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Achtergrond 
Mens Centraal
Het interbestuurlijke programma Mens Centraal (hierna: Mens Centraal) richt zich op het centraal stellen van burgers in 
overheidscommunicatie en -dienstverlening en het bevorderen van samenwerking tussen alle overheidsorganisaties en -lagen 
in dit kader.

Inzicht in de leefwereld, behoeften, verwachtingen en percepties van mensen (het ‘burgerperspectief’) is een randvoorwaarde 
om tot overheidscommunicatie en -dienstverlening te komen waarin de mens daadwerkelijk centraal staat. Om inzicht te krijgen 
in de doelgroepbeleving is een nadere overeenkomst met MARE afgesloten, voor meerdere opdrachten voor kwalitatief 
onderzoek in het kader van Mens Centraal. Nabestaandenmachtiging is hier een deelproject van.

Nabestaandenmachtiging 
Als iemand overlijdt moet een nabestaande allerlei overheidszaken afhandelen voor de overledene. Bekend is dat de DigiD van 
de overledene wordt afgesloten en vanaf dat moment alles per post en niet meer digitaal wordt verstuurd. Het vermoeden 
bestaat dat dit diverse problemen oplevert in de afhandeling. Gedacht wordt daarom om een eventuele 
Nabestaandenmachtiging te ontwikkelen. Hoewel er al naar de juridische, functionele en technische aspecten is gekeken van 
deze machtiging, zijn de behoeften van nabestaanden en waar zij precies tegenaanlopen, nog beperkt onderzocht. Dit vormde 
aanleiding voor Mens Centraal om kwalitatief onderzoek uit te voeren om de klantreis van nabestaanden in kaart te brengen.

Het kwalitatieve onderzoek is tussen 23 november en 1 december 2020 uitgevoerd door MARE, aan de hand van 17 individuele 
gesprekken van 60 minuten, onder drie doelgroepen: nabestaanden (n=12), bewindvoerders (n=3) en overheidsprofessionals 
(n=2). Dit document is een weergave van de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.
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Onderzoeksdoelstellingen
Doel van het onderzoek is:
Het verkrijgen van inzicht in de klantreis van nabestaanden (primair) en bewindvoerders (secundair) met betrekking tot het regelen van overheidszaken na 
overlijden.

Meer specifiek: 
• Beleving en huidige ervaringen in verschillende fasen/ stappen 
• Per fase/stap:

• Behoeften
• Wat gaat goed en wat niet 
• Wat wordt als makkelijk/ moeilijk ervaren 
• Kanalen en (eventuele) problemen die men daarbij ervaart 
• Welke documenten zijn nodig 
• Met welke organisaties men contact heeft 
• De belangrijkste knel- en verbeterpunten 
• De (gepercipieerde) rollen van de nabestaande 

• Huidige ervaringen met de bestaande vormen van machtigen en wettelijke 
vertegenwoordiging

• Wat de (belangrijkste) overheidsdiensten zijn waarvoor een nabestaandenmachtiging 
wenselijk of noodzakelijk is

Output:
• Inzicht in de huidige knelpunten en behoeften die worden ervaren met betrekking tot het regelen van overheidszaken, met name als het gaat om machtigen 
• Inspiratie en concrete handvatten voor toekomstige oplossingsrichtingen in het kader van een Nabestaandenmachtiging/ het regelen van overheidszaken van 

een overledene. 
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Leeswijzer 
Leeswijzer 
• Op de voorgaande slides zijn de achtergrond en de onderzoeksdoelstellingen 

weergeven.
• Het inhoudelijke deel van deze rapportage begint met de conclusies en 

aanbevelingen gevolgd door de onderzoeksresultaten.
• De resultatensectie start met een contextschets van de doelgroep in relatie tot het 

afhandelen van overheidszaken na overlijden. Daarna wordt dieper ingegaan op de 
klantreis zelf.

• Als bijlage zijn opgenomen in dit rapport: de onderzoeksopzet/verantwoording, het 
stimulusmateriaal, de checklist en een geanonimiseerd overzicht van de 
respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de respondenten tijdens dit 
onderzoek gezegd of aangegeven hebben. 

Disclaimer 

Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van 
dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als indicatief en 
hypothese-vormend en niet als (cijfermatig bewezen) feiten. Omwille van de 
leesbaarheid wordt in dit document de stellende vorm gebruikt. 
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Conclusies en 
aanbevelingen
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Conclusies (1)
Overkoepelend
Over het algemeen is een nabestaande in staat om op de huidige manier, en dat is hoofdzakelijk offline (zonder een werkende DigiD), overheidszaken van de 
overledene goed af te handelen, zonder (grote) problemen. Een Nabestaandenmachtiging - in de vorm van een werkende DigiD om namens de overledene zaken 
te regelen - is dus niet perse noodzakelijk. 

Grip en overzicht
Het belangrijkste knelpunt waar nabestaande in de klantreis tegenaan loopt is het gebrek aan overzicht en inzicht, met name in de beginfase (inventarisatiefase). 
Ondanks bestaande checklists en informatieboekjes overheerst het gevoel zelf wijs te moeten worden uit een wirwar aan informatie. En vervolgens de juiste 
chronologie / prioritering aan te brengen in het stappenplan. Daarbij is het proces vanuit de overheid - en vooral welke processen geautomatiseerd in gang worden 
gezet - niet altijd even inzichtelijk voor de burger. Opvallend is dat nabestaanden vaak achteraf concludeert dat de afhandeling van overheidszaken soepeler liep 
dan gedacht (en verwacht) en dat veel automatisch in gang werd gezet.

