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Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel en de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

DE ERFENIS VAN OVERGROOTVADER. VIND IK DIE TERUG?

Op woensdag 12 oktober 2022 brengt rijksarchivaris Pieter De Reu zijn lezing 

"De erfenis van overgrootvader. Vind ik die terug?"

  
Een overlijden treft een familie niet enkel emotioneel, maar vaak ook financieel: de 
belastingambtenaar staat immers al snel klaar om de erfenis te belasten. Daarom zijn de 
erfgenamen ertoe gehouden binnen een bepaalde termijn aan de fiscus de nodige gegevens te 
bezorgen: wie is overleden, wie zijn de erfgenamen en waaruit is het vermogen (actief en 
passief) van de overledene samengesteld? Dit gebeurt door middel van een zogenaamde 
erfenisaangifte of aangifte van nalatenschap.
 
Hoewel zelden gebruikt in familiekundig of historisch onderzoek, is deze erfenisaangifte een 
fantastische bron: van iedere overleden Belg sinds 1796 is in principe een erfenisaangifte 
beschikbaar, die gedetailleerde informatie over diens vermogen bevat. Het is waardevolle 
informatie die overigens nergens anders terug te vinden is. 
Genealogen, heemkundigen en historici kunnen de aangiften bestuderen in de Rijksarchieven 
in de provinciën, bijvoorbeeld in het onderzoek naar een familiegeschiedenis of naar de 
rijkdom van een bepaalde persoon of bevolkingsgroep in het verleden. 
 
In de lezing is aandacht voor welke gegevens per tijdvak nauwkeurig kunnen worden 
teruggevonden en welke informatie net niet vermeld wordt, alsook voor de vele 
onderzoeksperspectieven. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden worden de 
zoekstrategieën in en de vindplaatsen van de aangiften verduidelijkt, die het mogelijk maken 
om heel gericht opzoekingen te doen in alle Belgische erfenisaangiften vanaf 1796. De 
privacygevoelige inhoud zorgt er echter voor dat er voorwaarden verbonden zijn aan de 
raadpleging.
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Pieter De Reu is Rijksarchivaris. Hij is tevens verbonden aan de Universiteit Gent als 
historicus en aan de Vrije Universiteit Brussel als rechtshistoricus.
 
Locatie: Club 1, cultuurcentrum Westrand, Kamerijklaan 32 te 1700 Dilbeek
Aanvang: 20.00 uur
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro.

 INSCHRIJVEN VERPLICHT

via  info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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