Akte van overlijden; overlijden aan boord
schip in Londen
26 februari 2004

Vraag nummer: 2926

(oude nummer: 4063)

Geachte heer van Putten,
Mijn schoonvader is op 26 jarige leeftijd aan boord van een schip te Londen overleden.
Tot op de dag van vandaag is er nooit en akte van overlijden afgegeven het geen mij bevreemd.
De datum van zijn overlijden is vastgesteld op 25-09-2004.
Zijn er mogelijkheden om alsnog aan een akte te komen?
vr gr A,van den Berg

Antwoord:
Geachte heer of mevrouw Van den Berg,
Ik denk niet dat uw schoonvader 26 jaar was of kon zijn. 62 zou kunnen.
En ik denk niet dat de datum van overlijden 25-09-2004 is. 2003?
De belangrijkste vraag is echter: om wat voor soort schip gaat het? Onder welke vlag (van welk land)
voer dat schip? Dat bepaalt welk recht van toepassing is aan boord van dat schip en welk land en welke
instelling een akte van overlijden of een daarmee gelijkgesteld document kan afgeven.
Als het schip en de vlag bekend zijn, kunt u de reder en de ambassade van dat land benaderen voor
inlichtingen.
En anders kunt u denken aan de afdeling Burgerzaken (de burgerlijke stand) van uw gemeente voor
inlichtingen wat de procedures elders zijn of kunnen zijn.
Ten overvloede het volgende. De 'akte van overlijden' heeft overigens niets te maken met het begraven
of cremeren. Het is een verklaring van de Burgerlijke stand dat iemands overlijden is opgenomen in het
Register van overlijden. Je hebt het nodig voor de notaris, voor het opzeggen van allerhande formele
zaken. Maar het staat formeel geheel los van het begraven of cremeren van iemand (dan is een
'verklaring van overlijden' van een arts nodig en het 'verlof tot begraven/ cremeren' van de gemeente).
Daarom vindt u op deze site ook geen informatie over de akte van overlijden.
mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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