Inzicht
Een ander knelpunt dat zich voordoet is het gebrek aan inzicht doordat men soms moeilijk toegang krijgt tot bepaalde informatie. Informatie waar een (werkende) 
DigiD van de overledene wél toegang toe zou geven, zoals vorige IB-aangiftes, de historie op MijnToeslagen, het overzicht van pensioenuitvoerders op 
MijnPensioenoverzicht en de Berichtenbox. Het gaat hierbij niet zozeer om een machtiging om zaken te regelen (wijzigen, aanvragen etc.), maar om de 
bevoegdheid om informatie van de overledene in te zien voor inzicht/ overzicht of ter controle. 

Dat de nabestaande zijn zaken ook zonder werkende DigiD (of Nabestaandenmachtiging) - en dus hoofdzakelijk offline - kan regelen, wil overigens niet zeggen 
dat er geen behoefte is aan digitalisering. Een digitale werkwijze heeft veelal de voorkeur omdat dit sneller en gemakkelijker is (zeker wat de IB-aangifte betreft), 
meer inzicht geeft (zoals hierboven beschreven) en vaak directe feedback (middels een ontvangstbevestiging) geeft. Voor de jongere generatie voelt een digitale 
werkwijze zelfs veiliger dan op papier/ per (fysieke) post. Sterker nog, voor sommigen is het ook. zo dat ze nog nooit zelf (of voor een ander) iets hebben geregeld 
op papier en hiermee dus niet bekend zijn.
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Conclusies (2)
// Context 
Degene die overheidszaken regelt namens de 
overledene, is over het algemeen een persoon die 
feeling heeft met administratie en overheidszaken 
afhandelen. De houding is veelal actief vanwege een 
onderliggende angst om problemen te voorkomen 
en/of de wens om het hoofdstuk af te sluiten. Ook 
voelt de nabestaande zich relatief alleen en onzeker 
in het proces: het proces is (meestal) nieuw, het 
verantwoordelijkheidsgevoel om de zaken goed af te 
handelen groot en er is in principe niemand van 
buitenaf die in het proces ondersteunt, tenzij dit 
actief wordt opgezocht of wordt toegewezen.

Al met al is er bij de Nabestaande tijdens de 
klantreis een sterke behoefte aan controle, grip en 
overzicht. 

// Klantreis knelpunten
De belangrijkste knelpunten in de klantreis zijn: 
• Een gebrek aan overzicht in de noodzakelijke stappen, in welke volgorde/ prioritering en wat 

wel/niet automatisch in gang wordt gezet. Dit heeft onder andere tot gevolg dat burgers onnodig 
of te vroeg contact opnemen met diverse organisaties, waaronder de Belastingdienst. 

• Het gebrek aan (extra) inzicht in informatie: zoals eerder benoemd in vorige IB-aangiftes, in 
MijnToeslagen, de Berichtenbox en een overzicht van pensioenuitvoerders (in 
MijnPensioenoverzicht).

Andere verbeterpunten van de klantreis zijn: 
• Het moeten doen van een (ouderwetse) papieren IB-aangifte (F-formulier) in plaats van een 

digitale IB-aangifte (met name voor de jongere generatie).  
• Het steeds opnieuw (bij iedere organisatie, bij ieder telefoontje) moeten identificeren als 

erfgenaam (veelal door een en akte van overlijden en kopie paspoort toesturen). 
• Het gevoel langs verschillende loketjes te moeten, waarbij ieder loket vaak een eigen werkwijze 

heeft of vereist.
• De soms wat trage werkwijze van organisaties (vaak het CAK, soms ook gemeentes). 
• De algehele offline/ papieren werkwijze die zorgt voor een omslachtige afhandeling en meer 

onzekerheid in het proces. 
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Conclusies (3)

// Overige learnings: 
• Bij leven wordt in de praktijk veelal de DigiD uit handen gegeven met een mondelinge toestemming om deze te gebruiken. In perceptie is dit niet alleen de 

meest makkelijke, maar ook een geaccepteerde manier om de administratie van de ander (vaak de moeder, vader of partner) te regelen. 
• Bewindvoerders hebben in principe geen behoefte om het proces na overlijden te verbeteren, eventueel middels een Nabestaandenmachtiging. Dit komt 

doordat de bewindvoering onmiddellijk vervalt na het overlijden van een cliënt. Bij leven is de behoefte aan een universele machtiging, gelijkend aan dat van 
een DigiD, juist sterk aanwezig. Momenteel lijkt de bewindvoerder niet uit de voeten te kunnen met de huidige vormen van machtigen (per dienst en 
samenwerking met de cliënt). In praktijk wordt daarom soms de DigiD van de cliënt gebruikt of kost het regelen van een machtiging erg veel tijd. 
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Aanbevelingen (1)
Meer overzicht en inzicht bieden 
Het belangrijkste knelpunt gaat over het missen van overzicht en inzicht in de beginfase van de klantreis, terwijl - gezien de context - de behoefte aan controle, 
grip en overzicht van de nabestaande juist groot is. Hoewel het afhandelen van overheidszaken feitelijk/ achteraf gezien vrij soepel verloopt, is de perceptie vooraf 
heel anders. Zoek daarom naar oplossingen om direct in de beginfase al meer overzicht en inzicht te geven en daarmee de nabestaande vooraf meer gerust te 
stellen. Dit kan bijvoorbeeld door: 
• De bestaande checklist, zoals te vinden Rijksoverheid.nl, allereerst meer onder de aandacht te brengen en eerder op het netvlies te krijgen van de 

nabestaande. 
• Te zorgen voor meer sturing in deze checklist middels een voorsortering in de te zetten stappen: wat moet eerst en wat kan later (de juiste prioritering/ 

chronologie). 
• Het proces vanuit de overheid transparant te maken: een tijdlijn met wat er gebeurt er wanneer, wat automatisch in werking wordt gezet en wat niet. 

