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Bank
Bankinstellingen waarbij de overledene rekeningen, leningen of andere zaken heeft lopen, moeten schriftelijk op de
hoogte worden gesteld van het overlijden. Veel banken hebben eigen formulieren waarin zij een toelichting geven op
wat te doen na het overlijden van een rekeninghouder. Rekeningen op naam van alleen de overledene worden geblok-
keerd; eventuele machtigingen komen te vervallen. Betalingen die nog door moeten lopen, kunnen aan de bank worden
doorgegeven. Gezamenlijke rekeningen (“en/of -rekening”) worden in beginsel niet geblokkeerd. Geadviseerd wordt dit
zekerheidshalve toch even na te vragen bij de desbetreffende bank.

Belastingdienst
Indien de overledene inkomstenbelasting afdroeg, ontvangen de erfgenamen een F-biljet i.v.m. mogelijke teruggave van
te veel betaalde belasting. Heeft men na ca. 5 maanden nog geen F-biljet ontvangen, dan kan men zelf een F- of T-biljet
aanvragen en indienen. Indien er een erfenis wordt nagelaten, bestaat de mogelijkheid dat hier erfbelasting over
betaald moet worden. Binnen 8 maanden na het overlijden moet hierover aangifte zijn gedaan. De belastingdienst stuurt
na ongeveer 4 maanden hiervoor het aangifteformulier toe. Zo niet, dan moet u hierover zelf contact opnemen. Indien
de overledene of de achtergebleven partner gebruik maakte van een VT algemene heffingskorting doet u er goed aan
een verzoek in te dienen om deze stop te zetten of te laten herzien. Tel.: 0800 - 0543

Energiebedrijf
Indien niemand anders meer in de woning blijft wonen, moet het energiebedrijf hiervan in kennis worden gesteld.
Overleg goed het juiste moment van afsluiting. Blijft er nog wel iemand op het adres wonen, dan kan desgewenst om
een naamswijziging worden verzocht.

Hoogheemraadschap
Men draagt bij aan het zuiveren van afvalwater etc. door middel van het betalen van verontreinigings-/zuiveringsheffing.
Indien men alleen achterblijft in een huishouding wordt u voor het komend jaar automatisch voor 1 vervuilingseenheid
aangeslagen. Voor het nog lopende jaar kunt u een verzoek indienen voor restitutie.

Pensioenfonds
Voor informatie over vergeten pensioenrechten kunt u bellen met telefoonnummer 020 - 751 28 70.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De gemeente informeert automatisch de SVB. Voor het aanvragen van eventuele “nabestaandenuitkering”, 
“halfwezenuitkering” en “wezenuitkering” moet u zelf zorgdragen. De nabestaandenuitkering geldt in situaties waarbij
de nabestaande de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt (na 65 jaar geldt de AOW), geboren is voor 1950 of
tenminste voor 45% arbeidsongeschikt is of een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar. Indien u ergens over twijfelt, neem
dan altijd contact op met de SVB. De aanvraagset voor een ANW-uitkering kunt u verkrijgen bij de SVB (eventueel down-
loaden op www.svb.nl) of de uitvaartondernemer.

Telecombedrijf / internetprovider
Indien er niemand meer op het aansluitadres achterblijft, moet het telefoonbedrijf of de internetprovider worden
geïnformeerd om de aansluiting te laten opheffen. Overleg goed het moment van afsluiting. Blijft er nog wel iemand op
het aansluitadres achter, dan kan desgewenst om een naamswijziging worden verzocht.

Verenigingen, clubs etc. waarbij de overledene was aangesloten
Hiervoor geldt hetzelfde als bij instanties waar een abonnement is afgesloten.

Verzekeringsmaatschappij
Alle maatschappijen waarbij verzekeringen (aansprakelijkheidsverzekering, brand-/inboedelverzekering, autoverzekering)
zijn afgesloten moeten in kennis worden gesteld van het overlijden. Indien er een partner achterblijft en er verzekerin-
gen blijven doorlopen, moet de naam op de polis (tenaamstelling) worden gewijzigd. Denk ook aan het eventueel
opzeggen van de motorrijtuigenbelasting.
Indien u het afhandelen van eventuele levens-/uitvaartverzekeringen via CVU Uitvaartzorg laat lopen, dan wordt 
hiermede de levensverzekeraar automatisch in kennis gesteld.

Woningverhuurder
De verhuurder of woningbouwvereniging moet in kennis worden gesteld van het overlijden. Indien een achtergebleven
partner er na het overlijden in belangrijke mate in inkomen op achteruit gaat, kan men eventueel in aanmerking komen
voor huurtoeslag of een verhoging van huurtoeslag. Dit moet men aanvragen bij de belastingdienst tel.: 0800-0543.

Ziektekostenverzekeraar
Deze instantie moet in kennis worden gesteld van het overlijden i.v.m. het wijzigen of opzeggen van polissen en premies.

NB:                Deze informatielijst betreft een summiere opgave en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het is bedoeld om u
van enige achtergrondinformatie te voorzien en u op weg te helpen bij het in kennis stellen van diverse instanties. Aan deze
opgave, als ook aan het boekje “ZORGEN ERNA”, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, noch kan CVU Uitvaartzorg B.V.
aansprakelijk worden gesteld voor het niet in aanmerking komen voor eventuele uitkeringen, terugbetalingen alsmede geleden
schade tengevolge van gedane opzeggingen/annuleringen/wijzigingen etc. of enige andere vorm van geleden schade, hetzij op
materieel hetzij op immaterieel gebied.
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