
1 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VAN 
ERFOPVOLGING1 

 
af te leveren in uitvoering van artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek 

 

 
De ondergetekende :  
 
M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
(vul aan met : naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres van de aanvrager(s)2 3, graad 
van verwantschap met de overledene, eventueel telefoonnummer en eventueel emailadres) 
 
  
- dient hierbij een aanvraag in op het Kantoor Rechtszekerheid        

 
(vul aan met de benaming van het Kantoor Rechtszekerheid waar u het formulier zal neerleggen)  
 
tot het bekomen van een ‘attest van erfopvolging’ voor de nalatenschap van :  

 
M.  
 
 
 
 
 
 
  

 
(vul aan met : naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres, plaats en datum van 
overlijden, in voorkomend geval de identiteit van de echtgenoot)2 

                                                 
1 De ondergetekende is op de hoogte van artikel 196 van het Strafwetboek inzake valsheid in authentieke en 
openbare geschriften, in handels of bankgeschriften en in private geschriften : 
"...Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften 
valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, 
- Hetzij door valse handtekeningen, 
- Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, 
- Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten 
in te voegen, 
- Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast 
te stellen." 
2 Het Kantoor Rechtszekerheid controleert de medegedeelde identiteitsgegevens van de overledene en de 

erfgenamen in authentieke bronnen (Nationaal Register/KSZ Register). Indien een overleden persoon of 
erfgenaam nog niet is opgenomen in het Nationaal Register of het KSZ Register, doet het Kantoor 
Rechtszekerheid het nodige om deze persoon te laten opnemen in het KSZ Register. De aflevering van het attest 
van erfopvolging kan in dergelijk geval evenwel enkele tijd vertraagd zijn. Het nummer van het Nationaal Register 
of het KSZ Register wordt tevens opgenomen in het in voorkomend geval af te leveren attest van erfopvolging.  
3 Minimum één der erfgenamen dient het aanvraagformulier aan te vullen en te ondertekenen als ‘aanvrager’ 

(‘erfgenaam-verzoeker’). 
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- verklaart op eer dat hij/zij verwant is met de overledene, 

 
- bevestigt dat bij zijn/haar weten er geen uiterste wilsbeschikking/testament is, 

 
- bevestigt dat bij zijn/haar weten er geen contractuele erfstelling/gifte tussen echtgenoten is,  
 
- bevestigt dat bij zijn/haar weten er geen huwelijkscontract is, 

 
- bevestigt dat bij zijn/haar weten er geen (juridisch) handelingsonbekwame erfopvolgers zijn,     

 
- wenst       exemplaar/exemplaren te  verkrijgen van het opgemaakte attest4,  

 
 

 
- verklaart op eer dat er volgende andere erfgenamen zijn:  5  

 
M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vul voor elke andere erfgenaam de volledige identiteit 2 aan in het invulvak : naam, voornamen, plaats 
en datum van geboorte, adres6 en indien gekend door de aanvrager de graad van verwantschap van 
de andere erfgenaam met de overledene)7 
 
 
Opgemaakt te       op        
         handtekening  
 
 

                                                 
4 In principe heeft elke erfgenaam één exemplaar nodig per financiële instelling waar de overledene tegoeden 

had. 
5 Ga met de cursor op dit vak staan, klik op de pijl en kies wat van toepassing is.   
6 Indien het adres van een erfgenaam niet gekend is door de aanvrager, wordt dit adres door de aanvrager 

omschreven met de woorden  ‘adres onbekend’. Indien het adres door het Kantoor Rechtszekerheid kan 
teruggevonden worden in de hierboven vermelde authentieke bronnen wordt dit teruggevonden adres 
opgenomen in het in voorkomend geval af te leveren attest van erfopvolging en dit conform de bepalingen van 
artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek. Indien het adres onbekend is dient de aanvrager minimaal naam, 
voornamen, plaats van geboorte, volledige datum van geboorte (dag, maand en jaar) en geslacht te 
vermelden.  
7 Opgelet : de langstlevende echtgenoot of de langstlevende wettelijk samenwonende dient in voorkomend geval 

ook nog opgenomen te worden als erfgenaam (tenzij deze persoon reeds de ondergetekende is). 
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Bijlage :  
 
