
r AFWIKKELING VAN UW NALATENSCHAP De wet gaat ervan uit dat 
uw erfgenamen uw nalatenschap samen en in onderling overleg afwikkelen. 

Wanneer u liever wilt dat één persoon zich belast met de praktische uitvoerings
werkzaamheden die het overlijden nu eenmaal met zich brengt, doet u er goed 
aan een executeur te benoemen. U kunt hem of haar desgewenst ook het regelen 
van de begrafenis of crematie opdragen. 

BENOEMEN U kunt een executeur benoemen bij testament. 

U doet er verstandig aan degene die u tot executeur wilt benoemen vooraf te 
vragen of hij bereid is deze taak te doen. Na uw overlijden moet hij de benoeming 
aanvaarden. Het is verstandig in het testament ook op te nemen dat de kanton
rechter bevoegd is een vervanger te benoemen, als de aangewezen executeur 
komt te ontbreken. 

I N DE PRAKTIJK De wet geeft een uitgebreide regeling ten aanzien van 
de bevoegdheden en plichten van de executeur. Hij krijgt het beheer over de 
nalatenschap en zal alle bezittingen onder zich mogen nemen. Hij zal de schul
den moeten betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten afgeven of 

uitbetalen. Hij kan ook een speciale opdracht krijgen, bijvoorbeeld om persoonlij
ke papieren te vernietigen of een goed tehuis voor de huisdieren te zoeken. 
De executeur moet er altijd voor zorgen dat een boedelbeschrijving wordt opge
maakt. Dat is een beschrijving van wat wordt nagelaten. Hij moet rekening en 

verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De executeur is bevoegd de aangif
te te doen voor het recht van successie (de belasting die kan worden geheven na 
het openvallen van een nalatenschap). Wanneer de executeur de aangifte zelf 
ondertekent, is hij aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

De executeur heeft een verantwoordelijke taak. De notaris kan hem steeds met 
raad en daad terzijde staan 
Het is mogelijk in het testament de executeur nog meer bevoegdheden te geven. 
Hij kan dan als executeur-afwikkelingsbewindvoerder de nalatenschap zelfstan
dig afhandelen en verdelen. De notaris kan meer informatie hierover geven. 



AANVAARDEN Men wordt executeur door aanvaarding van de benoe

ming na het overiijden. Uw erfgenamen zullen de door u benoemde executeur 

met al zijn bevoegdheden moeten accepteren. 

BELONING Wanneer u bij de benoeming van de executeur niets bepaalt 

over zijn beloning, geldt de wetteUjke regeling: het loon bedraagt 1 procent van 

het vermogen op de dag van het overlijden. Maar u kunt bij de benoeming in 

het testament het honorarium ook zelf vaststellen bijvoorbeeld op een vast 

bedrag. De executeursbeloning is een schuld van de nalatenschap, maar is niet 

aftrekbaar voor het recht van successie. Bij de executeur is de beloning met 

inkomstenbelasting belast. Het is ook mogelijk om te bepalen dat de executeur 

geen loon zal genieten. 

Zie voor meer informatie ook de kaart 'De behandeling van een nalatenschap' en 
'Aangifte voor Successierecht'. 

Denkt u eraan om Mj een bezoek aan de notaris een geldig identiteitsbewijs mee te nemen: 

EU/EER-onderdanen kunnen zich laten identificeren aan de hand van een geldig nationaal 

paspoort of rijbewijs (mits de houder in Nederland woont en het rijbewijs is voorzien van 

een foto) of een Europese identiteitskaart. Andere personen kunnen zich laten identificeren 

aan de hand van een geldig reisdocument of een vreemdehngendocument. 

Met algemene notariële vragen kunt u terecht bij de Notaristelefoon: iedere werkdag van 
9.00 uiu- tot 14.00 uur, 0900-346 93 93 (€ 0,25 per minuut). 
Voor algemene notariële informatie kunt u ook terecht op de homepage van het notariaat op 

Internet, www.notaris.nl 

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze brochure, aanvaardt de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie geen aansprakelijkheid voor, onvolledigheid of 
onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. 
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