
FORMULIER V

Europese erfrechtverklaring

(Artikel 67 van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van

authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring(1))

Het origineel van deze verklaring blijft in het bezit van de autoriteit van afgifte

Gewaarmerkte afschriften van deze verklaring zijn geldig tot de datum die is vermeld in het desbetreffende vak aan het eind van
dit formulier

Bijlagen bij de verklaring*

Bijlage I - Gegevens over de aanvrager(s) (VERPLICHT indien de aanvrager(s) (een) rechtsperso(o)n(en) is (zijn))

Bijlage II - Gegevens over de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager(s) (VERPLICHT indien de aanvrager(s)
vertegenwoordigd wordt (worden))

Bijlage III -- Informatie over het huwelijksvermogensstelsel of een ander equivalent vermogensstelsel van de erflater
(VERPLICHT indien de erflater op het tijdstip van overlijden over een dergelijk stelsel beschikte)

Bijlage IV - Hoedanigheid en rechten van de erfgena(a)m(en) (VERPLICHT indien het doel van de verklaring is om deze
elementen te staven)

Bijlage V - Status en rechten van de rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris(sen) (VERPLICHT indien het
doel van de verklaring is om hiervan het bewijs te leveren)

Bijlage VI - Bevoegdheden om een testament uit te voeren of de nalatenschap te beheren (VERPLICHT indien het doel
van de verklaring is om hiervan het bewijs te leveren)

Er is geen bijlage bijgevoegd

1. lidstaat van de autoriteit van afgifte *

België Bulgarije Tsjechië

Duitsland Estland Griekenland

Spanje Frankrijk Kroatië

Italië Cyprus Letland

Litouwen Luxemburg Hongarije

Malta Nederland Oostenrijk

Polen Portugal Roemenië

Slovenië Slowakije Finland

Zweden

2. Autoriteit van afgifte

2.1. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit*:

2.2. Adres
2.2.1. Straat en nummer/postbus*:

2.2.2. Plaats en postcode*:

2.3. Telefoon:
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2.4. Fax

2.5. E-mail:

3. Gegevens over het dossier

3.1. Referentienummer*:

3.2. Datum (dd/mm/jjjj) van afgifte van de verklaring*:

4. Bevoegdheid van de autoriteit van afgifte (Artikel 64 van Verordening (EU) nr. 650/2012)

4.1. De autoriteit van afgifte is gevestigd in de lidstaat waarvan de gerechten bevoegd zijn om uitspraak over de erfopvolging
te doen overeenkomstig*

Artikel 4 van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Algemene bevoegdheid)

Artikel 7, onder a), van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze)

Artikel 7, onder b), van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze)

Artikel 7, onder c), van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze)

Artikel 10 van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Subsidiaire bevoegdheid)

Artikel 11 van Verordening (EU) nr. 650/2012 (Forum necessitatis)
4.2. Aanvullende gegevens op grond waarvan de autoriteit van afgifte zich bevoegd acht om de erfrechtverklaring af te
geven(2):

5. Gegevens over de aanvrager (natuurlijke persoon)(3)

5.1. Naam en voornaam of voornamen(*):

5.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 5.1.):

5.3. Geslacht(*)
5.3.1. M
5.3.2. V
5.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))*:

5.5. Burgerlijke staat(*)
5.5.1. Ongehuwd
5.5.2. Gehuwd
5.5.3. Geregistreerd partner
5.5.4. Gescheiden
5.5.5. Weduwnaar/weduwe
5.5.6. Anders (te weten):
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5.6. Nationaliteit*

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

5.7. Identificatienummer(4)
5.7.1. Nationaal identiteitsnummer:

5.7.2. Socialezekerheidsnummer:

5.7.3. Belastingnummer:

5.7.4. Anders (te weten):

5.8. Adres
5.8.1. Straat en nummer/postbus*:

5.8.2. Plaats en postcode*:

5.8.3. Land*

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

5.9. Telefoon:

5.10. Fax:

5.11. E-mail:
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5.12. Verwantschap met de erflater

Zoon Dochter Vader

Moeder Kleinzoon Kleindochter

Grootvader Grootmoeder Echtgeno(o)t(e)

Geregistreerd partner De Facto Partner (5) Broer

Zus Neef (oomzegger/tantezegger) Nicht (oomzegger/tantezegger)

Oom Tante Neef/nicht

Anders (te weten):

6. Gegevens over de erflater

6.1. Naam en voornaam of voornamen(*):

6.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 6.1.):

