VERZOEKSCHRIFT MACHTIGING VERWERPING NALATENSCHAP
Aan de vrederechter van het kanton ...............................................
Verzoekende partij, hierna vermeld (1)

vraagt in de hoedanigheid van ouder(s) van de hierna vermelde minderjarige(n) (2):

gemachtigd te worden om namens voornoemde minderjarige(n) de nalatenschap te
verwerpen van:
(naam & voornaam):
geboren te

op ……./……./……………

overleden te

op ……./……./……………

laatst wonende te
Toelichting bij het verzoek:
De overledene is de (3)

van de minderjarige(n).

Het is duidelijk dat de schulden van de nalatenschap veel hoger zijn dan de baten, zoals
blijkt uit de hierbij gevoegde documenten en informatie.

Datum: ……./……./…………..

Handtekening(en) van de ouder(s)

TOELICHTING:
Dit betreft een voorbeeld van ‘verzoekschrift’ in de veronderstelling dat dit ingediend wordt
door één of beide ouders van een minderjarige of verlengd minderjarige, die te Roeselare
of Hooglede gedomicilieerd zijn.
Indien beide ouders overleden zijn, wordt dit ingediend door de voogd.
De passage “in hoedanigheid van ouder”, luidt dan: “in zijn/haar hoedanigheid van voogd
over de (verlengd) minderjarige…”
Vul dit duidelijk leesbaar in, en verschaf zo nodig nadere toelichting op de plaats in het
verzoekschrift die hiervoor vrij blijft (boven de datum en handtekening).
In te vullen gegevens:
(*) Schrappen wat niet past
(1) gegevens van ouder(s) of voogd:
- familienaam en voornaam
- geboorteplaats en datum
- volledig adres
Het kan nuttig zijn uw telefoon of gsm nummer te vermelden, of uw mailadres.
(2) gegevens van (verlengd) minderjarige
(3) familierelatie van de overledene tegenover de (verlengd) minderjarige
Voeg hierbij volgende (verplichte) bijlagen:
− overlijdensakte
− documenten waaruit blijkt dat de nalatenschap deficitair ( schulden groter dan baten) is
Het te betalen rolrecht beloopt 27 euro (gratis indien voogdij, dus wanneer beide
ouders overleden zijn, en de voogd het verzoekschrift indient).
Betaal dit contant ter griffie wanneer u het verzoekschrift aanbiedt.
Bij die gelegenheid wordt de volledigheid van uw gegevens ook geverifieerd, wat
voor iedereen tijdverlies kan vermijden.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VERDER TE VOLGEN PROCEDURE
Dit is slechts de eerste stap van in totaal twee.
De tweede stap houdt in dat de ouder of voogd de ‘verklaring van verwerping van
nalatenschap’ (waarvoor de vrederechter slechts een ‘toelating’ geeft) effectief formuleert
ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de
nalatenschap is opengevallen (dus laatste woonplaats van overledene).
Bij deze tweede stap is volgende kost gemoeid: een zgn ‘opstelrecht’ van de griffie à 30
euro.
Om deze kost te beperken, kan overwogen worden dat alle betrokken familieleden
deze verklaring gezamenlijk uitvoeren ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg:
op die manier is dit slechts één maal verschuldigd, in plaats van per verklaring (van
andere kinderen en kleinkinderen bvb).
Maak in dat verband zo mogelijk de nodige afspraken in familieverband.

