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Errata

beschermingsmaatregel of van een testamentaire 
beschikking; tevens of hij een keuze heeft uitge-
oefend omtrent de rechten vermeld in paragraaf 1, 
tweede lid, en in voorkomend geval hoe en wan-
neer hij die keuze heeft uitgeoefend, evenals de 
gevolgen daarvan voor wat de overgang van goe-
deren betreft;

4° van de legatarissen: of en, in voorkomend ge-
val, hoe en wanneer ze in het bezit van hun legaat 
zijn gesteld, dan wel dat ze van rechtswege in dat 
bezit zijn getreden;

5° van de testamentuitvoerder of de gerechte-
lijk aangestelde beheerder van de nalatenschap: 
de omvang van zijn bevoegdheden en de gegevens 
met betrekking tot de beschikking die hem deze 
bevoegdheden verlenen;

6° van de Staat: de vervulling van de in artikel 
4.33, tweede lid, bedoelde formaliteiten.

De notaris of het bevoegde kantoor van de Alge-
mene Administratie van de Patrimoniumdocumen-
tatie kan, wanneer een akte van erfopvolging voor 
verschillende doeleinden wordt opgesteld, een let-
terlijk uittreksel van de akte afleveren voor een be-
paald doel. Het uittreksel bevat alle informatie die 
vereist is om de beoogde doelstelling te bereiken.

De akte of het attest van erfopvolging bestemd 
voor de vrijgave van tegoeden moet ofwel een 
afzonderlijke akte of attest zijn, ofwel het on-
derwerp zijn van een in het tweede lid bedoelde 
uittreksel, uitsluitend voor deze doelstelling op-
gemaakt of afgeleverd, met de door de wet ver-
eiste vermeldingen. Het bevat de gegevens van 
de personen vermeld in het eerste lid, 1° tot 5°, 
enkel voor zover deze personen op deze tegoeden 
gerechtigd zijn.

In de mate waarin een akte van erfopvolging de 
verkrijging van zakelijke rechten ter zake des doods 
vaststelt met betrekking tot onroerende goederen 
zoals bedoeld in artikel 3.30, § 1, 7°, mag de no-
taris of het bevoegde kantoor van de Algemene Ad-
ministratie van de Patrimoniumdocumentatie van 
die akte een letterlijk uittreksel afleveren dat zal 
worden overgeschreven op het bevoegde kantoor 
van de Algemene Administratie van de Patrimoni-
umdocumentatie van het rechtsgebied waarbinnen 
de goederen gelegen zijn, op de wijze en binnen de 
termijnen bedoeld in artikel 3.31.

§ 5. De notaris en het kantoor van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
kunnen de aflevering van een akte of een attest 
van erfopvolging weigeren indien zij aan de hand 
van de door de verzoekende belanghebbende voor-
gelegde stukken, de gedane verklaringen en de 
door hen verrichte opzoekingen, niet met zeker-

heid de gegevens kunnen vaststellen die vereist 
zijn door paragraaf 3 of die overeenkomstig para-
graaf 4 nodig zijn omwille van de doeleinden waar-
voor de akte of het attest zou worden afgegeven.

§ 6. Alle personen die in de akte of het attest 
van erfopvolging zijn vermeld, worden geacht de 
in de akte of het attest vermelde hoedanigheid te 
hebben, en de daaraan verbonden rechten en be-
voegdheden te kunnen uitoefenen.

Eenieder die te goeder trouw handelt op grond 
van de in de akte of het attest van erfopvolging 
vermelde informatie met een persoon die in de 
akte of het attest wordt vermeld, wordt geacht te 
handelen met een persoon die de in de akte of het 
attest vermelde hoedanigheid heeft.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, is 
de betaling van tegoeden van de erflater bevrij-
dend, indien de schuldenaar daar te goeder trouw 
toe overgaat, ofwel aan of op instructie van de per-
sonen die in de akte of het attest van erfopvolging 
zijn aangewezen als degene die op deze tegoeden 
gerechtigd zijn, ofwel aan of op instructie van een 
gerechtsmandataris.