6.3. Geslacht(*)
6.3.1. M
6.3.2. V
6.4. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) (plaats/land (ISO-code))(*):

6.5. Burgerlijke staat op het tijdstip van overlijden(*)
6.5.1. Ongehuwd
6.5.2. Gehuwd
6.5.3. Geregistreerd partner
6.5.4. Gescheiden
6.5.5. Weduwnaar/weduwe
6.5.6. Anders (te weten):

6.6. Nationaliteit*

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

6.7. Identificatienummer(4)
6.7.1 Nationaal identiteitsnummer:
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6.7.2. Socialezekerheidsnummer:

6.7.3. Belastingnummer:

6.7.4. Nummer geboorteakte:

6.7.5. Anders (te weten):

6.8. Adres op het tijdstip van overlijden
6.8.1. Straat en nummer/postbus*:

6.8.2. Plaats en postcode*:

6.8.3. Land*

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

6.9. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van overlijden*:

6.9.1. Nummer en datum en plaats van afgifte van de overlijdensakte:

7. Erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking/erfopvolging bij versterf

7.1. Het betreft erfopvolging(*)
7.1.1. krachtens uiterste wilsbeschikking
7.1.2. bij versterf
7.1.3. gedeeltelijk krachtens uiterste wilsbeschikking en gedeeltelijk bij versterf

7.2. Indien het gaat om erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking of gedeeltelijk krachtens uiterste wilsbeschikking, is
de verklaring gebaseerd op de volgende beschikkingen die geldig waren op het tijdstip van overlijden (6)
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Testament Gemeenschappelijk testament Erfovereenkomst7.2.1. Vorm:

7.2.2. Datum (dd/mm/jjjj) waarop het/zij is opgesteld:

7.2.3. Plaats waar het/zij is opgesteld (plaats/land (ISO-code)):

7.2.4. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit in aanwezigheid waarvan de uiterste wilsbeschikking is opgesteld:

7.2.5. Datum (dd/mm/jjjj) van registratie of het in bewaring geven:

7.2.6. Benaming van het register of de bewaarplaats:

7.2.7. Referentienummer van de beschikking in het register of in de bewaarplaats:

7.2.8. Ander referentienummer:

7.3. Bij weten van de autoriteit van afgifte zijn de volgende andere uiterste wilsbeschikkingen door de erflater opgesteld en
herroepen of nietig verklaard(8):

Testament Gemeenschappelijk testament Erfovereenkomst7.3.1. Vorm:

7.3.2. Datum (dd/mm/jjjj) van opstelling:

7.3.3. Plaats van opstelling (plaats/land (ISO-code)):

7.3.4. Benaming en hoedanigheid van de autoriteit waarvoor de akte werd verleden:

7.3.5. Datum (dd/mm/jjjj) van registratie of neerlegging:

7.3.6. Benaming van het register of de bewaarplaats:

7.3.7. Referentienummer van de uiterste wilsbeschikking in het register of in de bewaarplaats:

7.3.8. Ander referentienummer:

7.4. Overige relevante informatie zoals bedoeld in artikel 68, onder j), van Verordening (EU) nr. 650/2012 (te specificeren):

8. Het op de erfopvolging toepasselijke recht

8.1. Het recht dat op de erfopvolging van toepassing is, is het recht van(*)
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België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

8.2. Het toepasselijke recht werd op grond van de volgende elementen bepaald(*)
8.2.1. De erflater had op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats in deze staat (artikel 21,

lid 1, van Verordening (EU) nr. 650/2012).
8.2.2. De erflater had het recht van deze staat gekozen, waarvan hij de nationaliteit bezat (artikel 22,

lid 1, van Verordening (EU) nr. 650/2012) (zie punt 7.2.).
8.2.3. De erflater had op het tijdstip van overlijden een kennelijk nauwere band met deze staat dan

met de staat van zijn gewone verblijfplaats (artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) nr.
650/2012), te specificeren:

8.2.4. Het recht van een derde staat overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) nr.
650/2012 verwees terug naar het recht van deze staat (artikel 34, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 650/2012). Te specificeren:

8.3. Het toepasselijke recht is dat van een staat met meer dan één rechtsstelsel (artikelen 36 en 37
van Verordening (EU) nr. 650/2012). De volgende rechtsregels zijn van toepassing (gelieve in
voorkomend geval de territoriale eenheid te specificeren):

8.4 Er gelden bijzondere regels die beperkingen opleggen met betrekking tot, of van invloed zijn
op de erfopvolging wat betreft bepaalde bestanddelen van de nalatenschap van de erflater
(artikel 30 van Verordening (EU) nr. 650/2012) (gelieve de betreffende regels en bestanddelen
te specificeren):
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De autoriteit verklaart dat zij al het nodige heeft gedaan om de rechthebbenden op de hoogte te brengen van de aanvraag voor
een erfrechtverklaring en dat op het tijdstip van opstelling van de verklaring geen van de elementen daarin door de
rechthebbenden werd betwist.

