Uitvaart regelen, wat komt er bij kijken?
Geen leuk onderwerp om dit tijdens een etentje of een borrel
ter sprake te brengen.
Er heerst nog steeds een taboe op dit onderwerp omdat
ouderen, waar wij ook toe behoren, dit ongepast vinden en
bang zijn om de goden te verzoeken.
Niets is minder waar dat wij vroeg of laat overlijden en dat er
van alles geregeld moet worden. Kijk in de spiegel en realiseer
je dat je in de groep zit die mogelijk binnenkort aan de beurt is.
Als executeur testamentair heb ik 3 keer een uitvaart en of
crematie moeten regelen. De ervaringen die ik heb opgedaan
en de informatie die ik van derden heb gekregen heb ik
gebundeld en wil ik met jullie delen zodat je niet voor
verrassingen komt te staan.
Er zijn 3 soorten executeur testamentair (=ET), de ET die
alleen de uitvaart regelt, de ET die in samenspraak met de
erfgenamen de uitvaart en nalatenschap afwikkelt en de ET met
volledige bevoegdheid die alles zelfstandig mag afwikkelen
maar wel rekenschap en verantwoording moet afleggen aan de
erfgenamen. Let op dat sinds begin 2012 de ET volledig
aansprakelijk is voor de betaling van alle schulden van de
overledene.

Als er door de overledene geen ET is benoemd dan is het zaak
dat de erfgenamen z.s.m. naar de notaris gaan om een ET aan
te wijzen of benoemen.

Problemen die je kan verwachten.

(Regelen van de uitvaart, oplopende kosten en afwikkeling van
dringende zaken.)
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Als je niet de tijd neemt om gegevens te verzamelen over de
wensen van de betrokkene en een lijst van contact personen,
dan heb je echt een probleem als de betrokkene overlijdt.
De gegevens die van belang zijn:
 wensen en ideeën ten aanzien van een uitvaart,
 gegevens van huisarts, tandarts, adressen van familie en
vrienden,
 het bestaan van een testament, donor-codicil, verzekeringen,
lopende verplichtingen en abonnementen.
Het is gemakkelijk om de wensen van de betrokkene te weten
omdat in een kort tijdsbestek van ongeveer 3 uren afspraken
gemaakt worden met de begrafenis ondernemer/ uitvaart
verzorger. Let op dat je de begrafenis ondernemer of uitvaart

