Voorbeeld brief kantonrechter om een termijn te stellen aan
weigerachtige erfgenamen:
Boek 4. Erfrecht
Titel 6. Gevolgen van de erfopvolging
Afdeling 2. Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten
Artikel 192 lid 2.
Artikel 192
1. Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard
hebbende erfgenaam gedraagt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn
keuze reeds eerder heeft gedaan.
2. Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor
op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, die ingaat op de dag nadat de
belanghebbende deze beschikking aan de erfgenaam heeft doen betekenen en de
beschikking onder vermelding van de gedane betekening heeft doen inschrijven in het
boedelregister. De kantonrechter kan op verzoek van de erfgenaam de termijn voor de afloop
daarvan een of meer malen verlengen; de verlenging wordt in het boedelregister
ingeschreven.

[Kantonrechter, laatste woonplaats overledene]
Betreft: Verklaring van Erfrecht Service : Verzoek om stellen termijn voor maken keuze
aanvaarding/verwerping, art. 4:192 lid 2 van het burgerlijk wetboek.
Geachte heer, mevrouw,
[gegevens aanvrager(s)] (belanghebbende)
Overledene
Op [datum] is te [plaats] [gegevens overledene ]
Voor zover ondergetekende bekend heeft de overledene als zijn/haar enige erfgenamen
achtergelaten [ gegevens erfgenamen ] namen, adressen geboortedata en -plaatsen).
De nalatenschap is nog niet door alle erfgenamen aanvaard. [gegevens weigerachtige
erfgenaam/erfgenaam die nog geen keuze heeft gemaakt] heeft/hebben nog geen keuze gemaakt in
de nalatenschap van de overledene.
[reden waarom u de erfgenaam wil dwingen een keuze te maken]

Voorbeeldbrief termijn stellen erfgenaam ingeval van weigering/niet reageren. De informatie op
deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel Intervivos B.V. tracht deze informatie steeds
zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website en deze
voorbeeldbrief geen rechten ontleend worden. www.intervivos.nl,
www.verklaringvanerfrechtservice.n, & www.verklaring-erfrecht.nl

Als belanghebbende verzoek ik u de gemelde *persoon/personen een termijn te stellen waarbinnen
gemelde *hij/zij een beslissing *dient/dienen te nemen over de wijze waarop de nalatenschap van de
overledene aanvaard wordt.
Belanghebbende heeft geen behoefte aan mondelinge behandeling van het verzoek.
Met vriendelijke groet,

Bijlagen:
•
•
•
•

Een verklaring van erfrecht
Akte van overlijden
Uittreksel Centraal testamentenregister en het eventuele testament
Gegevens Burgerlijke stand

Verklaring van Erfrecht Service kan u helpen met het opstellen van een verklaring van erfrecht om
weigerachtige erfgenamen te dwingen een keuze te maken. Een verklaring van erfrecht aanvragen
kan via: http://www.intervivos.nl/verklaring-van-erfrecht-aanvragen/
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