BIJLAGE 1
FORMULIER I
VERKLARING
Betreffende een beslISSING INZAKE erfopvolging
(Artikel 46, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede
betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 1)
1. lidstaat van herkomst 
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
2. Gerecht dat of bevoegde autoriteit die de verklaring afgeeft
2.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht of de autoriteit*: …………………………………………..
2.2. Adres
2.2.1. Straat en nummer/postbus*: ………………….………………………………………………………….
.……………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2. Plaats en postcode*: …….………………………………………………………………………………
2.3. Telefoon*: ……….……………………………………………………………………………….
2.4. Fax ……………………………………..……………………………………………………….
2.5. E-mail: ……………………………..………..………………………………………………………
2.6. Overige relevante informatie (te specificeren):.………………………….….……………………….
……………………………………………………………..……………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………….
3. Gerecht 2 dat de beslissing heeft gegeven (ALLEEN invullen indien afwijkend van de in afdeling 2
bedoelde autoriteit)
3.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht*: …………………………….……………………………….
3.2. Adres
3.2.1. Straat en nummer/postbus*: ………………………………………..………………………...………….
……………………………………………………………………………………………………......................
3.2.2. Plaats en postcode*:…………………….………………………….........................................................
3.3. Telefoon*: …….………………………………………………………………………………….
1

2

PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107.
Verplichte informatie.
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 omvat het begrip „gerecht” onder
bepaalde omstandigheden naast gerechtelijke autoriteiten ook andere autoriteiten en juridische
beroepsbeoefenaren met bevoegdheid in een erfrechtzaak, die rechterlijke functies vervullen of handelen
krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke autoriteit. De lijst van deze andere autoriteiten
en juridische beroepsbeoefenaren is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

3.4. Fax ………………………………..………………….................................................................
3.5. E-mail: ………………………………………………………………………………………………
4. Beslissing
4.1. Datum (dd/mm/jjjj) van de beslissing*: ………….….…………………………………….………………
4.2. Referentienummer van de beslissing*: ……………….……………………………………………………
4.3. Partijen bij de beslissing 3
4.3.1. Partij A
4.3.1.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ..…………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………….
4.3.1.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en
plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ……………………………..
4.3.1.3. Identificatienummer 4
4.3.1.3.1. Identiteitsnummer: ……………………………………..……………………………………………
4.3.1.3.2. Socialezekerheidsnummer: ………………….…….…………………………………………….
4.3.1.3.3. Registratienummer: ……………………..……………...…………………………………………..
4.3.1.3.4. Overige (te specificeren): …………………………….…………………………………………
4.3.1.4. Adres
4.3.1.4.1. Straat en nummer/postbus: ……………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4.3.1.4.2. Plaats en postcode: ………………………………………….………………………………………
4.3.1.4.3. Land
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………...………………………………………..
4.3.1.5. E-mail: …………………………………………………………………….…………………….
4.3.1.6. Rol in de procedure*
4.3.1.6.1. □ Eiser
4.3.1.6.2. □ Verweerder
4.3.1.6.3. □ Anders (te weten): …………………………………….………………………………

4.3.1.7. Hoedanigheid in de erfopvolging (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)*
3.
4.

Voeg een aanvullend blad bij indien de beslissing meer dan twee partijen betreft.
Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer.

4.3.1.7.1. □ Erfgenaam
4.3.1.7.2. □ Legataris
4.3.1.7.3. □ Executeur/testamentuitvoerder
4.3.1.7.4. □ Beheerder
4.3.1.7.5. □ Anders (te weten): ……………..………………………………………………………..
4.3.2. Partij B
4.3.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ……………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………
4.3.2.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en
plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ……………………………….
4.3.2.3. Identificatienummer4
4.3.2.3.1. Identiteitsnummer: ………………………………………………………………………………......
4.3.2.3.2. Socialezekerheidsnummer: …………………….…….…………………………………………….
4.3.2.3.3. Registratienummer: ………………………………..……………………………………………….
4.3.2.3.4. Overige (te specificeren): ……………………………………..…………………………………..
4.3.2.4. Adres
4.3.2.4.1. Straat en nummer/postbus: ………………………..………………………………………………...
………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4.3.2.4.2. Plaats en postcode: ……………………………………………………………………………..…...
4.3.2.4.3. Land
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………..……………………………………….
4.3.2.5. E-mail: ……………………………………………………………………………………………
4.3.2.6. Rol in de procedure*
4.3.2.6.1. □ Eiser
4.3.2.6.2. □ Verweerder
4.3.2.6.3. □ Anders (te weten): ……………..………………………………………………………..
4.3.2.7. Hoedanigheid in de erfopvolging (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)*
4.3.2.7.1. □ Erfgenaam
4.3.2.7.2. □ Legataris
4.3.2.7.3. □ Executeur/testamentuitvoerder
4.3.2.7.4. □ Beheerder
4.3.2.7.5. □ Anders (te weten): ……………………………………………………………..………
4.4. Werd de beslissing bij verstek gegeven?*
4.4.1. □ Ja (vermeld de datum (dd/mm/jjjj) waarop het stuk dat de procedure heeft ingeleid of een

gelijkwaardig document aan de betrokkene is betekend): ……………………..………………………
4.4.2. □ Nee
4.5. Is de inschrijving in een openbaar register aangevraagd?
4.5.1. □ Ja
4.5.2. □ Nee
4.6. Indien in punt 4.5.1. JA is aangekruist; tegen de beslissing kan geen gewoon rechtsmiddel meer worden
aangewend, waaronder beroep bij de Hoge Raad of het Hof van Cassatie
4.6.1. □ Ja
4.6.2. □ Nee
5. Uitvoerbaarheid van de beslissing
5.1. Wordt er om een verklaring verzocht met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing in een
andere lidstaat?*
5.1.1.  Ja
5.1.2.  Nee
5.1.3.  Weet niet
5.2. Indien in punt 5.1.1. JA is aangekruist, is de beslissing uitvoerbaar in de lidstaat van herkomst zonder
dat aan bijkomende voorwaarden moet worden voldaan?*
5.2.1.  Ja (gelieve de uitvoerbare verplichting(en) te specificeren): ………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
5.2.2.  Ja, maar slechts voor een of meer delen van de beslissing (gelieve de uitvoerbare verplichting(en) te
specificeren):
………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.2.3. De verplichting(en) is (zijn) afdwingbaar tegen de volgende perso(o)n(en):
5.2.3.1.  Partij A
5.2.3.2.  Partij B
5.2.3.3.  Anders (te weten): ……………………………………………………………………….