In bijlage van dit aanvraagformulier bevindt zich de “Verklarende nota omtrent het attest van 
erfopvolging” 
 
 
Bij het ondertekende aanvraagformulier te voegen documenten :  
 
Bij de neerlegging op het Kantoor Rechtszekerheid van het ondertekende aanvraagformulier 
dienen steeds volgende documenten neergelegd te worden (zonder deze documenten kan het 
dossier niet opgestart worden op het Kantoor Rechtszekerheid) :  
 

- een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur  
 
 
Daarnaast dienen, indien beschikbaar, daarenboven de volgende stukken bezorgd te worden 
aan het Kantoor Rechtszekerheid bij deze neerlegging :  
 

- (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de 
bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de 
vermelding omtrent een huwelijkscontract)  

- als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven, een kopie van 
het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en 
(half)zussen 
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VERKLARENDE NOTA OMTRENT HET ATTEST VAN 
ERFOPVOLGING 

 

Blokkering van bankrekeningen en kluizen bij overlijden 
 
Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn 
rechtsopvolgers zijn, wordt die bankrekening of kluis door de financiële instelling (de zogenaamde 
"derde houder" van de tegoeden) geblokkeerd. 

 

Deblokkering van de rekeningen 
 
Er kan door de financiële instelling op bevrijdende wijze1 worden overgegaan tot de deblokkering van 
een bankrekening op vertoon van : 
 

• een attest of akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris, of 

• een (gratis) attest van erfopvolging, afgeleverd door het Kantoor Rechtszekerheid dat 
bevoegd is in bepaalde gevallen. 

 
Het Kantoor Rechtszekerheid is niet bevoegd in de gevallen waarin de erfenis van de 
overledene niet uitsluitend wordt vererfd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 718 
tot 755 van het Burgerlijk Wetboek, in geval van bestaan van onbekwame erfopvolgers of 
indien er sprake is van een uiterste wilsbeschikking, een contractuele erfstelling of een 
huwelijkscontract in hoofde van de overledene. 
 
De notaris en het Kantoor Rechtszekerheid kunnen elke aflevering van een akte of een attest 
van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand van de door de verzoekende 
belanghebbende voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, 
niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen. 

 
De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van het bedrag dat op 
alle rekeningen staat, tot een plafond van 5.000 euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om dringende 
uitgaven te doen, zonder dat een attest of akte van erfopvolging (zoals in principe vereist is) moet 
worden voorgelegd². 
 

Hoe een attest van erfopvolging aanvragen bij het Kantoor 
Rechtszekerheid? 
 
Er zijn voor de erfgenamen twee manieren om een attest van erfopvolging aan te vragen bij het 
Kantoor Rechtszekerheid : 

Eerste manier 
 
Eén (of meerdere) van de erfgenamen³ neemt (nemen) contact op met om het even welk Kantoor 
Rechtszekerheid. 
 

 
1Zoals bepaald door artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek. 
² Zoals bepaald door artikel 1240ter van het Burgerlijk Wetboek. 
³ Deze erfgenamen zijn dan de ‘aanvragers’ van het attest van erfopvolging. 
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Afhankelijk van de inlichtingen waarover de aanvrager(s) op dat moment beschikt (beschikken), krijgt 
(krijgen) deze van dat Kantoor Rechtszekerheid een aanvraagformulier dat: 
 

• niet vooringevuld is 

• gedeeltelijk vooringevuld is 

• volledig vooringevuld is 
 
Indien de aanvrager(s) het volledig vooringevuld aanvraagformulier wenst (wensen) te krijgen dient dit 
ter plaatse door de aanvrager(s) op het Kantoor Rechtszekerheid te worden ondertekend. 
 
De aanvrager(s) dienen dan het volgend document mee te nemen naar het Kantoor Rechtszekerheid: 
 

• een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur. 
 
