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De afwikkeling van uw nalatenschap
goed geregeld
Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen
voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan
gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen
van de inboedel, de verkoop van uw huis, het afwikkelen van
uw effectenportefeuille of doen van aangifte erfbelasting.

Wat als mijn erfgenamen er samen niet
uitkomen na mijn overlijden?
Het lukt erfgenamen vaak niet om alle zaken samen
voortvarend te regelen. Een oplossing kan dan
zijn om een volmacht af te geven aan een
ander, een groot nadeel is echter dat u niet
weet of uw erfgenamen bereid zijn om
na uw overlijden een ander het
vertrouwen te geven om uw
nalatenschap af te wikkelen.
Ook kost het vaak extra tijd en
geld om de medewerking
van alle erfgenamen te
regelen.

Hoe wijs ik zelf iemand
aan om mijn nalatenschap
af te wikkelen?
U kunt zelf iemand aanwijzen die alles
regelt na uw overlijden. De persoon
die u benoemt, heet executeur. U
moet uw keuze wel vast laten leggen
bij een notaris in een testament.

praktisch, maar vooral:

• als er veel erfgenamen zijn, met
verschillende inzichten;

• als u (mede-)eigenaar bent van een
onderneming;

• erfgenamen in het buitenland wonen;
• erfgenamen geen naaste familie zijn.

neemt over alles wat er moet

Wie kan ik tot executeur
benoemen?

gebeuren na uw overlijden. Dat is een

Dat mag u zelf bepalen. Belangrijk is

prettig idee voor u, maar ook voor uw

dat de executeur uw vertrouwen

erfgenamen.

heeft en u bij voorkeur deze persoon

U regelt dan dus zelf wie de regie

ook kunt informeren over uw wensen

Wat doet een executeur?

en gedachten. Ook kan vakkennis en

Een executeur voert uw laatste

ervaring van de executeur van belang

wensen uit. Hij regelt de uitvaart,

zijn.

beheert het nalatenschapsvermogen
verdeling heeft plaatsgevonden.

Kan ik executeurs voor een
bepaalde taak benoemen?

Verder brengt hij de nalatenschap

Ja dat is ook mogelijk. U kunt een

voor de erfgenamen in beeld en doet

executeur bijvoorbeeld uw uitvaart

hij de belastingaangiften. Als alles is

laten regelen. En een andere

afgerond, zorgt de executeur er voor

executeur benoemen voor het

dat de erfgenamen krijgen wat hen

verdelen en opruimen van uw

toekomt.

inboedel en/of de financiële

en betaalt de schulden tot de

afwikkeling.

Wanneer is een executeur nodig?
overlijden aan de slag en deze

Hoe werkt de executeur samen
met de erfgenamen?

persoon weet bij voorkeur hoe uw

Dat mag u zelf bepalen. U kunt

situatie er uit ziet en wat er van hem

vastleggen dat de executeur alleen de

wordt verwacht. Dat is altijd

nalatenschap in beeld brengt, de

Een executeur kan snel na uw

schulden betaalt en tijdelijk het

een nalatenschap werken vaak tegen

beheer voert over uw bezit. In uw

een uurtarief, waarover omzetbelast-

testament kunt u de taak van de

ing verschuldigd is. Als het niet wordt

executeur ook uitbreiden, zodat hij

geregeld, bestaat er recht op loon

ook kan verdelen zonder mede-

volgens de wet en dat is 1% van het

werking van de erfgenamen. U kunt

nalatenschapsvermogen.

bijvoorbeeld vastleggen dat wel of
erfgenamen nodig is als de executeur

Waar vindt u een vakkundig
executeur?

uw woning moet verkopen.

Kennis en ervaring zijn onontbeerlijk

niet de toestemming van de

voor een vlotte en zorgvuldige

Wie controleert de executeur?

afwikkeling van een nalatenschap,

De executeur moet in alle gevallen

hoe eenvoudig ook. Er zijn executeurs

aan uw erfgenamen rekening en

met verschillende achtergronden,

verantwoording afleggen. Ook moet

verenigd in de NOVEX. Afhankelijk

hij de erfgenamen informatie geven

van uw situatie en de samenstelling

en op de hoogte houden van zijn

van uw bezit, kunt u een keuze voor

werkzaamheden. Als een executeur

een executeur maken.

niet volgens de regels handelt, kan hij

Een gecertificeerd NOVEX-lid staat

door de rechter worden ontslagen.

onder toezicht en werkt volgens een
gedragscode voor executeurs.

Wat is de beloning voor de
executeur?

Meer informatie vindt u op

In uw testament kunt u opnemen of

www.novex-executeur.nl

de executeur betaald krijgt voor zijn
werk. Executeurs die beroepsmatig
betrokken zijn bij de afwikkeling van