6. Rente
6.1. Wordt er om terugvordering van rente verzocht?*
6.1.1. □ Ja
6.1.2. □ Nee
6.2. Indien in punt 6.1.1. JA is aangekruist*
6.2.1. Rente
6.2.1.1.  Niet gespecificeerd in de beslissing
6.2.1.2.  Ja, als volgt gespecificeerd in de beslissing
6.2.1.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ……………………………………. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
tot en met: ….……………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 5
6.2.1.2.2.  Totaalbedrag: ……………………………………………………………………………….
6.2.1.2.3.  Methode voor de berekening van de rente
6.2.1.2.3.1. □ Percentage: …..… %
6.2.1.2.3.2. □ Percentage: …........%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van
de nationale centrale bank:……………)
van kracht op:…………………...........................(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
6.2.2. Wettelijke rente, te berekenen overeenkomstig (gelieve de toepasselijke wetgeving te preciseren):
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
6.2.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ………………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
tot en met: ………………………………………………..(datum (dd/mm/jjjj) of
gebeurtenis)5
6.2.2.2. Methode voor de berekening van de rente
6.2.2.2.1.□ Percentage: …...%
6.2.2.2.2.□ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de
nationale centrale bank: ………………...)
van kracht op: …………………..............................................(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
6.2.2.2.2.1. □ Eerste dag van het betreffende semester waarin de schuldenaar laattijdig is
6.2.2.2.2.2. □ Andere gebeurtenis (te specificeren): …….........................................................................
6.2.3. Kapitalisatie van rente (te specificeren): …………………………………………………………….
……………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5.

Voeg het aantal perioden toe indien er sprake is van meerdere perioden.

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

6.2.4. Valuta
 Euro (EUR)  Lev (BGN)
 Tsjechische kroon (CZK)  Kuna (HRK)
 Forint (HUF)  Zloty (PLN)
 Roemeense leu (RON)  Zweedse kroon (SEK)
 Andere valuta (te specificeren (ISO-code)): …………………………..
7. Kosten of uitgaven
7.1. Welke partijen hebben gehele of gedeeltelijke rechtsbijstand ontvangen?
7.1.1.  Partij A
7.1.2.  Partij B
7.1.3.  Andere partij (te specificeren): ……………………………………………………………………
7.2. Welke partijen kwamen in aanmerking voor vrijstelling van kosten of uitgaven?
7.2.1.  Partij A
7.2.2.  Partij B
7.2.3.  Andere partij (te specificeren): ……………………………………………………………………
7.3. Wordt er om terugvordering van kosten of uitgaven verzocht?*
7.3.1.  Ja 6
7.3.2.  Nee
7.4. Indien in punt 7.3.1. JA is aangekruist, welke persoon of personen tegen wie tenuitvoerlegging van de
beslissing wordt gevraagd werd/werden in de kosten of uitgaven veroordeeld?*
7.4.1.  Partij A
7.4.2.  Partij B
7.4.3.  Andere partij (te specificeren): ………………………………………………………………….
7.4.4.  Indien meerdere personen de kosten of uitgaven moeten dragen, kan het hele bedrag van een van
hen worden ingevorderd?
7.4.4.1.  Ja
7.4.4.2.  Nee
7.5. Indien in punt 7.3.1. JA is aangekruist, zijn de kosten of uitgaven waarvoor terugvordering wordt
gevraagd, als volgt (indien de kosten of uitgaven van meerdere personen kunnen worden teruggevorderd,
vermeld dan de uitsplitsing per persoon)*
7.5.1.  De kosten of uitgaven zijn in de beslissing bepaald op een totaal bedrag (vermeld het
bedrag):……………………………………………………………………………………………………..
7.5.2.  De kosten of uitgaven zijn in de beslissing bepaald op een percentage van de totale kosten (vermeld
het percentage van het totaal): ………%.

6.

Dit punt heeft ook betrekking op situaties waarin de kosten of uitgaven in een afzonderlijke beslissing worden
toegewezen.

7.5.3.  Aansprakelijkheid voor de kosten of uitgaven is vastgesteld in de beslissing en de exacte bedragen
zijn als volgt:
7.5.3.1.  Gerechtskosten: ………………………………………..……………………………………………
7.5.3.2.  Vergoedingen voor advocaten: …………………………………………………………………….
7.5.3.3.  Kosten voor de betekening van documenten: ………………………………………………………
7.5.3.4.  Overige (te specificeren): ………………………………………………………………………...
7.5.4.  Andere kosten of uitgaven (te specificeren): ……………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
7.6. Indien in punt 7.3.1. JA is aangekruist*
7.6.1. Rente op kosten of uitgaven
7.6.1.1. □ Niet gespecificeerd in de beslissing
7.6.1.2. □ Ja, als volgt gespecificeerd in de beslissing
7.6.1.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ……………………………………. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
tot en met: …………………………………….. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)5
7.6.1.2.2.  Totaalbedrag: …………………………………………………………………………………
7.6.1.2.3.  Methode voor de berekening van de rente
7.6.1.2.3.1. □ Percentage: …...%
7.6.1.2.3.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van
de nationale centrale bank:………………)
van kracht op:……………………… (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)

7.6.2. Wettelijke rente, te berekenen overeenkomstig (gelieve de toepasselijke wetgeving te preciseren):
………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
7.6.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ........................................................... (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
tot en met: .............................................................. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)5
7.6.2.2. Methode voor de berekening van de rente
7.6.2.2.1. □ Percentage: ….. %
7.6.2.2.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de
nationale centrale bank: ………………...)
van kracht op: …………………………… (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)

7.6.3. Kapitalisatie van rente (te specificeren): ……………………………..…………………………..
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………….
7.6.4. Valuta
Euro (EUR)

Lev (BGN)

Tsjechische kroon (CZK) Kuna (HRK)
Forint (HUF) Zloty (PLN)
Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK)
Andere valuta (te specificeren (ISO-code)): …………………………..

Indien aanvullende bladen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden*…………….……….
Gedaan te*: ………………………………. op*: ……………………………………………. (dd/mm/jjjj)
Handtekening en/of stempel van het gerecht dat of de bevoegde autoriteit die de verklaring afgeeft*:
……………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

BIJLAGE 2
FORMULIER II
VERKLARING
BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE INZAKE ERFOPVOLGING
(Artikel 59, lid 1, en artikel 60, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van
erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 1)
1. lidstaat van herkomst 
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
2. Autoriteit die de authentieke akte heeft verleden en de verklaring afgeeft
2.1. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit*: ……………………………………………………………
2.2. Adres
2.2.1. Straat en nummer/postbus*: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2. Plaats en postcode*: …………………………………………………………………………………….
2.3. Telefoon*: ………………………………………………………………………………………..
2.4. Fax ……………………………………………………………………………………………...
2.5. E-mail: ………………………………………………………………………………………………
2.6. Overige relevante informatie (te specificeren): ………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………….

