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HOOFDSTUK 4.  Administratieve zaken

Belangrijk:

Alle voordeelbewijzen op naam van de overledene moet u terugbezorgen aan de be-
trokken administraties: parkeerkaart, vrijstelling autogordel enz.

Ook alle instanties die een rente of een tegemoetkoming uitbetaalden, moet u van 
het overlijden op de hoogte brengen: dienst voor uitkeringen aan personen met een 
handicap, dienst voor werkloosheidsuitkeringen enz.

A. Verwittigen van de werkgever

1. Het overlijden van één der partijen

Het overlijden van de werknemer maakt een einde aan de arbeidsovereenkomst.

Het overlijden van de werkgever daarentegen maakt enkel een einde aan de ar-
beidsovereenkomst, indien dit overlijden het einde van de activiteit waarvoor de 
werknemer in dienst is genomen tot gevolg heeft of indien de arbeidsovereenkomst 
is gesloten met het oog op de persoonlijke medewerking.

In dit geval oordeelt de rechter of er een vergoeding moet betaald worden en hij be-
paalt het bedrag van deze vergoeding.

2. Arbeidssituatie

Indien de overledene werknemer was, moet de werkgever verwittigd worden.

Een telefonische boodschap, gevolgd door het versturen van een uittreksel uit de 
akte van overlijden is de aanbevolen werkwijze.

De werkgever zal het nodige doen om de loonadministratie te regelen.
De nog openstaande bedragen aan loon, vakantiegeld, eindejaarspremie en even-
tuele andere vergoedingen kunnen worden uitbetaald.
Het vakantiegeld voor het lopende jaar wordt berekend in verhouding tot de pe-
riode waarin werd gewerkt en staat in verhouding tot het loon.

Indien de overledene een bediende was, dan betaalt de werkgever het vakantiegeld 
uit.

Indien de overledene een arbeider was, dan gebeurt de uitbetaling van het vakantie-
geld door het vakantiefonds waarbij de werkgever was aangesloten.
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In bepaalde bedrijven is er een tegemoetkoming voorzien voor de nabestaanden in 
geval van overlijden van een werknemer.
Informeer eveneens of de overleden werknemer kan genieten van een groepsverze-
kering.

Indien in deze extralegale regeling voorzien is, dan zou de werknemer bij zijn oppen-
sioenstelling een rente of een eenmalige kapitaalsuitkering hebben ontvangen.
Overlijdt de werknemer vóór het bereiken van de pensioenleeftijd, dan is er een uit-
kering van een kapitaal of rente aan de langstlevende.

Indien de overledene een vervangingsinkomen genoot (uitkering door ziekenfonds, 
werkloosheidsvergoeding, leefloon, ...), dan is dit de betreffende instantie in plaats 
van de werkgever. Bij al deze diensten is het aangewezen om, bij de melding, het 
dossier- of referentienummer te vermelden dat gebruikt wordt bij de uitbetaling 
van de uitkering.

Indien de overledene gesyndiceerd was, moet eveneens de vakbond verwittigd wor-
den.
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B. Schoolgaande kinderen

Zodra een ouder overlijdt, is het best de school van het kind en de leerkracht op de 
hoogte te brengen. De school past niet alleen de gegevens in het leerlingendossier 
aan, maar kan ook en vooral mee bijstaan in het verwerkingsproces.

Voor wezen, maar ook indien de andere ouder nog leeft, verandert de situatie van 
de kinderbijslag: de kinderen geven recht op kinderbijslag voor wezen. U neemt dus 
best zo spoedig mogelijk contact op met de uitbetalingsinstelling van het kinderbij-
slagfonds.

Deze situatie kan verschillen naargelang de aard van tewerkstelling van de overle-
den ouder:

 loontrekkende:  
De uitbetalingsinstelling wordt verwittigd en regelt alle formaliteiten;

 overheidsdienst:  
Er moet wezenbijslag aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag 
voor Werknemers.  
De personeelsverantwoordelijke van de werkgever van de overledene zal u 
hierbij op weg helpen.

In tegenstelling tot vroeger, wordt er geen familieraad meer samengesteld. De 
langstlevende ouder oefent het volledig ouderlijk gezag uit. Hij/zij kan dus alle da-
den stellen die beide ouders vroeger gezamenlijk stelden. Dit geldt voor alle ouders 
die niet uit het ouderlijk gezag werden ontzet. Dus ook voor ouders die gescheiden 
zijn, ongehuwd, of zelfs ouders die wel ouderlijk gezag hebben, maar hun kinderen 
bijvoorbeeld nooit hebben gezien.
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C. Financiële instellingen

Als de overledene of diens echtgeno(o)t(e) een bankrekening, een spaarrekening, 
andere beleggingen, een safe of een lening bij een financiële instelling had, moet u 
de financiële instelling zo snel mogelijk van het overlijden op de hoogte brengen.

De banken zijn immers gehouden om het totale vermogen op naam van de overle-
dene, evenals die van de echtgeno(o)t(e) en die van beide echtgenoten samen te 
blokkeren. Volgens het Wetboek der Erfbelasting is de verhuurder van een kluis (de 
bankier dus) verplicht om bij het overlijden van de klant de bankkluis onmiddellijk 
te verzegelen.

De bankinstellingen hanteren deze strenge regels, omdat zij niet in de mogelijkheid 
zijn om na te gaan of de personen die zich aanmelden wel effectief de erfgenamen 
zijn.

Vóór de bank de tegoeden kan vrijgeven aan de erfgenamen, moet zij het bedrag 
opgeven van alle tegoeden en schulden aan de Administratie van btw, registratie en 
domeinen.

De fiscus vraagt eveneens een inventaris van de inhoud van de kluis.

De erfgenamen kunnen in normale omstandigheden pas over de tegoeden beschik-
ken als ze een attest of akte van erfopvolging kunnen voorleggen.

 Pensioenuitkeringen:  
Als het pensioen van de overledene op zijn rekening gestort werd, moet de 
bank het overlijden melden aan de pensioenkas. Niet-verschuldigde bedragen 
zal de bank terugbetalen.

 Leningen:  
Lopende leningen van de overledene bij de bank moeten afgelost worden. De  
erfgenamen kunnen meestal kiezen tussen verder afbetalen of het schuldsaldo 
in één keer betalen. Als er een schuldsaldoverzekering was, wordt de lening 
door deze verzekering afgelost.

1. Bankrekeningen deels vrijgeven

Vanaf 31 augustus 2009 kan de langstlevende partner beperkt beschikken over gel-
den voor de deblokkering onder bepaalde voorwaarden bij het overlijden van de 
partner.

Vroeger werden, wanneer een echtgenoot of wettelijk samenwonende zijn/haar 
partner verloor bij overlijden, de bankrekeningen geblokkeerd, zowel die op naam 
van de partner stonden als de gezamenlijke rekeningen.
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