Nabestaandemachtiging 
Een Nabestaandenmachtiging is niet zozeer noodzakelijk maar wel wenselijk om overheidszaken na overlijden op een prettige (snellere, makkelijkere) manier af te 
handelen. Indien er een Nabestaandenmachtiging wordt ontwikkeld, behoeven de volgende punten aandacht:  
• Er dient goed nagedacht te worden over de precieze definitie en invulling van een Nabestaandenmachtiging. Besef dat de behoefte vooral uitgaat naar de 

bevoegdheid om informatie in te zien en daarnaast om zaken op digitale wijze - in plaats van op papier - af te handelen. Het gaat dus niet om een machtiging 
om zaken te kunnen wijzigen, aanvragen, etc. 

• De belangrijkste overheidsdiensten waarvoor een Nabestaandenmachtiging gewenst zou zijn:
o Inzage geven bij diverse overheidsdiensten: MijnToeslagen, vorige IB-aangiftes, de Berichtenbox, DUO, etc. Daarnaast is ook inzage in 

MijnPensioenoverzicht wenselijk. 
o Het doen van de IB-aangifte op digitale wijze (geen papieren F-formulier).
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Aanbevelingen (2)
Overige verbeterpunten van de klantreis  
Ter verbetering van de klantreis kan tevens gekeken worden naar: 
• Een manier waarop de nabestaande (en gerechtigd erfgenaam/ contactpersoon) zich bij iedere organisatie op dezelfde eenvoudige (digitale) wijze kan 

identificeren, zonder steeds een paspoort en akte van overlijden op te hoeven sturen. 
• De werkwijze van de verschillende overheidsorganisaties in het proces te stroomlijnen om het gevoel van aparte ‘loketjes’, met ieder een eigen werkwijze, te 

verminderen en zo meer ‘één overheid’ uit te stralen.
• Verdere digitalisering en centralisering van het proces. Idealiter zou er in perceptie van de (jongere) nabestaande een soort portal zijn waarin alle zaken rondom 

het overlijden bijgehouden en geregeld worden. Met name de jongere generatie heeft hier behoefte aan, wat zal betekenen dat in de toekomst de behoefte aan 
een dergelijke digitale oplossing steeds sterker aanwezig zal zijn. 

Machtigen in het algemeen 
• In praktijk wordt een DigiD vaak met mondelinge toestemming uit handen geven aan een familielid, ondanks dat dit officieel niet mag. Dit kan erop duiden dat 

de huidige vormen van (DigiD-)machtigen niet bekend dan wel niet toegankelijk/ praktisch genoeg zijn. 
• Bewindvoerders zijn uitgesproken over de manier van machtigen ‘bij leven’: voor hen vormt het ontbreken van een goede machtigingsmethode een 

belemmering in de dagelijkse praktijk van bewindvoering. Het lijkt zinvol om hier nader onderzoek aan te wijden en toe te werken naar een oplossing. 

Food for thought 
De nabestaande geeft aan zich relatief alleen te voelen, zowel in het proces van (overheids-)zaken regelen als in de rouw rondom het verlies in het algemeen. 
Sommigen zouden het liefst meer menselijke steun krijgen en/of de erkenning dat het best moeilijk is om zaken na overlijden te regelen. Enkelen geven aan dat 
een overkoepeld ‘nabestaandenloket’ prettig zou zou zijn of hadden graag iemand langs gehad die uitleg geeft.  Daarnaast lijkt er in de maatschappij/ in het 
algemeen niet zoveel aandacht uit te gaan naar overlijden, rouw en verlies, terwijl het toch dagelijks voorkomt. Dit mag in perceptie van de nabestaande meer 
bespreekbaar gemaakt worden. Eventueel kan een campagne helpen om het taboe te doorbreken. 
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Resultaten: context 
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Context (1) 

Doelgroep: handig met (financiële) zaken regelen 
Degene die overheidszaken regelt namens de overledene, is over het 
algemeen een persoon die feeling heeft met het regelen van dit soort 
zaken (administratie en overheidszaken afhandelen) en ook redelijk 
financieel onderlegd is. De persoon is meestal zelf (vrijwillig) naar voren 
gestapt om de administratieve zaken na overlijden op zich te nemen of 
door familie gevraagd om dit te doen. In enkele gevallen is dit niet het 
geval en is de contactpersoon meer ‘noodgedwongen’ ontstaan (enigst 
kind, partner).

Hoewel het afhandelen van overheidszaken na overlijden relatief nieuw is 
en men nog niet weet hoe dit werkt of wat daar precies bij komt kijken, is 
men dus (uiteindelijk) wel staat om dit goed uit te zoeken en af te 
handelen. 

Soms wordt waar nodig extra hulp ingeschakeld, bijvoorbeeld bij het doen 
van de belastingaangifte. Dan wordt een ervaren persoon in de omgeving 
gevraagd om een middag te helpen. Anderen besteden de 
belastingaangifte uit aan een belastingadviseur. 

Actieve houding 
Men heeft een actieve houding en neemt het voortouw: men wacht niet af 
en gaat meestal voortvarend aan de slag. Vaak start men al met een 
inventarisatie vóór de begrafenis of crematie, zeker in het geval het 
overlijden er al aan zit te komen. Achter deze actieve houding ligt een 
zekere angst en onzekerheid: men wil problemen voorkomen door tijdig het 
overlijden door te geven/ zaken stop te zetten. Ook wil men het hoofdstuk 
graag afsluiten: soms lijkt pas ruimte voor rouw nadat alle praktische zaken 
zijn afgehandeld of vindt men het te pijnlijk om er steeds weer in te moeten 
duiken. 
• Sommigen nemen zelfs teveel initiatief: ze geven het overlijden 

bijvoorbeeld door aan instanties die ook automatisch worden bericht als 
het overlijden in het BRP wordt geregistreerd. Ook neemt men 
bijvoorbeeld contact op met de Belastingdienst om te vragen welke 
zaken ze nog moeten regelen/ kunnen verwachten. 