Daarnaast is het aan te raden ook volgende documenten mee te nemen: 
 

• (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden  
met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een 
huwelijkscontract) 
 

• als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven een kopie van het (of               
de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen 

 
In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene 
voorkomen in het aanvraagformulier (minimum naam, voornamen, plaats en datum van geboorte van 
elke erfgenaam). 
 
De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en 
worden op eer gedaan. 

Tweede manier 

 
Een erfgenaam zoekt het ontwerp aanvraagformulier op de internetsite F.O.D. Financiën op 
(Particulieren > Gezin > Overlijden > Deblokkeren van bankrekeningen). 
 
Dit ontwerp aanvraagformulier kan daar teruggevonden worden in de drie landstalen. 
 
De erfgenaam gaat verder als volgt te werk : 
 

• hij bewaart dit document in de gewenste taal op zijn pc 

• vult het formulier aan en volgt de instructies op het aanvraagformulier 

• print het document, ondertekent het en dient het in op een Kantoor Rechtszekerheid samen 
met : 
 

o een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur 
o  in voorkomend geval (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in 

het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de 
afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract) 

o als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven in voorkomend 
geval een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en 
van zijn (half)broers en (half)zussen 

 
Dit document en de bijhorende stukken kunnen bij om het even welk Kantoor Rechtszekerheid 
aangeboden worden (per post of door een bezoek ter plaatse). 
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Om de procedure te versnellen, is het aangeraden het document onmiddellijk aan het bevoegde 
kantoor te bezorgen. De gegevens van dat bevoegde Kantoor Rechtszekerheid kunnen worden 
opgezocht via de “Kantorengids” (internetsite F.O.D. Financiën) 
 

Ontvankelijkheidsonderzoek 

 
Ongeacht de manier van aanvragen van het attest van erfopvolging (eerste manier of tweede manier) 
zal het Kantoor Rechtszekerheid nagaan of het dossier ontvankelijk is, of het dossier wel kan 
opgestart worden. 
 
Het kantoor gaat alleszins na of : 

• het aanvraagformulier volledig werd ingevuld en ondertekend door de aanvrager(s), 

• een origineel uittreksel uit de overlijdensakte werd ontvangen, 
 
 
Opgelet : zonder deze documenten kan het dossier niet opgestart worden op het Kantoor 
Rechtszekerheid. 
 
Uiteraard worden, indien beschikbaar, ook hogervermelde (kopies van) trouwboekjes voorgelegd. 

Bevoegdheidsonderzoek 

 
Na de ontvangst van het ondertekende, ontvankelijke aanvraagformulier, het origineel uittreksel van 
de akte van overlijden afgeleverd door het gemeentebestuur en de eventuele trouwboekjes, gaat het 
Kantoor Rechtszekerheid na of hij wel bevoegd is om het attest van erfopvolging af te leveren. 
 
Het kantoor raadpleegt daarbij zowel de documentatie beschikbaar op de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie als deze bij het Centraal Register van uiterste wilsbeschikkingen (CRT). 

Het Kantoor Rechtszekerheid is niet bevoegd 

 
Indien het Kantoor Rechtszekerheid vaststelt dat het niet bevoegd is om een attest van erfopvolging af 
te leveren wordt dit schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de aanvrager(s). De erfgenamen 
dienen dan een notaris van hun keuze te contacteren voor het opmaken van een notarieel attest van 
erfopvolging of een notariële akte van erfopvolging. 
 
Ook indien het kantoor weigert een attest van erfopvolging af te leveren omdat aan de hand van de 
door de aanvrager(s) voorgelegde stukken, de gedane verklaringen en de verrichte opzoekingen, niet 
met zekerheid de erfgenamen kunnen aangewezen worden, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd 
medegedeeld aan de aanvrager(s). 
 

