
 

 

 
 
DEBLOKKERINGEN VAN REKENINGEN NA OVERLIJDEN  (Mr. KUMPEN René ) 

 

Veel banken weigeren gelden vrij te geven tenzij alle erfgenamen akkoord gaan met de vrijgave. De 

blokkeringen van bankrekeningen na het overlijden van een persoon berust niet op een wettelijke 

verplichting. (tenzij de erfgenamen in het buitenland wonen). Zij zijn het gevolg van de 

informatieplicht in het kader van de successierechten en de betalingsregels op de rekeningen van 

de overledene. 

 

Bij wet van 06.05.2009 en 28.06.2009 werden een aantal nieuwe regels ingevoerd en werd het 

kader  gecreëerd om de deblokkering van tegoeden van overledenen wettelijk te regelen. Niet alleen 

banken en verzekeringen maar alle schuldenaars te goeder trouw kunnen op die wijze bevrijdend 

tegoeden van een overledene vrijgeven mits voorlegging van een attest van erfopvolging opgesteld 

door de ontvanger van de Successierechten of een akte opgesteld door de notaris. 

 

Voor de langstlevende echtgenoten of de wettelijk samenwonende partners werd een nieuwe 

regeling voorzien.  De langstlevende echtgenoot of partner wordt immers niet alleen geconfronteerd 

met de blokkering van de rekeningen van zijn echtgenoot of partner maar ook met de blokkering 

van zijn eigen rekeningen. (toevoeging van  art. 1240 ter B.W. en wijziging art. 95 en 97 van het 

wetboek successierechten) inhoudend:  De langstlevende kan tot 5.000 EUR afhalen van de 

rekeningen; zelfs voor de aangifte van successie; ook indien één van de erfgenamen in het 

buitenland woont. 

 

De gelden dienen afkomstig te zijn van een gemeenschappelijk of onverdeelde zicht- of 

spaarrekeningen waarvan hij medehouder is. 

 

Een gemeenschappelijke rekening is een rekening die behoren tot de huwelijksgemeenschap. Een 

onverdeelde rekening is ofwel een  rekeningen van wettelijk samenwonenden die krachtens hun 

contract behoren tot de  onverdeeldheid ofwel een  rekening van  echtgenoten gehuwd onder het 

stelsel van scheiding van goederen. Indien er in het stelsel van scheiding van goederen geen 

onverdeelde rekeningen bestaan, kan een dergelijke bevrijdende uitkering niet plaatsvinden .(m.a.w. 

de langstlevende echtgenoot gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen die niet over 

eigen rekeningen beschikt, blijkt volledig in de kou staan m.b.t. tot zijn onmiddellijke 

levensbehoeftes). 
 

Van belang is op wiens naam de rekeningen staan: 

 

- Voor samenwonenden wordt de werking van de bevrijdende betaling beperkt tot de rekeningen waarvan 

de wettelijk samenwonende medehouder is (dus geen tegoeden op eventuele gemeenschappelijke of 

onverdeelde rekeningen op naam van de vooroverleden wettelijk samenwonende). 

- Voor de gehuwden kan de betaling bevrijdend gebeuren voor rekeningen waarvan de langstlevende houder 

of medehouder is OF de overledene houder of de medehouder is. 
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De grens van 5.000,00 EUR mag niet worden overschreden en het bedrag mag niet hoger zijn dan de helft 

van het beschikbare kredietsaldo. De wet voorziet sancties bij overschrijdingen door het verlies van de 

erfrechtelijke aanspraken op afnames boven deze bedragen. Bovendien wordt deze laatste in dergelijk geval 

beschouwd als een zuivere erfgenaam met verlies van het recht om de erfenis te aanvaarden onder voorrecht 

van boedelbeschrijving of deze te verwerpen.  

Voormelde bepalingen zijn onmiddellijk van toepassing vanaf 31.08.2009. 

 

René KUMPEN   

Advocaat   

ARGUS Advocaten 


