Beste uitvaartondernemer,
Vanaf nu kunt u ook in de gemeente Deurne een overlijdensaangifte digitaal doen.
Wij willen graag 24/7 beschikbaar zijn en zo een betere en effectieve dienstverlening
op maat leveren. Snel en eenvoudig én wel zo gemakkelijk!
Hoe werkt het
• Op de website www.deurne.nl kiest u voor: ‘overlijden, aangifte’ . Hier kunt u
digitaal een overlijdensaangifte doen.
• Alleen complete aangiften worden in behandeling genomen.
Tijdens het invullen van de aangifte kun u documenten uploaden zoals de
overlijdensverklaring van de arts (A-verklaring). Een scan is voor ons voldoende.
• Een uittreksel van de overlijdensakte betaalt u direct online met i-DEAL.
• Wij sturen het verlof tot begraven of crematie en het uittreksel van overlijden per
mail naar u toe. De originelen sturen wij per post dezelfde dag na.
• Als er stukken ontbreken dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op zodat
u de ontbrekende gegevens kunt aanvullen.
Gebruik E-herkenning
U heeft e-Herkenning nodig (met SMS controle). Gebruikt u nog geen e-Herkenning?
Op de website www.eherkenning.nl staat hierover meer informatie.
De medewerker die namens een uitvaartondernemer de aangifte doet moet bij de
gemeente bekend zijn. Wilt u een medewerkers aanmelden? Stuur deze
contactgegevens naar info@deurne.nl:
- De naam en het KvK nummer van de uitvaartondernemer
- De naam en het BSN nummer van de persoon die de aangifte doet;
- Email en telefoonnummer van de aangever
De behandeling van uw aangifte
Als wij uw aangifte ontvangen op een werkdag vóór 12.00 uur, dan doen wij ons best
om de aangifte nog dezelfde werkdag te behandelen.
In geval van spoed? Stukken ophalen
Is de uitvaart al de volgende werkdag? Dan leggen wij het originele verlof en de
uittreksels voor u klaar in het gemeentehuis. U hoeft geen afspraak te maken voor
het ophalen van de stukken, u kunt binnenlopen zonder afspraak.
Doe op tijd de aangifte van overlijden
Wacht niet met de aangifte tot vlak voor de uitvaart. Zo voorkomt u problemen voor
u en nabestaanden. Houd ook rekening met de sluiting van het gemeentehuis tijdens
het weekend, zon- en feestdagen, en andere afwijkende openingstijden.

B-verklaring Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per maand inleveren
De B-verklaringen (doodsoorzaakverklaringen) stuurt u minstens één keer per
maand naar: gemeente Deurne, team Publiekszaken en Dienstverlening, Postbus 3,
5757 AA Deurne. U kunt de verklaringen ook persoonlijk afgeven in het
gemeentehuis.
Zorg er voor dat op de enveloppe de juiste gegevens zijn ingevuld:
- de gemeentecode van Deurne: 0762.
- het aktenummer van de akte van overlijden van de desbetreffende persoon. U
vindt het aktenummer in het uittreksel van de akte van overlijden.
Persoonlijk aangifte doen blijft mogelijk
Naast de mogelijkheid van digitale aangifte kunt u ook nog steeds persoonlijk naar
de gemeente gaan voor de aangifte van overlijden. Maar hiervoor eerst een afspraak
via onze website.
Digitale grafaanvraag binnenkort ook mogelijk
Naar verwachting kunt u in de toekomst ook direct een grafaanvraag online doen
voor een begraving op onze begraafplaats Jacobshof. Zodra deze dienst beschikbaar
is sturen wij u opnieuw bericht.
Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Publiekszaken en
Dienstverlening, telefoonnummer (0493) 387 711. U kunt ook een email sturen naar
info@deurne.nl.
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