Het Kantoor Rechtszekerheid is wel bevoegd – wettelijke verplichtingen 
tot onderzoek naar belasting en sociale schulden4 
 
Indien het Kantoor Rechtszekerheid vaststelt dat het wel bevoegd is om een attest van erfopvolging af 
te leveren voert deze een onderzoek uit naar belasting- en sociale schulden op naam van de 
overledene en de erfgenamen. 
 
De belasting- en sociale diensten beschikken dan over een wettelijke termijn van 12 werkdagen om 
kennis te geven aan het Kantoor Rechtszekerheid van schulden op naam van de overledene en/of de 
erfgenamen. 
 
____________________________ 
4 Verplichtingen opgelegd door de programmawetten van 29 maart en 22 juni 2012. 
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Termijn voor de aflevering van het attest van erfopvolging door het 
Kantoor Rechtszekerheid 

 
Het attest van erfopvolging wordt door het Kantoor Rechtszekerheid in principe afgeleverd ten 
vroegste na het verstrijken van de vermelde wettelijke wachttermijn van 12 werkdagen en 
uiterlijk vier weken na de ontvangst van het door de aanvrager ondertekende 
aanvraagformulier, en de andere gevraagde stukken. 
 
 

Aflevering van het “attest van erfopvolging” : er zijn verschillende types 
van attest 

 
Het Kantoor Rechtszekerheid levert een attest van erfopvolging af, vermeldende : 
 

• ofwel dat er geen kennis werd gegeven van belasting en/of sociale schulden noch op naam 
van de overledene noch op naam van de erfgenamen 

• ofwel dat er kennis werd gegeven van belasting en/of sociale schulden op naam van de 
overledene en/of de erfgenamen, doch dat alle schulden waarvan kennis werd gegeven 
werden betaald 

• ofwel dat kennis werd gegeven van belasting en/of sociale schulden op naam van de 
overledene en/of de erfgenamen, doch dat nog niet voor alle schulden waarvan kennis werd 
gegeven een betalingsbewijs werd voorgelegd. 

 

Attesttype 1 : Attest van erfopvolging vermeldende dat geen kennis werd 
gegeven van belasting en/of sociale schulden noch op naam van de 
overledene noch op naam van de erfgenamen – attest van erfopvolging 
zonder bijlagen 

 
Indien het Kantoor Rechtszekerheid geen dergelijke “kennisgevingen van schulden” heeft ontvangen 
binnen de wettelijke termijn van 12 werkdagen, noch op naam van de overledene noch op naam van 
de erfgenamen, neemt hij daarvan een vermelding op in het attest. 
 
Elk der erfgenamen ontvangt hetzelfde attest vermeldende het aandeel in de nalatenschap van elke 
erfgenaam (in volle eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik), in het aantal exemplaren zoals 
gevraagd door de aanvrager(s). 
 
Dit attest bevat geen bijlagen. 
 
De bankrekeningen kunnen dan in principe5  gedeblokkeerd worden na de voorlegging van dit attest. 
 
Elke erfgenaam biedt zich, teneinde de deblokkering te versnellen bij voorkeur in onderling overleg en 
samen met de eventuele andere erfgenamen, met dit attest aan bij de schuldenaar van de vrij te 
geven tegoeden van de overledene (de financiële instelling,…) Alle erfgenamen dienen dan bij die 
gelegenheid hun geschreven akkoord te geven voor wat betreft de vrijgave van de tegoeden door de 
schuldenaar van de vrij te geven tegoeden van de overledene (de financiële instelling,…) 
 
 
 
 
_____________________________ 
5 Opgelet : het attest ontslaat noch de buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenamen noch de derde houders 
van tegoeden die toekomen aan de erfgerechtigden, van de verplichtingen opgelegd door respectievelijk de artikelen 94 en 95 
van het Wetboek van successierechten. 
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Attesttype 2 : Attest van erfopvolging vermeldende dat kennis werd 
gegeven van belasting en/of sociale schulden op naam van de overledene 
en/of op naam van de erfgenamen doch dat alle schulden waarvan kennis 
werd gegeven zijn betaald – attest van erfopvolging zonder bijlagen 

 
Indien het Kantoor Rechtszekerheid wel dergelijke “kennisgevingen van schulden” heeft ontvangen op 
naam van de overledene en/of op naam van de erfgenamen binnen de wettelijke termijn van 12 
werkdagen, én indien voor elke kennisgeving het betalingsbewijs werd voorgelegd vòòr het afleveren 
van het attest van erfopvolging, vermeldt het in het attest dat alle schulden waarvan kennis werd 
gegeven zijn betaald6. 
 
