Overlijden
Aangifte overlijden.
Het overlijden moet aangegeven worden op de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden
is binnen de twee werkdagen na het overlijden.
De aangifte moet gebeuren door een verwant van de overledene of door een derde persoon die alle
inlichtingen kan meedelen die vereist zijn voor het opmaken van de overlijdensakte. In de praktijk gebeurt
de aangifte dikwijls door de begrafenisondernemer.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdenakte op. Dit document is het officiële bewijs van
overlijden.
Welke documenten moeten er worden voorgelegd ?
•
•
•

het attest van overlijden opgemaakt door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld.
de identiteitskaart van de overledene.
het rijbewijs van de overledene.

Overlijden
ID: 302-www | Versie: 5 | Datum: 27/01/14 14:44:38

1

•

Parkeer
•
•

voor mensen met een handicap.
het huwelijksboekje; voor ongehuwde overledenen het huwelijksboekje van de ouders.
voor niet-inwoners : een attest van laatste wilsbeschikking afgeleverd door het gemeentebestuur van de
woonplaats.
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•

indien de begraving op het grondgebied van een andere gemeente dan die van de aangifte plaatsvindt,
een attest "toelating tot begraven" van die gemeente.
• indien het een gewelddadig overlijden betreft, een attest "vrijgave van het lijk" afgeleverd door het
parket.
Ingeval van crematie horen er nog bij :
•

een crematieaanvraag door de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging en een medisch attest over
een eventuele pacemaker en gewelddadige dood.
• de identiteitskaart van de aanvrager
• een attest betreffende de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door de gemeente van woonplaats van de
overledene.
Wijze van begraven.
De specifieke wensen van de overledene kunnen blijken uit :
•
•
•

mondelinge mededeling
een bepaald geschrift (b.v. een testament)
of de keuze van begraving die hij heeft laten registreren in het bevolkingsregister. Dit gebeurt kosteloos
en tegen ontvangstbewijs. Deze keuze wordt gegarandeerd gerespecteerd bij de begraving. (zie rubriek
bevolking laatste wilsbeschikking)
Reglementen
•

GR huishoudelijk reglement begraafplaatsen1

•

GR - omvorming niet-geconcedeerd graf naar concessie2

•

GR contant te betalen belasting op begraven vreemde personen3

GR politiereglement begraafplaatsen4
Niet inwoners kunnen begraven worden te Lierde mits de betaling van een taks van €500.
•
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Waar kan ik terecht?
Dienst Burgerlijke stand
Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431010
F 055 431016
email burgerzaken@lierde.be
Burgerzaken
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/website/1708-www.html (GR huishoudelijk reglement begraafplaatsen)
/website/1710-www.html (GR - omvorming niet-geconcedeerd graf naar concessie)
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