Aangifte doen met de e-Dienst Overlijden als uitvaartverzorger met e-Herkenning
Na inloggen met e-Herkenning krijgt de aangever zijn eigen gegevens te zien.

Aangever klikt vervolgens op ‘Volgende’, vult het BSN in van de overleden persoon in en klikt weer op
‘Volgende’

De persoonsgegevens van de overleden persoon worden getoond en de aangever vult de gegevens
aan en klikt op ‘Volgende’.

De uitvaartverzorger voegt verplicht de ‘Verklaring van overlijden’ toe door deze te ‘Uploaden’.
Eventueel kan er nog een ander bestand toegevoegd worden (denk aan bijvoorbeeld aanvraag uitstel
begraven/cremeren) Vervolgens klikt men weer op ‘Volgende’.

Op dit scherm geeft de aangever aan hoeveel van ieder document gewenst is. Uittreksel
overlijdensakte en Verlof tot lijkbezorging staan standaard op 1 maar kan aangepast worden.
Vervolgens klikt de aangever op ‘Volgende’.

Voordat de aangever naar betalen gaat krijgt deze een overzicht van de aangifte van overlijden.
Hierop staan de gegevens van ‘Aangever’, ‘Overledene’, ‘Bijlage’ en ‘Documenten’. Mocht er iets niet
juist zijn dan kunnen er aanpassingen gemaakt worden door op het ‘pennetje’
te klikken.
Als de gegevens juist zijn vinkt de aangever dat onderaan aan bij ‘Alle gegevens zijn correct …… ‘ en
klikt daarna op ‘Betalen’.

Betalen gaat met iDeal

Als er is betaald krijgt de aangever een mogelijkheid om nog een aangifte te doen, de aangifte te
downloaden en/of uit te loggen.

U stuurt de B-envelop rechtstreeks naar het CBS
Hoe werkt dit?
• Noteer op de enveloppe het aktenummer van overlijden en de gemeentecode van gemeente
Hoeksche Waard: 1963.
• Verwijder de afscheurstrook van de enveloppe met daarop de naam van de overledene.
• Stuur de doodsoorzaakverklaring ongeopend naar de medisch ambtenaar van het CBS:
CBS
Sector SQS, doodsoorzakenstatistiek
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Het aktenummer in combinatie met het gemeentenummer is van belang voor de koppeling met de
sterftegegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Daardoor wordt de volledigheid en juistheid
van de registratie gewaarborgd. Vanzelfsprekend kunt u een aantal B-enveloppen gecombineerd
versturen, bijvoorbeeld één keer per maand. Er is wel een uiterste datum; uiterlijk in de eerstvolgende
week van de nieuwe maand.

