
 

 

Aan alle uitvaartondernemers 

in de regio Helmond 

zonder e-herkenning 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 18-06-2018 

Onderwerp: aangifte overlijden m.i.v. 25-06-2018 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

M.i.v. 25-06-2018 kunt u bij de gemeente Helmond uitsluitend met e-herkenning digitaal/via onze website 

aangifte van overlijden doen. Aangiften via email worden niet in behandeling genomen. 

 

Indien u geen e-herkenning heeft, kunt u uitsluitend persoonlijk aangifte van overlijden komen doen aan de 
balie in de Stadswinkel. U kunt daarvoor een afspraak maken via tel. 14 0492 of via onze website.  

U kunt voor een persoonlijke aangifte van overlijden op elke werkdag terecht:  

- op maandag tussen 12.00-14.00 uur; en  

- op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-11.00 uur.  

Wij verzoeken u beleefd om per overlijden een afspraak te maken, indien het om de aangifte van het 
overlijden van meerdere personen gaat. 

U dient bij de aangifte in de Stadswinkel alle benodigde stukken bij u te hebben, zoals: 

o uw geldige identiteitsbewijs 
o een A-verklaring (medische verklaring van overlijden) en een B-

verklaring/doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
o bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter 

of gemeentelijk lijkschouwer 
o bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, 

afgegeven door de officier van justitie 
o als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, 

afgegeven door een dokter 
o als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester 
o eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen 

Wij vragen u vriendelijk om ruim voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt, aangifte te doen.  

Omdat onze ambtenaren van de burgerlijke stand ter plekke de documenten moeten klaarmaken, vragen wij 
begrip voor het feit dat het klaarmaken van alle documenten langer kan gaan duren.  

  

https://www.cbs.nl/doodsoorzaakverklaring
https://www.cbs.nl/doodsoorzaakverklaring


 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Stadswinkel via tel. 14 0492.  

Met vriendelijke groeten, 
 
Désirée Broekmeulen-Poels 
 

 
mevr R.M.J.E. (Désirée)  Broekmeulen-Poels  
senior medewerker dienstverlening  

TD.KB  
Postbus 950, 5700 AZ Helmond  
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX Helmond  
 

Afwezig op woensdag  
 

    

 

Minder printen is beter voor het milieu 


