEZENBIJSLAG aanvragen. Voor de aanvragen richt u zich tot de Kas voor 
Kinderbijslag waarbij u bent aangesloten. Voeg bij de aanvraag een overlijdensattest en een 
uittreksel uit de geboorte-akte van de rechthebbende kinderen. Omdat voor ambtenaren de 
kinderbijslag samen met de wedde wordt uitbetaald, moet een afzonderlijke uitbetaling 
aangevraagd worden bij : 
 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 
 Trierstraat 70  -  1040 Brussel 



  02/237.21.11 
Zolang de overlevende ouder niet hertrouwt of een huishouden vormt,  
wordt de wezenbijslag toegekend. 
 

1.6. Maatschappijen waarbij hij/zij abonnee was 

 de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
Roggelaan 2  -  8500 Kortrijk 

 056/23.17.11 

 Gas, Elektriciteit en Kabeltelevisie  -  Electrabel  

Klantendienst :  078/35.33.33 

 Belgacom - Telefoonwinkel 
Steenpoort 2 -  8500 Kortrijk 

 056/26.83.20 of  Klantendienst  0800/22.800 
 

1.7. Verkeersbelastingen 
De overledene bezat een auto en die zal niet meer gebruikt worden door de erfgenamen. 
Als het voertuig verkocht wordt, stuur je nadat de wagen gekeurd werd, de achterste 
nummerplaat naar :  DIV / Schrappingen 

 Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel 
 
1.8. Verzekeringsmaatschappijen 

Neem contact op met de verzekeringsagent. Hij/zij zal u met raad en daad bijstaan en 
zorgen voor een correcte afhandeling van de bestaande polissen. 

 
1.9. Groeperingen waarvan hij/zij lid was 

Met een rouwbericht kunnen de vakbond, hobbyclub, beroepsverenigingen ea. verwittigd 
worden. 
 
 

2. Testament 
 

Als u niet weet of de overledene een testament heeft opgemaakt, dan kunt u dit navragen bij het 
centraal register. Door een brief met een copy van de identiteitskaart, een originele overlijdensakte 
en €17 op te sturen naar CREDOC-Centraal Register voor Testamenten, kunt u te weten komen of 
er al dan niet een wilsbeschikking bestaat en bij welke notaris u ervoor terecht kan. Verdere 
inlichtingen bij :  Bergstraat 30/32  -  1000 Brussel   

  02/505.08.11 
Contacteer zeker een notaris als : 

- u weet dat de overledene een testament heeft opgemaakt; 

- u een testament vindt in een kast, bureau, etc. 
 

- er minderjarige of krankzinnige kinderen/erfgenamen zijn; 

- de nalatenschap onroerende goederen bevat (bv. een stuk grond, een huis, etc.) 
 
 
3. Aangifte van Nalatenschap 
 

Als er onroerende goederen worden nagelaten, zal het Registratiekantoor van Kortrijk de 
weduwe/weduwnaar of de kinderen oproepen om aangifte te doen van de nalatenschap. De 
aangifte moet binnen de 4 maanden na het overlijden gebeuren. Bent u niet op tijd, dan wordt u 
beboet. 
 



De aangifteformulieren kunt u afhalen bij het Registratiekantoor. Meestal vult een notaris deze in. 
Voor de aangifte is het belangrijk alle bewijsstukken van gedane uitgaven (rouwdienst, grafzerk, 
etc.) en verkregen inkomsten zorgvuldig te bewaren. 
Meer inlichtingen kunnen verkregen worden bij : 
 Ministerie van Financiën, Dienst Successie  

Hoveniersstraat 31, 8500 Kortrijk 

  056/23.86.03  
Open iedere werkdag van 8 tot 12 uur. 

 
 
4. Arbeidsongeval met dodelijke afloop 

 
Het Fonds voor Arbeidsongevallen 
Troonstraat 100  -  1050 Brussel 

 02/506.84.11 
 
 

5. Verlof 
 
Als een familielid overleden is, heeft de naaste familie recht op een aantal dagen verlof. Informeer 
eens bij uw werkgever, personeelsdienst of vakbond op hoeveel dagen u recht heeft. 
Bewijsstukken die uw afwezigheid rechtvaardigen zijn een rouwbrief of een overlijdensakte. 
 
 

6. Studietoelagen 
 
Bij een overlijden valt het gezin bijna altijd terug op een lager inkomen. Hierdoor zou men in 
aanmerking kunnen komen voor een Studiebeurs voor Studerende Kinderen in het Gezin. De 
reglementering voorziet een aparte regeling bij onverwachte wijzigingen in de gezinstoestand. De 
Dienst voor Studietoelagen dient op de hoogte gebracht worden van het overlijden en stuurt op 
haar beurt een invulformulier met de vraag het vermoedelijk inkomen van het kalenderjaar dat volgt 
op het begin van het schooljaar, aan te geven. 
Voor het secundair onderwijs zijn de diensten voor studietoelage per provincie georganiseerd. 
 
Voor het hoger onderwijs geldt volgend adres : 
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
 Afdeling Studietoelagen 
 Koning Albert 2 –laan 15  -  1210 Brussel 

  078/15.78.70 