• In enkel geval is er sprake van een wat relaxtere houding; dan weet men 
uit ervaring dat er al veel in gang gezet en automatisch doorgegeven. 
Ook wordt na afloop van het proces aangegeven dat er “eigenlijk best 
veel automatisch gaat”. Dit realiseert men zich/ ervaart men pas 
gaandeweg. 
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Context (2)

Groot verantwoordelijkheidsgevoel
De nabestaande voelt zich sterk 
verantwoordelijk voor een juiste afhandeling 
van zaken en wil het goed doen. Niet alleen 
voor de overledene maar ook namens/ voor 
andere betrokken familieleden/ partijen. Het 
afhandelen van de administratie na overlijden 
voelt dan ook vaak als een zware last. 
Bovendien doorloopt men het proces voor het 
eerst en dat maakt onzeker. 

Al met al heeft men het gevoel alleen te staan 
in het proces en is er behoefte aan 
ondersteuning zodat men weet: zet ik de 
juiste stappen, doe ik het zo goed? 
Sommigen pluizen uitgebreid internet uit, 
anderen nemen contact op met ervarings-
deskundigen in de omgeving. Een kleine 
groep krijgt actief hulp via Humanitas of de 
Sociale Raadslieden, ingeschakeld door de 
uitvaartbegeleider of de gemeente. 

Verschillende uitgangssituaties 
De uitgangssituatie na overlijden als gaat om het afhandelen van de administratie kan sterk verschillen. In 
de meeste gevallen is de uitgangssituatie vrij overzichtelijk. Dit complete beeld volgt uit de administratie al 
doen voor het overlijden, hetzij omdat men de partner was, de administratie al (samen) deed voor 
overlijden of omdat de overledene bij leven al een overzicht had gemaakt voor na zijn/haar overlijden of de 
administratie al goed op orde had. Onderstaande factoren zijn van invloed op de uitgangssituatie na 
overlijden: 
1) Overlijden dat er aan zit te komen vs. plotseling overlijden. Wanneer een overlijden eraan zit te komen, 

zijn vaak voor overlijden al de belangrijkste zaken/ instanties in kaart gebracht waar na overlijden iets 
mee moet gebeuren. Bij een plotseling overlijden is dat niet het geval en is men afhankelijk van het 
eventuele (papieren) archief van de overledene. 

2) Men deed bij leven al de administratie of nog niet. Wanneer de administratie al werd gedaan bij leven of 
wanneer men (in het geval van een partner) de administratie samen deed, is ook al redelijk goed in 
beeld met welke organisaties, regelingen en instanties de overledene te maken had. Dit maakt de 
verdere inventarisatie en afhandeling gemakkelijker.

3) Een eerste of een tweede keer zaken na overlijden regelen. In de meeste gevallen betreft het een 
eerste keer dat men dit proces doorloopt. Men heeft het gevoel het wiel zelf uit te moeten vinden. Een 
tweede keer regelen is makkelijker en maakt dat men wat meer achterover kan leunen: de ervaring 
leert dat veel vanzelf gaat. Bovendien pakt men sommige zaken net wat slimmer aan, bijvoorbeeld door 
de bank wat later te informeren over het overlijden en zo te voorkomen dat een rekening meteen wordt 
bevroren en de hypotheek niet meer betaald kan worden.

13



Quotes context

“Mijn moeder is plotseling overleden. Gelukkig had zij alle 
belangrijke administratie bewust op een USB-stick op zolder 

gelegd, voor het geval dat. Daardoor had ik een compleet beeld 
van haar administratie en wat er dus allemaal opgezegd moest 

worden. Alle inloggegevens en wachtwoorden stonden daar 
netjes in opgeslagen, inclusief dat van haar DigiD”

“Ik heb al voor de crematie allerlei organisaties ingelicht. Ik wil niet 
dat er straks problemen komen omdat ik het niet tijdig genoeg 

heb doorgegeven”

“Ik heb alles in zo’n sneltrein vaart zitten regelen. Achteraf gezien 
snap ik eigenlijk niet waarom. Toch ben ik blij dat nu alles achter 

de rug is” “Ik regelde al vaker zaken voor mijn ouders en vind het niet erg 
om te doen. Ik ben er ook wel het meest in thuis, dus het was 

logisch dat ik dit op me zou nemen” 
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Omgang met Machtigen/ DigiD 

Gebruik DigiD voor overlijden
In het geval men administratie 
al bij leven deed voor de 
overledene, werd veelal 
‘gewoon’ de DigiD gebruikt 
van de betreffende persoon. 
Er wordt meestal geen 
verdere (officiële) machtiging 
geregeld. Men krijgt een 
mondeling akkoord om de 
DigiD te gebruiken. Het gaat 
hier in de meeste gevallen om 
een vertrouwelijke band, 
namelijk dat van kind-ouder of 
partner van.

Ook Bewindvoerders aan dat 
het voorkomt dat zij bij leven 
een DigiD mogen gebruiken, 
zonder dat hier een officiële 
machtiging voor is geregeld. 
Om te voorkomen dat cliënten 
geld mislopen vanwege trage 
papieren processen.

Gebruik DigiD na overlijden
Na overlijden lopen de verhalen over het verdere gebruik van de 
DigiD van de overledene uiteen. Hoewel de DigiD van de 
overledene in theorie kort na overlijden wordt afgesloten, kan men 
deze in de praktijk soms nog wél langere tijd gebruiken. Het is dus 
niet duidelijk of de DigiD daadwerkelijk wordt afgesloten.

