Totaal werk van de executeur
De eerste fase
1. Uitvaart
Nadat een arts het overlijden heeft geconstateerd zal een
uitvaartondernemer ingeschakeld moeten worden. Denk er om dat, als
de overledene zijn/haar lichaam ter beschikking van de wetenschap
heeft gesteld, er onmiddellijk actie ondernomen moet worden. Kijk
goed of er een document aanwezig is waarmee de overledene zelf al
zijn/haar wensen over de uitvaart op papier heeft gezet. Soms ligt
dat in huis, soms weet de begrafenisondernemer er van. Soms staat
het in het testament, zie hierna onder 2. De uitvaartondernemer
doet aangifte van het overlijden bij de gemeente. Een paar dagen
daarna ontvangt u van de uitvaartondernemer een bewijs van
overlijden. Bewaar dit goed, u hebt dit voor meerdere instanties
nodig.
2. Is er een testament?
Als eerste stap moet u zo spoedig mogelijk na het overlijden nagaan
of er een testament is en wat de inhoud van het testament is. Er
kunnen in het testament bepalingen staan die onmiddellijke actie
vereisen (bijvoorbeeld wensen betreffende de begrafenis, lichaam
ter beschikking stellen aan de wetenschap).Check ook of er een
codicil is met bepaalde wensen voor verdeling (of legaten) van
roerende zaken of over de uitvaart. Voor informatie over een legaat,
klik hier.
3. Centraal Testamentenregister
Om er achter te komen of er een testament door de overledene werd
opgemaakt, kunt u het beste een notaris inschakelen, die zal dan bij
het Centraal Testamentregister opvragen bij welke notaris het
laatste testament is gemaakt. Als u zelf geen officieel afschrift van
het testament heeft, zal de notaris die, als hij het niet zelf in zijn
archief heeft, bij de andere notaris opvragen. Soms horen bij het
testament ook bijlagen (codicil of aanwijzingen voor de executeur),
die moeten dan ook opgevraagd worden. U kunt ook zelf schriftelijk
19

navraag doen bij het Centraal Testamentenregister, maar dat duurt
vaak langer. Zie: Centraal Testamentenregister of bel voor algemene
informatie 0900-114.4114 (0,25 cent per minuut).
4. Contact met erfgenamen
Het heeft veel voordelen om zo spoedig mogelijk een gesprek met
alle erfgenamen gezamenlijk te houden. Wacht hier niet te lang mee.
U kunt hiervoor ook de hulp inroepen van een deskundige om iedereen
te informeren. De notaris die de Verklaring van Erfrecht of
Executele maakt, is overigens ook verplicht de erfgenamen in kennis
te stellen. De erfgenamen ontvangen van hem ook een kopie van het
testament.
5. Post
Voor doorzenden van de post e.d. kunt u bij het postkantoor een
folder verkrijgen of via PostNL, www.postnl.nl.
6. Huis beveiligen, huisdieren
Blijft een woning onbewoond achter, dan moet u kijken hoe u de
woning kunt beveiligen. Ga goed na wie een sleutel heeft om
verrassingen te voorkomen. Vervang (zeker bij onzekerheid over het
aantal sleutels in omloop) de sloten. Check de inboedel- en
opstalverzekering op voldoende (schade)dekking en tijdige
premiebetaling. Pas op met te lange leegstand omdat soms de
verzekering vervalt.
Als er huisdieren zijn, moet daar een oplossing voor worden gezocht.
Wat wilde de overledene zelf? Heeft hij met u hierover gesproken?
7. Uittreksels uit het overlijdensregister/Akte van overlijden
Deze akte is onder meer noodzakelijk voor het verkrijgen van een
verklaring van executele (of erfrecht), het aanvragen van een
pensioenuitkering in het kader van de Algemene Nabestaanden Wet
(ANW) en het verkrijgen van een uitkering van een
levensverzekering.
8. Naar de notaris voor de verklaring van executele/erfrecht
Om te kunnen aantonen dat u de vertegenwoordiger van de
nalatenschap bent moet u de notaris vragen een verklaring van
executele op te maken. In de verklaring van executele staat dat u als
executeur bevoegd bent de nalatenschap van de overledene te
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beheren, dan wel daarover te beschikken. Een verklaring van
erfrecht is een document waarin de notaris aangeeft wie de
erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie bevoegd is hen
te vertegenwoordigen.