3. Authentieke akte
3.1. Datum (dd/mm/jjjj) waarop de authentieke akte werd verleden*: …………………………………
3.2. Referentienummer van de authentieke akte: ………………………………………………………….
3.3. Datum (dd/mm/jjjj) waarop de authentieke akte werd
3.3.1. geregistreerd in het register van de lidstaat van herkomst………………………………………….OF
3.3.2. neergelegd in het register van de lidstaat van herkomst …………………………………………….
(3.3.1 of 3.3.2 ALLEEN invullen indien afwijkend van de in punt 3.1 vermelde datum en indien de datum
van registratie/neerlegging in het register de rechtsgevolgen van de akte bepaalt)
3.3.3. Referentienummer in het register: ……………………………………………………………………….
3.4. Partijen bij de authentieke akte 2
3.4.1. Partij A
3.4.1.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: …………………………………….
1


2.
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Verplichte informatie.
Voeg een aanvullend blad bij indien de authentieke akte meer dan twee partijen betreft.

………………………………………………………………………………………………………………….
3.4.1.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en
plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ………………………………
3.4.1.3. Identificatienummer 3
3.4.1.3.1. Identiteitsnummer: …………………………………………………………………………………..
3.4.1.3.2. Socialezekerheidsnummer: ………………………………………………………………………..
3.4.1.3.3. Registratienummer: …………………………………………………………………………………..
3.4.1.3.4. Overige (te specificeren): …………………………………………………………………………
3.4.1.4. Adres
3.4.1.4.1. Straat en nummer/postbus: ……………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.4.1.4.2. Plaats en postcode: ………………………………………………………………………………….
3.4.1.4.3. Land
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………………….
3.4.1.5. Hoedanigheid van partij A (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)*
3.4.1.5.1.  Erfgenaam
3.4.1.5.2.  Legataris
3.4.1.5.3.  Executeur/testamentuitvoerder
3.4.1.5.4.  Beheerder
3.4.1.5.5.  Erflater
3.4.1.5.6.  Anders (te weten): ……………………………………………………………………
3.4.2. Partij B
3.4.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3.4.2.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en
plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ………………………………..
3.4.2.3. Identificatienummer3
3.4.2.3.1. Identiteitsnummer: ………………………………………………………………………………….
3.4.2.3.2. Socialezekerheidsnummer: ……………………………………………………………………….
3.4.2.3.3. Registratienummer: ………………………………………………………………………………..
3.4.2.3.4. Overige (te specificeren): …………………………………………………………………………
3.4.2.4. Adres
3.4.2.4.1. Straat en nummer/postbus: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.4.2.4.2. Plaats en postcode: ………………………………………………………………………………….
3.4.2.4.3. Land
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………………….
3.

Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer.

3.4.2.5. Hoedanigheid van partij B (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)*
3.4.2.5.1.  Erfgenaam
3.4.2.5.2.  Legataris
3.4.2.5.3.  Executeur/testamentuitvoerder
3.4.2.5.4.  Beheerder
3.4.2.5.5.  Erflater
3.4.2.5.6.  Anders (te weten): ……………………………………………………………………

4. Aanvaarding van de authentieke akte (artikel 59 van Verordening (EU) nr. 650/2012)
4.1. Wordt er om aanvaarding van de authentieke akte verzocht?*
4.1.1.  Ja
4.1.2.  Nee
4.2. Authenticiteit van de akte (*indien in punt 4.1.1. JA is aangekruist)
4.2.1.  Volgens het recht van de lidstaat van herkomst heeft de authentieke akte specifieke bewijskracht in
vergelijking met andere schriftelijke documenten*.
4.2.1.1. De specifieke bewijskracht betreft de volgende elementen:*
4.2.1.1.1.  de datum waarop de authentieke akte werd verleden
4.2.1.1.2.  de plaats waar de authentieke akte werd verleden
4.2.1.1.3.  de oorsprong van de handtekeningen van de bij de authentieke akte betrokken partijen
4.2.1.1.4.  de inhoud van de verklaringen van de partijen
4.2.1.1.5.  de feiten waarvan de autoriteit verklaart dat ze in haar aanwezigheid zijn geverifieerd
4.2.1.1.6.  de handelingen die de autoriteit verklaart te hebben uitgevoerd
4.2.1.1.7.  overige (te specificeren): ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4.2.2. Volgens het recht van de lidstaat van herkomst verliest de authentieke akte haar specifieke
bewijskracht op grond van (kruis aan indien van toepassing):
4.2.2.1.  een gerechtelijke beslissing gegeven in
4.2.2.1.1.  een gewone gerechtelijke procedure
4.2.2.1.2.  een bijzondere gerechtelijke procedure die hiervoor bij wet is ingesteld (vermeld de naam en/of
de betreffende wetgeving): ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
4.2.2.2.  anders (te weten): …………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………………………
4.2.3.  Voor zover bekend bij de autoriteit is de echtheid van de authentieke akte in de lidstaat van
herkomst niet betwist*.
4.3. In de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen (*indien in punt 4.1.1.
JA is aangekruist)
4.3.1. Voor zover bekend bij de autoriteit*:
4.3.1.1.  wordt de authentieke akte niet betwist wat betreft de vastgelegde rechtshandelingen en/of

rechtsbetrekkingen
4.3.1.2.  wordt de authentieke akte betwist wat betreft de vastgelegde rechtshandelingen en/of
rechtsbetrekkingen op specifieke punten waarop deze verklaring geen betrekking heeft (te specificeren):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
4.3.2.  Overige relevante informatie (te specificeren): …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. Overige informatie
5.1. Is de authentieke akte in de lidstaat van herkomst een geldig document voor de inschrijving van een
recht op onroerende of roerende goederen in de registers van die lidstaat 4?
5.1.1.  Ja (te specificeren): ……………………………………………………………………………….
…………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
5.1.2.  Nee

6. Uitvoerbaarheid van de authentieke akte (artikel 60 van Verordening (EU) nr. 650/2012)
6.1. Wordt om tenuitvoerlegging van de authentieke akte verzocht?*
6.1.1.  Ja
6.1.2.  Nee
6.2. Indien in punt 6.1.1. JA is aangekruist, is de authentieke akte uitvoerbaar in de lidstaat van herkomst
zonder dat aan bijkomende voorwaarden moet worden voldaan?*
6.2.1.  Ja (gelieve de uitvoerbare verplichting(en) te specificeren): ………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.2.2.  Ja, maar slechts voor een of meer delen van de authentieke akte (gelieve de uitvoerbare
verplichting(en) te specificeren):
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.2.3.  De verplichting(en) is (zijn) afdwingbaar tegen de volgende perso(o)n(en):*
6.2.3.1.  Partij A
4.