De volgende scenario’s doen zich voor: 
// DigiD wordt kort na overlijden afgesloten
- Men logt bewust nog zo snel mogelijk in met de DigiD om een 

Berichtenbox te checken of Mijnpensioenoverzicht in te zien. 
- Men wil digitaal aangifte IB doen maar merkt dat dit niet lukt. 
- Men wil (eventueel nogmaals) in de Berichtenbox maar dit kan 

(inmiddels) niet meer. 
// DigiD wordt niet afgesloten
- Men wil digitaal aangifte IB doen (in het jaar van overlijden), 

checkt bij de Belastingdienst of dit mag en doet vervolgens 
succesvol digitaal aangifte. 

- Een medewerker van Logius geeft een bestaande DigiD pas 3 
jaar na overlijden wordt afgesloten, tenzij je deze zelf eerder laat 
opheffen. Wel stopt de Berichtenbox 3 dagen nadat de status in 
het BRP op overleden is gezet. 

Gevolgen afsluiting DigiD 
Als gevolg van de afsluiting van DigiD moet men 
vaak omslachtiger te werk gaan. Bijvoorbeeld 
omdat: 
- De aangifte IB op papier moet worden ingevuld 

in plaats van digitaal (jaar na overlijden). Dit is 
meer werk, zeker voor degene die dit niet 
gewend is. Bovendien mist men soms inzage 
in vorige aangiftes. 

- Men niet kan inloggen op MijnToeslagen en 
daardoor een definitieve berekening niet 
controleren. 

- Men een uitdraai moet opvragen van de 
Berichtenbox. 

- Men alle pensioenuitvoerders moet nabellen/ 
CV’s na moet nagaan omdat men niet kan 
inloggen in Mijnpensioenoverzicht.

Hoewel met omwegen en (soms) meer gedoe, 
wordt geconcludeerd dat men er uiteindelijk ook 
uitkomt zonder DigiD. Wél geeft men aan soms 
inzage in informatie te missen. 

15



Resultaten: klantreis
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Globale klantreis van de Nabestaande

Globale klantreis in beleving van de Nabestaande:  

1. Uitvaart regelen 

2. Inventarisatie    

3. Overlijden doorgeven/ zaken stopzetten. 

4. Reactief: afhandelen reacties / overige openstaande punten 

Kenmerkende aspecten 
• Globaal bestaat de klantreis van de nabestaande uit vier fasen. Deze vier fasen doorloopt men niet altijd lineair. Zo kan de inventarisatie al begonnen zijn 

voorafgaand aan het overlijden. Ook kan inventarisatie nog langer voortduren, terwijl men al diverse zaken heeft stopgezet/ het overlijden heeft doorgegeven. 
• Men neemt soms al contact op met de instanties vóór de begrafenis of crematie. Enerzijds om te inventariseren (in kaart brengen wat wanneer moet gebeuren), 

anderzijds om het overlijden door te geven/ zaken stop te zetten (en daarmee eventuele problemen voorkomen). 
• De tijdlijn die men schetst loopt uitéén, dit varieert van 2 maanden tot 1 jaar. Over het algemeen wordt het meeste regelwerk gedaan in de eerste weken/ 

maanden en moet men alleen nog wachten met het doen van de aangifte, dat afhankelijk van de datum van overlijden nog tot een jaar kan duren. 
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Huidig proces na overlijden voor nabestaanden (gebruikt als stimulusmateriaal):   



Fase 1 in detail
1. Uitvaart regelen

Algehele beleving
Deze fase wordt beleefd als de meest emotionele en intensieve. Gelukkig neemt de 
uitvaartondernemer veel uit handen. Hoewel de nabestaande druk is met het aanstaande 
afscheid, wordt ook al een start gemaakt met het regelen van administratieve zaken. 

Stappen 
1. De nabestaande zoekt een uitvaartondernemer en kijkt op welke wijze dit bekostigt kan 

worden. 
2. Vaak geeft de uitvaartondernemer het overlijden aan de gemeente door en stuurt na 

afloop van de uitvaart de akte van overlijden op naar de nabestaande. Enkelen houden 
graag de controle en geven het overlijden liever zelf door aan de gemeente. ‘Ik wilde 
zeker weten dat het allemaal goed ging, en zo kon ik gelijk kijken wat ik dan allemaal 
nog moet doen.’ 

3. In veel gevallen geeft de uitvaartondernemer een checklist of boekje mee met wat er 
allemaal aan administratie geregeld moet worden na overlijden. Soms wordt dit in een 
gesprek toegelicht. 

4. Een deel van de doelgroep start al voor de uitvaart met het inlichten van organisaties, 
vaak vanuit een onderliggende angst/ onzekerheid dat anders eventuele problemen 
ontstaan. En tevens uit te zoeken welke gevolgen dit heeft voor het fiscaal 
partnerschap en eventuele Toeslagen.

Knel- en verbeterpunten

• Men gaat soms té voortvarend aan de slag en neemt 
contact op met organisaties terwijl dat 1) niet hoeft omdat 
het automatisch gebeurt door de gewijzigde status in het 
BRP 2) het ondernemen van actie nog niet nodig is, maar 
pas later in het proces komt (zoals aangifte IB). Kortom, 
het is de nabestaanden niet altijd bekend welke 
organisaties precies worden automatisch worden ingelicht 
en wanneer welke actie is vereist.