Elk der erfgenamen ontvangt hetzelfde attest vermeldende het aandeel in de nalatenschap van elke 
erfgenaam (in volle eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik), in het aantal exemplaren zoals 
gevraagd door de aanvrager(s). 
 
Dit attest bevat ook geen bijlagen. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat bij “Attest van erfopvolging vermeldende 
dat geen kennis werd gegeven van belasting en/of sociale schulden noch op naam van de overledene 
noch op naam van de erfgenamen”. 

Attesttype 3 : Attest van erfopvolging vermeldende dat kennis werd 
gegeven van belasting en/of sociale schulden op naam van de overledene 
en/of op naam van de erfgenamen doch dat nog niet alle schulden waarvan 
kennis werd gegeven zijn betaald – attest van erfopvolging met bijlagen 
voor wie het aanbelangt – eventuele aanvullende attesten van erfopvolging 
zijn naderhand mogelijk 

 
Indien het Kantoor Rechtszekerheid wel dergelijke “kennisgevingen” heeft ontvangen, op naam van de 
overledene en/of op naam van de erfgenamen, binnen de wettelijke termijn van 12 werkdagen, én 
indien nog niet voor elke kennisgeving het betalingsbewijs werd voorgelegd vòòr het afleveren van het 
attest van erfopvolging, neemt hij op in het attest : 
 

• hoeveel “kennisgevingen” van schulden er zijn gebeurd op naam van de overledene, 

• indien er vòòr de aflevering van het attest al betalingen zijn gebeurd, hoeveel 
“betalingsbewijzen” er hem zijn voorgelegd van schulden waarvan kennis werd gegeven op 
naam van de overledene, 

• hoeveel “kennisgevingen” van schulden er zijn gebeurd op naam van elke erfgenaam, 

• indien er vòòr de aflevering van het attest al betalingen zijn gebeurd, hoeveel 
“betalingsbewijzen” er hem zijn voorgelegd van schulden waarvan kennis werd gegeven op 
naam van elke erfgenaam. 

 
Elk der erfgenamen ontvangt hetzelfde attest vermeldende het aandeel in de nalatenschap van elke 
erfgenaam (in volle eigendom, blote eigendom, vruchtgebruik), in het aantal exemplaren zoals 
gevraagd door de aanvrager(s). 
 
Daarenboven verkrijgt elke erfgenaam in bijlage van het attest : 
 

• afschriften van de eventuele kennisgevingen van schulden op naam van de overledene 
waarvoor nog geen betalingsbewijs werd voorgelegd, 

____________________________ 
6 Betalingsbewijzen van schulden waarvan kennis werd gegevens zullen in principe echter pas voorhanden zijn na de 
aflevering van het attest van erfopvolging door de ontvanger van het Kantoor Rechtszekerheid. Enkel volgend document kan als 
een geldig betalingsbewijs worden voorgelegd aan de ontvanger van het Kantoor Rechtszekerheid : een attest ondertekend 
door de schuldeiser vermeldende dat de volledige schuld waarvan kennis werd gegeven betaald is. 
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• afschriften van de eventuele kennisgevingen van schulden op naam van zichzelf waarvoor 
nog geen betalingsbewijs werd voorgelegd (met dien verstande dat geen enkele erfgenaam 
afschrift krijgt van de kennisgevingen op naam van een andere erfgenaam) 

 
 
Het aantal bijlagen dat elke erfgenaam bij elk exemplaar van het attest dient te ontvangen is 
opgenomen in het attest. Indien er kennisgevingen van schulden zijn op naam van de overledene 
waarvoor nog geen betalingsbewijs werd voorgelegd ontvangt elke erfgenaam dus een attest met 
bijlagen. Indien er geen kennisgevingen van schulden zijn op naam van de overledene maar wel op 
naam van één of meerdere erfgenamen en voor deze schulden werden nog geen betalingsbewijzen 
voorgelegd, ontvangt enkel de erfgenaam/ontvangen enkel de erfgenamen met nog niet betaalde 
schulden een attest met bijlagen. 
 