De verklaring van erfrecht of een verklaring van executele is meestal
nodig om de bankrekeningen te kunnen deblokkeren. Houdt u er
rekening mee dat het opstellen van een verklaring van
executele/erfrecht enige tijd kan duren. De notaris is wettelijk
verplicht een aantal zaken te controleren bij het Centraal
Testamentenregister, de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
en het Insolventieregister. U bent niet verplicht naar de notaris te
gaan die het testament heeft opgemaakt. U bent vrij in het kiezen
van een notaris. De notaris zal ook de executeur vragen een
verklaring te tekenen dat hij zijn functie aanvaardt. De erfgenamen
zullen aangeschreven worden en gevraagd worden of zij de
nalatenschap aanvaarden. Een verklaring van executele kan meestal
sneller door de notaris opgesteld worden dan een verklaring van
erfrecht en is daarom praktischer. Een verklaring van erfrecht is
vaak uiteindelijk ook nodig om de bankrekeningen op te heffen of op
een andere naam te zetten.
Wat heeft de notaris nodig om een verklaring van executele voor u
op te kunnen stellen?
-een akte van overlijden;
-een trouwboekje (als de overledene getrouwd was of een
geregistreerd partner had)
-eventuele akte van huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden;
-het eventuele testament (als dat bekend is)
-de volledige voor- en achternamen, geboorteplaats en -datum, adres
en burgerlijke staat van de executeur;
-kopie van geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs) van de executeur.
Wat heeft de notaris nodig om een verklaring van erfrecht voor u op
te kunnen stellen?
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-een overlijdensbewijs;
-een trouwboekje (als de overledene gehuwd was of in geval van
geregistreerd partnerschap)
-eventuele akte van huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden;
-het eventuele testament (als dat bekend is);
-de volledige voor- en achternamen, geboorteplaats en -datum,
adressen en burgerlijke staat van eventuele echtgeno(o)t(e) /
geregistreerd partner / levensgezel en kinderen of vermoedelijke
andere erfgenamen;
-kopie van geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs) van de vermoedelijke erfgenamen;
-adressen van vermoedelijke erfgenamen zodat de notaris ze kan
vragen om schriftelijk te laten weten of ze de nalatenschap zuiver of
beneficiair gaan aanvaarden, of gaan verwerpen.
9. Aanvaarding
Degenen die tot erfgenaam zijn benoemd, zijn niet verplicht de
erfenis te aanvaarden. Als de erfgenamen beneficiair willen
aanvaarden of willen verwerpen, moet deze keuze gemaakt worden
voordat er enige acties in de nalatenschap worden ondernomen. (zoals
bijvoorbeeld het huis ontruimen, auto verkopen). Als de erfgenaam
zich als 'erfgenaam gedraagt', geldt dat als zuiver aanvaarden.
Erfgenamen hebben drie mogelijkheden:
1,Zuivere aanvaarding.
Dat houdt in dat de erfgenaam niet alleen de bezittingen van de
nalatenschap verkrijgt, maar ook in zijn eigen vermogen aansprakelijk
kan worden gesteld voor de schulden van de overledene. Als er meer
schulden dan bezittingen zijn, zal de erfgenaam het tekort uit eigen
vermogen moeten aanvullen.
2.Beneficiaire aanvaarding (ook wel genoemd: aanvaarding onder het
voorrecht van boedelbeschrijving)
De erfgenaam verkrijgt in principe alle bezittingen van de
nalatenschap, maar zal bij een negatief saldo van de nalatenschap
niet uit zijn eigen vermogen hoeven bij te betalen. De bezittingen van
de nalatenschap zullen in dat geval wel allemaal verkocht moeten
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worden om zoveel mogelijk schulden te kunnen betalen. Deze vorm
van aanvaarding gebeurt door het uitbrengen van een verklaring bij
de Rechtbank. De notaris kan dat eenvoudig regelen. De
griffierechten bedragen € 114,--. Als men twijfelt of er voldoende
bezittingen zijn om alle schulden te betalen, is beneficiaire
aanvaarding de aangewezen weg. Sommige erfgenamen zoals
minderjarige kinderen zijn verplicht beneficiair te aanvaarden.