De inschrijving van een recht op onroerende of roerende goederen in een register is onderworpen aan het recht
van de lidstaat waar het register wordt gehouden.

6.2.3.2.  Partij B
6.2.3.3.  Anders (te weten): ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7. Rente
7.1. Wordt er om terugvordering van rente verzocht?*
7.1.1.  Ja
7.1.2.  Nee
7.2. Indien in punt 7.1.1. JA is aangekruist*
7.2.1. Rente
7.2.1.1.  Niet gespecificeerd in de authentieke akte
7.2.1.2.  Ja, als volgt gespecificeerd in de authentieke akte
7.2.1.2.1. Rente verschuldigd vanaf: …………………………………..…(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
tot en met: ………………………………...(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 5
7.2.1.2.2.  Totaalbedrag: ………………………………………………………………………………..
7.2.1.2.3.  Methode voor de berekening van de rente
7.2.1.2.3.1. □ Percentage: ….….%
7.2.1.2.3.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de
nationale centrale bank: ………………...)
van kracht op: …………………………….. (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
7.2.2. Wettelijke rente, te berekenen overeenkomstig (gelieve de toepasselijke wetgeving te preciseren):
………..…………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.2.2.1. Rente verschuldigd vanaf: ……………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
tot en met: ……………………………... (datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)5
7.2.2.2. Methode voor de berekening van de rente
7.2.2.2.1. □ Percentage: ……%
7.2.2.2.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de
nationale centrale bank: ……………….)
van kracht op: ……………………...(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)

7.2.3. Kapitalisatie van rente (te specificeren): ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5.

Voeg het aantal noodzakelijke perioden toe indien er sprake is van meerdere perioden.

7.2.4. Valuta
Euro (EUR) Lev (BGN)
Tsjechische kroon (CZK) Kuna (HRK)
Forint (HUF) Zloty (PLN)
Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK)
Andere valuta (te specificeren (ISO-code)): …………………………..

Indien aanvullende bladen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden*: …………………….
Gedaan te*: …………………………………………op*: …………………………………....(dd/mm/jjjj)
Handtekening en/of stempel van de autoriteit die de verklaring afgeeft*: ……………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..

BIJLAGE 3
FORMULIER III
VERKLARING
BETREFFENDE EEN GERECHTELIJKE SCHIKKING INZAKE ERFOPVOLGING
(Artikel 61, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de
aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede
betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 1)
1. lidstaat van herkomst 
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
2. Gerecht dat de schikking heeft goedgekeurd of waarvoor de schikking is gesloten en dat de
verklaring afgeeft
2.1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht 2*: ……………………………………………………………
2.2. Adres
2.2.1. Straat en nummer/postbus*: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2. Plaats en postcode*: …………………………………………………………………………………….
2.3. Telefoon*: ………………………………………………………………………………………..
2.4. Fax ………………………………………………………………………………………………..
2.5. E-mail: ………………………………………………………………………………………………..
2.6. Overige relevante informatie (te specificeren): ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Gerechtelijke schikking
3.1. Datum (dd/mm/jjjj) van de gerechtelijke schikking*: …………………………………………………….
3.2. Referentienummer van de gerechtelijke schikking*: …………………………………………………….
3.3. Partijen bij de gerechtelijke schikking 3
3.3.1. Partij A
1

2

3.
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Verplichte informatie.
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 omvat het begrip „gerecht” onder
bepaalde omstandigheden naast gerechtelijke autoriteiten ook andere autoriteiten en juridische
beroepsbeoefenaren met bevoegdheid in een erfrechtzaak, die rechterlijke functies vervullen of handelen
krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke autoriteit. De lijst van deze andere autoriteiten
en juridische beroepsbeoefenaren is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Voeg een aanvullend blad bij indien de gerechtelijke schikking meer dan twee partijen betreft.

3.3.1.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.3.1.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en
plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ……………………………….
3.3.1.3. Identificatienummer 4
3.3.1.3.1. Identiteitsnummer: …………………………………………………………………………………
3.3.1.3.2. Socialezekerheidsnummer: ……………………………………………………………………….
3.3.1.3.3. Registratienummer: ……………………………………………………………………………….
3.3.1.3.4. Overige (te specificeren): ………………………………………………………………………..
3.3.1.4. Adres
3.3.1.4.1. Straat en nummer/postbus: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.3.1.4.2. Plaats en postcode: ………………………………………………………………………………...
3.3.1.4.3. Land:
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ……………………………………………………………
3.3.1.5. E-mail: …………………………………………….……………………………………………
3.3.1.6. Rol in de procedure*
3.3.1.6.1.  Eiser
3.3.1.6.2.  Verweerder
3.3.1.6.3.  Anders (te weten): ……………………………………………..………………………
3.3.1.7. Hoedanigheid in de erfopvolging (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)*
3.3.1.7.1.  Erfgenaam
3.3.1.7.2.  Legataris
3.3.1.7.3.  Executeur/testamentuitvoerder
3.3.1.7.4.  Beheerder
3.3.1.7.5.  Anders (te weten): …………………………………………………………………….
3.3.2. Partij B
3.3.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………

3.3.2.2. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en
plaats van registratie en benaming van het register/de registrerende autoriteit: ………………………………
3.3.2.3. Identificatienummer
3.3.2.3.1. Identiteitsnummer: …………………………………………………………………………………...
3.3.2.3.2. Socialezekerheidsnummer: ………………………………………………………………………

4.

Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer.

3.3.2.3.3. Registratienummer: …………………………………………………………………………………
3.3.2.3.4. Anders (te weten): ………………………………………………………………………..
3.3.2.4. Adres
3.3.2.4.1. Straat en nummer/postbus: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3.3.2.4.2. Plaats en postcode: ………………………………………………………………………………...
3.3.2.4.3. Land
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ……………………………………………………………
3.3.2.5. E-mail: ………………………………………………………………………………………….
3.3.2.6. Rol in de procedure*
3.3.2.6.1.  Eiser
3.3.2.6.2.  Verweerder
3.3.2.6.3.  Anders (te weten): ……………………………………………………………………
3.3.2.7. Hoedanigheid in de erfopvolging (kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan)*
3.3.2.7.1.  Erfgenaam
3.3.2.7.2.  Legataris
3.3.2.7.3.  Executeur/testamentuitvoerder
3.3.2.7.4.  Beheerder
3.3.2.7.5.  Anders (te weten): ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………………
4. Uitvoerbaarheid van de gerechtelijke schikking
4.1. Is de gerechtelijke schikking uitvoerbaar in de lidstaat van herkomst zonder dat aan bijkomende
voorwaarden moet worden voldaan?*
4.1.1.  Ja (gelieve de uitvoerbare verplichting(en) te specificeren): …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.1.2.  Ja, maar slechts voor een of meer delen van de gerechtelijke schikking (gelieve de uitvoerbare
verplichting(en) te specificeren):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.2. De verplichting is afdwingbaar tegen de volgende perso(o)n(en)*
4.2.1.  Partij A
4.2.2.  Partij B
4.2.3.  Anders (te weten): …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………

