
Checklist uitvaart        

 
 
 

(Direct) na het overlijden  Check 

Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte 
bij de burgerlijke stand. 

   

Bel de uitvaartverzekering. Dit kan Masjid El Feth ook voor jou doen indien gewenst.    

Neem contact op met een uitvaartverzorger. Dit kan Masjid El Feth ook voor jou doen 
indien gewenst. 

   

Neem contact op met Masjid El Feth om een moment in te plannen voor de wassing 
en het djanaza gebed. (Masjid El Feth kan op jouw verzoek een whatsapp bericht 
sturen naar al haar leden voor de opkomst voor het djanaza gebed.) 

   

Indien je zelf de wassing wilt verrichten vraag Masjid El Feth om een gratis 
uitvaartpakket. 

   

Er moet aangifte worden gedaan van het overlijden bij  de afdeling Bevolking van 
het gemeentehuis in de plaats van overlijden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. 

   

Vraag om een akte van overlijden aan de uitvaartverzorger. 
Je hebt deze nodig om veel zaken te regelen. Veel instanties verlangen een kopie 
overlijdensakte ter verificatie. Geef de originele akte van overlijden nooit weg. 

   

Ga na of er een testament is.   

 
 
Attentiepunten 
➢ Laat de overledene niet vervoerd worden in een ambulance, want zij brengen kosten in rekening die de 

uitvaartverzekering niet vergoedt.  (kosten zijn ongeveer € 500,-) 
Laat het vervoer over aan de uitvaartverzorger, dan worden de kosten wel vergoedt. 

➢ Zorg ervoor dat één persoon het totale overzicht houdt van alle zaken die geregeld moeten worden, zodat 
geen zaken worden vergeten en communicatie soepel kan verlopen. 

➢ Heb geduld opdat Allah subhanahu wa ta’ala jou zal belonen. 
 
 
Documenten die je het best bij de hand kunt houden: 

• Diegene die belt moet zijn eigen paspoort paraat hebben. 

• Akte van overlijden 

• Paspoort van de overledene 

• Adresgegevens in Nederland van de overledene. 

• Bankrekening of klantnummer van de uitvaartverzekering van de overledene. 
 
Indien de overledene Marokkaanse is en naar Marokko gerepatrieerd wordt, houdt dan ook het volgende 
bij de hand: 

• Marokkaanse identiteitskaart van de overledene. 

• Adresgegevens in Marokko waar overledene begraven wordt. 

• Telefoonnummer van iemand in Marokko in verband met contact. 

• Familieboekje (Hala Madania) 

• Degene die aangifte doet bij Marokkaanse conuslaat moet zelf ook paspoort en Marokkaanse 
identiteitskaart meenemen. 

• De twee personen die meevliegen moeten hun paspoort en Marokkaanse identiteitskaart paraat 
hebben. 
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Contactpersonen bij onze uitvaart loket 
Onderstaande personen bemannen ons uitvaart loket. Zij hebben de nodige ervaring en kennis op dit gebied. 
Zij kunnen jou begeleiden in het hele uitvaart proces. Deze broeders staan 24/7 op vrijwillige basis tot jouw 
beschikking. 
 
Indien de eerste persoon niet bereikbaar is gelieve de volgende persoon te benaderen. 
 
Contactpersoon   Telefoonnummer 
1. Mohammed Barmaki  06-10382491 
2. Mourad Azoul   06-10242760 
3. Mohammed Bensiamar  06-14780408 
4. Farid Hadidouch   06-12810123 
 

 

Na de uitvaart  Check 

Stuur een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in 
verband met de uitkering van het pensioen etc. 

   

Laat een verklaring van erfrecht opstellen door een notaris. Deze heb je onder 
andere nodig om bankzaken te regelen. Vraag eventueel om de boedelvolmacht. 

   

Informeer de bank(en) 
Tenaamstelling van bankrekening(en) c.q. beleggingsrekening die op naam van de 
overledene of op beider naam staan, dienen te worden gewijzigd. 
Laat eventueel een bankkluis openen en legen / opzeggen. 

   

Informeer de werkgever en in geval van een geblokkeerde rekening verzoek de 
werkgever het salaris op een andere rekening te storten waar je wel bij kunt. 

   

Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden 
in kennis te worden gesteld. Polis(sen) moeten worden gewijzigd of opgezegd. 

   

Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur. 
Trek zonodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in. 

   

Informeer alle overige organisaties & bedrijven waar de overledene geregistreerd 
staat. Zoals bijvoorbeeld goede doelen & vakbonden. 

   

Doe aangifte van overlijden bij het consulaat. Neem de papieren mee die ontvangen 
zijn van de uitvaartverzorger, het familieboekje en carte national van de overledene. 
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Vervolgens nog te regelen  Check 

Inventariseer de lopende schulden (belasting, woningfinanciering en dergelijke)    

Indien er een hypotheek is op het huis, controleer de hypotheekakte of daarin 
een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden 
afgelost. Meld ook aan het Kadaster dat de hypotheekinschrijving op jouw naam of 
iemand anders kan komen te staan. 

   

Indien persoonlijke leningen waren afgesloten of aankopen waren gedaan 
op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag in verband met 
het overlijden kwijtgescholden kunnen worden. 

   

Incasseer de verzekeringsuitkeringen en los eventuele schulden af.    

Bewaar alle rekeningen van de kosten in verband met overlijden gemaakt; deze 
kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar. 

   

Regel de verplichte laatste belastingaangifte van de overledene. 
De belastingdienst vereist aangifte binnen acht maanden na overlijden. 

   

De gezinssamenstelling kan op dergelijke manier veranderd zijn dat je recht hebt op 
huur-, zorg-, en/of kindertoeslag bij de belastingdienst. Vraag dit dan aan. 

   

Vraag een eventuele nabestaanden of wezenpensioen aan (ANW). Voor meer 
informatie zie www.svb.org 

   

Dien eventueel een aanvraag in voor gezinshulp bij instelling gezinszorg of instelling 
voor maatschappelijk werk. 

   

Vraag een eventuele tegemoetkoming studiekosten aan bij de DUO. Zie ook 
https://duo.nl/particulier/  

   

Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, 
bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen: reinigingsrechten, milieubelasting. 

   

Ga over tot verdeling van de (in)boedel. Laat deze zonodig taxeren. Vergeet de 
eventuele aangifte van successiebelasting niet. Een notaris helpt jou hierbij.  

   

Vraag eventueel de PostNL Nabestaandenservice aan. 
Met deze service kun je de post geadresseerd aan de overledene laten doorsturen 
naar een ander adres. De service is aan te vragen via internet en daar staan ook de 
tarieven vermeld. Het adres van de overledene wordt gratis opgenomen in het 
Nationaal Overledenen Register. 

  

 
 
 
 
Mis je een bepaald item in deze checklist?  
Meld dit aub aan ons zodat wij de checklist voor toekomstige gebruikers kunnen updaten.  
Djazaka Allahoe gairan! 
 
Masjid El Feth Bergen op Zoom 
www.masjidelfeth.nl/loketten  
info@masjidelfeth.nl 

http://www.masjidelfeth.nl/loketten
mailto:info@masjidelfeth.nl

