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BETALING VAN DE UIT VA ART 

Er is een uitvaartverzekering.

Een uitvaartverzekering keert een bepaald bedrag uit. Na gelang de wensen kunt u hiermee de 
uitvaart betalen. In sommige gevallen is het uitgekeerde bedrag hoger dan de uitvaart heeft gekost. 
Dit geld wordt overgemaakt aan de partner of erfgenamen.

Opdrachtgever is echtgenoot/echtgenote.
mogelijkheid 1:
Echtgenoot/echtgenote dient een uitkeringsverzoek in bij verzekeraar; per telefoon en de verzekeraar 
stuurt u de benodigde papieren toe. Deze vult u in en u voegt daarbij de gevraagde bewijstukken.
Of via internet download u de juiste formulieren, vult deze in en u scant de gevraagde bewijsstukken. 
Dit alles kunt u per mail naar de verzekeraar zenden.
Na ontvangst van alle stukken zal de verzekeraar het verzekeringsgeld binnen 10 werkdagen op  
de rekening van echtgenoot/echtgenote overmaken. Passend Afscheid stuurt de rekening naar 
echtgenoot/echtgenote die deze vervolgens betaald.
mogelijkheid 2:
Echtgenoot/echtgenote laat verzekeringsgeld storten op de rekening van Passend Afscheid. 
Passend Afscheid maakt de rekening op en verrekend hierbij het ontvangen verzekeringsgeld. 

Opdrachtgever is erfgenaam.
Erfgenaam laat verzekeringsgeld overmaken naar het rekeningnummer 
van de overledene.  
Wanneer het uitkeringsbedrag lager is dan € 2.012,- kan het bedrag 
ook naar het rekeningnummer van de erfgenaam worden overgemaakt. 
Wanneer het uitkeringsbedrag hoger is dan € 2.012,- zullen vele 
verzekeraars vragen om een verklaring van erfrecht. Passend Afscheid 
stuurt de rekening naar erfgenaam.
Er zijn verzekeraars die de verklaring van erfrecht omzeilen (dus geen extra kosten van notaris),  
door alle erfgenamen een uitkerings-verklaring te laten tekenen.

Wat een verzekeraar altijd zal vragen:
• Kopie van akte van overlijden (nooit origineel zenden, wordt maar één keer uitgegeven).
• Originele polissen (inscannen is veelal voldoende).
• Kopie legitimatie bewijs (vooral bij hogere bedragen).

Stuur nooit  
de originele  
akte van  
overlijden op.
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Soorten uitvaartverzekeringen:

KAPITAAL UITVAARTVERZEKERING
Nabestaanden hebben volledige vrijheid over het te 
besteden bedrag. Dit bedrag hoeft niet verplicht te 
worden besteed aan de uitvaart. Er is dus ook vrijheid 
in keuze over hoe de uitvaart wordt ingericht.

Er is volledige vrijheid om voor Passend Afscheid als 
uitvaartverzorger te kiezen. 

De hoogte van het verzekerd bedrag kan vooraf 
bepaald worden. Zo kunt u dus voor een sobere of 
uitgebreide uitvaart kiezen.

De nabestaanden moeten bij het regelen van de 
uitvaart zelfstandig een uitvaartverzorger inschakelen 
en alles in overleg met hem/haar invullen. 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de 
hoogte van het uitgekeerde bedrag op het moment 
van overlijden niet voldoende blijkt te zijn om de 
wensen in te vullen. De nabestaanden zullen dan bij 
moeten betalen. Zeker bij lang geleden afgesloten,  
niet geïndexeerde uitvaartverzekeringen kan dit het 
geval zijn.

NATURA UITVAARTVERZEKERING
De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de polis 
genoemd staat. Nabestaanden hoeven geen extra 
kosten te betalen, maar als de nabestaanden andere 
wensen hebben, zal u moeten bijbetalen.

Nabestaanden zijn minder druk met het invullen van 
de uitvaart, het merendeel van het werk wordt hun 
direct uit handen genomen.

Omdat het een pakketverzekering is kan er in 
principe alleen worden gekozen voor aangesloten 
uitvaartverzorgers. Wilt u door Passend Afscheid de 
uitvaart laten verzorgen, dan wordt er een bedrag 
uitgekeerd. Wij kunnen de gekozen diensten in het 
algemeen voor een vergelijkbaar bedrag uitvoeren. 

De nabestaanden zitten meestal vast aan alle diensten 
die onderdeel zijn van het gekozen pakket, zelfs 
wanneer men van deze diensten geen gebruik wil 
maken. Er zal dan ook geen geld worden uitgekeerd.