5. Rente
5.1. Wordt er om terugvordering van rente verzocht?*
5.1.1.  Ja
5.1.2.  Nee
5.2. Indien in punt 5.1.1. JA is aangekruist*
5.2.1. Rente
5.2.1.1.  Niet gespecificeerd in de gerechtelijke schikking
5.2.1.2.  Ja, als volgt gespecificeerd in de gerechtelijke schikking:
5.2.1.2.1. Rente verschuldigd vanaf:……………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
tot en met:……………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)5
5.2.1.2.2.  Totaalbedrag: ……………………………………………………………………………….
5.2.1.2.3.  Methode voor de berekening van de rente
5.2.1.2.3.1. □ Percentage: ….. %
5.2.1.2.3.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van
de nationale centrale bank:………………...)
van kracht op: ....………………………………………...(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)

5.2.2. Wettelijke rente, te berekenen overeenkomstig (gelieve de toepasselijke wetgeving te preciseren):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.2.2.1. Rente verschuldigd vanaf:………………………………………(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)
tot en met:…………………………………..............(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis) 5
5.2.2.2. Methode voor de berekening van de rente
5.2.2.2.1. □ Percentage: ….…%
5.2.2.2.2. □ Percentage: …....%, vergeleken met het referentiepercentage (ECB/referentiepercentage van de
nationale centrale bank:………………...)
van kracht op: …………………………………………...(datum (dd/mm/jjjj) of gebeurtenis)

5.2.3. Kapitalisatie van rente (te specificeren): …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.2.4. Valuta
Euro (EUR) Lev (BGN)
Tsjechische kroon (CZK) Kuna (HRK)
Forint (HUF) Zloty (PLN)
Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK)
Andere valuta (te specificeren (ISO-code)): …………………………..

5.

Voeg het aantal noodzakelijke perioden toe indien er sprake is van meerdere perioden.

Indien aanvullende bladen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden*: ………….………..
Gedaan te*: ……………………………… op*: ……………………………………………....(dd/mm/jjjj)
Handtekening en/of stempel van de autoriteit die de verklaring afgeeft*: ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

BIJLAGE 4
FORMULIER IV
AANVRAAG VAN EEN EUROPESE ERFRECHTVERKLARING
(Artikel 65 van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de
aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede
betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring 1)

MEDEDELING AAN DE AANVRAGER
Dit niet-verplichte formulier kan u helpen bij het verzamelen van de informatie
die vereist is voor de afgifte van een Europese erfrechtverklaring. In de bijlagen
kunt u voor specifieke situaties aanvullende relevante informatie verstrekken.
Controleer vooraf welke informatie voor de afgifte van de verklaring relevant is.
Bijlagen bij het aanvraagformulier 2
 Bijlage I - Gegevens over het gerecht dat of de andere bevoegde autoriteit die de erfopvolging als zodanig
behandelt of heeft behandeld (VERPLICHT indien afwijkend van de in afdeling 2 van het aanvraagformulier
vermelde autoriteit)
 Bijlage II - Gegevens over de aanvrager(s) (VERPLICHT indien de aanvrager(s) (een)
rechtsperso(o)n(en) is (zijn))
 Bijlage III - Gegevens over de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager(s) (VERPLICHT indien de
aanvrager(s) wordt (worden) vertegenwoordigd)
 Bijlage IV - Gegevens over de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner van de erflater
(VERPLICHT indien de erflater een (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner had)
 Bijlage V - Gegevens over mogelijke rechthebbenden (VERPLICHT indien afwijkend van de aanvrager
of de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner)
 Er is geen bijlage bijgevoegd
1. lidstaat van de autoriteit waarbij de aanvraag wordt ingediend3*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden

1.
2.
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Kruis aan wat van toepassing is.

2. Autoriteit waarbij de aanvraag is ingediend4
2.1. Naam*: …………………..……………………………………………………………………………….
2.2. Adres
2.2.1. Straat en nummer/postbus*: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2.2. Plaats en postcode*: …………………………………………………………………………………….
2.3. Overige relevante informatie (te specificeren): ………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................
3. Gegevens over de aanvrager (natuurlijke persoon 5)
3.1. Naam en voornaam of voornamen*: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
3.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 3.1.): ……………………………………………………
3.3. Geslacht*
3.3.1. □ M
3.3.2. □ V
3.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj)*: ………………………………………………………………….
3.5. Burgerlijke staat
3.5.1. □ Ongehuwd
3.5.2. □ Gehuwd
3.5.3. □ Geregistreerd partner
3.5.4. □ Gescheiden
3.5.5. □ Weduwnaar/weduwe
3.5.6. □ Anders (te weten): …………………………………………………………………………
3.6. Nationaliteit*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …………………………………………………………….
3.7. Identificatienummer 6: …...………………………………………………………………………………


3.
4.
5.

Verplichte informatie.
Dit moet de lidstaat zijn waarvan de gerechten bevoegd zijn overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 650/2012.
Indien een andere autoriteit de erfopvolging als zodanig behandelt of heeft behandeld, vul dan bijlage I
in en voeg deze bij.
Vul voor rechtspersonen bijlage II in en voeg deze bij.
Indien er meerdere aanvragers zijn, voeg dan een aanvullend blad bij.

Vul voor vertegenwoordigers bijlage III in en voeg deze bij.

