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34 224 Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek 
om erfgenamen beter te beschermen tegen 
schulden van de erflater (Wet bescherming 
erfgenamen tegen schulden) 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is te 

verduidelijken wanneer erfgenamen een nalatenschap zuiver aanvaarden 
en hen in uitzonderlijke situaties beter te beschermen tegen schulden van 
de nalatenschap en dat daartoe Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek moet 
worden gewijzigd; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 184, tweede lid, onder a, wordt na «rust» ingevoegd: of hij 
deze geheel of gedeeltelijk niet hoeft te voldoen ingevolge artikel 194a lid 
2. 

 B

Artikel 192, eerste lid, komt te luiden: 
1. Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als 

een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij goederen 
van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het 
verhaal van schuldeisers onttrekt, aanvaardt daardoor de nalatenschap 
zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan. 
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C

Na artikel 194 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 194a  

1. Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een 
schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te 
kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het 
verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog 
beneficiair te aanvaarden. 

2. Wanneer een erfgenaam na vereffening of verdeling van de nalaten-
schap bekend wordt met een schuld, die hij niet kende en ook niet 
behoorde te kennen, kan hij de kantonrechter, binnen de in het eerste lid 
genoemde termijn, verzoeken om te worden ontheven van zijn 
verplichting de schuld uit zijn vermogen te voldoen voor zover deze niet 
uit zijn erfdeel, vermeerderd met het bedrag dat aan hem is gelegateerd, 
kan worden voldaan. De kantonrechter verleent deze ontheffing, tenzij de 
erfgenaam zich zodanig heeft gedragen dat de schuldeiser erop mocht 
vertrouwen dat de erfgenaam deze schuld uit zijn overige vermogen 
voldoet. 

 D

In artikel 196 vervalt: en in een of meer door hem aangewezen 
nieuwsbladen. 

 E

In artikel 206, zesde lid, tweede volzin, vervalt: en in een of meer bij de 
benoeming voorgeschreven nieuwsbladen.
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip.
  

ARTIKEL III  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet bescherming erfgenamen tegen 
schulden. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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