De naleving van de regels in deze paragraaf ver-
meld, ontslaat de schuldenaar niet van eventuele 
andere wettelijke verplichtingen voorgeschreven 
voor de deblokkering van deze tegoeden.

§ 7. De Koning kan voor de akten van erfopvol-
ging opgesteld door een ambtenaar van de Alge-
mene Administratie van de Patrimoniumdocumen-
tatie:

1° de materiële vormen van de akte bepalen;
2° de nadere regels inzake de aflevering van uit-

giften en uittreksels van de akte bepalen;
3° de nadere regels inzake de legalisatie van de 

akte bepalen;
4° bijkomende modaliteiten bepalen die nodig 

zijn om de onveranderlijkheid, de vertrouwelijkheid 
en de bewaring van de akten te waarborgen;

5° de materiële vormen en de inhoud bepalen 
van iedere aanvraag om een akte van erfopvolging. 
Hij kan het gebruik voorschrijven van formulieren 
waarvan Hij het model bepaalt en bepalen of de 
aanvraag op een gedematerialiseerde wijze kan of 
moet worden ingediend alsmede de nadere regels 
van haar indiening.

De bepalingen van het eerste lid, 1°, 2°, 4° en 
5°, gelden eveneens voor de attesten van erfopvol-
ging opgesteld door het bevoegde kantoor van de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocu-
mentatie overeenkomstig dit artikel. De Koning kan 
bepalen dat deze attesten op een gedemateriali-
seerde wijze kunnen of moeten worden afgeleverd, 
alsmede de nadere regels van hun aflevering.”.





Art. 2.3.84, § 1, 1°, b) (Codex p. 37)
Art. 4.49, § 4, tweede lid, b) (Codex p. 59)

Art. 4.127, § 1, 1°, b), en 2°, c) (Codex p. 92)
Art. 4.262, § 1, 1°, b), 2° b), 3° b), 4° b) (Codex p. 137 en 138)

Het woord “rijksregisternummer” wordt telkens vervangen door de woorden “identificatienummer van het 
Rijksregister of het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”.

Hoofdstuk 6. Bewijs van erfrechtelijke hoedanigheid  
(Codex p. 63 nieuw opschrift)
Art. 4.59 (Codex p. 63-64)

Het artikel is integraal als volgend vervangen

§ 1. Al wie als erfgerechtigde tot een nalaten-
schap geroepen is of daarin de hoedanigheid van 
erfgenaam heeft, dan wel als bijzondere legataris 
daarin gerechtigd is, kan deze hoedanigheid bewij-
zen door een akte of attest van erfopvolging voor 
te leggen.

De langstlevende echtgenoot kan door voor-
legging van een akte of attest van erfopvolging 
bewijzen welke rechten hij krachtens zijn huwe-
lijksstelsel verkrijgt als gevolg van de ontbinding 
ervan door het overlijden, zelfs indien de akte of 
attest de devolutie van de nalatenschap van zijn 
overleden echtgenoot niet vermeldt.

Een testamentuitvoerder en een gerechtelijk aan-
gewezen beheerder van de nalatenschap kunnen 
hun bevoegdheden om de goederen van de nala-
tenschap te beheren of om daarover te beschikken, 
bewijzen door een akte of een attest van erfopvol-
ging voor te leggen.

§ 2. De akte of het attest van erfopvolging wordt 
opgemaakt en afgeleverd op verzoek van een of 
meer van de in de paragraaf 1 bedoelde personen, 
of, desgevallend, hun rechtsopvolgers.

Bij gebreke van erfgenamen en na het vervul-
len van de in artikel 4.33, tweede lid, bedoelde 
formaliteiten, kan de akte van erfopvolging ook 
opgemaakt en afgeleverd worden op verzoek van 
de Staat.

De akte of het attest van erfopvolging wordt op-
gesteld door een notaris.

Indien de nalatenschap van de erflater uitslui-
tend wordt vererfd overeenkomstig ondertitel 4, 
indien er geen onbekwame erfgenamen of erfge-
rechtigden zijn en indien er geen uiterste wilsbe-
schikking, geen erfovereenkomst, geen contractu-
ele erfstelling of geen huwelijksovereenkomst is in 
hoofde van de erflater, kan een akte of een attest 
van erfopvolging ook worden opgemaakt en afgele-
verd door een ambtenaar van het bevoegde kantoor 
van de Algemene Administratie van de Patrimoni-
umdocumentatie.

