
VERZOEKSCHRIFT MACHTIGING AANVAARDING NALATENSCHAP ONDER 
VOORRECHT VAN BOEDELBESCHRIJVING 

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 
aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van:

(naam & voornaam):

geboren te     op  ……./……./……………

overleden te     op ……./……./……………

laatst wonende te

De overledene is de (3)      van de minderjarige(n).

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(s)”, luidt dan: “in zijn/haar hoedanigheid van 
voogd over de (verlengd) minderjarige…”

Vul dit duidelijk leesbaar in.

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) bijlage:
− overlijdensakte
− voorafgaandelijk opgestelde notariële boedelbeschrijving (zie toelichting bij stap 3 

hierna)

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 drie.

Een tweede stap houdt in dat de ouder of voogd de ‘verklaring van aanvaarding onder 
voorrecht van boedelbeschrijving’  (waarvoor de vrederechter slechts een ‘toelating’ geeft) 
effectief formuleert ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van te Kortrijk, Burg. 
Nolfstraat 1 a.
Bij deze tweede stap zijn twee reeksen kosten gemoeid:

- een zgn ‘opstelrecht’ van de griffie à 30 euro (mededeling FOD Financiën 
d.d. 01 09 2004 aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Gent);

- een provisie voor de kosten van publicatie van deze verklaring, in het 
Belgisch Staatsblad à 250 euro. De griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg zorgt immers voor het opsturen van de verklaring aan het Belgisch 
Staatsblad.

De normaliter (vanaf 1.09.2010 voorafgaandelijke - zie toelichting hierna) derde en laatste 
stap houdt in dat de boedelbeschrijving uitgevoerd wordt (een soort inventaris van alle 
activa en passiva van de nalatenschap). 
Dit betreft het sluitstuk van de wettelijke verplichting, en dient door een notaris uitgevoerd 
te worden. De kosten daarvan zijn wettelijk bepaald, en de notaris kan u daar concreet 
over inlichten.
De vrederechter kan daarvan geen vrijstelling verlenen, ook niet op verzoek van de notaris 
zelf, en het is dus nutteloos dergelijke vraag tot vervanging van een notariële inventaris 
door een ‘onderhandse’ inventaris voor te leggen.

Samengevat is de juridische verklaring daarvoor de volgende: 
Een ‘onderhandse’ boedelbeschrijving is niet ‘tegenstelbaar’ aan derden en kan om die 
reden nooit aangewend worden met het oog op een geldige aanvaarding van de 
nalatenschap onder voorecht van boedelbeschrijving (Senaeve e.a. ‘De hervorming van 
het voogdijrecht’, Intersentia 2002, p. 338, nr 758).
Bij gebreke van notariële inventaris verliest de minderjarige het voordeel van de 
aanvaarding onder voorbehoud, die tot doel heeft hem/.haar financieel te beschermen: de 
activa kunnen opgespoord worden, maar de passiva kunnen ‘onzichtbaar’ zijn, en slechts 
na verloop van tijd opduiken.
De uitzonderingsmogelijkheid van art. 1428, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is in dit 
verband niet in te roepen:

- dit betreft enkel de ontbinding van het wettelijk huwelijksstelsel;
- dus niet toepasselijk bij erfopvolging;
- het beperkt zich tot gemeenschappelijke goederen die daarenboven ‘van 

geringe waarde’ moeten zijn (Pintens e.a. ‘Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht’, Univ. Pers Leuven 2002, p. 220).

Kortom, als de wet een voogd of ouder verplicht de procedure van ‘aanvaarding onder 
voorrecht van boedelbeschrijving’ te volgen, dient deze volledig uitgevoerd, want anders 
wordt de wettelijke bescherming niet bekomen: de ouder of voogd die dit niet volledig 
naleeft, kan dus eventueel aansprakelijk gesteld worden voor het daardoor opduikende 
deficit.



Systematische nalatigheden en vertragingen in dat verband hebben met zich 
meegebracht dat vanaf 1.09.2010, geen machtigingen meer worden verleend, indien 
de notariële akte boedelbeschrijving niet meteen bij het verzoekschrift wordt 
gevoegd:
- op die manier is de vrederechter zeker dat de wettelijke bescherming sluitend wordt 

nageleefd;
- de machtiging tot aanvaarding kan beter afgewogen worden tegenover een eventuele 

verwerping van de nalatenschap;
- de machtiging betreft enkel de aanvaarding van de nalatenschap (onder dat specifiek 

beschermende voorrecht): voor het redigeren van de boedelbeschrijving is, is uiteraard 
geen machtiging nodig, en dus kan het voorleggen van de boedelbeschrijving bij het 
verzoekschrift, een zeer nuttig element betreffen, dat op die manier zekerheid biedt van 
naleving van de wet, in het belang van de (verlengd) minderjarige.

Laat u zo nodig professioneel begeleiden in dat verband door notaris en/of 
advocaat.


