
Praktische hulp en informatie 
voor nabestaanden

Na het 
overlijden



Ook nú zijn we er voor u

Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als 

nabestaande moet u veel regelen. Wij helpen u graag de bankzaken 

zorgvuldig af te handelen. 
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Stap 1: U meldt ons een overlijden  
Het is belangrijk dat u een overlijden zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.  

We kunnen de bankzaken dan met de nodige zorg en aandacht voor u afhandelen. 

Hoe kunt u het overlijden doorgeven?

 ▶ via uw Private Banker of uw vertrouwd contactpersoon binnen de bank;

 ▶ via uw bankkantoor; 

 ▶ via internet. Het internetformulier dat u daarvoor nodig heeft, vindt u op https://

www.abnamro.nl/nl/privatebanking/forms-international/private-be/nl/form.html

Wat doet de bank na het doorgeven? 

1. Verwerking van het overlijdensdossier 

Zodra wij als bank op de hoogte gebracht worden van het overlijden, starten wij met de 

administratieve verwerking. Dit omvat onder andere:

 ▶ het blokkeren van alle rekeningen waarvan de overledene, alsook diens 

langstlevende echtgenoot, houder of medehouder is. Dit geldt ook voor rekeningen 

op naam van een maatschap waarvan de overledene of diens langstlevende 

echtgenoot op het moment van het overlijden maat was. 

Onder rekeningen zijn ook begrepen de effectenrekeningen. Is er sprake van een 

mandaat beleggingsadvies of discretionair vermogensbeheer? Dan bespreken we 

graag met u wat er met deze dienstverlening kan gebeuren. Doorlopende 

opdrachten en volmachten op de geblokkeerde rekeningen zijn dus gedurende de 

blokkering zonder uitwerking. 

 ▶ alle doorlopende opdrachten of volmachten gegeven door (o.a.) de overledene vervallen 

definitief;

 ▶ het blokkeren van alle bankkaarten van de overledene;

 ▶ het blokkeren van de toegang van de overledene tot e-banking;

 ▶ het schrappen van het vruchtgebruik van de overledene. Als de overledene de enige 

vruchtgebruiker was, verkrijgen de blote eigenaar / eigenaren de volle eigendom.

Praktische hulp en informatie 
voor nabestaanden
De afhandeling verloopt in 4 stappen.

Had de overledene een lening? Dan bespreken we graag met u wat er met deze lening 

kan gebeuren.

Nadat het overlijden is doorgegeven, veranderen we de tenaamstelling van de 

rekeningen van de overledene in ‘erven van…’. 

 

Met het oog op continuïteit van de communicatie betreffende de bankzaken van de 

overledene, kan u contact opnemen met iemand binnen de bank die u zal toelichten wat 

er mogelijk is.

2. Aangifte van de tegoeden aan de fiscus

De bank is verplicht een aangifte op te maken van alle tegoeden of waarden op het 

ogenblik van het overlijden. Tot deze aangifte behoren de rekeningen waarvan de 

overledene en diens langstlevende echtgenoot (co-)titularis of economisch rechtheb-

bende was (vb. maatschap). De bank bezorgt deze aangifte aan de bevoegde ontvanger 

van de Federale Overheidsdienst Financiën.

3. Uitvoeren van betalingen gedurende de blokkering

Ondanks de blokkering, kunnen de rechthebbenden (erfgenamen, algemene legata-

rissen …) bepaalde schulden betalen zoals:

 ▶ de begrafeniskosten in verhouding tot de stand en het vermogen van de overledene;

 ▶ facturen van laatste ziekte op naam van de overledene, niet ouder dan 12 maanden 

voor datum van overlijden (vb. ziekenhuiskosten);

 ▶ de volgende kosten voor de laatste woonplaats van de overledene: facturen voor 

levering van water, elektriciteit, stookolie, gas, brandverzekering, huur of betaling van 

een termijn van een hypothecair krediet (volgens het betalingsplan van kracht bij het 

overlijden), met een vervaldag binnen de volgende termijn: de laatste drie maanden 

voor het overlijden en de eerste zes maanden na het overlijden.

Om deze betalingen te laten uitvoeren dient u de originele rekening of een kopie van de 

factuur te bezorgen aan de bank.

Daarnaast kan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de overledene, 

onder voorwaarden, een voorschot op de erfenis opvragen. Dit voorschot bedraagt 

maximum 50% van de tegoeden op de rekeningen met een wettelijk maximumbedrag 

van 5.000,00 EUR. Het maximumbedrag van het voorschot geldt voor alle banken samen, 

waar de overledene een rekening aanhield. Uw Private Banker of contactpersoon zal u 

hierover informeren.
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Heeft u nog vragen? 

Neem contact op met de vertrouwde contactpersoon van de overledene. 

Hij of zij helpt u graag verder.  
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Stap 2: U bezorgt ons de noodzakelijke documenten
Welke documenten we voor de verdere afhandeling nodig hebben, hangt af van de 

situatie en de producten (cash/effecten/kredieten) op de rekeningen van de overledene. 