3.7.1 Nationaal identiteitsnummer: ……………………………………………………………………………
3.7.2. Socialezekerheidsnummer: ……………………………………………………………………………
3.7.3. Belastingnummer: ………………………………………………………………………………………
3.7.4. Anders (te weten): …………………………………………………………………………….
3.8. Adres
3.8.1. Straat en nummer/postbus*: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3.8.2. Plaats en postcode*: ……………………………………………………………………………………
3.8.3. Land*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ……………………………………………………………
3.9. Telefoon: …………………………………………………………………………………………
3.10. Fax ………………………………………………………………………………………………
3.11. E-mail: …………………………………………………………………..........................................
3.12. Verwantschap met de erflater*:
□ Zoon □ Dochter □ Vader □ Moeder □ Kleinzoon □ Kleindochter □ Grootvader □ Grootmoeder
□ Echtgeno(o)t(e) 7 □ Geregistreerd partner7 □ De facto partner8, 9 □ Broer □ Zus
□ Neef (oomzegger/tantezegger) □ Nicht (oomzegger/tantezegger) □ Oom □ Tante □ Neef/nicht
□ Anders (te weten): ……………………………… ………………………
4. Het beoogde doel van de erfrechtverklaring9
4.1.  Erfgenaam
De erfrechtverklaring is nodig om in een andere lidstaat te worden gebruikt om de hoedanigheid en/of de
rechten als erfgenaam aan te tonen (te specificeren): ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
4.2.  Legataris
De erfrechtverklaring is nodig om in een andere lidstaat te worden gebruikt om de hoedanigheid en/of de
rechten als rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris aan te tonen (te specificeren): ………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.
7.
8.

9.

Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer.
Vul bijlage IV in en voeg deze bij.
Het begrip de facto partner omvat de juridische instituten van samenwoning die in sommige lidstaten
bestaan, zoals „sambo” (Zweden) of „avopuoliso” (Finland).
Kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan.

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................................................
......................………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………..
4.3.  Bevoegdheden voor de uitvoering van het testament
De erfrechtverklaring is nodig om in een andere lidstaat te worden gebruikt voor de uitoefening van de
bevoegdheden betreffende de uitvoering van het testament (specificeer de bevoegdheden en, in voorkomend
geval, op welk goed of welke goederen zij betrekking hebben): ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………........................................................................................……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….........................................................
.................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….…
4.4.  Bevoegdheden voor het beheer van de nalatenschap
De erfrechtverklaring is nodig om in een andere lidstaat te worden gebruikt voor de uitoefening van de
bevoegdheden betreffende het beheer van de nalatenschap (specificeer de bevoegdheden en, in voorkomend
geval, op welk goed of welke goederen zij betrekking hebben): .......................................................…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................................................
........................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................................
....................................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Gegevens over de erflater
5.1. Naam en voornaam of voornamen*: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….................
5.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 5.1.): ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.3. Geslacht*
5.3.1. □ M
5.3.2. □ V
5.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*: …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5.5. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van overlijden (plaats/land (ISO-code))*: …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
5.6. Burgerlijke staat op het tijdstip van overlijden 1*
5.6.1. □ Ongehuwd
5.6.2. □ Gehuwd
5.6.3. □ Geregistreerd partner
5.6.4. □ Gescheiden
5.6.5. □ Weduwnaar/weduwe
5.6.6. □ Anders (te weten): …………………………………………………………………………..
5.7. Nationaliteit*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): …..………………………………………………………
5.8. Identificatienummer6
5.8.1 Nationaal identiteitsnummer: …………………………………………………………………………
5.8.2. Nummer geboorteakte: ………………………………………………………………………………..
5.8.3. Nummer overlijdensakte: ……………………………………………………………………………….
5.8.4. Socialezekerheidsnummer:.…………………………………………...................................................
5.8.5. Belastingnummer: ……..…………………………………………………………………………………
5.8.6. Anders (te weten): …………………………………………………………………………….
5.9. Adres op het tijdstip van overlijden 11
5.9.1. Straat en nummer/postbus*: …..……………………………………………………………………….
1
2

Indien de erflater gehuwd was of een relatievorm had waaraan gevolgen worden verbonden die
vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk, vul dan bijlage IV in en voeg deze bij.
Indien de erflater op het tijdstip van overlijden meerdere verblijfadressen had, vermeld dan het meest
relevante.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.9.2. Plaats en postcode*: ……………………………………………………………………………………
5.9.3. Land*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ………………..…………………………………………..

6. Aanvullende informatie
6.1. Grondslag waarop u zich beroept om als rechthebbende aanspraak te maken op de nalatenschap **
6.1.1.  Ik ben een rechthebbende volgens de uiterste wilsbeschikking
6.1.2.  Ik ben een rechthebbende volgens de wet
6.2. Grondslag op grond waarvan u uw recht laat gelden om het testament van de erflater uit te voeren ***
6.2.1.  Ik ben in de uiterste wilsbeschikking als executeur/testamentuitvoerder aangewezen
6.2.2.  Ik ben door een gerecht tot executeur/testamentuitvoerder benoemd
6.2.3.  Anders (te weten):……………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.3. Grondslag op grond waarvan u uw recht laat gelden om de nalatenschap van de erflater te beheren***
6.3.1.  Ik ben de beheerder volgens de uiterste wilsbeschikking
6.3.2.  Ik ben door een gerecht tot beheerder benoemd
6.3.3.  Ik ben als beheerder aangewezen in een buitengerechtelijke schikking tussen de rechthebbenden
6.3.4.  Ik heb volgens de wet de bevoegdheid om de nalatenschap te beheren
6.4. Heeft de erflater ten minste één uiterste wilsbeschikking opgesteld?*
6.4.1.  Ja
6.4.2.  Nee
6.4.3.  Weet niet
6.5. Heeft de erflater bepaald welk recht op de erfopvolging van toepassing moet zijn (rechtskeuze)?*
6.5.1.  Ja
6.5.2.  Nee
6.5.3.  Weet niet
6.6. Was de erflater op het tijdstip van overlijden gemeenschappelijk eigenaar met een andere persoon dan
zijn/haar in bijlage IV vermelde (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner van een of meer
goederen die deel uitmaken van de nalatenschap?*
6.6.1.  Ja (vermeld de gegevens over de betrokken persoon of personen en specificeer het goed of de
goederen): ………………………..………………………..………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
**
***

Verplichte informatie indien het doel van de erfrechtverklaring is om erfrechten te staven.
Verplichte informatie indien het doel van de erfrechtverklaring is om bevoegdheden om het testament
uit te voeren of de nalatenschap te beheren, te staven.

….……………………………………………………………………………………………………………….
.…….……………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………….
6.6.2.  Nee
6.6.3.  Weet niet
6.7. Zijn er (andere) mogelijke rechthebbenden?*
6.7.1.  Ja 12
6.7.2.  Nee
6.7.3.  Weet niet
6.8. Heeft een van de rechthebbenden de nalatenschap uitdrukkelijk aanvaard?*
6.8.1.  Ja (te specificeren): ……………………………………………………………………………..
……….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.8.2.  Nee
6.8.3.  Weet niet
6.9. Heeft een van de rechthebbenden de nalatenschap uitdrukkelijk verworpen?*
6.9.1.  Ja (te specificeren): ……………………………………………………………………………….
……….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6.9.2.  Nee
6.9.3.  Weet niet
6.10. Overige informatie die u met het oog op de afgifte van de erfrechtverklaring dienstig acht (naast de
informatie in afdeling 4 van het aanvraagformulier of in de bijlagen):
…………………………………………………………………………………………………………………
….........................................................................................……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Bij het aanvraagformulier gevoegde documenten
De aanvrager moet alle relevante bewijsstukken betreffende de in dit formulier opgenomen informatie
verstrekken. Daarom wordt u verzocht om - indien mogelijk en voor zover de in afdeling 2 vermelde
autoriteit hierover nog niet beschikt - het origineel of een kopie van het document die voldoet aan de
vereisten voor vaststelling van de echtheid ervan, bij te voegen.
 Overlijdensakte of akte van vermoedelijk overlijden

1

Vul voor rechthebbenden die geen aanvrager of (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner
zijn bijlage V in en voeg deze bij.