Indien de nalatenschap van de erflater vervalt 
aan de Staat overeenkomstig de bepalingen van 
ondertitel 5, en indien er geen uiterste wilsbe-
schikking, geen erfovereenkomst, geen contractu-
ele erfstelling of geen huwelijksovereenkomst in 

hoofde van de erflater is, wordt de akte van erf-
opvolging opgemaakt door een ambtenaar van het 
bevoegde kantoor van de Algemene Administratie 
van de Patrimoniumdocumentatie.

De notaris of het bevoegde kantoor van de Alge-
mene Administratie van de Patrimoniumdocumen-
tatie schrijft zijn akten en attesten van erfopvol-
ging in het centraal erfrechtregister in overeen-
komstig artikel 4.126.

§ 3. Iedere akte en ieder attest van erfopvolging 
vermeldt de volgende gegevens:

1° van de erflater: de naam, voornamen, plaats 
en datum van geboorte, adres en datum van over-
lijden; in voorkomend geval, het identificatienum-
mer van het Rijksregister, het identificatienummer 
bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of 
het identificatienummer bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen;

2° het op de nalatenschap toepasselijk recht.
§ 4. Voor zover vereist door de wet, vermeldt de 

akte of het attest van erfopvolging ook de volgen-
de gegevens, voor zover ze redelijkerwijze konden 
worden achterhaald:

1° van alle personen vermeld in paragraaf 1: de 
naam, voornamen, plaats en datum van geboor-
te, adres, eventueel de datum van overlijden, en 
in voorkomend geval het identificatienummer van 
het Rijksregister, het identificatienummer bij de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of het 
identificatienummer bij de Kruispuntbank van On-
dernemingen;

2° van de personen vermeld in paragraaf 1, eer-
ste lid: of, en in voorkomend geval hoe en wanneer 
ze hun erfkeuze hebben uitgeoefend, de omvang 
van het erfdeel, de omschrijving van de goederen 
die hen toekomen, de aard van hun rechten, en 
de beperkingen op de uitoefening van die rechten 
die het gevolg zijn van onbekwaamheid, van een 
beschermingsmaatregel of van een testamentaire 
beschikking;

3° in voorkomend geval van de langstlevende 
echtgenoot: de gegevens over hun huwelijk en hun 
huwelijksstelsel, de omschrijving van de goederen 
die hem toekomen, de aard van zijn rechten, en 
de beperkingen op de uitoefening van die rechten 
die het gevolg zijn van onbekwaamheid, van een 

Ingevolge latere wetgeving is de tekst zoals opgenomen in de codex, versie 1 juli 2022, als volgt aan-
gevuld of gewijzigd. 

De op p. 92 van de Codex aangekondigde toevoeging van art. 4.126 BW is inderdaad ingevoerd door de 
wet van 28 april 2022 houdende boek 5 ‘Verbintenissen’, BS 1 juli 2022 (inwerkingtreding 1 juli 2022).

De hierna volgende aanvullingen en wijzigingen zijn ingevoerd door de wet van 30 juli 2022 om justitie 
menselijker, sneller en straffer te maken II, BS 8 augustus 2022. De datum van inwerkingtreding van deze 
wijzigingen is uiterlijk 1 november 2022, behalve voor de wijzigingen van de artikelen 4.128 en 4.258 
zoals hierna aangegeven.

Art. 2.3.42 (Codex p. 22)
Het derde lid wordt vervangen als volgt:
“Zij moet opgemaakt worden binnen drie maan-

den na het overlijden, na de melding van de echt-
scheiding of van de scheiding van tafel en bed op 
de huwelijksakte of na de opmaak van de akte van 
echtscheiding, of na de inschrijving in het centraal 
register voor huwelijksovereenkomsten van de be-
slissing die de scheiding van goederen uitspreekt.”