Positieve punten    

• De uitvaartondernemer neemt veel uit handen rondom de 
uitvaart, denkt goed mee. 
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Fase 2 in detail
2. Inventarisatie    

Algehele beleving
In deze fase voelt men zich vaak overweldigd: er komt veel informatie op ze af. Voor 
het gevoel moet er veel geregeld worden, maar bij aanvang van deze fase is nog niet 
duidelijk wat precies. Een belangrijke behoefte in deze fase is het creëren van 
overzicht. Hoewel de nabestaande het liefst aan de hand wordt meegenomen, moet 
men in praktijk zelf de te zetten stappen inventariseren daarin de juiste prioritering/ 
volgorde aanbrengen. Men heeft vaak het gevoel er alleen voor te staan. 

Stappen 
1. De nabestaande start met de inventarisatie. Hij/zij maakt een eigen overzicht van 

alle organisaties waar de overledene te maken had: verzekeringen, bank, 
pensioenen, abonnementen, regelingen, etc. Hoe moeilijk of makkelijk dit is, hangt 
af van de uitgangssituatie (zie context, pagina 14). 

2. Daarnaast wordt uitgezocht wat er na overlijden allemaal geregeld moet worden. 
Vaak start men op Google: ‘wat te regelen na overlijden’ en komt men uit op diverse 
sites zoals uitvaartondernemers, Wijzer in Geldzaken en de Rijksoverheid. Aan de 
hand hiervan maakt men een eigen to do-lijst. Soms wordt ook de checklist van de 
uitvaartondernemer geraadpleegd. Ook neemt men contact op met lotgenoten voor 
tips en om te controleren of er niets over het hoofd wordt gezien.

3. Indien sprake van een testament: uitzoeken van erfgenamen, contact opnemen met 
de notaris. 

4. Sommigen nemen contact op met de Belastingdienst, veelal voor een procesvraag 
(wanneer ze aangifte moeten doen, wat er moet gebeuren). 

Knel- en verbeterpunten

• De uitvaartondernemer is inmiddels buiten beeld, vanaf dit 
punt heeft men veelal het gevoel er alleen voor te staan en zelf 
wijs te moeten worden in de wirwar van informatie. Hoewel 
bestaande checklists houvast geven, moet men alsnog zelf 
uitzoeken in welke volgorde/ chronologie iets moet gebeuren 
en wat daarvoor precies benodigd is aan informatie/ 
documenten.  

• Men verneemt geen bericht van pensioenuitvoerders en weet 
niet of men mogelijk recht heeft op dit pensioen. Daarnaast 
ontbreekt vaak een overzicht van pensioenuitvoerders. 
Inloggen op Mijnpensioenoverzicht is niet meer mogelijk 
vanwege het stopzetten van de DigiD. 

Positieve punten    

• Indien de administratie al goed op orde was gebracht voor het 
overlijden (door de overledene of door de Nabestaande) voelt 
dat vaak als een opluchting. ‘Mijn vader had alles heel precies 
opgeschreven in een boekje. Daar was ik echt heel blij mee.’ 
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“Er komt zo veel op je af, ik voelde me echt een beetje hopeloos. 
Een checklist was fijn geweest, het liefst met een soort 

nummering/ prioritering”
“Wij hadden geen idee waar mijn vader allemaal pensioen had 

opgebouwd. We zijn dus maar gewoon alle pensioenuitvoerders 
gaan bellen om te kijken of hij daar toevallig bekend was. Maar 

het was heel lastig, vaak mochten ze alsnog niks zeggen.”

“De erf- en schenkbelasting heb ik de notaris laten regelen. Ik wil 
geen fouten maken daarin, gezien de precaire situatie met de 

familie.”
“Het is niet duidelijk wat overheid doet en wat je zelf moet doen.

Er gebeuren dingen automatisch en andere dingen weer niet.
Daar zou ik wel meer over- en inzicht in willen hebben” 
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Fase 3 in detail
3. Overlijden doorgeven/ zaken stopzetten 

Algehele beleving
De beleving van deze fase is tweeledig. Enerzijds is men 
opgelucht, omdat gemerkt wordt dat de afhandeling 
soepeler verloopt dan gedacht er eigenlijk veel vanzelf in 
gang wordt gezet. Anderzijds ervaart men ook ‘gedoe’: 
men moet gevoelsmatig langs verschillende loketjes (met 
ieder een eigen werkwijze) en moet men zich steeds 
opnieuw identificeren. 

Stappen
1. Contact opnemen met diverse organisaties (zowel 

commerciële organisaties als overheidsorganisaties) 
om het overlijden door te geven en zaken stop te 
zetten. Belangrijk daarbinnen is vaak het opzeggen van 
de huur en het afhandelen van bankzaken.

2. Het eerste (indirecte) contact met de overheid betreft 
meestal de plaatselijke gemeente vanwege het 
doorgeven van het overlijden in de BRP 
(Basisregistratie Personen). Dit contact is vaak indirect: 
de uitvaartbegeleider geeft het overlijden dan door aan 
de gemeente en stuurt de akte van overlijden. 

Knel- en verbeterpunten

• De nabestaande heeft het gevoel langs veel ‘loketjes’ te moeten (soms binnen één 
organisatie) en ieder loket heeft vaak zijn eigen werkwijze. Sommigen geven aan een 
overkoepelende nabestaandendesk te missen.  

• Men moet zich bij veel organisaties en bij ieder telefoontje steeds weer identificeren als 
erfgenaam en een akte van overlijden en kopie paspoort toesturen. 

• Bij sommige overheidsinstanties heeft men last van een wat trage werkwijze. Vaak wordt het 
CAK genoemd als een trage organisatie met een ouderwetse werkwijze. Ook gemeenten 
worden soms traag genoemd. 

• In één enkel geval lukt het niet om overheidszaken, zoals de CAK en AOW, stop te zetten 
ondanks herhaaldelijk doorgeven van overlijden door de contactpersoon/ nabestaande. (NB. 
de precieze oorzaak hiervan kon niet achterhaald worden in het gesprek.) 

