
Verzoekschrift verwerping nalatenschap 

 

Vredegerechten arrondissement Limburg 

 
VERZOEKSCHRIFT VERWERPING NALATENSCHAP 

Art. 784/1 en 784 lid 3 oud BW en art. 499/7 § 2-5° oud BW) 

 

Verzoekende partij:   
Naam: ..........................................................    
Voornaam: ...................................................    
Rijksregisternr.: …………………………………………   
Adres: ..........................................................     
Gemeente: ..................................................     
Tel./GSM nr.: ...............................................     
die  optreedt in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van  : 
 
Naam: ..........................................................    
Voornaam: ...................................................    
Rijksregisternr.: …………………………………………   
Adres: ..........................................................     
Gemeente: ..................................................     
 
Hiertoe aangesteld bij beschikking van ……/…../……. van de vrederechter van het kanton …….. 
 (rolnummer …….B………..) 

De beschermde persoon heeft als vertrouwenspersoon : 
Naam: ..........................................................    
Voornaam: ...................................................    
Rijksregisternr.: …………………………………………   
Adres: ..........................................................     
Gemeente: ..................................................     
Tel./GSM nr.: ...............................................     
 

Hiertoe aangesteld bij beschikking van ……/…../……. van de vrederechter van het kanton …….. 
(rolnummer …….B………..) 

Verzoeker vraagt machtiging om namens de hoger vermelde beschermde persoon   
de nalatenschap te verwerpen conform artikel 784 lid 3 oud BW van wijlen de 
heer/mevrouw:  

Naam en voornaam:......................................................................................................................... 
Datum overlijden : ........................................................................................................................... 
Plaats overlijden : ............................................................................................................................ 
Laatst gekende woonplaats : ........................................................................................................... 
Familieband met de beschermde persoon : ............................................................................................. 
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Eventueel: naam en adres van de notaris : ...................................................................................... 

De vertrouwenspersoon kan zich aansluiten bij dit verzoek O JA  O NEEN (reden )……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De beschermde persoon is in staat om zijn mening te geven en sluit zich aan bij dit verzoek:  

O JA  O NEEN (reden ) 

………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ofwel 

De beschermde persoon is niet in staat zijn mening te geven. O 

Had de overledene schulden?  O JA  O NEEN 

Zo ja, welke schulden (+ voeg in de mate van het mogelijke bewijsstukken  bij): 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 

Verzoeker  verklaar op eer dat het netto-actief van de nalatenschap niet meer bedraagt 

dan 5.219,21 €:    O JA  O NEEN 

OM DEZE REDENEN, behage het de vrederechter,  

Verzoekende partij te machtigen om namens de beschermde persoon conform artikel 784 derde lid BW de 
nalatenschap te verwerpen van wijlen de heer/mevrouw: 

 Naam : ............................................................................................................................................ 
 Voornaam : ..................................................................................................................................... 
 Datum overlijden : ......................................................................................................................... 
 Plaats overlijden : .......................................................................................................................... 
 Laatst gekende woonplaats : ........................................................................................................... 
 

- Kosten als naar recht  

Handtekening + datum bewindvoerder      
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Verplichte bijlagen:  

- attest overlijden 
- overzicht actief van de nalatenschap 
- overzicht en bewijs van de schulden van de nalatenschap 
- attest laatste woonplaats van de overleden persoon 

 
Opgelet ! 
 
Dit verzoekschrift kan enkel gebruikt worden voor zover er bij de notaris een verklaring op eed zal worden 
afgelegd dat volgens kennis van de verzoeker het netto-actief van de nalatenschap niet groter is dan 5.000 
euro (geïndexeerd). Indien zulk een verklaring niet kan worden afgelegd moet het algemeen model gebruikt 
worden. 
 
Dit verzoekschrift moet neergelegd worden bij de vrederechter van de woonplaats waar de overleden 
persoon was ingeschreven in de bevolkingsregisters. 
Het gewone verzoekschrift moet neergelegd worden bij de vrederechter die het dossier bewind behandelt. 
 
Enkel dit verzoek is vrijgesteld van betaling van kosten zoals bijdrage fonds juridische tweedelijnsbijstand,   
recht op geschriften en bekendmakingskosten 