 Gerechtelijke beslissing
 Forumkeuzeovereenkomst
 Testament of gemeenschappelijk testament 13: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 Verklaring uit het testamentenregister
 Erfovereenkomst13: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
 Verklaring betreffende de rechtskeuze13: …………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
 Huwelijksovereenkomst of overeenkomst betreffende een relatievorm waaraan gevolgen worden
verbonden die vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk13:
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….
 Verklaring betreffende de aanvaarding van de nalatenschap
 Verklaring betreffende de verwerping van de nalatenschap
 Document betreffende de aanwijzing van een beheerder
 Document betreffende de boedelbeschrijving van de nalatenschap
 Document betreffende de verdeling van de nalatenschap
 Volmacht
 Overige (te specificeren): ……………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....................
............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………....................
Indien aanvullende bladen en bijlagen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden*: ………
Totaal aantal bij dit aanvraagformulier gevoegde documenten*: …………………………………………
Gedaan te*: …………………………………..... op* …………………..………………………(dd/mm/jjjj)
Handtekening*: ………………………………………………………………………………………………..
Ik verklaar dat de elementen die ik in deze verklaring wil staven, bij mijn beste weten, niet het
voorwerp uitmaken van een geschil.
Gedaan te*:.………………………………….... op* …………………..………………………(dd/mm/jjjj)
Handtekening*: ………………………………………………………………………………………………

1

Indien noch het origineel noch een kopie is bijgevoegd, vermeld dan waar het origineel zich bevindt.

FORMULIER IV - BIJLAGE I
Gerecht dat of andere bevoegde autoriteit die de erfopvolging
als zodanig behandelt of heeft behandeld
(ALLEEN invullen indien afwijkend van afdeling 2 van het aanvraagformulier)

1. Benaming en hoedanigheid van het gerecht of de bevoegde autoriteit*:
……..……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2. Adres
2.1. Straat en nummer/postbus*:
……………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2.2. Plaats en postcode*:
…………..…………………………………………………………………………
2.3. Land*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
………………………………………………………….
3. Telefoon*: …………..………………………………………………………………………………
4. Fax …………………………………………………………………………………………………
5. E-mail:
…….……………………………………………………………………………………………
6. Referentienummer van de zaak:
…………..……..…………………………………………………………..
7. Overige relevante informatie (te specificeren):
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….

FORMULIER IV - BIJLAGE II

14.

Indien de aanvraag door meerdere rechtspersonen wordt ingediend, voeg dan een aanvullend blad bij.

1. Naam van de organisatie*: …………………..…………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Registratie van de organisatie
2.1. Registratienummer: …………………………………….……………………………………………….
2.2. Benaming van het register/de registrerende autoriteit*: ……….……………………………………….
2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie: ..………………………………………………………….
3. Adres van de organisatie
3.1. Straat en nummer/postbus*: ………………….………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Plaats en postcode*: …………………………………………………………………………………….
3.3. Land*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □ Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden): ………………………………………………………….
4. Telefoon: ………..………………………………………………………………………………….
5. Fax ……………………………………………….………………………………………………
6. E-mail: ..………………………………………………………………………………………………

7. Naam en voornaam of voornamen van de persoon die gemachtigd is om voor de organisatie te ondertekenen*:………

8. Overige relevante informatie (te specificeren):.………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………

FORMULIER IV - BIJLAGE III
Gegevens over de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager(s) 15
(ALLEEN invullen indien de aanvrager(s) wordt (worden) vertegenwoordigd)
1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*:
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
2. Registratie van de organisatie

15.

Indien er sprake is van meerdere vertegenwoordigers, voeg dan een aanvullend blad bij.

2.1. Registratienummer:
………………………………………………………………………………………
2.2. Benaming van het register/de registrerende autoriteit*:
……………………............................................
2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie:
………………………………………………………….…
3. Adres
3.1. Straat en nummer/postbus*:
…………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………........
...........
3.2. Plaats en postcode*:
………………….……………………………………………………………………
3.3. Land*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
……………………………………………………………
4. Telefoon: ………………….…………………………………………………………………………
5. Fax ….………………………………………………………………………………………………
6. E-mail: ……………………………………………………………………………….……………….
7. Vertegenwoordigingsbevoegdheid*
□ Voogd □ Ouder □ Persoon die gemachtigd is om voor een rechtspersoon te ondertekenen
□ Gemachtigde
□ Overige (te specificeren):
………………………………………..……………………………………….

FORMULIER IV - BIJLAGE IV
Gegevens over de (voormalige) echtgeno(o)t(en) of (voormalige) partner(s) van de erflater 16
(ALLEEN invullen indien de erflater een (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner
had)
1. Is de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner de aanvrager?*
1.1.  Ja (zie de in afdeling 3 van het aanvraagformulier verstrekte informatie - vermeld indien van
toepassing de aanvrager):
16.

Voeg een aanvullend blad bij indien er sprake is van meerdere personen.

