
Aangifte van nalatenschap

 De nalatenschap valt open. Er moet ALTIJD een aangifte ingediend worden binnen de 4 maanden na het 

overlijden van een Rijksinwoner in België.

JA

Is er een minderjarige of een andere beschermde erfgenaam?

Optie 1

Verzoekschrift te richten aan de Vrederechter om te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving 

of te verwerpen (een onbekwame kan nooit zuiver aanvaarden)  

Optie 2

Verklaring af te leggen bij notaris naar keuze.                                                                                                               
Elk kind krijgt in principe een gelijk deel van de erfenis in bloot eigendom.  
Het deel van een vooroverleden kind (een kind dat vroeger overlijdt dan de ouder), alsook van een kind dat 

de nalatenschap zou hebben verworpen, komt toe aan diens eventuele afstammelingen elk voor een gelijk 

deel. 

Optie 3

De notaris zal een akte van erfopvolging moeten opmaken om de bankrekeningen vrij te kunnen geven.

Optie 4

Een aangifte van nalatenschap dient opgemaakt te worden conform een opgelegd formulier. In principe 

in principe kan de erfgenaam dit zelf. Toch is het aangewezen om hiervoor beroep te doen op experten. Dit 

kan doch hoeft niet noodzakelijk een notaris te zijn.

NEE

JA JA, ZUIVER  
De erfgenamen ontvangen het actief maar ze dragen ook de schulden. Ze zullen dus zelf moeten 
opleggen als de schulden het actief overtreffen.

Aanvaarden de erfgenamen de nalatenschap?

Is er een huwelijkscontract, gift tussen echtgenoten, een testament of een 
handelingsonbekwame erfenaam?

JA Om de rekeningen te kunnen vrijgeven, zal een notaris naar keuze een akte erfopvolging 

moeten opmaken. 

Daarnaast moet een aangifte van nalatenschap ingediend worden volgens een opgelegd 



JA

formulier. In principe kan de erfgenaam dit zelf. Toch is het aangewezen om hiervoor 

beroep te doen op experten. Dit kan maar hoeft niet noodzakelijk een notaris te zijn.

Om de rekeningen te kunnen vrijgeven, kan door elk registratiekantoor kosteloos een 

attest van erfopvolging opgemaakt worden.

Daarnaast moet een aangifte van nalatenschap ingediend worden volgens een opgelegd 

formulier. In principe kan de erfgenaam dit zelf. Toch is het aangewezen om hiervoor 

beroep te doen op experten. Dit kan maar hoeft niet noodzakelijk een notaris te zijn.

NEE

JA, ONDER VOORRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING  
De erfgenamen zullen nooit meer schulden moeten betalen dan ze ‘ontvangen’ uit de nalatenschap.

Speciale procedure: verklaring af te leggen bij een notaris naar keuze. Dit is kosteloos als de netto 

nalatenschap kleiner of gelijk is aan 5.000 euro.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad en inventaris.

De notaris zal een akte van erfopvolging moeten opmaken om de rekeningen te kunnen vrij 

geven.

Een aangifte van nalatenschap dient opgemaakt te worden conform een opgelegd formulier. 

In principe kan de erfgenaam dit zelf. Toch is het aangewezen om hiervoor beroep te doen op 

experten. Dit kan maar hoeft niet noodzakelijk een notaris te zijn.

De nalatenschap wordt verworpen.NEE

Onze rubriek ‘Erfenis verdelen en aangifte nalatenschap’ op dela.be behelst algemene informatie.
In geen enkel opzicht geldt deze algemene informatie als een advies op maat m.b.t. individuele, concrete gevallen.
Voor dergelijke adviezen op maat kunt u terecht bij uw notaris, advocaat of juridisch adviseur.


