Verklaring van beschikking over nalatenschap
Nu uw partner is overleden, moeten we bekijken wie de erfgenaam is van het geld op zijn/
haar rekening(en). Uw notaris kan een document maken waarin dat staat: een Verklaring
van Erfrecht. De notaris rekent daar kosten voor. Soms is zo’n verklaring niet nodig. Dan
is het voldoende als u dit formulier invult. Dat scheelt in de kosten.
Hebt u al een Verklaring van Erfrecht laten opmaken? Dan hoeft u niet verder te lezen en
dit formulier ook niet in te vullen.
Wanneer geen Verklaring van Erfrecht nodig?
U hebt geen Verklaring van Erfrecht nodig en kunt deze verklaring invullen als:
• het saldo op de rekeningen onder de € 10.000,- is
•

er geen testament is opgesteld

Wat is het gevolg van het ondertekenen van deze verklaring?
Als later blijkt dat het niet juist is wat u hebt verklaard, dan kunnen we vergoeding van
eventuele schade van u eisen. Een voorbeeld: er is toch een andere erfgenaam die recht
heeft op (een deel van) de nalatenschap en die uitbetaling daarvan eist van de bank.
Rekeningnummer(s) overledene:
Uw gegevens
Naam :
Geboortedatum :
Woonplaats :
Ondertekening
Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u:
• Dat de bovenstaande situatie geldt voor u/op u van toepassing is.
• Dat u weet dat ASN Bank u niet adviseert over de juridische en fiscale gevolgen van het
overlijden van uw partner.
•

Dat u ASN Bank vrijwaart voor alle mogelijke gevolgen van uw gebruik van de rekeningen van
de overledene.

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Stuur deze verklaring op
Wilt u deze verklaring ondertekenen en sturen naar:

ASN Bank Nabestaandendesk
Postbus 93514
2509 AM Den Haag

Toelichting bij Verklaring van Beschikking over Nalatenschap

Meer schulden dan bezittingen
Als u deze verklaring ondertekent en het geld van de rekening(en) gebruikt, aanvaardt u de
nalatenschap. Dan bent u ook aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene.
Als er meer schulden dan bezittingen zijn, wilt u de nalatenschap misschien niet
aanvaarden. Twijfelt u of dat het geval is? Probeer daarover dan eerst duidelijkheid te
krijgen. En laat u door een notaris informeren over wat u kunt doen als de nalatenschap
negatief is. U kunt de nalatenschap dan beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Uitleg van gebruikte begrippen
Akte van overlijden
Een akte van overlijden is een officieel bewijs van overlijden. Binnen 5 dagen nadat iemand
is overleden, moet u aangifte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de
overledene woonde of ingeschreven stond. De gemeente zorgt voor dit document. Meestal
regelt de uitvaartverzorger de aanvraag van dit document voor de nabestaanden. Een akte
van overlijden is nodig voor het regelen van administratieve zaken bij verschillende
instanties.
Getrouwd of geregistreerd als partner
Voor de wet is het huwelijk voor een groot deel hetzelfde als het geregistreerd
partnerschap. De langstlevende echtgenoot of de geregistreerd partner is, samen met
eventuele kinderen van de overledene, de erfgenaam van de overledene. Als de overledene
geen kinderen heeft, is de langstlevende echtgenoot of de geregistreerd partner de enige
erfgenaam. Dat kan anders zijn als er een testament is.
Verklaring van het Centraal Testamentenregister (CTR)
In de verklaring van het Centraal Testamentenregister staat of de overledene een testament
heeft. U kunt deze verklaring aanvragen bij het CTR. Het aanvraagformulier vindt u op
centraaltestamentenregister.nl. U kunt het aanvraagformulier ook opvragen via
0900 114 41 14. U stuurt deze samen met de akte van overlijden naar het Centraal
Testamentenregister in Den Haag. De verklaring zelf is gratis. U betaalt alleen de
verzendkosten. Het duurt gemiddeld een week voordat u de verklaring ontvangt.
Verklaring van Erfrecht (VvE)
Een Verklaring van Erfrecht is een document van de notaris waarin staat wie de
erfgenamen van een overledene zijn. De notaris is bij het opstellen van de verklaring
afhankelijk van meerdere partijen. Het duurt daarom gemiddeld een paar maanden
voordat een verklaring is opgemaakt.
Vertegenwoordiger van de erfgenamen
In een Verklaring van Erfrecht wordt vaak 1 vertegenwoordiger aangewezen door de
erfgenamen. Dat noemen we een gevolmachtigde. Deze persoon is bevoegd om de
bankzaken namens de erfgenamen af te handelen. Is er een executeur? Dan is deze
persoon de vertegenwoordiger.
Wettelijke verdeling
Had de overledene geen testament opgesteld, was hij of zij getrouwd en waren er 1 of meer
kinderen?Dan geldt de wettelijke verdeling op de nalatenschap. De langstlevende
echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen zijn volgens de wet de erfgenamen,
ieder voor een gelijk deel. De wettelijke verdeling houdt in dat de nalatenschap automatisch
eigendom wordt van de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner. Wel moet deze
alle schulden van de nalatenschap betalen. Ook al zijn de kinderen erfgenaam, zij krijgen
nog geen goederen uit de nalatenschap. Wel krijgen zij een (renteloze) vordering op de
langstlevend echtgenoot, die net zo groot is als de waarde van hun erfdeel. Deze vordering
hoeft pas te worden betaald als de langstlevende echtgenoot overlijdt.
Verwerpen
Verwerpen houdt in dat u een nalatenschap niet wilt. U bent dan niet aansprakelijk voor
de schulden uit de nalatenschap. Verwerpen is verstandig als het bedrag aan schulden
hoger is dan de waarde van het geld en de goederen uit de nalatenschap. Weet u niet
zeker of er meer schulden dan opbrengsten zijn?Dan kunt u voor ‘beneficiair aanvaarden’
kiezen.
Beneficiair aanvaarden
Weet u niet zeker of de waarde van het geld en goederen uit de nalatenschap hoger zijn dan
de schulden? Dan kan het verstandig zijn om beneficiair te aanvaarden. U wordt dan niet
aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Blijkt achteraf dat er meer
opbrengsten dan schulden zijn? Dan krijgt u uw deel van wat overblijft van de nalatenschap
nadat de schulden zijn betaald.