Nieuw art. 2.3.89 (Codex p. 39)
Toegevoegde tekst
“De Koning kan de nadere regels inzake het be-

heer alsook de vorm en modaliteiten van de in-
schrijving in, en kennisgeving aan, het centraal 
register voor huwelijksovereenkomsten bepalen.”

Art. 4.125 (Codex p. 91) 
Invoeging van een punt 1°/1:
“1°/1 binnen de perken van de bepalingen van 

deze ondertitel, op geautomatiseerde wijze de vast-
stelling van de hoedanigheid van erfgenaam moge-
lijk te maken zoals bedoeld in artikel 14, § 1, twee-
de lid, van het koninklijk besluit van 18 maart 2020 
houdende de invoering van de Notariële Aktebank;”

Art. 4.126 (Codex p. 91) 
1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden “door 

een notaris” opgeheven;
2° paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld met 

de volgende zin:
“Het bevoegde kantoor van de Algemene Admi-

nistratie van de Patrimoniumdocumentatie schrijft 
de akten en de attesten van erfopvolging bedoeld 
in paragraaf 1 die het heeft opgemaakt, in.”

Art. 4.127 § 1 (Codex p. 92)
Invoeging van een punt 1°/1:
“1°/1 van de erfgenamen:
a) de naam en voorna(a)m(en);
b) het identificatienummer van het Rijksregister 

of het identificatienummer bij de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid;”

Art. 4.127 § 1 (Codex p. 93)
Onder 4°, invoeging na de woorden “door een 

notaris” van de woorden “of door een bevoegd 
kantoor van de Algemene Administratie van de Pa-
trimoniumdocumentatie”.

Onder 6°, invoeging na de woorden “van het 
rechtscollege dat het attest of de Europese erf-
rechtverklaring heeft opgemaakt,” van de woorden 

“van het bevoegde kantoor van de Algemene Ad-
ministratie van de Patrimoniumdocumentatie dat 
de akte of het attest van erfopvolging heeft op-
gemaakt,”

Art. 4.127 § 1 (Codex p. 93)
Onder 7° toevoeging, na de woorden “van het 

kantoor”, van de woorden “van de notaris of van 
het bevoegd kantoor van de Algemene Administra-
tie van de Patrimoniumdocumentatie”.

Art. 4.128 (Codex p. 93)
Onder het nieuwe opschrift “Inschrijvingskosten 

en mededeling in het Belgisch Staatsblad”.
Aanvulling van de enige zin van dit artikel met 

de woorden “en de nadere regels en de kosten van 
de mededeling in het Belgisch Staatsblad van de 
verklaringen van aanvaarding onder voorrecht van 
boedelbeschrijving.”

(inwerkingtreding 8 augustus 2022)

Art. 4.131, § 1 (Codex p. 94)
Vervanging van de eerste zin als volgt:
“Met uitzondering van de gegevens bedoeld on-

der artikel 4.127, § 1, 1° /1, zijn de gegevens op-
genomen in het centraal erfrechtregister toegan-
kelijk voor:”;

en aanvulling van deze paragraaf als volgt:
“De gegevens bedoeld in artikel 4.127, § 1, 1°/1, 

zijn enkel toegankelijk voor de beheerder van de 
Notariële Aktebank bedoeld in artikel 18 van de 
wet van 25 Ventôse Jaar XI op het notarisambt, 
teneinde de toegang van de erfgenamen tot de ak-
ten van hun rechtsvoorganger mogelijk te maken.”

Nieuw art. 4.131/1 (Codex p. 95)
Toegevoegde tekst 
“De Koning kan de nadere regels inzake het be-

heer alsook de vorm en modaliteiten van de in-
schrijving in, en kennisgeving aan, het centraal 
erfrechtregister bepalen.”

Art. 4.258, tweede lid (Codex p. 135)
De woorden “de eerste paragraaf” worden vervan-

gen door de woorden “het eerste lid”.
(inwerkingtreding 8 augustus 2022)

Nieuw art. 4.267 (Codex p. 140)
Toegevoegde tekst 
“De Koning kan de nadere regels inzake het be-

heer alsook de vorm en nadere regels van de in-
schrijving in, en kennisgeving aan, het centraal 
register van testamenten bepalen.”