• Formulieren per post opsturen voelt onzeker/ onveilig, er is geen directe feedback. 

Positieve punten    

• Wat overheidszaken betreft merkt men in deze fase dat veel eigenlijk vanzelf al in gang 
wordt gezet en dat de afhandeling soepeler gaat dan gedacht. Problemen met stopzetten 
van zaken/ producten spelen zich vooral af bij commerciële organisaties. 

21



Fase 4 in detail
4. Reactief: afhandelen reacties / overige openstaande punten 

Algehele beleving
De afwikkeling verloopt vaak relatief 
soepel. De papieren werkwijze voelt wel 
ouderwets en soms onzekerder en 
maakt de aangifte lastig(er). 

Belangrijkste stap/ activiteit 
Afhandelen van alle reacties/ 
inkomende post, o.a. de berichtgeving 
van de overheid zoals weergegeven in 
het stimulusmateriaal (indien van 
toepassing). 

Knel- en verbeterpunten

• Men merkt dat de afhandeling na overlijden allemaal fysiek/ per post gaat. Met name de wat jongere/ digitaal 
vaardige doelgroep reageert hier verbaasd op. Desondanks komt men er (grotendeels) wel. Wel brengt een 
papieren afhandeling ook onzekerheid met zich mee: het is niet zeker of de geadresseerde de post goed 
ontvangt/ verwerkt, er is geen (directe) bevestiging van ontvangst. 

• De aangifte op papier/ het F-formulier vormt een groter obstakel/  wordt ervaren al een grotere klus. Zeker 
wanneer men jonger is en/of gewend aan de digitale werkwijze.

• Een brief van Toeslagen kan niet gecontroleerd worden omdat inzage in de historie bij MijnToeslagen niet meer 
mogelijk is vanwege het afsluiten/ niet beschikken over de DigiD. 

• In een enkel geval dient men een specifiek bedrag (n.a.v. aangifte IB) of een specifiek document (zoals een 
trouwboekje) aan te leveren dat niet (meer) voorhanden is of gevonden wordt. 

• Enkelen geven aan dat het proces te lang duurt, men moet dan bijvoorbeeld nog een tijd wachten met het doen 
van de IB-aangifte. Een jaar vindt men over het algemeen te lang. 

Positieve punten    

• De afhandeling van overheidszaken verloopt vaak soepeler dan gedacht.
• Vooral over het contact met de Belastingdienst is men positief verrast: men voelt zich adequaat geholpen door 

de nabestaandendesk en wordt bovendien empathisch te woord gestaan. 
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Quotes fase 4

“Waarom bestaat er geen portal waar je kan inloggen? Ik vertrouw 
de post eigenlijk niet meer in deze tijden, had het liever allemaal 

online geregeld.”

“De Belastingdienst had ik eigenlijk de minst hoge pet van op, 
maar die hebben me het beste geholpen. Ik werd ook teruggebeld 

door dezelfde persoon, dat vond ik heel fijn”  

“Ik moest me zo vaak weer opnieuw identificeren. Voor mijn 
gevoel heb ik wel 20x mijn paspoort en de akte van overlijden 

opgestuurd.”

“Achteraf gezien wordt er eigenlijk best veel in gang gezet 
en ging de afhandeling vrij soepel. Met commerciële 

organisaties heb ik veel meer problemen gehad.”
“De Belastingaangifte vond ik een behoorlijke kluif. Het was flink 
wat uitzoekwerk om alle benodigde gegevens te vinden hiervoor: 

waar ligt wat en waar kan ik ontbrekende zaken opvragen?”
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Bewindvoerders
Disclaimer: In dit onderzoek zijn in totaal 3 bewindvoerders geïnterviewd. Dit aantal is te laag voor (indicatieve) uitspraken over deze groep te formuleren. 
Hieronder wordt indruk gegeven van opmerkingen die relevant zijn voor deze rapportage. 

Machtigen na overlijden 
• De bewindvoerder geeft aan dat het bewind stopt na overlijden en dat zij officieel gezien enkel 

nog de taak hebben om een eindafrekening- en verantwoording op te maken. Daarbij gaat 
men na wie de erfgena(a)m(en) is/zijn en wie de contactpersoon is. Tevens wordt pro- of 
reactief aan alle instanties doorgegeven dat de persoon is overleden en de bewindvoering is 
gestopt. Eventueel wordt een nieuw contactpersoon doorgegeven. 

• Een enkele keer is er geen nieuw contactpersoon gevonden en ontvangt de bewindvoerder 
nog jarenlang post. 

• Voor bovenstaande (afrondende) activiteiten is geen machtiging nodig. Er is onder 
bewindvoerders dan ook geen behoefte aan een Nabestaandenmachtiging. 

Machtigen bij leven 
Bij leven is de behoefte aan een digitale machtiging (gelijkwaardig aan een DigiD) juist groot. Een 
DigiD is bijvoorbeeld nodig om zorgdeclaraties af te handelen, gegevens bij DUO in te zien of te 
wijzigen, of om een toeslag aan te vragen. En tevens te voorkomen dat een cliënt geld misloopt 
door trage papieren processen. Bewindvoerders kunnen echter niet uit de voeten met huidige 
vormen van machtigen: de aanvraag per ‘dienst’ is te moeilijk vanwege de doelgroep waarover zij 
bewind voeren en de bewindvoerder wil niets aan de eigen persoonlijke DigiD koppelen. Men 
geeft aan soms de DigiD van de cliënt (met een eenmalige mondelinge toestemming vooraf) te 
gebruiken, ondanks dat dit officieel niet mag. 

“De DigiD van cliënten mogen we eigenlijk niet gebruiken. 
Maar toch vragen we toch af en toe om dit te geven en 

krijgen we in overleg dus de inloggegevens. Maar we zijn 
niet formeel gemachtigd.”