NATURA SOMMENVERZEKERING
Nabestaanden zijn verplicht de gelden te gebruiken 
voor de uitvaart en kunnen dit niet aan andere 
zaken uitgeven. Nabestaanden hebben volledige 
keuzevrijheid hoe de uitvaart wordt ingericht.

Er is volledige vrijheid om voor Passend Afscheid als 
uitvaartverzorger te kiezen. 

De verzekerde kan de hoogte van het verzekerd bedrag 
vooraf zelf bepalen. Zo kan die voor een sobere of 
uitgebreide uitvaart kiezen. 

De nabestaanden schakelen zelfstandig  
Passend Afscheid in en overleggen over de invulling 
van de uitvaart. 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat 
de hoogte van het uitgekeerde bedrag van de 
uitvaartverzekering op het moment van overlijden 
niet voldoende blijkt te zijn om de wensen in te vullen. 
De nabestaanden zullen dan bij moeten betalen. 
Zeker bij lang geleden, niet geïndexeerde, afgesloten 
uitvaartverzekeringen kan dit het geval zijn.

COMBINATIE UITVAARTVERZEKERING
Meestal biedt een natura pakketverzekering alleen de 
standaard diensten. Maar als u meer wilt dan alleen de 
standaard mogelijkheden, bijvoorbeeld een mooiere 
kist of meer bloemen, kunt u voor de aanvullende 
wensen een extra verzekerd bedrag laten opnemen.  
U verzekert dan een deel in natura en een deel in geld. 
Dan wordt dit een combinatie uitvaartverzekering 
genoemd.
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Er is een geldbedrag opzij gezet.

Er zijn omstandigheden denkbaar dat u naaste niet meer in staat zijn uw uitvaart te regelen zoals  
u dat graag zou willen. Dan kunt u verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld een executeur 
benoemen die alleen de uitvaart regelt. Dit kan een professional zijn (een notaris bijvoorbeeld), 
maar ook een goede vriend. Tot 2003 volstond een ondertekend document oftewel codicil. 
Tegenwoordig moet een keuze van een executeur altijd in een testament worden vastgelegd  
(een codicil van voor 2003 is nog wel geldig).
Een testament opstellen is wettelijk niet verplicht, maar zonder testament kun je geen executeur 
benoemen. Iedereen kan in principe executeur worden, maar het is een tijdrovende en verantwoor-
delijke taak/rol.

Er is een erfenis.

Als een bankrekening op één naam staat en deze persoon overlijdt, is het niet meer mogelijk die 
bankrekening te gebruiken. Machtigingen en periodieke overschrijvingen komen te vervallen. 
Automatische incasso’s gaan meestal nog wel drie maanden door, tenzij deze eerder gestopt worden. 
Noodzakelijke betalingen, zoals voor de uitvaart, kunnen nog wel gedaan worden van de rekening 
als de erfgenamen hiervoor schriftelijk toestemming geven.
Als erfgenamen de rekening willen gebruiken, hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Met de 
verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed 
van de overledene. 

De gezamelijke rekening oftewel de en/of-rekening.

De banken mogen een zogenaamde en/of-rekening niet blokkeren. 
Hiervoor is alleen een verklaring van erfrecht nodig als u de tenaam-
stelling van de rekening wilt veranderen. De blokkade is te vermijden 
door betaalrekeningen om te zetten in gezamelijke rekeningen. Ook 
dan wordt de pas en inlogcode van de overledene geblokkeerd maar de 
andere rekeninghouder kan zijn pas en inlogcode blijven gebruiken. Een praktische oplossing is dat 
ouder en kind samen een en/of rekening hebben. Als er andere kinderen zijn die bezwaar maken 
tegen het feit dat hun broer of zus geld kan opnemen kan dat voor de bank reden zijn toch de 
rekening te blokkeren.

Met een 
en/of-rekening 
voorkomt u 
een blokkade.
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Het is niet zo dat het saldo op een gezamelijke rekening automatisch eigendom is van beide  
rekeninghouders. Ook is het geen mooie constructie om de erfbelasting te omzeilen, het geld  
blijft eigendom van degene die het heeft ingebracht.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgestelde notariële akte waaruit blijkt wie er  
is overleden, met wie hij of zij was gehuwd, wie zijn of haar kinderen zijn, of er al dan niet een 
testament door de overledene is gemaakt, wie de erfgenamen en voor welk deel zij dit zijn, of er  
een executeur of bewindvoerder is, en al hetgeen wat verder nodig is om te doen blijken dat de in  
de verklaring genoemde erfgenamen over de nalatenschap mogen beschikken.

Is een verklaring van erfrecht altijd vereist?

Een verklaring van erfrecht is niet wettelijk verplicht. Echter, vrijwel altijd zal de bank u er om 
vragen. Verder is een verklaring van erfrecht doorgaans nodig voor het innen van uitkeringen, 
verzekeringsgelden en belastingteruggaven ten name van de overledene.