De volgende punten zijn niet ingevuld, omdat ze niet relevant werden geacht voor het doel waarvoor de erfrechtverklaring
werd afgegeven (*):

Indien aanvullende bladen zijn bijgevoegd, vermeld het totale aantal bladzijden(*):

(dd/mm/jjjj)Gedaan te (*) Op (*)
Handtekening en/of stempel van de autoriteit van afgifte (*):

GEWAARMERKT AFSCHRIFT

Dit gewaarmerkt afschrift van de Europese erfrechtverklaring werd afgegeven aan (*):

(naam van de aanvrager(s) of de perso(o)n(en) die een rechtmatig belang aantoont (aantonen)) (artikel 70 van Verordening
(EU) nr. 650/2012)

Het is geldig tot en met
(*):

(dd/mm/jjjj)

Datum van afgifte(*): (dd/mm/jjjj)
Handtekening en/of stempel van de autoriteit van afgifte (*):
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FORMULIER V - BIJLAGE I

Gegevens over de aanvrager(s) (rechtspersonen (7))

1. Naam van de organisatie*:

2. Registratie van de organisatie*
2.1. Registratienummer(4):

2.2. Benaming van het register/de registrerende autoriteit(*):

2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie*:

3. Adres van de organisatie
3.1. Straat en nummer/postbus*:

3.2. Plaats en postcode*:

3.3. Land*

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

4. Telefoon(*):

5. Fax:

6. E-mail:

7. Naam en voornaam of voornamen van de persoon die gemachtigd is om voor de organisatie te ondertekenen:(*):
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8. Overige relevante informatie (te specificeren):
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FORMULIER V - BIJLAGE II

Gegevens over de vertegenwoordiger(s) van de aanvrager(s) (8)

1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie*:

2. Registratie van de organisatie
2.1. Registratienummer:

2.2. Benaming van het register/de registrerende autoriteit(*):

2.3. Datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie*:

3. Adres
3.1. Straat en nummer/postbus*:

3.2. Plaats en postcode*:

3.3. Land*

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

4. Telefoon:

5. Fax:

6. E-mail:

7. Vertegenwoordigingsbevoegdheid(*):

Voogd Ouder Persoon die gemachtigd is om
voor een rechtspersoon te
ondertekenen

Gemachtigde
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Overige (te specificeren):
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FORMULIER V - BIJLAGE III

Informatie over het huwelijksvermogensstelsel of een ander equivalent vermogensstelsel van de erflater (9)

1. Naam en voornaam of voornamen van de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner*:

2. Naam bij geboorte van de (voormalige) echtgeno(o)t(e) of (voormalige) partner (indien afwijkend van punt 1):

3. Datum en plaats van het huwelijk of de vastlegging van een andere relatievorm waaraan gevolgen worden verbonden die
vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk:

4. Had de erflater een huwelijksovereenkomst gesloten met de in punt 1 vermelde persoon?
4.1. Ja
4.1.1. Datum (dd/mm/jjjj) van de overeenkomst:

4.2. Nee
5. Had de erflater met de in punt 1 vermelde persoon een overeenkomst gesloten inzake vermogensrechtelijke gevolgen in
het kader van een relatievorm die wordt geacht met het huwelijk vergelijkbare gevolgen te hebben?
5.1. Ja
5.1.1. Datum (dd/mm/jjjj) van de overeenkomst:

5.2. Nee
6. Het op het vermogensstelsel toepasselijke recht was het recht van

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

6.1. Werd dit recht bepaald op grond van een rechtskeuze? (*)
6.1.1. Ja
6.1.2. Nee
6.2. Indien de staat waarvan het recht van toepassing was meer dan één rechtsstelsel heeft, gelieve te specificeren (in
voorkomend geval, de territoriale eenheid):

