
 

 

Opmaken akte nalatenschap 
 
Wat houdt beneficiair aanvaarden van een nalatenschap precies in? 
Bij beneficiair aanvaarden worden eventuele schulden betaald uit de opbrengst van de erfenis. De 
schulden vervallen als de opbrengst van de erfenis niet groot genoeg is. Mocht er nog geld overblijven 
nadat de schulden zijn betaald, dan gaat dat alsnog naar de erfgenamen.  
 
Hoe kan ik een nalatenschap aanvaarden? 
Een nalatenschap dient te worden aanvaard bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene 
laatst heeft gewoond. Voor het aanvaarden van een nalatenschap kan men bij de informatiebalie van de 
rechtbank een akte laten opstellen. Men dient zich hierbij te legitimeren en een originele overlijdensakte 
te overleggen. Meerdere erfgenamen kunnen middels éénzelfde akte een nalatenschap aanvaarden. De 
erfgenamen dienen hiertoe een machtiging in te vullen en te ondertekenen. Deze machtigingen zijn 
verkrijgbaar bij de informatiebalie.  
 
Bij aanvaarding van een nalatenschap door een minderjarige hoeft geen toestemming te worden 
verleend door een kantonrechter. Zij kunnen, samen met hun wettelijk vertegenwoordiger de 
nalatenschap aanvaarden.  
 
U kunt hier een blanco volmachtformulier downloaden en uitprinten. Het ingevulde en ondertekende 
volmachtformulier dient u - samen met een uittreksel uit het overlijdensregister en een kopie van een 
officieel identiteitsbewijs van de erfgenaam (paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs) - te sturen 
naar de informatiebalie. 
 
Wat kost het aanvaarden? 
Zie hiervoor het overzicht op rechtspraak.nl. De kosten kunt u betalen bij de informatiebalie.  
 
Wat houdt 'het verwerpen van een nalatenschap' precies in? 
Een nalatenschap is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achterlaat. 
Wanneer een erfgenaam besluit de erfenis niet te accepteren en er afstand van te doen, dan spreekt men 
van het verwerpen van een nalatenschap.  
 
Hoe kan ik een nalatenschap verwerpen? 
Een nalatenschap dient te worden verworpen bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene 
laatst heeft gewoond. Voor het verwerpen van een nalatenschap kan men in de eerste plaats terecht bij 
een notaris. Deze zal dan de benodigde gegevens en papieren aan de rechtbank doen toekomen, zodat 
een akte van verwerping kan worden opgesteld. Ook is het mogelijk om zonder tussenkomst van een 
notaris een nalatenschap te verwerpen. Men dient dan zelf naar de rechtbank te komen om een akte van 
verwerping op te laten stellen. Hierbij dient een overlijdensakte te worden voorgelegd en de 
verwerpende erfgenamen dienen zich te legitimeren. Ook dienen zij een machtiging in te vullen en te 
ondertekenen. Meerdere erfgenamen kunnen middels éénzelfde akte een nalatenschap verwerpen.  
 
Verwerping door minderjarigen en mensen die onder bewindvoering staan 
De voogd(es) over de minderjarigen en mensen die onder bewindvoering staan dienen vooraf eerst 
toestemming te vragen van de kantonrechter bij de rechtbank van hun woonplaats. De beschikking van 
deze toestemming moet bij de verwerping worden overlegd.  
 
 
 

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-bij-de-rechtbank.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat kost het verwerpen? 
Zie hiervoor het overzicht op rechtspraak.nl. De kosten kunt u betalen bij de informatiebalie.  

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-bij-de-rechtbank.aspx

