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Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen 
 

 

GEZAMENLIJK VERZOEKSCHRIFT INZAKE VERWERPING VAN NALATENSCHAP 
(art. 784/1 OUD BW.) – zie instructienota voor bijkomende uitleg op pagina 4 

Rechtspleging betreffende bescherming van  
minderjarige en onbekwaam verklaarde personen. 

 
Aan de vrederechter van het kanton ……………………………………………………………………………………. 
-> Dit is de vrederechter van het kanton waar de overledene zijn laatste woonplaats had (art. 110 Oud BW). 

Verzoekende partij(en) 1: 
Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
Email: ……………………………………………………………………………………Tel./GSM: ..................................  
 

Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
Email: ……………………………………………………………………………………Tel./GSM: ..................................        
 

handelend in de hoedanigheid van vader/moeder/voogd/bewindvoerder(*) en wettelijk 
vertegenwoordiger over de goederen van:  
Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
 
Verzoekende partij(en) 2: 
Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
Email: ……………………………………………………………………………………Tel./GSM: ..................................  
 

Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
Email: ……………………………………………………………………………………Tel./GSM: ..................................        
 

handelend in de hoedanigheid van vader/moeder/voogd/bewindvoerder(*) en wettelijk 
vertegenwoordiger over de goederen van:  
Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
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Verzoekende partij(en) 3: 
Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
Email: ……………………………………………………………………………………Tel./GSM: ..................................  
 

Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
Email: ……………………………………………………………………………………Tel./GSM: ..................................        
 

handelend in de hoedanigheid van vader/moeder/voogd/bewindvoerder(*) en wettelijk 
vertegenwoordiger over de goederen van:  
Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
 
Verzoekende partij(en) 4: 
Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
Email: ……………………………………………………………………………………Tel./GSM: ..................................  
 

Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
Email: ……………………………………………………………………………………Tel./GSM: ..................................        
 

handelend in de hoedanigheid van vader/moeder/voogd/bewindvoerder(*) en wettelijk 
vertegenwoordiger over de goederen van:  
Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Rijksregisternummer:  ..................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Adres:  ..........................................................................................................................................  
 

 
Hierna genoemd verzoekende partijen 
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De verzoekende partijen laten kennen dat hierna genoemde persoon overleden is 
 

Voornaam en naam: ....................................................................................................................  
Geboorteplaats en datum:  ..........................................................................................................  
Burgerlijke staat (gelieve aan te duiden: gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend, gescheiden, 

alleenstaand) 
met:  .............................................................................................................................................  
Laatst gekende woonplaats:  .......................................................................................................  
…………..……..…..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Plaats en datum van overlijden: ……………………………………….……………………………………………........ 
(attest overlijden bijvoegen) 

Verwantschap met de minderjarige kind(eren) of onbekwaam verklaarde perso(o)n(en): 
Voornaam en naam minderjarig kind + verwantschap: 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
Voornaam en naam onbekwaam verklaarde persoon + verwantschap: 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

 
De verzoekende partijen stellen dat er in het belang van de minderjarige(n) en/of 
overeenkomstig artikel 492/1, §2, derde lid, 5°, Oud BW onbekwaam verklaarde 
perso(o)n(en) en op basis van de gegevens waarvan zij kennis hebben, redenen zijn om de 
nalatenschap van de voornoemde overledene te verwerpen.  
 
Op basis van de bijgevoegde documenten blijkt dat het netto actief van de nalatenschap niet 
meer bedraagt dan 5.000 euro (te indexeren overeenkomstig art. 784/1 Oud BW.), de 
nalatenschap een grote schuldenlast heeft en de baten onvoldoende zijn. De verzoekende 
partijen verklaren op eer dat deze gegevens waarheidsgetrouw worden voorgelegd. 
 
Desgevallend, indien van toepassing, verklaart de eerste/tweede/derde/vierde(*) 
verzoekende partij dat hij/zij al een verklaring hebben afgelegd bij een notaris over de 
verwerping van voornoemde nalatenschap of dat zij zinnens zijn de verklaring van verwerping 
te doen. 
 
Daarom vragen de verzoekende partijen machtiging te bekomen om in naam van de 
minderjarige(n) en of overeenkomstig artikel 492/1, §2, derde lid, 5°, Oud BW onbekwaam 
verklaarde perso(o)n(en) de verklaring te doen tot het verwerpen van de nalatenschap van 
de voornoemde overledene (artikelen 378, §1, 410, §1, 5° en 499/7, §2, 5° Oud BW) en 
verbinden verzoekende partijen zich ertoe, na ontvangst van de machtiging, deze verklaring 
daadwerkelijk te doen bij een notaris. 
 
Opgemaakt te ....................................... op  ................................................................................  
 
Handtekening van de verzoekende partijen/advocaat/notaris 
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Bij te voegen documenten 
- attest van overlijden; 
- documenten die aantonen dat het netto actief van de nalatenschap niet meer dan 

(een geïndexeerd bedrag) van 5.000 euro bedraagt; 
- documenten die aantonen dat de nalatenschap verlieslatend is; 
- eventueel al gedane verklaringen van verwerping van andere familieleden. 

 
 

 
INSTRUCTIENOTA 

 
 Het verzoek dient neergelegd conform het gevoegde modelverzoekschrift; 

 Het verzoek gaat uit van meer dan één wettelijke vertegenwoordiger die hun woon- of 

verblijfplaats hebben op een verschillend adres; 

 Het verzoek heeft betrekking op één of meerdere minderjarigen en/of personen die 

overeenkomstig artikel 492/1, §2, derde lid, 5°, Oud BW onbekwaam werden verklaard; 

 Het verzoek hoeft niet op álle erfgerechtigde minderjarigen of onbekwaam verklaarde 

personen te slaan. Ook diegene die in ondergeschikte graad of orde in aanmerking 

komen voor de nalatenschap, kunnen in het verzoek worden opgenomen, bv. wanneer 

hun ouders de nalatenschap zelf nog moeten verwerpen. 

 Het netto actief van de nalatenschap mag niet meer bedragen dan (een geïndexeerd 

bedrag) van 5.000,00 euro; 

 Het verzoek dient neergelegd te worden voor de vrederechter van de plaats waar de 

erfenis is opengevallen (art. 627, 1° Ger.W.) 

 De ondertekening van het verzoekschrift kan uitgevoerd worden door ofwel de 

verscheidene wettelijke vertegenwoordigers, ofwel door een advocaat, ofwel door een 

notaris; 

 Het verzoek dient voorzien te zijn van stavingstukken (alle correcte identiteitsgegevens, 

attest van overlijden, documenten die aantonen dat het netto actief van de 

nalatenschap niet meer dan (een geïndexeerd bedrag ) van 5.000 euro bedraagt, 

documenten die aantonen dat de nalatenschap verlieslatend is, eventueel al gedane 

verklaringen van verwerping van andere familieleden) op basis waarvan de 

vrederechter het verzoek zal onderzoeken (vgl. art. 1185 Ger.W.). 

 In het verzoekschrift kan geen verklaring op eer worden opgenomen.  Immers verwijst 

artikel 784 Oud BW. naar een verklaring welke door de notaris kosteloos (de verklaring 

bedoeld in het eerste lid) wordt verleden NA de machtiging; 

 De vrederechter kan alle dienstige inlichtingen inwinnen en eenieder horen die hij 

geschikt acht om hem in te lichten. 

 Indien meerdere gezamenlijke verzoeken worden ingediend, worden deze gezamenlijk 

behandeld in één beschikking. 

 Er is vrijstelling van rol- en expeditie rechten en vrijstelling voor de bijdrage aan het 

Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

 