Elke erfgenaam biedt zich, teneinde de deblokkering te versnellen bij voorkeur in onderling overleg en 
samen met de eventuele andere erfgenamen, met dit attest met zijn bijlagen (afschriften van de 
kennisgevingen waarvoor nog geen betalingsbewijs werd voorgelegd) aan bij de schuldenaar van de 
vrij te geven tegoeden van de overledene (de financiële instelling,…) 
 
Indien na de aflevering van het attest door de ontvanger en vòòr de aanbieding van het attest aan de 
houder (financiële instelling) reeds of nog betalingen zijn gebeurd van bepaalde of alle van de 
schulden waarvan kennis werd gegeven, worden de betalingsbewijzen daarvan tevens voorgelegd 
aan de schuldenaar van de vrij te geven tegoeden (de financiële instelling,…) 
 
Daarnaast kan de schuldenaar van de tegoeden van de overledene (de financiële instelling,…) 
deze tegoeden, mits het bekomen van de toestemming van alle erfgenamen, aanwenden om de 
eventuele nog niet betaalde schulden van de overledene en/of erfgenamen waarvan kennis 
werd gegeven te betalen. 
 

 

Aanvullend attest waarbij al dan niet alle schulden waarvan kennis werd 
gegeven inmiddels zijn betaald 

 
Indien gewenst, kan voor het attesttype 3 mits door de aanvrager of één van de andere 
erfgenamen aan het Kantoor Rechtszekerheid de bijkomende betalingsbewijzen worden 
voorgelegd, een aanvullend attest worden afgeleverd, waarin het aantal van de vermelde 
‘betalingsbewijzen’ op naam van de overledene en/of de erfgenamen wordt verhoogd. 
 
Het aanvullende attest wordt dan tevens bezorgd aan alle erfgenamen met in voorkomend 
geval het gewijzigde aantal bijlagen voor de erfgenamen die het aanbelangt. 
 
Voor de aflevering van deze aanvullende attesten is er geen nieuw bevoegdheidsonderzoek 
nodig noch een nieuw onderzoek naar de belasting en sociale schulden. 
 
Er zijn opnieuw enkele types van aanvullende attesten : 
 

Aanvullend attesttype 1 : Aanvullend attest (bepaalde schulden waarvan 
kennis werd gegeven zijn inmiddels betaald maar nog niet alle) – aanvullend 
attest van erfopvolging met bijlagen voor wie het aanbelangt 

 
Indien nog niet alle schulden waarvan kennis werd gegeven zijn betaald, zal dit aanvullend 
attest vermelden dat ‘niet voor alle schulden waarvan kennis werd gegeven betalingsbewijzen 
werden voorgelegd’. 
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Evenwel, indien alle schulden waarvan kennis werd gegeven op naam van de overledene 
en/of een erfgenaam/bepaalde erfgenamen, alle werden betaald (maar nog niet voor alle 
partijen), vermeldt het attest bij die betrokken partij(en), dat de schulden waarvan kennis werd 
gegeven op naam van de overledene en/of op hun naam alle werden betaald. Het aanvullend 
attest bevat dan geen bijlagen voor de ene betrokken partij (die partij waarvoor alle 
betalingsbewijzen reeds werden voorgelegd) en wel bijlagen voor de andere betrokken partij 
(die partij waarvoor nog niet alle betalingsbewijzen werden voorgelegd). 
 
Meerdere opeenvolgende aanvullende attesten (waarbij telkens het aantal betalingsbewijzen 
wordt verhoogd) zijn mogelijk. 