3.Verwerpen.
De persoon die tot erfgenaam is benoemd, ontvangt niets. Hij krijgt
dus geen bezittingen, maar is dan ook niet aansprakelijk voor de
schulden. Hij wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest.
Verwerping moet ook via de Rechtbank geregeld worden en ook dat
brengt kosten met zich mee, zoals griffierecht. Overleg wel met de
notaris wat de consequenties zijn van verwerping. Het kan namelijk
gebeuren dat door de verwerping de kinderen van die persoon
vervolgens als erfgenamen opkomen.
Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, heeft dat wel
consequenties voor u als executeur. U zult dan een verklaring moeten
afleggen over de omvang van het vermogen. De wet zegt dat de
executeur moet ‘aantonen dat de goederen der nalatenschap
ruimschoots toereikend zijn om alle schulden der nalatenschap te
voldoen’. Dit kan met een eenvoudige verklaring aan de erfgenamen.
Als u als executeur dat niet kunt aantonen, dan gaan de wettelijke
regels van 'vereffening' gelden. U kunt dan het beste contact met de
notaris opnemen om dit verder te regelen.
Bij beneficiaire aanvaarding zullen de kosten van afwikkeling wel
hoger uitvallen, er moet meer geregeld worden. Voor alle
mogelijkheden geldt dat als eenmaal een keuze is gemaakt, deze
onherroepelijk is. Dit betekent dat een erfgenaam niet meer terug
kan komen op een eenmaal gemaakte keuze. De notaris vraagt daarom
een schriftelijke verklaring van de erfgenamen (een 'verklaring
aanvaarding nalatenschap') om achteraf eventuele onduidelijkheid te
voorkomen.
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10. Welke bankrekeningen zijn er? Is er een effectendepot?
Welke nota’s of rekeningen moeten nog worden betaald?
Inventariseer en maak alvast een eerste vermogensoverzicht.
Beschrijf ook de inboedelgoederen. Het is goed om foto’s te maken
van de inboedel en kostbaarheden. Zorg zo nodig voor taxatie van de
kostbaarheden.
Effectendepot: Overlegt u zo spoedig mogelijk met de erfgenamen
over het effectendepot. Willen zij verkoop of willen zij verdeling van
de effecten? Ter vermijding van het risico van een waardedaling is
het verstandig daar zo snel mogelijk een beslissing over te nemen en
vervolgens te verkopen of te verdelen. Leg de afspraken schriftelijk
vast als bewijs, want u kunt aansprakelijk gesteld worden als de
waarde onverhoopt daalt.
Waarschuwing! De erfbelasting gaat uit van de waarde van de
effecten per overlijdensdatum. De Belastingdienst houdt geen
rekening met waardedaling. Verdeling van de effecten mag alleen als
alle erfgenamen het er mee eens zijn. Zorg dat er voldoende geld
overblijft om de aanslag erfbelasting te betalen. Geld bij de
erfgenamen terugvragen is vaak lastig. Overlegt u voor de zekerheid
met een deskundig beleggingsadviseur!
Blokkeren van bankrekeningen van de overledene
Informeert u de bank zo snel mogelijk over het overlijden. U kunt
automatische betalingen stoppen. Zolang een bank niet op de hoogte
is van een overlijden, zullen automatische betalingen blijven
doorlopen. Ook eventuele pasjes of betalingsvolmachten die aan
derden zijn verstrekt, kunnen nog steeds gebruikt worden zolang de
bank niet van een overlijden op de hoogte is. Eigenlijk is het advies
altijd: blokkeer de bankrekening. Pas wel op met automatische
incasso’s van gas, elektra en water. Denk er om dat ook u geen
gebruik meer mag maken van een eventueel aan u verleende volmacht.
Opzegging van lidmaatschappen, abonnementen van krant(en),
tijdschrift(en).
Zorg ervoor dat - zo nodig - machtigingen tot automatische
afschrijvingen van de bank worden ingetrokken. Zeg de
abonnementen en lidmaatschappen schriftelijk op (vaak akte van
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overlijden meesturen) en vraag eventueel vooruitbetaald
abonnementsgeld of contributie terug. Regel het opzeggen van de
telefoon (soms is er een huurtelefoon die terug moet). Vergeet niet
het opzeggen van internetabonnementen. Denk ook aan digitale zaken,
zoals Linkedin of Facebook. Controleer ook of de overledene
bepaalde zaken in bruikleen of huur had van de zorgverzekering of
Kruisvereniging of AWBZ (bijvoorbeeld een ziekenhuisbed of
rollator).