verzorger neemt die ook in de uitvaartverzekering staat, zoniet
dan loopt je het risico de kosten zelf te moeten betalen en dat
de verzekering niet uitbetaald.
Op moment van overlijden moet je een begrafenis ondernemer
of uitvaart verzorger inschakelen. Vraag vooraf of je één
contactpersoon krijgt waarmee je de zaken regelt en afspraken
maakt.
Ik heb bij de uitvaart verzorger PC Hooft uit Amsterdam te
maken gehad met 4 verschillende personen waardoor een
aantal zaken niet goed zijn doorgegeven.
Datum van begrafenis of crematie, niet eerder dan 36 uren na
overlijden en niet langer dan 5 dagen. Bij overschrijding van de
termijn van 5 dagen moet een arts worden geraadpleegd.
Datum van begrafenis of crematie is mede afhankelijk van een
aantal factoren zoals:
 wel of geen natuurlijke doodsoorzaak,
 wel of geen lijkschouwing nodig,
 drukte bij crematoria, 74 in Nederland,
 gemiddeld overlijden 370 mensen per dag (vlgs CBS),
 overkomst van familie uit het buitenland,
 de lengte/tijdsduur van de uitvaartdienst.
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Met de uitvaart verzorger te bespreken:
Dag, tijdstip en uren van de uitvaart/ crematie bespreken, bij
grote opkomst en veel sprekers moet je rekening houden met 2
uren aaneengesloten en bij voorkeur op het laatst van de dag
zodat er geen wachtende staat te dringen.
De tijdsduur is bepalend of je snel plek heb of dat het
verschoven moet worden naar de volgende week.
Tekst voor de kaart kiezen en enveloppen vragen zodat de
familie alvast de adressen kan opschrijven.
Tekst voor de rouwkaart en advertentie tekst, hou je het kort
en zakelijk of wil je een proza. Welke namen moeten er
vermeld worden?
Denk aan een overledene die hertrouwd is, moet de ex partner
en kinderen uit het eerder huwelijk wel of niet vermeld worden?
Wel of geen advertentie plaatsen omdat een advertentie duur
is, niet door iedereen wordt gelezen en inbrekers aantrekt.
Indien er wel een advertentie wordt geplaatst, geen adressen
vermelden of dan moet er iemand op het huis passen.
Adverteren in een regionale krant is 50% goedkoper dan in een
landelijke krant.
Wordt er een avond gepland voor het afscheid en hoeveel
gasten verwacht je en wat bied je de gasten aan? Hou je het
eenvoudig dus alleen koffie of thee of bied je ook cake of
hapjes aan?
Hoeveel gasten wordt er bij de uitvaartdienst verwacht en wat
bied je de gasten aan? Hou je het eenvoudig dus alleen koffie
of thee of bied je ook cake of hapjes aan?
Een uitvaart is ook een gelegenheid om familie, vrienden en
bekenden te spreken. Als het een groot gezelschap is dan zal je
ook meer tijd moeten plannen voor de koffiekamer.
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Keuze van de kist, bedenk dat de kist maar korte tijd benut
wordt en uiteindelijk wordt verbrand of vergaat.
Een goedkoop gefineerde spaanplaat kist voldoet even goed als
een duur massief eikenhouten kist en bespaart geld.
Bloemen kiezen en bestellen wat ook bij een andere bloemist
kan worden besteld omdat het via de uitvaart ondernemer
vaak duurder is.
Liederen kiezen en sprekers inventariseren waarna de liederen
op een CD kunnen worden gebrand en een schema wordt
opgesteld van de sprekers.
Het is makkelijk als je de voorkeur voor muziek van de
overledene kent. Hield de overledene van klassiek, easy
listening, jazz of rock. Hou rekening dat Crematoria liever de
originele CD dan een kopie willen hebben om problemen bij het
afspelen te voorkomen.
Bij een aantal crematoria zijn er beamers/ projectoren waarmee
je een slide show/ dia’s van foto’s en muziek kan afspelen. Het
is mooi om een foto compilatie te maken van de overledene
vanaf zijn/ haar jeugd tot wasdom.
De meeste crematoria willen geen externe cateraar meer
toelaten wegens HCCP (hygiëne) eisen en zijn bang, dat bij
voedsel vergiftiging, dat zij aansprakelijk worden gesteld. De
ervaring leert dat de crematoria in de randstad ook Indische
hapjes kunnen serveren die zij dan van een vaste leverancier/
Indische Toko afnemen.
Wel of geen bijeenkomst van familie en vrienden direct na de
crematie, zo ja dan regelen van catering of dat andere familie
voor het eten zorgt.
De nabestaanden moeten beslissen of de betrokkene wordt
gecremeerd of begraven. Bij een crematie wil men weten wat
er met de as moet gebeuren, in een urn en bijzetten of
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verstrooien. Bij een begrafenis wil men weten of er een graf
wordt gehuurd of gekocht.
Realiseer je wel dat er bij de keuzes gevolgen zijn voor het
bezoek en onderhoud van de gedenkplaats.
Om een idee te krijgen wat een begrafenis of crematie kost kan
je op internet gaan zoeken en googlen via de site
http://www.uitvaart.nl/infotheek/kosten/kosten-uitvaartberekenen
Ook zijn er grote verschillen in kwaliteit en prijs van de uitvaart
onderneming. Voor kostenvergelijking van een uitvaart zie link
http://uitvaartkosten.eigenstart.nl/
De kosten van een afscheid en uitvaart met ca 100 man waarbij
wat hapjes geserveerd wordt komt gauw op ca 8.500,- tot
10.000,- euro.
Nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is, dekking van
uitvaart verzekering is vaak niet toereikend.
Akte van overlijden vragen meestal via uitvaart ondernemer.
N.B.

Wat moet ik doen bij het overlijden van mijn reisgenoot in het
buitenland? Door een lid van Inisiatip werd ik op dit onderwerp
gewezen om het bij een volgende spreekbeurt aan te kaarten.
Overlijdt uw reisgenoot terwijl u samen in het buitenland bent,
neem dan contact op met de reisorganisatie, de lokale politie
en de Nederlandse ambassade.
Registreren overlijden reisgenoot
Het is belangrijk het overlijden van uw reisgenoot te registreren
in het land van overlijden. De lokale autoriteiten verstrekken
een document waarmee het lichaam van de overledene terug
naar Nederland kan worden gebracht. Zo'n document heet een
laissez-passer. Dit document wordt verstrekt nadat de lokale
begrafenisondernemer een verklaring heeft afgegeven waarin
staat dat aan de wettelijke voorschriften is voldaan.
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Bemiddeling Nederlandse ambassade
Als de lokale autoriteiten geen laissez-passer afgeven, kan de
Nederlandse ambassade hierin bemiddelen. U heeft daarvoor
de volgende gegevens nodig:




uittreksel uit het overlijdensregister;
een doktersverklaring;
een verklaring van een begrafenisondernemer of
overheidsinstantie dat de voorbereidingen voor het
vervoer van het stoffelijk overschot volgens de regels zijn
getroffen.

Wel of geen reisverzekering overledene
Als de overledene een reisverzekering had afgesloten, neemt u
dan contact op met de alarmcentrale van de verzekeraar. De
alarmcentrale zorgt dat het lichaam naar Nederland wordt
gebracht en dat de kosten daarvan worden betaald. In een
aantal landen gaat dit in samenwerking met de ambassade of
het consulaat.
Was de overledene niet verzekerd, dan zijn alle kosten voor
rekening van familie of vrienden. Kunnen zij die kosten niet
betalen, dan worden deze betaald door de autoriteiten van het
land van overlijden. Het lichaam wordt dan niet teruggebracht
naar Nederland maar ter plekke begraven of gecremeerd,
volgens de plaatselijke gewoonten.
Oorzaak van overlijden
Als het overlijden het gevolg is van een ongeval of als er twijfel
bestaat over de oorzaak van overlijden, kan de ambassade een
kopie van het medisch rapport, autopsierapport of
politierapport opvragen bij de lokale autoriteiten. De
ambassade kan geen mogelijke misdaad onderzoeken, maar u
wel in contact brengen met een advocaat.