Hieronder leest u de uitleg over enkele documenten waar we om zullen vragen:

2.1 Akte van overlijden

We moeten een overlijden officieel kunnen vaststellen. Dit gebeurt via de ‘akte van 

overlijden’. De burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsge-

vonden geeft deze akte af. Over het algemeen regelt de begrafenisondernemer  deze 

akte voor u.

2.2. Attest of akte van erfopvolging

We hebben steeds een ‘attest of akte van erfopvolging’ nodig om de bankzaken te 

kunnen afhandelen. Hierin wordt onder andere vastgesteld wie de erfgenamen zijn en 

wie  bevoegd is om de afhandeling van de nalatenschap te regelen.

Als erfgenaam bent u wettelijk verplicht om een akte van erfopvolging te laten opmaken 

door een notaris indien:

 ▶ de overledene gehuwd was met een huwelijkscontract; of

 ▶ de overledene een testament heeft; of

 ▶ de overledene een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ heeft laten opmaken bij een 

notaris; of 

 ▶ er ‘onbekwame erfgenamen’ zijn, zoals minderjarigen, meerderjarige beschermde 

personen,…

Voor de opmaak van een attest van erfopvolging worden kosten aangerekend door de 

notaris.

In alle andere gevallen kan u het attest van erfopvolging laten opstellen door het kantoor 

Rechtszekerheid van de FOD Financiën. Het kantoor Rechtszekerheid zal de nodige 

opzoekingen doen en vervolgens het attest gratis ter beschikking stellen. 

Als deze akte of attest een schuld vermeldt, moet de bank eerst bevestiging ontvangen 

dat deze werd voldaan alvorens te kunnen vrijgeven. 

 

2.3. Getekende instructie

Om de nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen, moet de bank een getekende 

instructie van alle erfgenamen ontvangen. Het is ook mogelijk dat alle erfgenamen een 

volmacht geven aan één van hen of aan de notaris belast met de vereffening verdeling 

van de nalatenschap. Deze persoon kan hen vertegenwoordigen voor de afhandeling 

van de nalatenschap. Uw Private Banker of contactpersoon zal u hierover informeren. 

Dit document bevat:

 ▶ informatie over de betreffende rekening;

 ▶ het bedrag dat zal worden overgeschreven naar de erfgenamen;

 ▶ kopie van de identiteitskaart(en);

 ▶ handtekening van alle erfgenamen.

Stap 3: De rekeningen worden vrijgegeven
Hebben we alle benodigde documenten (zie stap 2) van u ontvangen? Dan kunnen we de 

rekeningen vrijgeven. De erfgenamen of de persoon die de nalatenschap afhandelt, 

bepalen vervolgens wat er met de rekening van de overledene moet gebeuren. Zo kan het 

zijn dat een gemeenschappelijke rekening kan worden aangehouden op naam van de 

langstlevende echtgeno(o)t(e). Indien de overledene de enige houder was van een 

rekening, dan worden de tegoeden op deze rekening overgeschreven naar een rekening op 

naam van de erfgenamen. Vervolgens wordt de rekening van de overledene opgeheven.

Stap 4: Een gesprek over uw situatie
Na het overlijden komt er veel op u af. U moet veel regelen en zult misschien de nodige 

vragen hebben. Na het afhandelen van alle zaken rond het overlijden, heeft u misschien 

ook nog vragen over uw eigen situatie.

Bijvoorbeeld wat u het beste kunt doen met het verkregen geld. En of het verstandig is 

om eventuele beleggingsproducten te verkopen. We nemen graag de tijd om u als 

erfgenaam persoonlijk te informeren over onze diensten.
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Bent u betrokken bij een nalatenschap? Dan krijgt u met allerlei begrippen te maken. We 

zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Nalatenschap
Iemand die overlijdt laat bezittingen (zoals een huis, auto, bank- en spaartegoeden) en 

eventueel ook schulden na (zoals een hypotheek en persoonlijke lening). Het totaal van 

bezittingen en schulden noemen we de nalatenschap. Bent u getrouwd onder een 

huwelijkscontract? Dan kan dit van invloed zijn op de omvang van de nalatenschap.

Zuiver aanvaarden van de nalatenschap 

Als een erfgenaam de nalatenschap zuiver en eenvoudig aanvaardt, verkrijgt de 

erfgenaam het eigendomsrecht over de nalatenschap, zowel over de bezittingen (activa) 

als over de schulden (passiva). Gedraagt een erfgenaam zich als eigenaar van goederen 

uit de nalatenschap? Verkoopt hij bijvoorbeeld de auto van de overledene of verdeelt hij 

de spullen uit de nalatenschap, dan wordt hij geacht de nalatenschap te hebben 

aanvaard. Als de nalatenschap eenmaal aanvaard is, dan is dit niet meer ongedaan te 

maken. De aansprakelijkheid voor eventuele schulden is dan ook definitief.

Nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden

Weet u niet zeker of er meer baten dan schulden in de nalatenschap zijn? Dan kan het 

verstandig zijn om de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te 

aanvaarden. U zal dan niet met uw eigen vermogen moeten instaan voor de schulden 

van de nalatenschap (behalve de schulden uit erfbelasting mochten die verschuldigd 

zijn). Blijkt achteraf dat er meer baten dan schulden zijn, dan krijgt u uw deel van 

datgene wat er over is gebleven van de nalatenschap nadat de schulden zijn betaald. 

Aan het aanvaarden onder boedelbeschrijving zijn kosten verbonden. Laat u goed 

voorlichten door een notaris.

Nalatenschap verwerpen

Het verwerpen van een nalatenschap betekent dat iemand aangeeft een nalatenschap 

niet te willen hebben. Wie verworpen heeft, kan niet meedelen in de baten, maar is ook 

niet aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. En u moet geen successie- 

rechten betalen. Verwerpen is verstandig als het bedrag aan schulden groter is dan de 

waarde van de baten in de nalatenschap. Wie niet zeker weet of er meer schulden dan 

bezittingen zijn kan kiezen voor het “aanvaarden onder voorrecht van boedelbe-

schrijving” (zie de uitleg daarvan). Aan het verwerpen van de nalatenschap zijn kosten 

verbonden. Laat u goed voorlichten door een notaris.

Akte van overlijden

De akte van overlijden is het officiële bewijsstuk van overlijden. De gemeente waarin 

iemand is overleden, maakt de akte van overlijden. Het overlijden moet zo snel mogelijk 

worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar 

de persoon is overleden. Meestal verzorgt de uitvaartverzorger de aangifte en vraagt de 

uitvaartverzorger ook om officiële kopieën van de akte van overlijden. 

Erfgenaam
Een erfgenaam is iemand die volgens de wet of volgens een testament recht heeft op 

(een deel van) een nalatenschap. Een erfgenaam krijgt niet alleen (een deel van) de 

bezittingen, maar kan ook aansprakelijk zijn voor (een deel van) de schulden uit de 

nalatenschap.

Wettelijk erfrecht
Heeft de overledene geen testament? Dan bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfge- 

namen zijn en hoeveel zij erven. 

Testament
Een testament is een document waarin iemand aangeeft wat er na het overlijden met 

de nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan dus worden afgeweken van 

het wettelijk erfrecht. Er bestaan 3 soorten testamenten: onderhands, notarieel of inter- 

nationaal. Een notarieel testament wordt ingeschreven bij het Centraal Register van 

Testamenten (CRT). 

Veel voorkomende  
begrippen
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Gevolmachtigde
De gezamenlijke erfgenamen kunnen iemand benoemen die de afhandeling van de 

nalatenschap regelt. Deze persoon heet de gevolmachtigde.

Testamentuitvoerder1

Een overledene kan in zijn testament iemand hebben aangewezen die de nalatenschap 

zal afhandelen. Deze persoon noemt men de testamentuitvoerder. Dit kan één van de 

erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander. 

Akte of attest van erfopvolging
We hebben steeds een akte of attest van erfopvolging nodig om de bankzaken goed af 

te kunnen wikkelen. In de akte of attest van erfopvolging staan persoonlijke gegevens 

van de overledene, bijvoorbeeld of:

 ▶ de overledene getrouwd was;

 ▶ er kinderen zijn;

 ▶ de overledene een testament heeft;

 ▶ wie bevoegd is om de nalatenschap af te handelen.

Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met hoofdkantoor te 1082 PP Amsterdam 
(Nederland), Gustav Mahlerlaan 10, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34334259 met 
Belgisch bijkantoor, gevestigd te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 30, BTW BE 0819.210.332, RPR Antwerpen, ingeschreven als 
verzekeringstussenpersoon bij de FSMA onder het AFM vergunningsnummer 12020215, BIC ABNABE2A, IBAN BE72 9605 
4053 2516.

Deze brochure bevat slechts algemene informatie inzake o.a. het Belgisch erfrecht (zonder internationale aspecten) en is niet-
geïndividualiseerd van aard. Deze brochure is niet gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie en vormt geen 
beleggingsadvies of financiële planning. Deze brochure is niet van contractuele aard, mag niet worden beschouwd als een 
aanbeveling of advies en kan op elk moment worden gewijzigd zonder dat ABN AMRO verplicht is u over een dergelijke wijziging 
te informeren. ABN AMRO geeft geen garanties wat betreft de volledigheid, actualiteit, accuraatheid of geschiktheid van de 
brochure en de brochure is niet geschikt voor specifieke situaties. U dient uw financiële, juridische en/of fiscale adviseurs steeds 
te consulteren indien u bepaalde informatie inzake deze brochure implementeert.
ABN AMRO Bank zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die het gevolg is van de toegang tot, het lezen van of het gebruik 
van deze brochure.

1
  In Nederland “executeur” genaamd.
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