
	  

EXTRA INFORMATIE 
 
Administratieve handelingen 
U kunt veel zaken van te voren vastleggen. Zo bent u er zeker van dat ze 
verlopen op de manier die u voor uzelf en uw nabestaanden wenst. We 
zetten een aantal aandachtspunten op een rij: 
 
Testament:  
In een testament kunt u bij de notaris vastleggen aan wie u geld en 
bezittingen wilt nalaten. Legt u dit niet vast, dan geldt de wet. De Erfwet is 
per 1 januari 2003 echter ingrijpend gewijzigd. Een van de belangrijkste 
wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe 
erfrecht zorgt ervoor dat die financieel beter verzorgd achterblijft. Ook een 
onterfde echtgenoot krijgt bepaalde rechten als dat nodig is voor zijn 
verzorging. De rechten van de kinderen worden beperkt, niet alleen als er 
een langstlevende echtgenoot is, maar ook als de kinderen onterfd zijn. Meer 
informatie? Ga naar http://www.notaris.nl  
 
Codicil: 
Hierin kunt u uw roerend goederen, zoals sieraden of kleding nalaten. U 
heeft hiervoor geen notaris nodig. Wel is het van belang dat het codicil geen 
bepalingen bevat die strijdig zijn met de wet. Verder moet een codicil 
handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn.  
 
Donorregistratie: 
Bedenk van te voren of u donor wilt zijn na uw dood of uw lichaam ter 
beschikking wilt stellen aan de wetenschap. Dit legt u vast in een 
donorcodicil. Meer informatie? Ga naar http://www.donorvoorlichting.nl 
 
Een uitvaart en de belasting: 
Sinds de nieuwe belastingwetgeving in 2001 werd geïntroduceerd, is er 
fiscaal gezien het een en ander veranderd op gebied van uitvaartverzorging. 
De belangrijkste verandering is dat de kosten van de uitvaart niet langer 
aftrekbaar zijn voor nabestaanden als buitengewone lasten. Behalve als het 
gaat over het overlijden van een echtgenoot/partner en de kinderen. 
 
Bijverzekeren: 
Wij willen onderstrepen dat een plaatselijke uitvaartvereniging geen 
verzekeringsmaatschappij is. Het is Memento Mori Surhuisterveen niet 
toegestaan te adviseren of te bemiddelen in verzekeringen. Maar de 
vereniging mag wel een samenwerkingsverband aangaan en heeft dat ook 
gedaan met Twenthe Uitvaartverzekering. Deze kan als zelfstandige 
Nederlandse verzekeraar (aanvullende) uitvaartverzekeringen aanbieden, 
gebaseerd op een "in natura sommenverzekering". De ledenkorting is niet 
voldoende om een gehele uitvaart te kunnen betalen. De ledenkorting is 
bedoeld als tegemoetkoming in de uiteindelijke kosten van de uitvaart. Daar 
een gemiddelde uitvaart al snel € 5 à 6000.- kost, kunt u zich hiervoor gaan 
bijverzekeren. Als u een verzekering afsluit, let u dan op dat u 
geen verzekering afsluit die naast het uitkeren van geld, u ook verplicht om 
diensten af te nemen.  



	  

Voor deze diensten bent u al lid van onze uitvaartvereniging. Memento Mori 
brengt alleen de ledenkorting in mindering, als u ook gebruik maakt van de 
diensten van Nijboer Uitvaartzorg. Als een uitvaartverzekering uw volledige 
uitvaart regelt en u bent daarnaast ook nog lid van de vereniging dan wordt 
de ledenkorting niet in mindering gebracht.  
 
U kunt natuurlijk ook gaan sparen voor uw uitvaart. Het sparen is veelal 
goedkoper, maar vraagt veel discipline. Maar het zal dan enige tijd duren 
voordat u het totale bedrag hebt gespaard. Tot dat moment hebben uw 
nabestaanden de plicht uw uitvaart te betalen. De verzekering dekt vanaf het 
moment van afsluiten het risico van overlijden op basis van het verzekerde 
bedrag. De hoogte van dit bedrag wordt in overleg worden vastgesteld.  
 
Aanvullende informatie is ook te vinden op deze site; 
www.uitvaartinfotheek.nl/  
 
 