“Soms blijven er aanmaningen binnenkomen voor de 
zorgtoeslag. Meestal hebben we dan al aangegeven dat die 
persoon is overleden en is er ook geen contactpersoon. Het 
enige wat we dan nog doen is archiveren, we ondernemen 

verder geen actie.”

“Het is ontzettend onhandig dat wij bij leven geen DigiD-
machtiging hebben: we kunnen niets aanvragen, niets 

inzien.  We moeten heel omslachtig te werk gaan en dat 
kost ons ontzettend veel tjjd!”
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Overheidsprofessionals 

Disclaimer: In dit onderzoek zijn in totaal 2 overheidsprofessionals gesproken (1 van de Belastingdienst en 1 van Logius). Dit aantal is te laag voor 
(indicatieve) uitspraken over deze doelgroep te formuleren. Hieronder wordt indruk gegeven van opmerkingen die relevant zijn voor deze rapportage. 

Medewerker Belastingdienst 

• De meeste vragen (circa 70-80%) gaan over het proces: 
wanneer iemand bericht ontvangt, iets moet doen, wanneer 
alles is afgehandeld, etc. De overige 20-30% gaat over wet- en 
regelgeving, bijvoorbeeld erfbelasting.

• Mijntoeslagen.nl krijgt een nieuwe betekenis; het zijn immers de 
toeslagen van de overledene die afgehandeld moeten worden 
en niet die van jezelf. Belangrijker nog is dat de nabestaande 
niet meer kan inloggen. 

• De Belastingdienst heeft onlangs - mede naar aanleiding van de 
vele procesvragen - het moment van de condoleancebrief 
vervroegd naar 3 weken. 

• Ook komen er veel vragen binnen over het afsluiten van de 
DigiD vanwege het moeten doen van de aangifte op papier: 
nabestaanden vinden dit lastig om te doen en kunnen eerdere 
aangiften niet inzien. Een (digitale) Nabestaandenmachtiging 
zou hiervoor een oplossingen kunnen zijn.    

Medewerker Logius

• Het aantal vragen van nabestaanden over het niet meer kunnen inloggen met DigiD 
valt mee. De medewerker benadrukt wel dat Logius niet over de inhoud gaat/ niet 
de organisatie is waar je zaken afhandelt, maar slechts het inlogmiddel/ de digitale 
sleutel faciliteert. Logius wijst de nabestaande dan ook door naar de betreffende 
‘dienstaanbieder’ waar men niet meer kan inloggen. Deze is verplicht om een goed 
alternatief voor DigiD te faciliteren. De Belastingdienst is een voorbeeld van een 
organisatie die dit goed heeft ingeregeld. 

• In theorie kan machtigen na overlijden simpelweg niet en moet dit bij leven goed 
geregeld worden, bijvoorbeeld via de notaris met een volmacht in een 
levenstestament. 

• Ook wordt er nagedacht over een universele machtiging (met 1 machtiging overal 
inloggen) die doorloopt na overlijden. 

• Het probleem dat bewindvoerders bij leven/ voor overlijden geen adequate vorm 
van machtigen of DigiD hebben van de cliënt is bekend, hierover ontvangt men veel 
klachten. 
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Bijlagen



Opzet 
Veldwerk
• Het onderzoek is uitgevoerd tussen 23 november en 1 december 2020 bij 

MARE in Amsterdam (via videobellen). 

Methode
• In totaal zijn er 17 individuele interviews van 60 minuten gevoerd; alle 17 

online via videobellen.
• Nabestaanden hebben ter voorbereiding een thuisopdracht gemaakt.

Doelgroepen

N=12 nabestaanden
• n=6 deden administratie van overledene voor overlijden 
• n=6 deden geen administratie van overledene voor overlijden

N=3 bewindvoerders

N=2 overheidsprofessionals
• 1 medewerker van Logius
• 1 medewerkers van de Belastingdienst

Selectiecriteria

Allen: 
• Beschikken over een laptop of desktop met camera en microfoon
• Hebben toegang tot (stabiel) internet 

Met een spreiding op: 
• Leeftijd
• Geslacht 
• Regio: Nederland

Stimulusmateriaal
• Huidig proces na overlijden voor nabestaanden

Projectteam
• Het onderzoek is uitgevoerd door Diane Steinhaus-Karelse (Insight & 

Strategy) en Marcella Harmsen (Senior Insight Expert). 
• Betrokkenen van Mens Centraal hebben online meegekeken. 
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Voorbereidende opdracht (1) 
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Voorbereidende opdracht (2) 
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Stimulusmateriaal 
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Quarter Plaza
Transformatorweg 74
1014 AK Amsterdam
t +31 (0)20-6705020
www.mare.amsterdam
www.anticipate.amsterdam

MARE werkt volgens 
ISO 20252:2019 & 
ISO 27001:2017


	Nabestaandenmachtiging 
	Achtergrond 
	Onderzoeksdoelstellingen
	Leeswijzer 
	Conclusies en aanbevelingen
	Conclusies (1)
	Conclusies (2)
	Conclusies (3)
	Aanbevelingen (1)
	Aanbevelingen (2)
	Resultaten: context �
	Context (1) 
	Context (2)
	Quotes context
	Omgang met Machtigen/ DigiD 
	Resultaten: klantreis�
	Globale klantreis van de Nabestaande
	Fase 1 in detail
	Fase 2 in detail
	Quotes fase 2
	Fase 3 in detail
	Fase 4 in detail
	Quotes fase 4
	Bewindvoerders
	Overheidsprofessionals 
	Slide Number 26
	Opzet 
	Voorbereidende opdracht (1) 
	Voorbereidende opdracht (2) 
	Stimulusmateriaal 
	Colofon



