Waar moet je aan denken na overlijden.
Woning
U of een andere nabestaande moet het overlijden van uw partner bij de
hypotheekverstrekker of verhuurorganisatie melden. De hypotheek blijft doorlopen tot
nabestaanden aangeven wat er met de hypotheek moet gebeuren.
Er zijn verschillende situaties mogelijk zoals:
Volgens het testament erft u de koopwoning. U kunt hier blijven wonen of de woning
verkopen.
Volgens het testament erft een andere nabestaande de koopwoning.
Voor advies kunt u terecht bij een hypotheekadviseur.
Bij een huurwoning meld u het overlijden bij de verhuurorganisatie.

Uitkeringen en tegemoetkomingen
Anw nabestaandeuitkeringen
U krijgt mogelijk een Anw nabestaandenuitkering. Voor het recht op Anw gelden
voorwaarden. Een daarvan is dat u zelf nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.
Daarnaast:
zorgt u voor een kind dat jonger is dan 18 jaar, of;
bent u minimaal 45% arbeidsongeschikt.
Heeft u andere inkomsten? Dan kunnen deze invloed hebben op uw
nabestaandenuitkering Anw.
U krijgt automatisch een aanvraagformulier van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u
Anw kunt aanvragen
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Eenmalig overlijdensuitkering werkgever van partner
Het loon van uw partner stopt vanaf de dag van overlijden. De werkgever van uw
partner is verplicht een overlijdensuitkering uit te betalen. Dit is een maandsalaris
inclusief het opgebouwde vakantiegeld. U kunt zelf een rekening naar keuze opgeven.
Heeft u vragen over de overlijdensuitkering? Neem contact op met de werkgever.

Kinderbijslag wijzigen of aanvragen
Krijgt u de kinderbijslag? Dan blijft u kinderbijslag ontvangen van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).
Kreeg uw overleden partner de kinderbijslag en verzorgde u samen de kinderen? Dan
bekijkt de SVB of u de kinderbijslag kunt krijgen. Na het melden van het overlijden bij
de gemeente stuurt de SVB u een aanvraagformulier.
Als uw partner de enige verzorger van het kind was, dan stopt de kinderbijslag in het
kwartaal ná het overlijden. Neemt een familielid de kinderen op? Dan bekijkt de SVB of
dit familielid de kinderbijslag kan krijgen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u
misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U hoeft de
belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen. U vraagt kwijtschelding van deze
belastingen aan bij uw gemeente.
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Voorlopige aanslag wijzigen of stoppen.
Als uw partner een bedrag terugkreeg, stopt de Belastingdienst deze betaling nadat er
aangifte van overlijden is gedaan. Als uw partner maandelijks een aanslag moest
betalen, dan moet u de wijziging zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Neem contact
op met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 - 235 8354.

Uw eigen voorlopige aanslag wijzigen
Krijgt u zelf een voorlopige aanslag? Geef dan ook de verandering in uw situatie door.
Of zet uw voorlopige aanslag stop. Zo voorkomt u dat u achteraf moet terugbetalen.

Belastingen en toeslagen
Aangifte erfbelasting doen als uw partner in loondienst werkte of geen betaald
werk had.
Als u een erfenis ontvangt, moet u misschien erfbelasting betalen. De Belastingdienst
stuurt u een brief. U ontvangt de brief binnen 4 maanden na het overlijden van uw
partner. Na de aangifte krijgt u bericht of u erfbelasting moet betalen.
De Belastingdienst rekent belastingrente over de erfbelasting. U kunt de erfbelasting
ook eerder betalen, zodat u minder belastingrente betaalt. U doet dit door een
voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen.
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Aangifte inkomstenbelasting doen
U krijgt vanzelf bericht van de Belastingdienst als u voor uw partner aangifte
inkomstenbelasting moet doen. De Belastingdienst stuurt dan een brief met een
F-formulier. De Belastingdienst stuurt dit naar het correspondentieadres dat het
gebruikt voor contact met de nabestaanden.
U ontvangt het formulier meestal binnen 3 maanden na het overlijden van uw partner.
Heeft u geen F-formulier ontvangen? Maar denkt u dat er wel aangifte moet worden
gedaan? Vraag dit formulier dan zelf aan bij de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag wijzigen of aanvragen.
Als uw kinderen naar de opvang gaan, krijgt u misschien kinderopvangtoeslag. Het kan
ook zijn dat u door het overlijden van uw partner recht krijgt op kinderopvangtoeslag.

We kregen kinderopvangtoeslag
U hoeft niet aan de Belastingdienst door te geven dat uw partner is overleden, dat doet
de gemeente. Stond de kinderopvangtoeslag op naam van uw partner? Dan zet de
Belastingdienst de toeslag op uw naam. U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.
Staat de kinderopvangtoeslag op uw naam? Dan past de Belastingdienst uw toeslag
aan.
Verandert door het overlijden het aantal uren dat uw kinderen naar de opvang gaan?
Geef uw wijziging dan zo snel mogelijk door met Mijn toeslagen op toeslagen.nl.

