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CONTROLEREN EN OPZOEKEN IN DE OVERLIJDENSAKTEN 
 

Ben je niet zeker van de schrijfwijze van een voornaam, familienaam, beroep of 
overlijdensdatum? Dan kan je gebruik maken van de overlijdensakten. Daar vind je de persoon 
in kwestie onder hetzelfde volgnummer terug als het volgnummer in het 
doodsoorzakenregister.  

De overlijdensakten zijn tot 1906 digitaal terug te vinden op de website van het Algemeen 
Rijksarchief, en tot 1919 op de website van Familysearch. Op beide websites moet je een 
account aanmaken alvorens je de gedigitaliseerde akten kan inkijken. Dat is gratis. We leggen 
hier uit hoe je de gewenste akte kan opzoeken.  

Overlijdensakten op de website van het Algemeen Rijksarchief 

De overlijdensakten zijn beschikbaar via de website van het Rijksarchief voor de periode 
van 1871 tot 1906. Om de ingescande aktes te doorzoeken moet je eerst een 
gebruikersaccount aanmaken. Daarna kan je aan de hand van het overlijdensjaar en het 
volgnummer de overlijdensakte opzoeken die correspondeert met de persoon in het 
doodsoorzakenregister. Dit volgnummer is identiek op de overlijdensakte en in het 
doodsoorzakenregister. 

https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-
A0511_112303_110914_DUT/node/c:1.c:3.c:0.c:14.#c:1.c:3.c:0.c:14. 

Wanneer je deze link opent, zie je de overzichtslijst van de akten van de burgerlijke stand 
('Beschrijving van de series en archiefbestanddelen'). Volg onderstaande stappen om de 
gewenste overlijdensakte te vinden:  

- Je klikt bij de lange lijst van plaatsen op "Antwerpen"; 
- Je gaat daar naar" Burgelijke Stand: Overlijdensakten"; 
- Je gaat bij de Antwerpse overlijdensakten naar de scans van het jaartal dat je wenst 

te doorzoeken. bv. 1884; 
- Je klikt op dat jaartal door op het icoon van het oogje aan de rechterkant te klikken; 
- Je gaat vervolgens naar het tabblad bovenaan ‘gedigitaliseerde 

archiefdocumenten’. Dan krijg je foto’s van dat ganse jaar op beeld; 
- Je klikt op een van de foto’s. De nummers van de overlijdensakten worden in de 

marge vermeld op de akte; 
- Vervolgens scrol je verder naar het nummer van de akte die je zoekt. Dat is 

hetzelfde als het volgnummer in het doodsoorzakenregister; 
- Onderaan rechts kan je sneller tussen de scans/pagina’s scrollen door lukraak een 

paginanummer in te geven. 
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Het is handig de overlijdensakten te laten open staan op een extra tabblad, zo kan je bij 
elke moeilijk leesbare naam vlot de schrijfwijze verifiëren. De doodsoorzaken staan 
uiteraard niet in de overlijdensakten, daarvoor kunnen jullie steeds terecht op het forum 
of in de hulpdocumenten.  

Overlijdensakten op de website van Familysearch  

Overlijdensakten kunnen ook opgezocht worden op de website van Familysearch. Hier staan 
de akten tot 1919. Ook hier heb je een account nodig om de beelden te consulteren.  

https://www.familysearch.org/search/catalog/130164?availability=Family%20History%20Lib
rary 

https://www.familysearch.org/search/catalog/1479551?availability=Family%20History%20Li
brary  

Via deze links kom je terecht op de pagina met alle Antwerpse overlijdensakten. Je kan de 
juiste akte als volgt terugvinden:  

- Scroll naar het jaar van keuze. Bijvoorbeeld “overlijdens 1848-1849”.  
- Klik op het icoontje van het fototoestel aan de rechterkant om de scans te zien te 

krijgen. 
- Je komt terecht op een overzichtspagina met alle scans van dit jaar 
- Selecteer een pagina en druk op het icoon van een bladzijde in de balk links (onder het 

plus en het min teken). Op die manier zoom je in naar de volledige pagina.  
- De nummers van de overlijdensakte worden in de marge vermeld 

- Vervolgens scrol je verder naar het nummer van de akte die je zoekt. Dat is 
hetzelfde als het volgnummer in het doodsoorzakenregister; 

- Bovenaan links kan je sneller tussen de scans/pagina’s scrollen door lukraak een 
paginanummer in te geven. 

Sommige overlijdensregisters zitten gebundeld (bijvoorbeeld 1848-1849). Let op dat je in 
het juiste jaar zoekt naar de gewenste overlijdensakte. De aktes zitten chronologisch 
geordend, dus eerst alle aktes van 1848 en vervolgens alle aktes van 1849.  

 

 