Wat doet de notaris precies?

De notaris zal uitsluitend op verzoek van de erfgenamen een verklaring van erfrecht afgeven.  
Hij raadpleegt hiertoe onder andere het Centraal Testamenten Register en de Gemeentelijke 
Basisadministratie Persoonsgegevens. 
Het kan soms enige tijd duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.  
De notaris moet namelijk eerst de erfgenamen informeren omtrent hun rechten en plichten en 
mogelijkheden, zodat zij weloverwogen kunnen beslissen of  
zij de nalatenschap willen aanvaarden of verwerpen.

Voor het afgeven van de verklaring van erfrecht heeft de notaris de volgende gegevens van u nodig:
• een kopie van de akte van overlijden;
• een lijst met namen en adressen van de erfgenamen;
• indien aanwezig: een kopie van het trouwboekje;
• een kopie van de (geldige) legitimatiebewijzen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)  

van de erfgenamen;
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• indien aanwezig: een afschrift van het testament, van de huwelijkse voorwaarden of van  
het samenlevingscontract;

• indien van toepassing, aanwijzing van een gevolmachtigde.

Wie vertegenwoordigt de erfgenamen?

Omdat het hele vermogen van de overledene overgaat op de gezamenlijke erfgenamen zijn zij in 
beginsel gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dat kan onpraktisch zijn, omdat 
voor elke handeling telkens alle handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn. Om dit tegen te 
gaan geven de gezamenlijke erfgenamen vaak volmacht aan één van de erfgenamen of aan een 
derde partij om de afwikkelingshandelingen te verrichten. De boedelgevolmachtigde, zoals deze 
persoon wordt genoemd, wordt in de verklaring van erfrecht vermeld.

Kan de verklaring van erfrecht even wachten?

Het is verstandig om kort na het overlijden met de notaris contact op te 
nemen over de verklaring van erfrecht en de verdere afwikkeling van 
de nalatenschap. Dit omdat in het nieuwe erfrecht, dat sinds enige tijd 
van kracht is, korte termijnen gelden voor beslissingen die door de 
erfgenamen moeten worden genomen.

Moet ik bij de notaris langsgaan?

U hoeft de verklaring van erfrecht niet mede te ondertekenen. Een verklaring van erfrecht kan  
over de post worden verstuurd. De kosten van een verklaring van erfrecht verschillen per notaris. 
De prijzen beginnen bij zo’n € 150,- excl. BTW tot soms wel € 900,- excl. BTW. Het loont dus de 
moeite om prijzen te vergelijken op internet. 

De kosten van  
een verklaring  
van erfrecht 
verschillen sterk.
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De belangrijkste verzekeraars:

AEGON
Lange Marktstraat 11
8911 AD Leeuwarden
088 - 344 12 34
www.aegon.nl

Ardanta
De Ruyterlaan 8
7511 JH Enschede
053 - 488 11 22 
www.ardanta.nl

ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
030 - 257 88 00
www.asrverzekeringen.nl

Axent
Leonard Springerlaan 31
9727 KB Groningen
050 - 767 65 00
www.axent.nl

DELA
Oude stadsgracht 1
5611 DD Eindhoven
040 - 260 16 01
www.dela.nl

Delta Lloyd
Spaklerweg 4
1096 BA  Amsterdam
020 - 594 91 11
www.deltalloyd.nl

De Goudse
Bouwmeesterplein 1
2801 BX Gouda
0900 - 369 22 22 
www.goudse.nl

Generali
Diemerhof 42
1112 XN Diemen
020 - 660 44 44
www.generali.nl

Klaverblad
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer
079 - 320 42 04
www.klaverblad.nl 

Monuta
Schumanpark 11
7336 AM Apeldoorn   
0800 - 022 22 92
www.monuta.nl

Nationale Nederlanden
Weena 505
3013 AL Rotterdam
010 - 513 03 03 
www.nn.nl

NIVO / UZET
Mijdrecht
0800 - 022 45 35
www.nivo-nederland.nl 
www.uzetuitvaartpolis.nl

Nuvema
Javalaan 7
3742 CN Baarn
035 - 548 08 08
www.nuvema.nl

PC Hooft
Kabelweg 22
1014 BB Amsterdam
0800 - 5080
www.pc.nl

Proteq
Wognumsebuurt 10
1817 BH Alkmaa
072 - 5180180
www.proteq.nl

REAAL 
Croeselaan 1
3521 BJ Utrecht 
072 - 519 40 00 
www.reaal.nl

Twenthe
Postbus 191
7500 AD Enschede
053 - 431 27 32
www.twenthe.com

Yarden
Transistorstraat 10
1322 CE Almere 
0800 - 1292 
www.yarden.nl
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