Tips voor administratieve zaken
De tweede fase.
1. Boedelbeschrijving: Van u als executeur wordt verwacht dat u
zodra enigszins mogelijk een boedelbeschrijving maakt. Begin daar
niet te laat mee. U kunt het altijd aanpassen en uitbreiden. Een
boedelbeschrijving is eigenlijk niets anders dan een
vermogensopstelling. Wat zijn de activa: huis, effecten,
bankrekeningen, inboedel, verzekeringsuitkeringen etc. Wat zijn de
passiva: hypotheek, huishoudelijke schulden, legaten, uitvaartkosten
etc. Deze vermogensopstelling is straks handig als basis voor de
aangifte erfbelasting. Geef de erfgenamen een kopie van de
boedelbeschrijving. Het is ook een handig stuk om, als u dat nog niet
heeft gedaan, met de erfgenamen te overleggen over de verkoop van
de diverse bestanddelen als huis en effecten.
2. De tenaamstelling van bankrekeningen wijzigen en/of
bankrekeningen opheffen.
Met een verklaring van executele kunt u bankzaken regelen, zoals het
doen van betalingen. Overleg met de bank, welke zaken u wel mag
regelen en welke niet. Het komt vaak voor dat de bank ook een
verklaring van erfrecht wil hebben voor het wijzigen van de
tenaamstelling of opheffing van de bankrekeningen. Let er op dat u,
als de bankrekening op twee namen staat (en/of rekening), de andere
rekeninghouder ook mee moet werken. Een en/of rekening betekent
overigens niet automatisch dat de rekeninghouders ieder voor een
gelijk deel in het saldo gerechtigd zijn. Van wie is het geld
afkomstig?
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Check ook of de overledene bij de bank een kluis had. Open deze
altijd met minimaal één getuige erbij en maak een schriftelijk verslag
(dat u beiden ondertekent) van wat u aantrof in de kluis!
3. Vragen om een eindafrekening van het salaris/de uitkering.
Meestal zal er nog door de overledene opgebouwd vakantiegeld
(moeten) worden uitgekeerd.
Vraag meteen aan de laatste werkgever een jaaropgave. Die heeft u
straks nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Zorg dat deze
meteen naar het goede adres gezonden wordt en niet zoekraakt.
4. Indien daar aanspraak op gemaakt kan worden: een uitkering
aanvragen op grond van de ANW.
Een aanvraag kan worden ingediend bij het districtskantoor van de
Sociale Verzekeringsbank van de woonplaats van de gerechtigde.
Daar zijn ook aanvraagformulieren verkrijgbaar. Voor meer
informatie kunt u terecht op: www.svb.nl en www.pensioenkijker.nl
5. Bericht sturen naar pensioenfonds
Indien van toepassing: een bericht sturen naar het
bedrijfspensioenfonds van de overledene. Zorgt u ervoor dat u de
gegevens van de overledene, het burgerservicenummer, een eventueel
deelnemingsnummer en een bankrekeningnummer, waarop de uitkering
kan worden overgemaakt, bij de hand heeft.
6. Verzekeringsmaatschappijen in kennis stellen.
Denkt u daarbij aan het vermelden van het polisnummer en de
persoonsgegevens (en burgerservicenummers) van de erfgenamen.
Raadpleeg voor de zekerheid steeds een verzekeringsadviseur, onder
andere om na te gaan of er nog verzekeringen lopen die premievrij
zijn en/of worden ten gevolge van het overlijden.Denkt u ook aan het
wijzigen van de tenaamstelling van polissen die (nog) niet mogen
eindigen (zoals een opstalverzekering op het huis en een
inboedelverzekering). Controleer ook of deze verzekeringen na het
overlijden nog doorlopen. Let op! Voor het innen van een uitkering van
levensverzekering volstaat niet altijd een verklaring van executele.
