
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VAN ERFOPVOLGING 1 
af te leveren in uitvoering van artikel 1240bis van het Burgerlijk Wetboek 

De ondergetekende: 

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

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

(naam, voornaam, plaats en datum van geboorte, woonplaats van de aanvrager, telefoonnummer, e-

mailadres ) 

dient hierbij een aanvraag in op het registratiekantoor ………………………………………………………………….. 

benaming van het registratiekantoor waar u het formulier zal neerleggen) tot het bekomen van een 

‘attest van erfopvolging’ voor de nalatenschap van: 

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

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

(naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, woonplaats, plaats en datum van overlijden, in 

voorkomend geval de identiteit van de echtgenoot ) 

- verklaart op eer dat hij/zij verwant is met de overledene, 

- bevestigt dat bij zijn/haar weten er geen uiterste wilsbeschikking/testament is, 

- bevestigt dat bij zijn/haar weten er geen contractuele erfstelling/gift tussen echtgenoten is, 

- bevestigt dat bij zijn/haar weten geen huwelijkscontract is, 

- bevestigt dat bij zijn/haar weten er geen handelingsonbekwame erfopvolgers zijn, 

- wenst …………….. exemplaren te verkrijgen van het opgemaakte attest, 

- verklaart op eer dat er ( geen ) andere erfgenamen zijn2, 

- identiteit van de andere erfgenamen ( indien er zijn ) : 

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

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

 

Opgemaakt te   op     handtekening 

                                                           
1
 De ondertekenaar is op de hoogte van artikel 196 van het Strafwetboek inzake valsheid in authentieke en 

openbare geschriften, in handels of bankgeschriften en in private geschriften : 
“… Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar ) worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid 
plegen, 
-Hetzij door valse handtekeningen, 
-Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, 
-Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen, 
-Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden opt e nemen of vast te stellen. “ 
2
 Doorstreep wat niet past 


