Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.
Akkoord

Meer informatie (/privacy?_translate=nl)

 (/aanmelden)

(/)

 Home (/) ● Wonen & Leven (/wonen-leven) ● Burgerlijke stand (/burgerlijke-stand) ● Geboorte & overlijden (/geboorte-overlijden) ● Overlijden (/overlijden-2) ● Overlijdensaangifte

Overlijdensaangifte
De aangifte van overlijden is de registratie van een overlijden bij de burgerlijke stand van de plaats van overlijden, ongeacht de gemeente waar de overledene
woont. De aangifte van overlijden is verplicht.
De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de overlijdensakte op en levert een toelating tot begraving of crematie af.
Ongeacht wie de aangifte doet, kan de begraving maar plaatsvinden nadat de overlijdensakte werd opgesteld en de toelating tot begraven of crematie werd
afgeleverd. Die toelating tot begraven kan ten vroegste 24 uur na de vaststelling van het overlijden worden afgeleverd en de toelating tot crematie slechts ten
vroegste 24 uur na het ondertekenen van de aanvraag tot crematie.

Procedure
Maak een afspraak (https://wb-hechteleksel.be.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/index.html#/preselect/services/be0ae50a70e6423bf32076854965967e95afdc0074d407a67d378def7d4cec3a)

In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door een begrafenisondernemer die wordt aangesteld door de nabestaanden van de overledene.
1. De geneesheer stelt het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op.
 Sterft iemand thuis, verwittig dan de huisarts of dokter met wachtdienst.
 Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
 Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
2. Met het overlijdensattest ga je zo snel mogelijk naar de gemeente waar de persoon is overleden. De begrafenisondernemer zorgt doorgaans voor de
overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.
3. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden. Van deze overlijdensakte kan je
een uittreksel aanvragen.
Breng de volgende personen of instellingen ook op de hoogte van het overlijden:
Bank;diensten werken op afspraak.
Onze

Maak een afspraak (/hoe-maak-je-een-afspraak)

 Notaris;



 Verzekeringsmaatschappij;
 Ziekenfonds;
 Pensioendienst;
 Belastingen;
 Huiseigenaar;
 Watermaatschappij;
 Leverancier van gas en elektriciteit;
 ...

Meebrengen
Bij de aangifte van een overlijden breng je volgende zaken mee:
 Een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (Model IIIC);

 Identiteitskaart of verblijfskaart en eventueel trouwboekje, paspoort, rijbewijs van de overledene;
 Indien de overledene een inwoner is van een andere gemeente: een getuigschrift in verband met de laatste wilsverklaring;
 Bij begraving, bijzetting of asverstrooiing van de stoffelijke resten in een andere gemeente: toelating tot begraven, bijzetting of asverstrooiing afgeleverd
door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begraving, bijzetting of asverstrooiing zal doorgaan;
 bij thuisbewaring: verklaring ondertekend door alle nabestaanden.

Als het stoffelijk overschot gecremeerd wordt:
 Een aanvraag tot crematie ondertekend door de persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien;
 Een attest van de behandelende geneesheer met vermelding "geen verdacht overlijden - inlichtingen in verband met de aanwezigheid van een pacemaker";
 Een attest van de beëdigde geneesheer met vermelding "geen verdacht overlijden - melding van verwijdering van eventuele pacemaker";
 Aanvraag columbarium, urnenveld, strooiweide.

Bedrag
De aangifte is gratis.

Uitzonderingen
Bij een verdacht of gewelddadigoverlijden neem je volgende extra documenten mee:
 Toelating tot begraving of crematie afgeleverd door de Procureur des Konings;
 Proces-verbaal van de politie.

 Contactinformatie
Burgerlijke stand (/diensten/burgerlijke-stand)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 89 11 24 (tel:011 89 11 24)
 burgerlijkestand@hechtel-eksel.be (mailto:burgerlijkestand@hechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag open van 13:30 tot 17:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/diensten/burgerlijke-stand)
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●

Volg ons op Instagram (https://www.instagram.com/lokaalbestuurhechteleksel/)
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