Vaak zult u hiervoor een verklaring van erfrecht nodig hebben. Pas er
op dat niet alle uitkeringen bestemd zijn voor de erfgenamen, dat
hangt van de begunstiging in de polis af. Let er ook op dat uitkeringen
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soms rechtstreeks naar de begunstigde moeten worden overgeboekt.
Raadpleeg hiervoor een deskundige. Voor zoek geraakte of oude
polissen zie: polissen.
7. Had de overledene een eigen woning, is die met een hypotheek
belast?
Ga dan na of deze hypotheek boetevrij kan worden afgelost, al dan
niet met de uitkering van een levensverzekering. Let op! Boetevrij
aflossen van een hypotheek na een overlijden is in veel gevallen aan
een termijn gebonden! Overleg met de erfgenamen over eventuele
verkoop van de woning. Zorg in ieder geval voor een gedegen
taxatierapport, waarin ook aandacht is besteed aan de staat van
onderhoud. Twijfelt u hierover? Laat dan een bouwkundig rapport
opstellen.
8. Was er een huurwoning?
Een huurwoning moet in de regel bezemschoon worden opgeleverd en
terug worden gebracht in de ‘oude staat’. U kunt het beste in overleg
met de verhuurder bepalen wat noodzakelijk is.
9. Schulden en/of leningen.
Is er een persoonlijke lening afgesloten of een aankoop gedaan op
afbetaling, controleer dan of het resterende schuldbedrag wordt
kwijtgescholden in verband met het overlijden.
10. Teruggave loonbelasting.
Als u niet automatisch een aangifte inkomstenbelasting krijgt, vraag
dan bij de Belastingdienst een aangiftebiljet aan, ingeval er een
teruggave van loonbelasting wordt verwacht. In de regel zal dan een
F-biljet worden verstrekt. Zie voor uitgebreidere informatie:
Belastingsdienst.
11. Voor verkoop van de auto of schorsing zie de regeling op
www.rdw.nl.
De Motorrijtuigenbelasting blijft verschuldigd zolang de auto niet op
een andere eigenaar is overgegaan en de auto zich bevindt op de
openbare weg (ook op een parkeerplaats). Pas ook op voor gebruik van
de auto na het overlijden door anderen dan de verzekerde. Soms is
de auto niet meer verzekerd. Check dit bij de verzekeraar.
12. Is door het overlijden sprake van een één-ouder-gezin?
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Vraag dan eventueel advies bij een belastingadviseur of raadpleeg de
belastingtelefoon inzake aftrekposten in verband met bijzondere
lasten. Dien eventueel een aanvraag in voor gezinshulp bij een
instelling voor gezinszorg of maatschappelijk werk. Ga na of er
verlaging van bepaalde tarieven kan worden verkregen, zoals
reinigingsrechten, milieubelasting, waterschapslasten. Ga na of er
recht ontstaat op bepaalde subsidies, zoals huurtoeslag.
13. Legaten.
Als in het testament van de overledene legaten waren opgenomen, zal
de executeur de legatarissen moeten benaderen. En hen vragen of zij
het legaat willen aanvaarden. Zorg dat u van de legataris een
ontvangstbevestiging ontvangt als het legaat specifieke goederen
betreft, zoals bijvoorbeeld een kast of sieraad. Bij afgifte van een
legaat van geld, zorg voor een schriftelijke bevestiging van de
legataris op welke bankrekening het geld gestort moet worden.Over
legaten kan erfbelasting verschuldigd zijn. Dat is afhankelijk van de
waarde van het legaat en de eventuele familieband. De legataris is
degene die de erfbelasting verschuldigd is, tenzij in het testament is
opgenomen dat het legaat ‘vrij van rechten en kosten’ is. In dat geval
wordt de erfbelasting uit de nalatenschap betaald. Let op dat, als de
legataris zelf de erfbelasting verschuldigd is, u als executeur,
voordat het legaat afgegeven wordt, het bedrag van de erfbelasting
ontvangen hebt. U bent immers aansprakelijk voor erfbelasting.
14. Voorschotten/verdeling.
Als er voldoende geld in de nalatenschap aanwezig is en alle
erfgenamen er mee eens zijn, dan kunt u vast een voorschot aan hen
uitkeren. De toestemming van alle erfgenamen geldt overigens ook
voor tussentijdse verdeling van de inboedel en kostbaarheden. Houd
voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting rekening met
voldoende reserve en met erfbelasting die per erfgenaam kan
verschillen.