7. Het toegepaste vermogensstelsel was:
7.1. Buiten gemeenschap van goederen/Scheiding van goederen
7.2. Algehele gemeenschap van goederen
7.3. Gemeenschap van goederen
7.4. Gemeenschap van verworven aanwinsten
7.5. Uitgestelde gemeenschap van goederen
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7.6 Anders (te weten):

8. Vermeld het vermogensstelsel in de oorspronkelijke taal en de betrokken wettelijke bepalingen (10):

9. Zijn de op het huwelijksvermogensstelsel of het equivalente vermogensstelsel gebaseerde vermogensrechtelijke
betrekkingen van de erflater en de in punt 1 vermelde persoon vereffend en de goederen verdeeld?
9.1. Ja
9.2. Nee

14 25 Opgesteld door het Europees e-justitieportaal



FORMULIER V - BIJLAGE IV

Status en rechten van de erfgena(a)m(en) (11)

1. Is de erfgenaam de aanvrager?*
1.1. Ja
1.1.1. Vermeld in afdeling 5 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring (vermeld indien

nodig welke aanvrager):

1.1.2. Vermeld in bijlage I (vermeld indien nodig welke aanvrager):

1.2. Nee
1.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie:

1.2.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.2.1.):

1.2.3. Identificatienummer(4)
1.2.3.1. Nationaal identiteitsnummer:

1.2.3.2. Socialezekerheidsnummer:

1.2.3.3. Belastingnummer:

1.2.3.4. Registratienummer:

1.2.3.5. Anders (te weten):

1.2.4. Adres
1.2.4.1. Straat en nummer/postbus:

1.2.4.2. Plaats en postcode:

1.2.4.3. Land

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen
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Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

1.2.5. Telefoon:

1.2.6. Fax

1.2.7. E-mail:

1.2.8. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie
en benaming van het register/de registrerende autoriteit:

2. Heeft de erfgenaam de nalatenschap aanvaard
2.1. Ja, zonder voorwaarden
2.2. Ja, onder voorrecht van boedelbeschrijving (gelieve de gevolgen te specificeren):

2.3. Ja, onder andere voorwaarden (gelieve de gevolgen te specificeren):

2.4. Overeenkomstig het op de erfopvolging toepasselijke recht is geen aanvaarding vereist

3. De erfgenaam is aangewezen (12) (*):
3.1. bij uiterste wilsbeschikking
3.2. bij wet

4. De erfgenaam heeft de nalatenschap verworpen.

5. De erfgenaam heeft een wettelijk erfdeel aanvaard.

6. De erfgenaam heeft zijn of haar recht op een wettelijk erfdeel verworpen.

7. De erfgenaam is uitgesloten van de nalatenschap:
7.1. volgens de uiterste wilsbeschikking
7.2. volgens de wet
7.3. volgens een gerechtelijke beslissing

8. De erfgenaam heeft recht op het volgende erfdeel (te specificeren):

9. Goed(eren) dat (die) aan de erfgenaam is (zijn) toegekend en waarvoor een verklaring werd aangevraagd (specificeer het
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(de) goed(eren) en vermeld alle relevante identificatiegegevens) (13):

10. Voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de rechten van de erfgenaam (geef aan of de rechten van de erfgenaam
volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht en/of volgens de uiterste wilsbeschikking beperkt zijn):

11. Overige relevante informatie of nadere toelichting (te specificeren):
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FORMULIER V - BIJLAGE V

Status en rechten van de rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris(sen) (14)

1. Is de legataris de aanvrager?*

1.1. Ja
1.1.1. Vermeld in afdeling 5 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring (vermeld indien

nodig welke aanvrager):

1.1.2. Vermeld in bijlage I (vermeld indien nodig welke aanvrager):

1.2. Nee
1.2.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie:

1.2.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.2.1.):

1.2.3. Identificatienummer(4)
1.2.3.1. Nationaal identiteitsnummer:

1.2.3.2. Socialezekerheidsnummer:

1.2.3.3. Belastingnummer:

1.2.3.4. Registratienummer:

1.2.3.5. Anders (te weten):

1.2.4. Adres
1.2.4.1. Straat en nummer/postbus:

1.2.4.2. Plaats en postcode:

1.2.4.3. Land:

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta
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Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

1.2.5. Telefoon:

1.2.6. Fax

1.2.7. E-mail:

1.2.8. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie
en benaming van het register/de registrerende autoriteit:

2. Heeft de legataris het legaat aanvaard?
2.1. Ja, zonder voorwaarden
2.2. Ja, onder voorwaarden (te specificeren):

2.3. Overeenkomstig het op de erfopvolging toepasselijke recht is geen aanvaarding vereist

3. De legataris heeft het legaat verworpen.

4. De legataris heeft recht op het volgende deel van de nalatenschap (te specificeren):

5. Goed(eren) dat (die) aan de legataris is (zijn) toegekend en waarvoor een verklaring werd aangevraagd (specificeer het
(de) goed(eren) en vermeld alle relevante identificatiegegevens) (15):

6. Voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de rechten van de legataris (geef aan of de rechten van de legataris
volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht en/of volgens de uiterste wilsbeschikking beperkt zijn) (*):

7. Overige relevante informatie of nadere toelichting (te specificeren):
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FORMULIER V - BIJLAGE VI

3. De bevoegdheden om het testament uit te voeren of de nalatenschap te beheren, hebben betrekking op*

1. Bevoegdheden van de volgende persoon*:

1.1. De aanvrager
1.1.1. Vermeld in afdeling 5 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring (vermeld indien

nodig welke aanvrager):

1.1.2. Vermeld in bijlage I (vermeld indien nodig welke aanvrager):

1.2. De erfgenaam vermeld in bijlage IV (vermeld indien nodig welke erfgenaam):

1.3. De legataris vermeld in bijlage V (vermeld indien nodig welke legataris):

1.4. Overige
1.4.1. Naam en voornaam of voornamen, of naam van de organisatie:

1.4.2. Naam bij geboorte (indien afwijkend van punt 1.4.1.):

1.4.3. Identificatienummer (4):
1.4.3.1 Nationaal identiteitsnummer:

1.4.3.2. Socialezekerheidsnummer:

1.4.3.3. Belastingnummer:

1.4.3.4. Registratienummer:

1.4.3.5. Anders (te weten):

1.4.4. Adres
1.4.4.1. Straat en nummer/postbus:
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1.4.4.2. Plaats en postcode:

1.4.4.3. Land:

België Bulgarije Cyprus

Duitsland Estland Finland

Frankrijk Griekenland Hongarije

Italië Kroatië Letland

Litouwen Luxemburg Malta

Nederland Oostenrijk Polen

Portugal Roemenië Slovenië

Slowakije Spanje Tsjechië

Zweden

Ander land (gelieve de ISO-code
te vermelden):

1.4.5. Telefoon:

1.4.6. Fax

1.4.7. E-mail:

1.4.8. Geboorteplaats en -datum (dd/mm/jjjj) of, in geval van een organisatie, de datum (dd/mm/jjjj) en plaats van registratie
en benaming van het register/de registrerende autoriteit:

2. Bevoegdheden om*(12):
2.1. een testament uit te voeren
2.2. de nalatenschap of een deel ervan te beheren

3. De bevoegdheden om het testament uit te voeren of de nalatenschap te beheren, hebben betrekking op*
3.1. de gehele nalatenschap
3.2. de gehele nalatenschap, met uitzondering van de volgende delen of goederen (te

specificeren):

3.3. de volgende specifieke delen of goederen van de nalatenschap (te specificeren):

4. De in afdeling 1 vermelde persoon heeft de volgende bevoegdheden(*) (12):
4.1. het verkrijgen van alle informatie betreffende de goederen en schulden van de nalatenschap
4.2. het kennisnemen van alle testamenten en andere documenten betrekking hebbende op de

nalatenschap
4.3. het nemen of aanvragen van bewarende maatregelen
4.4. het nemen van dringende maatregelen
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4.5. het verzamelen van goederen
4.6. het innen van de schuldvorderingen en afgeven van een geldige kwitantie
4.7. het uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten
4.8. het openen, beheren en afsluiten van een bankrekening
4.9. het aangaan van een lening
4.10. het leveren, overdragen of bezwaren van goederen
4.11. het vestigen van zakelijke rechten of een hypotheek op de goederen

het verkopen
van:

een onroerend goed andere goederen4.12.