We kregen geen kinderopvangtoeslag
Heeft u geen kinderopvangtoeslag? U kunt dit misschien krijgen omdat uw situatie
verandert en u 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar heeft. Om kinderopvangtoeslag te
krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ga na of u hier recht op heeft.
Heeft u recht op een toeslag? U kunt deze aanvragen met Mijn Toeslagen. U heeft
hiervoor uw DigiD nodig.
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Kindgebondenbudget wijzigen of aanvragen.
Heeft u kinderen onder de 18? Dan krijgt u misschien kindgebonden budget. Het kan
ook zijn dat u door het verlies van het inkomen van uw partner nu recht krijgt op
kindgebonden budget.

We kregen kindgebonden budget
U hoeft niet aan de Belastingdienst door te geven dat uw partner is overleden, dat doet
de gemeente. Stond het kindgebonden budget op naam van uw partner? Dan zet de
Belastingdienst de toeslag op uw naam. U krijgt hierover bericht. Staat het
kindgebonden budget op uw naam? Dan past de Belastingdienst uw toeslag aan.
Wijzigt uw inkomen na het overlijden van uw partner? Geef dit dan zo snel mogelijk
door aan de Belastingdienst.

We kregen geen kindgebonden budget
Kreeg u samen geen kindgebonden budget? En valt er door het overlijden van uw
partner een inkomen weg? Misschien kunt u daardoor nu wel kindgebonden budget
krijgen. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.
Bekijk de voorwaarden voor de toeslag en ga na of u hier recht op heeft. Als u recht
heeft op een toeslag kunt u dit aanvragen met Mijn Toeslagen. U heeft hiervoor uw
DigiD nodig.
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Zorgtoeslag wijzigen of aanvragen.
U krijgt misschien zorgtoeslag. Of u heeft mogelijk recht op zorgtoeslag, doordat het
inkomen van uw partner wegvalt.

We kregen zorgtoeslag
U hoeft niet aan de Belastingdienst door te geven dat uw partner is overleden, dat doet
de gemeente. Stond de zorgtoeslag op naam van uw partner? Dan zet de
Belastingdienst de toeslag op uw naam. U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht. Staat
de zorgtoeslag op uw naam? Dan past de Belastingdienst uw toeslag aan.
Wijzigt uw inkomen na het overlijden van uw partner? Geef dit dan zo snel mogelijk
door.

We kregen geen zorgtoeslag
Kreeg u samen nog geen zorgtoeslag? En valt er door het overlijden van uw partner een
inkomen weg? Mogelijk heeft u nu wel recht op zorgtoeslag. Bekijk de voorwaarden
voor de zorgtoeslag. Heeft u recht op zorgtoeslag? Dan kunt u deze online met uw
DigiD aanvragen via Mijn toeslagen.

Studie
Heeft u nog studerende kinderen neemt u dan contact op met www.duo.nl voor het
aanvragen van een aanvullende beurs of aanvullende toelage scholieren.
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Erfenis
Erfenis verdelen volgens testament.
Als er een testament is, dan heeft uw partner zelf de erfgenamen gekozen. Bent u
erfgenaam volgens het testament? Dan moet u binnen 3 maanden kiezen of u de
erfenis aanvaardt of verwerpt.
Zijn er kinderen erfgenaam volgens het testament van uw partner? Dan moeten zij
binnen 3 maanden na het overlijden van hun ouder kiezen wat zij doen met de erfenis.

Verklaring van erfrecht aanvragen.
Mogelijk heeft u een verklaring van erfrecht nodig. Bijvoorbeeld als de bank de
bankrekening(en) van de overledene blokkeert. Met de verklaring van erfrecht kunt u
als nabestaande aantonen dat u erfgenaam bent, bijvoorbeeld van het banktegoed. Een
verklaring van erfrecht vraagt u aan bij een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.
Zijn er veel erfgenamen of zijn de erfgenamen moeilijk te vinden? Dan kan het enkele
weken of maanden duren voordat een notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.
Zijn alle erfgenamen bekend? Dan moeten zij kiezen of zij hun erfdeel verwerpen of
onder welke voorwaarden zij hun erfdeel aanvaarden. De notaris legt de keuze van elke
erfgenaam vast in de verklaring van erfrecht.

Inschrijven in Kadaster
De verklaring van erfrecht kunt u laten inschrijven in het Kadaster. Dit betekent dat een
woning (of ander goed) op naam van de erfgenamen komt te staan. Dit is nodig als de
erfgenamen de woning willen verkopen. Ook ontvangt de erfgenaam de WOZ en
andere stukken op de juiste naam. Inschrijving in het Kadaster is gratis. De notaris kan
wel een vergoeding vragen voor inschrijving in het Kadaster.
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Zorg.
WMO voorziening inleveren of overnemen.
Kreeg uw partner thuis hulp en is dit betaald uit de Wmo? Geef dan aan de
zorgaanbieder door dat uw partner is overleden. Gehuurde hulpmiddelen betaald uit
de Wmo, zoals een rolstoel, moet u inleveren bij de gemeente.

