Overlijden vader (hoe kom ik er achter
dat hij is overleden?)
1 november 2017

Vraag nummer: 52577
Hallo,
Van de zomer kreeg ik via familie leden te horen dat mijn vader overleden zou zijn. Dit is nooit ter
bevestiging gekomen naar mij via zijn vrouw of twee kinderen.
Wat voor stappen kan ik ondernemen om hier wel achter te komen?
Sinds ruim een jaar ben ik nu zijn oudste dochter vanwege het overlijden van mijn broer.
Al was er geen contact met mijn vader zou ik wel graag willen weten of dat het klopt dat hij is overleden,
ook in verband met mijn twee zonen.
Mvg, XX

Antwoord:
Geachte mevrouw,
U kunt als erfgenaam bij de gemeente van overlijden van uw vader een uittreksel uit het register van
overlijden (overlijdensakte) opvragen. Dat kost ongeveer 13,- euro.
Bij sommige gemeenten kan dat al via internet.
Ik heb vanwege uw privacy en die van uw familie uw naam onder de vraag weg gehaald.
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/ overlijden- vader- hoe- kom- ik- er- achter- dat- hij- is- overleden/52577

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

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

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.
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/ overlijden- vader- hoe- kom- ik- er- achter- dat- hij- is- overleden/52577