 

Aanvullend attesttype 2 : Aanvullend attest (alle schulden waarvan kennis 
werd gegeven zijn inmiddels betaald) – aanvullend attest van erfopvolging 
zonder bijlagen 
 
Indien alle schulden waarvan kennis werd gegeven wel werden betaald, zal dit aanvullend 
attest vermelden dat ‘alle schulden waarvan kennis werd gegeven werden betaald’. 
 
Dit aanvullend attest bevat dan tevens geen bijlagen. 
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BELANGRIJKE OPMERKINGEN 

 

Documenten in verband met de vereffening van de nalatenschap kunnen 
NIET bekomen worden bij het Kantoor Rechtszekerheid 
 
Inderdaad kunnen andere bijkomende documenten betrekking hebbend op de vereffening van de 
nalatenschap gevraagd worden door de schuldenaar van de tegoeden (de financiële instelling,…) voor 
de vrijgave van die tegoeden. 
 
Het Kantoor Rechtszekerheid is echter in geen geval bevoegd om deze bijkomende documenten af te 
leveren. Het Kantoor Rechtszekerheid kan immers in geen geval tussenkomen in die 
vereffeningsprocedure van de nalatenschap. 
 

Bepaalde handelingen kunnen een stilzwijgende zuivere aanvaarding van 
de nalatenschap inhouden 

 
Elke erfgenaam heeft de keuze om de nalatenschap van de overledene zuiver te aanvaarden, te 
verwerpen of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
 
De gevolgen van de keuze zijn belangrijk. Wie zuiver aanvaardt dient in voorkomend geval ook met 
zijn eigen vermogen in te staan voor de schulden van de nalatenschap als die hoger zijn dan het actief 
van de nalatenschap. 
 
Bepaalde handelingen kunnen ook een stilzwijgende zuivere aanvaarding van de nalatenschap 
inhouden. 
 
Onder meer volgende handelingen kunnen beschouwd worden als een stilzwijgende zuivere 
aanvaarding : 
 

• het in bezit nemen van goederen van de overledene, meer specifiek het in bezit nemen van de 
tegoeden van een bankrekening van de overledene, 

• het betalen van niet dringende schulden van de nalatenschap. 
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MEER INLICHTINGEN 

 

Algemene inlichtingen over het attest van erfopvolging 

 
De burger kan deze en andere inlichtingen over het attest van erfopvolging vinden op de internetsite 
van de Federale Overheidsdienst Financiën > Particulieren > Gezin > Overlijden > Deblokkeren van 
bankrekeningen 
 

Algemene inlichtingen over nalatenschappen 

 
Meer inlichtingen over nalatenschappen in het algemeen kunnen gevonden worden op dezelfde 
internetsite van de Federale Overheidsdienst Financiën > Particulieren > Gezin > Overlijden 
 

Eenvoudige telefonische inlichtingen over het attest van erfopvolging of 
nalatenschappen 

 
Voor éénvoudige vragen over het attest van erfopvolging of nalatenschappen in het algemeen kan u 
telefonisch terecht bij het Contactcenter FOD Financiën 0257 257 57 (gewoon tarief). 
Als uw vraag een inzage in uw persoonlijk dossier vereist, neemt u best contact op met het lokale 
bevoegde Kantoor Rechtszekerheid. U kan de contactgegevens van dit kantoor ook krijgen bij het 
Contactcenter of door de richtlijnen te volgen opgenomen in de tekst “Deblokkeren van 
bankrekeningen” (Particulieren) terug te vinden op hogervermelde internetsite van de Federale 
Overheidsdienst Financiën. 
 

Technische inlichtingen omtrent de Programmawetten van 29 maart en 22 
juni 2012 

 
Meer technische inlichtingen en oplossingen verband houdende met de Programmawetten van 29 
maart en 22 juni 2012 kunnen door de geïnteresseerden worden gevonden op de internetsite van de 
Federale Overheidsdienst Financiën > Experten & Partners > kies “Banken” of “Notarissen” > 
Deblokkeren van bankrekeningen bij overlijden 
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