Eigen bijdrage voor een voorziening
De eigen bijdrage voor een voorziening stopt na het overlijden. U hoeft niet te betalen
voor deze voorziening. Behalve als de voorziening ook voor u is. Dan blijft u wel eigen
bijdrage betalen.
Vragen over een Wmo-voorziening kunt u stellen aan het Wmo-loket of het sociale
wijkteam van uw gemeente.

Eigen bijdrage WMO
Kreeg uw partner ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden? Het CAK stuurt na overlijden van uw
partner nog 1 of 2 facturen. Hierop staat de eigen bijdrage voor de hulp die uw partner
kreeg tot en met de overlijdensdatum.

Wie betaalt de facturen van CAK?
Bent u de erfgenaam van uw partner en heeft u de erfenis zuiver aanvaard? Dan betaalt
u de facturen van het CAK. Op de factuur staat hoe u dit kunt doen.
Zuiver aanvaarden van een erfenis betekent dat u alle bezittingen accepteert, maar ook
alle schulden. Wilt u de schulden niet erven? Dan kunt u de erfenis verwerpen of
beneficiair aanvaarden.
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Eigen bijdrage WLZ
Kreeg uw partner zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Het CAK stuurt dan na
overlijden van uw partner nog 1 of 2 facturen. Op de eerste factuur staat vaak nog de
eigen bijdrage voor de volledige maand van overlijden. Op de volgende factuur staat de
eigen bijdrage tot en met de overlijdensdatum. Het CAK verrekent het verschil tussen
de 2 facturen.

Zorgverzekering stopt vanzelf.
U hoeft het overlijden niet door te geven aan de zorgverzekeraar. Dat doet de
gemeente voor u, zodra er aangifte van overlijden is gedaan. De zorgverzekering eindigt
op de dag na het overlijden. Stond u bij uw partner op de polis? Dan blijft u verzekerd.
U krijgt uw eigen polis met dezelfde voorwaarden en vergoedingen. Stonden er ook
kinderen op de polis? Dan komen zij bij u op de nieuwe polis te staan.
Eventuele declaraties worden nog uitbetaald. Te veel betaalde premie en eigen risico
krijgt u terug. Voor meer informatie over de afwikkeling van de zorgverzekering neemt
u contact op met de zorgverzekeraar.
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Administratie
Administratieve zaken afhandelen.
U kunt abonnementen, lidmaatschappen en contributies van uw partner overschrijven
op uw naam, of opzeggen. Een overzicht van (automatische) betalingen kunt u vinden
via bankafschriften of via online bankieren. Vaak heeft u voor de opzegging of
overschrijving een kopie van de akte van overlijden nodig.

Geadresseerde reclamepost stopzetten
Voorkom dat er nog geadresseerde reclamepost naar uw overleden partner wordt
verstuurd. U kunt de contactgegevens laten blokkeren via het Nationaal
Overledenenregister.

Kenteken op naam zetten.
Had uw partner een auto en erft u deze? Dan kunt u de auto houden, verkopen of laten
slopen.

Auto houden
Als u de auto houdt, moet u het kenteken binnen 5 weken op uw naam laten zetten. Dit
heet overschrijven. Zo voorkomt u dat verplichtingen als de motorrijtuigenbelasting en
apk op naam blijven staan van uw partner.

Auto verkopen
Als u de auto wilt verkopen, dan moet de koper het kentekenbewijs op zijn naam laten
zetten.

Auto laten slopen
Wilt u de auto laten slopen? Kies dan voor een erkend sloopbedrijf. Alleen zo krijgt u
een vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat de auto niet meer op naam staat van uw
partner.
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Koninklijke onderscheiding.
Heeft uw partner een koninklijke onderscheiding in Orde van Oranje-Nassau of de Orde
van de Nederlandse Leeuw? Dan zijn er 2 mogelijkheden:
De koninklijke onderscheiding terugsturen. Deze blijft namelijk eigendom van de staat.
De koninklijke onderscheiding houden, maar een borgsom betalen.
Als nabestaande ontvangt u hierover een brief van de Kanselarij der Nederlandse
Orden. U kunt ook zelf contact opnemen.

Social media profiel.
Had uw partner 1 of meer profielen op social media, bijvoorbeeld Facebook of Twitter?
Dan kunt u deze profielen (laten) aanpassen of verwijderen. Bij Facebook en Instagram
is het bijvoorbeeld mogelijk het account te verwijderen. Of om het account de
herdenkingsstatus te geven. Hoe u het account aanpast of verwijdert kunt u lezen bij
het medium zelf.
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