15.Tips voor de aangifte erfbelasting
Aangiftetermijn: binnen acht maanden na het overlijden moet
aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Eventuele informatie,
onder andere over tarieven en vrijstellingen, vindt u onder andere op
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de website: www.belastingdienst.nl. Het is aan te raden om advies van
een deskundige te vragen voor het doen van de aangifte. Sinds 2010
kan de belastingdienst heffingsrente berekenen over de
verschuldigde erfbelasting. Het is daarom nuttig de aangifte, indien
mogelijk, al binnen vijf maanden na het overlijden in te dienen. Een
voorlopige aangifte is natuurlijk ook mogelijk.
16. Buitenlandse erfbelasting.
Ook in het buitenland kan erfbelasting verschuldigd zijn,
bijvoorbeeld als de overledenen een huis in Frankrijk had, of
officieel in het buitenland woonde. Zelfs kan het voorkomen dat een
erfgenaam die in het buitenland woont daar over zijn erfdeel
erfbelasting verschuldigd is. Neem tijdig contact met een deskundige
op dit gebied.
Waarschuwing! Vanaf 1 januari 2012 is de executeur verplicht om de
aangifte erfbelasting te ondertekenen. Dat betekent dat de
executeur ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de verschuldigde
erfbelasting. Onder omstandigheden kan het verstandig zijn om de
functie van executeur met het oog hierop niet te aanvaarden. Denk
bijvoorbeeld aan buitenlands vermogen waar u als executeur niet van
op de hoogte bent, terwijl de erfgenamen het wel weten en u niet
informeren. Het is raadzaam hiervoor tijdig deskundigen te
raadplegen!
17. Overleg
Denkt u er om dat u zo nodig met de erfgenamen overlegt, ook al
bent u dat niet altijd verplicht. Informeer hen in ieder geval
regelmatig over uw werk en de stand van zaken, bijvoorbeeld t.a.v. de
verkoop van de woning of de aangifte erfbelasting. Openheid is
belangrijk.
Mag de executeur goederen van de nalatenschap verkopen?
Dat hangt er van af. Een gewone executeur, zonder extra
bevoegdheden, mag alleen een huis, effecten e.d. verkopen als dit
nodig is om de schulden van de nalatenschap te voldoen. De executeur
geldt dan als vertegenwoordiger van de erfgenamen. Bij schulden
moet u niet alleen denken aan de schulden van de overledene zelf,
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maar ook aan de uitvaartkosten en de erfbelasting. Treed zo veel
mogelijk in overleg met de erfgenamen over de keuze wat verkocht
moet worden. Als de overledene u extra bevoegdheden heeft
gegeven, hebt u een grotere vrijheid van handelen. U kunt u door een
notaris of andere deskundige hierover laten informeren. Het kan ook
zijn dat in het testament is opgenomen dat u voor verkoop de
toestemming van de erfgenamen nodig heeft. Ook als verkoop voor
het voldoen van schulden niet nodig is, bent u tegenover de
buitenwereld wel bevoegd, ook al heeft u geen toestemming van de
erfgenamen. Realiseert u zich dan wel dat u achteraf rekening en
verantwoording moet afleggen aan de erfgenamen. Als de
erfgenamen menen schade te hebben geleden door uw handelen (of
ook stilzitten) dan kunnen zij u aansprakelijk stellen. Als er meer dan
één executeur is hangt het er van af of iedere executeur zelfstandig
bevoegd is tot verkoop. De notaris zal u daarover informeren bij het
opmaken van de Verklaring van Executele.
Mogen de erfgenamen zelf goederen verkopen?
Nee, in beginsel niet. Alleen de executeur mag dat, al dan niet samen
met de erfgenamen.
Rekening en verantwoording, verdeling.
