
Een van de belangrijkste regels is dat de erfgenamen 
de erfenis niet mogen verdelen zolang deze stappen 
niet zijn afgerond. Een andere belangrijke regel is dat 
alle schulden gelijk behandeld moeten worden. Dit 
betekent dat schulden pas mogen worden betaald 
als alle hiervoor vermelde stappen zijn doorlopen. 
Erfgenamen mogen dus niet ‘alvast’ een van de 
facturen die er ligt, betalen. Erfgenamen kunnen deze 
stappen zelf uitvoeren of daarbij de hulp van een 
notaris inroepen. 

Er gelden ook nog andere formaliteiten die erfgenamen 
moeten nakomen. Als je die formaliteiten niet nakomt, 
kun je toch aansprakelijk worden voor de schulden 
in de erfenis. De hiervoor vermelde stappen geven 
een globaal beeld van wat er gedaan moet worden. 
Wij kunnen jou begeleiden in het hele traject van 
beneficiair aanvaarden.  

Zo bescherm je jezelf tegen schulden uit een erfenis.

Er zijn steeds meer erfenissen met schulden. Als je een 
erfenis accepteert, moet je uit eigen portemonnee 
bijpassen als er meer schulden dan bezittingen zijn. 
Wat veel mensen niet weten is dat een erfgenaam 
ook voor beneficiaire aanvaarding kan kiezen. Je kunt 
daarvoor alleen kiezen als je je nog niet als erfgenaam 
hebt gedragen, zegt de wet. Beneficiaire aanvaarding 
beschermt je als erfgenaam tegen de schulden uit een 
erfenis. Hoe werkt dat?

Na een overlijden moet je opletten dat je je niet als 
erfgenaam gedraagt voordat je beneficiair aanvaard 
hebt. Je moet eerst een verklaring van beneficiaire 
aanvaarding afleggen (stap 1). Je kunt hiervoor naar 
de rechtbank gaan maar ook naar de notaris. De 
inschrijving van deze verklaring bij de rechtbank kost 
geld. Daarna moet je de wettelijke stappen doorlopen 
die lijken op de afwikkeling van een faillissement. Als 
je dat niet doet, dan moet je toch de schulden uit de 
erfenis uit je eigen portemonnee betalen. De rechter 
houdt toezicht op de stappen die je doorloopt.

Je maakt een boedelbeschrijving; dit is een overzicht 
van alle bezittingen en schulden van de overledene 
(stap 2). Daarna moet je de boedelbeschrijving 
inleveren bij de rechtbank waar de verklaring 
van beneficiaire aanvaarding is afgelegd (stap 3). 
Vervolgens moet je de schuldeisers oproepen (stap 
4). Als het nodig is om schulden te betalen, ga je 
bezittingen verkopen (stap 5). Daarna betaal je de 
schulden (stap 6). De kantonrechter kan beslissen dat 
je niet alle stappen (3 tot en met 6) hoeft te doorlopen. 
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