17-02-2013 Andre Tee

6

Zaken regelen na de uitvaart/ spoedeisende zaken.
Na de uitvaart zijn er nog heel veel zaken te regelen met
gemeente, instanties, verzekeraars, leveranciers en
dienstverleners. Ik heb een checklist samengesteld welke zaken
je moet afwikkelen en het is handig als je vooraf informatie en
gegevens verzamelt en dit invult.












Verklaring van erfrecht/ executele door de notaris laten
opstellen met eventuele boedel volmacht.
Banken op de hoogte stellen.
Via verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheid voor
rekeningen regelen; rekeningen eventueel opheffen of op
andere naam laten overschrijven; nog lopende betalingen
doen.
Informeren van werkgever en of uitkeringsinstantie en
aanvragen van overlijdensuitkeringen.
Aanvragen van aanvullende sociale uitkering,
tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belasting
tarieven of huursubsidie.
Aanvragen van weduwen/ wezen/ nabestaanden pensioen.
Alle instanties waar de overledene geregistreerd staat
informeren van het overlijden, verzekeringsmaatschappijen/
ziekenfonds.

Latere zaken







Regelen van voogdij, aanvragen van kinderbijslag,
kinderopvang, gezinshulp, informeren van overheid in
verband met studie financiering.
Inventariseren van automatische afschrijvingen, credit-cards,
betaalcheques en deze zonodig opzeggen.
Inventariseren van banksaldo’s per overlijdensdatum.
Lopende schulden inventariseren belastingschuld,
hypotheekschuld, uitvaartkosten enz.
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Inboedel inventariseren, foto’s maken en zonodig laten
taxeren.
Innen van verzekeringsuitkeringen eventueel aflossen van
hypotheek verplichtingen.
Bankkluis openen, eventueel legen en opzeggen.
Effecten depots nagaan en regelen van beheer van
onroerend goed en effecten.
Overgaan tot verdeling van de boedel na aangifte van
successie belasting enz.

Overige informatie verkregen van derden
Een advies aan de ouderen die vermogend zijn, overweeg een
testament te maken als de kinderen of erfgenamen onderling
ruzie hebben. Hiermee voorkom je eindeloze procedures bij
verdeling van de nalatenschap. Een 1e adviesgesprek bij de
notaris kost niets.
Voor degene die de uitvaart regelt, maak aantekeningen van de
gemaakte afspraken, noteer de namen en telefoon nummers
van de personen met wie je gesproken heb en vraag de
uitvaart verzorger wat de crematie ongeveer gaat kosten, dit
voorkomt verassingen.
Ik realiseer me dat dit onderwerp niet leuk is maar het verdient
wel de aandacht om de zaken vooraf te regelen. Immers bij
overlijden heb je al genoeg verdriet en moet je niet extra
uitzoekwerk krijgen omdat je niet over de nodige informatie en
gegevens beschikt.
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Tot slot zie Laatste sheet Power Point
•
•
•
•
•
•

•
•

Vroeg of laat komen we te overlijden, het is beter om nu
al voorbereidend werk te verrichten.
Ingevulde checklist bespaart nabestaanden uitzoekwerk,
immers het verlies van een dierbare stemt je verdrietig.
Noteer naam/ telefoon van uw contact personen zodat uw
nabestaanden de zaken kunnen afhandelen.
Testament, zeker bij onenigheid van erfgenamen. In de
beste families komen ruzies over de verdeling van een
nalatenschap wat jaren kan voortduren.
Let bij aanvaarding van nalatenschap op negatief
vermogen. Bij zuivere aanvaarding is de erfgenaam ook
aansprakelijk voor de schulden
Singles zonder kinderen, denk aan een Exec.Test.
Nederland heeft ca 16,5 miljoen inwoners en 7,3 miljoen
huishoudens. Ruim een derde (2,6 miljoen) van alle 7,3
miljoen huishoudens bestaat uit één persoon.
Checklist kan per e-mail bij het secretariaat worden
aangevraagd.
Werkgroep uitvaarthulp/ collectief uitvaartverz?

Naschrift





Er komt ooit een moment dat we dood gaan. En als we
verstandig zijn, regelen we van tevoren per testament wat
er daarna moet gebeuren. Maar hoe regelen we de zaken

als we nog niet dood zijn, en door een ongeval of mentale
aftakeling zelf geen beslissingen meer kunnen nemen?
Denk aan volmachten voor financiële zaken, wel of niet
voortzetten van medische behandelingen, schenkingen
plannen.
Het levenstestament, de notaris kan U hierover
informeren.
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