…………………………………………………………………..………………….
1.2.  Nee
1.2.1. Naam en voornaam of voornamen*:
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………..…………………………………………
………
1.2.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.2.1.):
……………..………………………………..…
1.2.3. Geslacht*
1.2.3.1. □ M
1.2.3.2. □ V
1.2.4. Geboorteplaats en -datum
(dd/mm/jjjj)*:.…………………………….…………………………………
1.2.5. Burgerlijke staat
1.2.5.1. □ Ongehuwd
1.2.5.2. □ Gehuwd
1.2.5.3. □ Geregistreerd partner
1.2.5.4. □ Gescheiden
1.2.5.5. □ Weduwnaar/weduwe
1.2.5.6. □ Anders (te weten): ………………………………..………………………………………
1.2.6. Nationaliteit*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
……………………………………………………………
1.2.7. Identificatienummer6
1.2.7.1 Nationaal identiteitsnummer:
………………………………………….………………………………..
1.2.7.2. Socialezekerheidsnummer:
………………………………..……………………………..…………..
1.2.7.3. Belastingnummer:
………………………………………………………………………..……………
1.2.7.4. Anders (te weten): …………………………………………………………………………
1.2.8. Adres
1.2.8.1. Straat en
nummer/postbus*:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………
………….….
1.2.8.2. Plaats en postcode*:

…………………………………………………………………………………..
1.2.8.3. Land*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
…………………………………………………………
1.2.9. Telefoon: ………………………………………………………………………………………
1.2.10. E-mail:
…………………………………………………………………………………………….
1.2.11. Relatie tot de erflater op het tijdstip van overlijden*:
1.2.11.1. □ Gehuwd met de erflater
1.2.11.2. □ Geregistreerd partner van de erflater
1.2.11.3. □ Van echt gescheiden van de erflater
1.2.11.4. □ Gescheiden van tafel en bed
1.2.11.5. □ Anders (te weten): ………………………………………………………………………
2. Adres van het paar op het moment van het huwelijk of de registratie van het partnerschap
2.1. Straat en nummer/postbus:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
…………….
2.2. Plaats en postcode:
………………………………………………………………………………………
2.3. Land
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
…………………………………………………………….
3. Adres van de echtgeno(o)t(e) of partner op het tijdstip van overlijden van de erflater (indien
afwijkend van punt 5.9. van het aanvraagformulier)
3.1. Straat en nummer/postbus:
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….
3.2. Plaats en postcode:
….……………………………………………………………………………………

3.3. Land
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
…………………………………………………………….
4. Nationaliteit van de erflater op het moment van het huwelijk/de registratie van het partnerschap:
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te
vermelden):.………………………………………………………….

5. Nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) of partner ten tijde van het huwelijk/de registratie van het
partnerschap met de erflater:
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
…………………………………………………………….
6. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van het huwelijk/de registratie van het partnerschap met de erflater:
……………………………………………………………………………………………………………
…….
7. Autoriteit die het huwelijk met de erflater heeft voltrokken/het partnerschap met de erflater heeft
geregistreerd:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
8. Hadden de echtgeno(o)t(e)/partner en de erflater bepaald welk recht van toepassing moest zijn op
het huwelijksvermogensstelsel van het huwelijk of de vermogensrechtelijke gevolgen van het
geregistreerde partnerschap (rechtskeuze)?*
8.1.  Ja
8.2.  Nee
8.3.  Weet niet
9. Hadden de echtgeno(o)t(e)/partner en de erflater een huwelijksovereenkomst gesloten of een
overeenkomst betreffende een relatievorm waaraan gevolgen worden verbonden die vergelijkbaar zijn
met die van het huwelijk?*

9.1.1.  Ja
9.1.2.  Nee
9.1.3.  Weet niet
10. Indien bekend, informatie over het (de) huwelijksvermogensstelsel(s) of het (de) equivalent(e)
vermogensstelsels van de erflater (specificeer met name of het vermogen is vereffend en de goederen
zijn
verdeeld):…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………….…………….……………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….…………….………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………

FORMULIER IV - BIJLAGE V
Gegevens over mogelijke rechthebbenden
(Andere dan de aanvrager of de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner) 17
1. Rechthebbende A
1.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……
1.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.1.):
……………………..…………………………….
1.3. Identificatienummer6
1.3.1 Nationaal identiteitsnummer:
……………….………….…………………………………………..……
1.3.2. Socialezekerheidsnummer:
…………………….….…………………………………………………
17.

Zie afdeling 3 van het aanvraagformulier, bijlage II of IV.
Vermeld met name alle rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn van de erflater die u bekend
zijn.
Indien u meer dan twee mogelijke rechthebbenden bekend zijn, voeg dan een aanvullend blad bij.

1.3.3. Belastingnummer:
..…………………………………..………………………………………………….
1.3.4. Registratienummer:
……………………………………………………………………………………
1.3.5. Anders (te weten): ……………..……….……………………………………………….…….
1.4. Adres
1.4.1. Straat en nummer/postbus*:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………
……………
1.4.2. Plaats en postcode*:
……………………………………………………………………………………
1.4.3. Land*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
………………………………………………..………….
1.5. Telefoon: ………………………………………………………………………………………..…
1.6. E-mail:
………………………………………………………………………………………………..
1.7. Verwantschap met de erflater
□ Zoon □ Dochter □ Vader □ Moeder □ Kleinzoon □ Kleindochter □ Grootvader □ Grootmoeder □
Broer
□ Zus □ Neef (oomzegger/tantezegger) □ Nicht (oomzegger/tantezegger) □ Oom □ Tante □ Neef/nicht
□ Anders (te weten): ……………………………..
1.8. Rechthebbende*
1.8.1. □ volgens de uiterste wilsbeschikking
1.8.2. □ volgens de wet

2. Rechthebbende B
2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……..
2.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 2.1.):
……………………………………………………..
2.3. Identificatienummer6

2.3.1 Nationaal
identiteitsnummer:.………………………….…………………………………………………
2.3.2. Socialezekerheidsnummer:
…………………………………………………………………………….
2.3.3.
Belastingnummer:.……………………………….………………….………………………………..….
2.3.4. Registratienummer:
…………………..………………………………………………………………..
2.3.5. Anders (te weten): …………………………………………………………………………...
2.4. Adres
2.4.1. Straat en nummer/postbus*:
…………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………….……………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……………..
2.4.2. Plaats en postcode*:
…………………………..………………………………………………………...
2.4.3. Land*
□ België □ Bulgarije □ Tsjechische Republiek □ Duitsland □ Estland □ Griekenland □ Spanje □
Frankrijk
□ Kroatië □ Italië □ Cyprus □ Letland □ Litouwen □ Luxemburg □ Hongarije □ Malta □ Nederland
□ Oostenrijk □ Polen □ Portugal □ Roemenië □ Slovenië □ Slowakije □ Finland □ Zweden
□ Ander land (gelieve de ISO-code te vermelden):
……..…………………………………………….……….
2.5. Telefoon:.……………………………………….…………………………………………………
2.6. E-mail:
………………………………………………………………………………………………..
2.7. Verwantschap met de erflater
□ Zoon □ Dochter □ Vader □ Moeder □ Kleinzoon □ Kleindochter □ Grootvader □ Grootmoeder □
Broer
□ Zus □ Neef (oomzegger/tantezegger) □ Nicht (oomzegger/tantezegger) □ Oom □ Tante □ Neef/nicht
□ Anders (te weten): ……………………………
2.8. Rechthebbende*
2.8.1. □ volgens de uiterste wilsbeschikking
2.8.2. □ volgens de wet