De eindfase
Als alle rekeningen zijn voldaan, de eventuele effecten en woning zijn
verkocht, eventuele vorderingen zijn geïnd (waaronder begrepen
uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen) en alle aanslagen van de
Belastingdienst binnen zijn, moet de nalatenschap definitief worden
afgewikkeld. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als er een
minderjarige erfgenaam bij is betrokken of een erfgenaam onder
curatele is gesteld) is daarvoor een notariële akte vereist. In andere
gevallen is deze niet vereist, maar wel aan te raden. Een notariële
akte biedt zekerheid. Deze wordt altijd bewaard. Dat kan in de
toekomst veel lastige discussies voorkomen! Let u er in ieder geval op
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dat, ook als geen akte wordt opgemaakt door een notaris, er in ieder
geval schriftelijk door de erfgenamen kwijting wordt verleend aan
elkaar en de executeur. Dat wil zeggen dat men verklaart niets meer
van elkaar of van de executeur te vorderen te hebben in het kader
van de afwikkeling van de nalatenschap.
Rekening en verantwoording
Elke executeur zal als hij klaar is met zijn werk rekening en
verantwoording moeten afleggen aan de erfgenamen. Als de
erfgenamen akkoord gaan met uw verantwoording dan verlenen zij u
‘kwijting en décharge’. Geef in de rekening en verantwoording een
toelichting van al uw werkzaamheden. Voeg daarbij een lijst van alle
ontvangsten en uitgaven.Neem in de rekening en verantwoording ook
op wat uw executeurloon is en welke onkosten u gemaakt hebt, zodat
de erfgenamen u daar ook décharge voor kunnen geven. Volgens de
wet heeft de executeur recht op één procent van de waarde van het
vermogen van de overledene op zijn sterfdag. Naast het
executeurloon mag de executeur (on)kosten in rekening brengen,
zoals benzinekosten, postzegels etc. Is er sprake van een
professionele executeur dan is het gebruikelijk dat die zijn uurtarief
in rekening brengt. Dit moet dan wel in het testament zijn
vastgelegd.
Denk er om dat u pas als u klaar bent met uw werkzaamheden, uw
loon mag krijgen, tenzij dit in het testament anders is vermeld. Over
dit loon bent u vaak ook Inkomstenbelasting verschuldigd.
Verdeling/voorschotten
Vaak vindt er voorafgaand aan de definitieve verdeling al een
gedeeltelijke (partiële) verdeling plaats, bijvoorbeeld in de vorm van
een voorschot. Let op, u als executeur mag uitsluitend met
toestemming van alle erfgenamen een verdeling tot stand brengen en
dus alleen met ieders handtekening voorschotten uitkeren. Verder is
het aan te raden alle erfgenamen een gelijk deel als voorschot te
geven. Pas wel op dat sommige erfgenamen een groter erfdeel zullen
hebben of juist meer erfbelasting zullen moeten betalen. Laat de
berekening van de hoogte van een voorschot eventueel controleren
door een deskundige.
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Einde taak van de executeur/ontslag.
De taak van de executeur eindigt:
- als hij klaar is met zijn werkzaamheden en de erfgenamen hem
'kwijting en decharge' hebben verleend;
- als hij voor een bepaalde termijn is benoemd, na verloop van die
termijn;
- als hij failliet wordt verklaard, op hem de wettelijke schuldsanering
van toepassing wordt, of als hij onder curatele wordt gesteld;
- in de gevallen die de overledene in zijn testament had genoemd;
- door ontslag door de kantonrechter op eigen verzoek of 'om
gewichtige redenen' op verzoek van de erfgenamen of een medeexecuteur.
Ook al is de taak van de executeur beëindigd, hij blijft verplicht dat
te doen wat niet zonder schade kan worden uitgesteld.
Het beheer van de executeur eindigt niet automatisch bij het einde
van zijn taak. Dat gebeurt pas als de executeur feitelijk alle
goederen aan de erfgenamen of een nieuwe executeur geeft. Soms
kunnen de erfgenamen gezamenlijk de executeur het beheer
ontnemen, onder meer na verloop van 18 maanden, gerekend vanaf
het tijdstip dat de executeur met zijn beheer had kunnen aanvangen.
Vergoeding van de executeur
Indien niets is vastgelegd heeft de executeur recht op loon volgens
de wet. Volgens het (nieuwe) erfrecht, is dat 1 procent van de
waarde van het vermogen dat tot de nalatenschap behoort.
Deze teksten kunnen slechts een algemene toelichting geven op de
afwikkeling van nalatenschappen en het werk van de executeur. U
kunt hieraan op geen enkele wijze rechten ontlenen.
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