4.13. het verstrekken van een lening
4.14. het voortzetten van een bedrijf
4.15. het uitoefenen van de rechten van een aandeelhouder
4.16. het in rechte optreden of verschijnen voor de rechter
4.17. het vereffenen van schulden
4.18. het uitkeren van legaten
4.19. het verdelen van de nalatenschap
4.20. het verdelen van het restant
4.21. het aanvragen van de inschrijving van rechten op onroerende of roerende goederen in een

register
4.22. het doen van een schenking
4.23. anders (te weten):

Indien het aankruisen van een of meer van de bovenstaande hokjes geen precieze indicatie geeft van de bevoegdheden
waarover de executeur/testamentuitvoerder/beheerder van de nalatenschap beschikt, voeg dan alle nodige aanvullende
gegevens toe (17):

Specificeer of de in afdeling 4 bedoelde bevoegdheden op residuaire basis worden uitgeoefend conform artikel 29, lid 2,
tweede alinea, of artikel 29, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 650/2012(*):

5. De executeur/testamentuitvoerder/beheerder van de nalatenschap wordt aangewezen op grond van(12):
5.1. de uiterste wilsbeschikking (zie punt 7.2 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring)
5.2. een gerechtelijke beslissing
5.3. een overeenkomst tussen de erfgenamen
5.4. de wet

6. De bevoegdheden vloeien voort uit (12):
6.1. de uiterste wilsbeschikking (zie punt 7.2 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring)
6.2. een gerechtelijke beslissing
6.3. een overeenkomst tussen de erfgenamen
6.4. de wet

7. De verplichtingen vloeien voort uit (12):
7.1. de uiterste wilsbeschikking (zie punt 7.2 van het aanvraagformulier voor de erfrechtverklaring)
7.2. een gerechtelijke beslissing
7.3. een overeenkomst tussen de erfgenamen
7.4. de wet
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8. Voorwaarden of beperkingen in verband met de in afdeling 4 bedoelde bevoegdheden(18) (*):
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(*) Verplichte informatie.
(1) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107.
(2) Vermeld gegevens zoals de laatste gewone verblijfplaats van de erflater of een forumkeuzeovereenkomst.
(3) Vul voor rechtspersonen bijlage I in en voeg deze bij.
Indien er meerdere aanvragers zijn, voeg dan een aanvullend blad bij.
Vul voor vertegenwoordigers bijlage II in en voeg deze bij.
(4) Vermeld in voorkomend geval het meest relevante nummer.
(5) Het begrip de facto partner omvat de juridische instituten van samenwoning die in sommige lidstaten bestaan, zoals
„sambo” (Zweden) of „avopuoliso” (Finland).
(6) Indien er meerdere uiterste wilsbeschikkingen zijn, voeg dan een aanvullend blad bij.
(7) Indien de aanvraag door meerdere rechtspersonen wordt ingediend, voeg dan een aanvullend blad bij.
(8) Indien er sprake is van meerdere vertegenwoordigers, voeg dan een aanvullend blad bij.
(9) Indien er meerdere toepasselijke vermogensstelsels zijn, voeg dan een aanvullend blad bij.
(10) Meer informatie over nationale regelingen inzake vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk en het geregistreerde
partnerschap is beschikbaar op het Europees e-justitieportaal.
(11) Indien er meerdere erfgenamen zijn, voeg dan een aanvullend blad bij.
(12) Kruis in voorkomend geval meerdere hokjes aan.
(13) Vermeld of de erfgenaam de eigendom of andere rechten op de goederen heeft verworven (vermeld in het laatste geval
de aard van deze rechten en de andere personen die ook rechten op de goederen hebben). Vermeld in het geval van een
geregistreerd goed de informatie die volgens het recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden vereist is om het
goed te kunnen identificeren (bijvoorbeeld voor onroerende goederen het exacte adres van het goed, het kadaster, het
perceel- of kadasternummer, de beschrijving van het goed (voeg indien nodig relevante documenten bij)).
(14) Indien er meerdere legatarissen zijn, voeg dan een aanvullend blad bij.
(15) Vermeld of de legataris de eigendom of andere rechten op de goederen heeft verworven (vermeld in het laatste geval de
aard van deze rechten en de andere personen die ook rechten op de goederen hebben). Vermeld in het geval van een
geregistreerd goed de informatie die volgens het recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden vereist is om het
goed te kunnen identificeren (bijvoorbeeld voor onroerende goederen het exacte adres van het goed, het kadaster, het
perceel- of kadasternummer, de beschrijving van het goed (voeg indien nodig relevante documenten bij)).
(16) Voeg een aanvullend blad bij indien er sprake is van meerdere personen.
(17) Specificeer bijvoorbeeld of een van de bovengenoemde bevoegdheden door de executeur-testamentair/beheerder in
eigen naam kan worden uitgeoefend..
(18) Specificeer bijvoorbeeld of een van de bovengenoemde bevoegdheden door de executeur-testamentair in eigen naam
kan worden uitgeoefend.
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