Is mijn vader overleden?
19 maart 2017

Vraag nummer: 50129
Ik zou heel graag willen weten of mijn vader is overleden zijn naam is Nico Bert Xxxxxxx! Ik heb al sinds
1977/1978 geen contact meer met mijn vader. mijn ouders zijn ook in die tijd gescheiden. In die tijd
waren wij woonachtig in Haarlem. Ik wacht u reactie af alvast bedankt

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Op deze vraag kan ik u geen antwoord geven. Deze adviesrubriek is er voor de wetgeving en regels
voor begraven en cremeren. De vraag of iemand overleden is, ligt niet op het vlak van begraven en
cremeren of van de uitvaart in het algemeen.
Er bestaat niet 1 landelijk register van overledenen. Men moet via de gemeente van overlijden een akte
opvragen. Maar volgens mij kunnen andere gemeenten ook in het BRP (Basisregistratie personen)
kijken en zien of iemand nog leeft of niet. Dus u zou gewoon ook een aan de afdeling Burgerzaken van
uw gemeente kunnen vragen hoe u hier achter komt.
Ook een manier om hier achter te komen, is - denk ik - het inschakelen van een notaris. Die kan zulke
gegevens vermoedelijk wel opvragen. Daar zullen waarschijnlijk kosten aan verbonden zijn. Maar
misschien vallen die wel mee.
Nog een mogelijkheid is contact opnemen met de begraafplaatsen en crematoria in de gemeente of de
regio waar uw vader waarschijnlijk gewoond heeft. Zij zijn wettelijk verplicht om te vertellen of iemand bij
hen is begraven of gecremeerd.
Vanwege de privacy van u, uw vader en uw familie heb ik zijn naam onleesbaar gemaakt.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering
hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl
TIP

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ overige/ vaststellen- dood- akte- verlof/ is- mijn- vader- overleden/50129

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript
in als dit is uitgeschakeld in je browser.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ overige/ vaststellen- dood- akte- verlof/ is- mijn- vader- overleden/50129

