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Whitepaper | Verklaring van Erfrecht

met zich mee, zowel op emotioneel vlak als op andere
vlakken. Naast het verwerken van het verlies dienen er
ook nog veel zaken geregeld te worden. Juist voor een
dergelijk lastige periode hebben wij kort uiteengezet wat
de verklaring van erfrecht is en wat u moet doen.
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Het overlijden van een naaste en/of dierbare brengt veel
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Nadat iemand komt te overlijden worden de banktegoeden van deze persoon in sommige gevallen voor enige
tijd ‘bevroren’. Dit betekent dat er in principe géén betalingen meer vanuit zijn of haar rekeningen kunnen worden
verricht. Ook kan er dus niet worden overgegaan tot de
afwikkeling en de verdeling van de erfenis. Om als erfgenamen weer toegang te krijgen tot de bankrekeningen
van de overleden persoon dient er een zogenoemde
verklaring van erfrecht te worden opgemaakt.

De verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een

over de nalatenschap te beschikken. Hierbij moet bijvoor-

notaris. Hier staat onder andere in wie de persoon is die is

beeld gedacht worden aan een volmacht voor de afwikke-

overleden, wanneer deze persoon is overleden, of de over-

ling van de nalatenschap.

ledene gehuwd was, of er een testament is opgemaakt en
wie de erfgenamen van de overleden persoon zijn. In de

Om een dergelijke verklaring op te kunnen maken dient

verklaring van erfrecht staat ook wie er bevoegd is om

een notaris over de nodige informatie te beschikken.

PAG INA | 2

HET W ETS HUYS ADVOCAT EN EN M ED I ATORS

WHI TEPA PER VER K LA R I NG VA N ER F R ECHT

De verklaring van erfrecht

raadplegen om te kijken of er een testament is. Ook dient
hij bij de Basisregistratie Personen bij de gemeente te
raadplegen om bijvoorbeeld te kijken wanneer en waar
iemand

geboren

is.

Daarnaast

dient

hij

het

huwelijksgoederenregister te raadplegen om te kijken of
iemand gehuwd was en dient hij te kijken of iemand
ingeschreven staat in het faillissementsregister, het
schuldsaneringsregister

of

het

curateleregister. Dit

onderzoek door de notaris kan de nodige tijd in beslag

Aan het laten opmaken van een verklaring van erfrecht

nemen. Het is daarom dan ook raadzaam om de notaris

zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per

van zoveel mogelijk informatie te voorzien zoals het

notaris. Het is daarom belangrijk om vooraf goede

bewijs van overlijden, trouwboekjes, een kopie van

prijsafspraken met de notaris te maken.

eventuele

testamenten

en

informatie

over

de

erfgenamen.
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Zo dient hij het Centraal Testamentenregister te

geeft hiermee immers haar recht op om de erfenis te

vereist is bij sommige banken. Dit is het geval wanneer er

mogen verwerpen, dan wel beneﬁciair te aanvaarden

sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap,

(onder voorbehoud aanvaarden). Wettelijk wordt het

er geen testament is en er niet meer dan € 100.000 op de

ondertekenen van een bankverklaring namelijk gezien als

rekening staat. In dat geval is een bankverklaring door de

een handeling van zuivere aanvaarding, waarbij de

langstlevende partner voldoende. Met de langstlevende

langstlevende partner zich naar de buitenwereld toe als

partner wordt de partner bedoeld waarmee de overleden

erfgenaam heeft gedragen. In een dergelijk geval erft de

persoon gehuwd was dan wel een geregistreerd

langstlevende partner dan ook niet alleen de bezittingen

partnerschap had en die op dat moment nog in leven is.

maar ook eventuele schulden.

Er zijn echter wel risico’s aan het ondertekenen van een
bankverklaring verbonden. De langstlevende partner
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Er zijn ook gevallen waarin géén verklaring van erfrecht
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Een verklaring van
erfrecht is niet altijd
nodig

Wilt u meer weten?

Een verklaring van erfrecht blijkt dan ook erg belangrijk

Het Wetshuys Advocaten en Mediators B.V.

bij de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap.

Koninginnesingel 30a | 5911 KC Venlo

Het opvragen van een verklaring van erfrecht dient dan

T 077-356 11 00

ook zo spoedig mogelijk na het overlijden te gebeuren.

E advocaten@hetwetshuys.nl
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Advies

erfrecht vereist is maar dat kan volstaan met een

Openingstijden

bankverklaring door de langstlevende partner. In dit kader

Het kantoor in Venlo is van maandag tot en met

dient echter wel goed opgelet te worden omdat een en

vrijdag geopend van 08:30 uur tot 17:00 uur.

ander verstrekkende gevolgen kan hebben. Het is daarom

Daarnaast kunt u op onze kantoren in Venray en

dan ook verstandig om altijd het advies van een

Boxmeer terecht. Hiervoor dient u echter wel

deskundige in te winnen alvorens u stappen onderneemt.

voorafgaand een afspraak te maken.
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Ook kan zich de situatie voordoen dat géén verklaring van

In dit kader kunt u dan ook bij de erfrechtspecialisten van
het Wetshuys Advocaten & Mediators terecht.
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huis, een stuk grond of een boot is het verstandig om de
verklaring van erfrecht door de notaris bij te laten schrijven in het Kadaster. In het Kadaster staat immers nog
steeds de overleden persoon als eigenaar van het goed
vermeld. Door de verklaring van erfrecht in te laten schrijven is dit niet langer meer het geval en staan de erfgenamen als eigenaar geregistreerd. Dit is gemakkelijk in het
kader van de WOZ-aanslagen, levensverzekeringen en het
energielabel.

PAG INA | 4

WHI TEPA PER VER K LA R I NG VA N ER F R ECHT

Wanneer de overleden persoon eigenaar was van een
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Inschrijving in
het kadaster

Boxmeer

Hoofdkantoor

Bezoekadres de Weijer

Koninginnesingel 30a

De Raetsingel 1

5911 KC Venlo

5831 KC Boxmeer

T 077-356 11 00

T 0485-748 022

Venray

Postadres

Keyserstaete gebouw

Postbus 708

Keizersveld 50-V (Industrienummer 491)

5900 AS Venlo
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Venlo
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Contactgegevens

5803 AN Venray
T 0478-588 277

F 077-356 11 01
E advocaten@hetwetshuys.nl
KVK 66389623
BTW NL8565.29.187.B01
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