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Notaris  
Bij het opstellen van een testament is een notaris nodig, maar 
ook bij het afwikkelen van een nalatenschap is hij een 
belangrijk adviseur. In sommige gevallen is de notaris zelfs 
onmisbaar, bijvoorbeeld als (één van) de erfgenamen 
minderjarig (is) zijn, als er erfgenamen zijn die niet het vrije 
beheer over hun vermogen hebben (dit zijn mensen die 
bijvoorbeeld onder curatele staan of van wie hun goederen 
onder bewind staan) of wanneer registergoederen moeten 
worden verdeeld. De notaris is een onpartijdige adviseur. Dat 
komt vooral van pas als er ruzie is. Hij zal dan proberen te 
bemiddelen. Ook in geval van een complexe nalatenschap zal 
de rol van de notaris belangrijk zijn. De meeste boedels 
komen gelukkig zonder al te veel complicaties tot een einde. 
Iedereen heeft na het overlijden van een erflater toegang tot 
het Centraal Testamentenregister. De meest logische weg om 
te achterhalen of de overledene een testament heeft 
gemaakt, is echter een willekeurige notaris (in de woonplaats) 
hierover te raadplegen. Het komt nog voor dat de notaris in 
het bijzijn van de erfgenamen het testament voorleest, maar 
dit is tegenwoordig meer uitzondering dan regel. Het is in elk 
geval niet wettelijk voorgeschreven. 
 
Executeur  
Een oude tante heeft één neef en één nicht die in het 
buitenland wonen. Beide ouders van neef en nicht zijn 
overleden. Ieder krijgt de helft van tantes erfenis. 'Notaris, wie 
moet nu alles regelen als ik er niet meer ben?' De notaris 
adviseert haar een executeur te benoemen. Deze functionaris 
heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen. Daarbij behoort 
ook het regelen van de begrafenis of de crematie. De 
executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook 
een buitenstaander zijn. Vanaf 1 januari 2003 kan hij alleen in 
een testament worden benoemd, niet meer bij codicil. 
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Benoemingen in een codicil van voor die datum blijven wel 
geldig. Het nieuwe erfrecht 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 schulden 
moeten betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en 
legaten afgeven of uitbetalen. Hij kan ook een speciale 
opdracht krijgen, bijvoorbeeld om persoonlijke papieren te 
vernietigen of een goed tehuis voor de huisdieren te zoeken. 
De executeur moet er altijd voor zorgen dat een 
boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Dat is een beschrijving 
van wat wordt nagelaten. Hij moet rekening en 
verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De executeur is 
bevoegd de aangifte te doen voor de erfbelasting (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 wet regelt het loon voor de executeur: 1 procent van het 
vermogen op de dag van het overlijden. Maar de erflater kan 
bij de benoeming in het testament het honorarium ook zelf 
vaststellen, bijvoorbeeld op een vast bedrag. 
 
Het is mogelijk in het testament de executeur nog meer 
bevoegdheden te geven. Hij kan dan als executeur-
afwikkelingsbewindvoerder de nalatenschap zelfstandig 
afhandelen en verdelen. De notaris kan meer informatie 
hierover geven. 
 
Als geen executeur is benoemd kunnen de erfgenamen ook 
iemand een volmacht geven, bijvoorbeeld één van de 
erfgenamen of een notaris, om de nalatenschap voor hen te 
regelen. 
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Een eenmaal aanvaarde benoeming tot executeur heeft tot 
gevolg dat alle taken vervuld dienen te worden. Een 
executeur heeft in beginsel; niet de mogelijkheid halverwege 
ontslag te nemen. 
 
De normale taken en verplichtingen van de executeur zijn: 

 het beheren van de nalatenschap (art. 4:144 lid 1); 

 het voldoen van de schulden der nalatenschap, 
waaronder de legaten (art. 4:144 lid 1); 

 het in het kader van het beheer vertegenwoordigen van 
de erfgenamen (art. 4:145 lid 2); 

 het aanwijzen van de boedelnotaris (art. 4:146 lid 1); 

 het opmaken van een boedelbeschrijving (art. 4:146 - 2); 

 het opmaken van de aangifte voor de erfbelasting (art. 
72 Sw); 

 het betalen van de schulden en de erfbelasting; 

 het oproepen van schuldeisers tot indiening van hun 
vorderingen (art. 4:146 lid 2); 

 het te gelde maken van door hem beheerde goederen, 
voor zover dit nodig is voor de tot zijn taak behorende 
voldoening van nalatenschapsschulden (art. 4:147 -1); 

 het verschaffen van inlichtingen over zijn handelen als 
executeur aan de erfgenamen (art. 4:148); 

 het verschaffen van inlichtingen aan de legataris over 
diens legaat (art. 4:119); 

 de bevoegdheid om i.g.v. een beneficiaire aanvaarding 
aan de kantonrechter aan te tonen dat de goederen van 
de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle 
schulden van de nalatenschap te voldoen (art. 4:202 lid 
1); 

 het afleggen van rekening en verantwoording aan de 
erfgenamen. 

Bij een niet juiste vervulling is de executeur persoonlijk 
aansprakelijk!



NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 5 
 

Notariskantoor Zwanikken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze 
Brochure of voor het gebruik ervan. De informatie is louter informatief. 
 

Verklaring van erfrecht  
De procedure voor het afwikkelen van een nalatenschap is 
grofweg in te delen in drie onderdelen. Het laatste is de 
definitieve verdeling van alle goederen, daarvóór ligt het 
indienen van de aangifte voor de erfbelasting, en in het eerste 
onderdeel komt het afgeven van een verklaring van erfrecht 
aan de orde. Een verklaring van erfrecht is een door een 
notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie de 
erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring aan de 
hand van door hem te verzamelen gegevens. Daartoe 
behoort in elk geval het bericht van het Centraal 
Testamentenregister of er wel of geen testament is. 
Daarnaast raadpleegt de notaris bijna altijd het 
bevolkingsregister. Om deze redenen kan het enkele weken 
tot soms enkele maanden (als er veel erfgenamen zijn of als 
ze moeilijk te vinden zijn) duren voordat de notaris een 
verklaring van erfrecht kan afgeven. 
  
Accepteren of weigeren  
Iedereen droomt wel eens dat een rijk, onbekend familielid 
overlijdt en allemaal blije erfgenamen achterlaat die een groot 
bedrag overgemaakt krijgen. Helaas blijkt uit de praktijk dat 
nalatenschappen ook een negatief saldo kunnen vertonen. 
Het kan ook voorkomen dat op het moment van het overlijden 
van de erflater nog niet bekend is of de boedel positief of 
negatief is, bijvoorbeeld omdat er nog een procedure bij de 
rechtbank over een schadeclaim loopt. Ook kan tegen 'de 
erfgenamen van' iemand die tijdens zijn leven een risicovol 
beroep of bedrijf had nog na zijn dood een proces worden 
aangespannen. 
De erfgenamen zijn in beginsel aansprakelijk voor de 
schulden van de overledene. De erfgenamen kunnen 
daarvoor zelfs in hun privé-bezit worden aangesproken. 
Daarom heeft iedere erfgenaam het recht de nalatenschap te 
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weigeren. Dit recht heeft ook een legataris met betrekking tot 
het legaat. De erfgenaam moet in een zo vroeg mogelijk 
stadium kenbaar maken of hij van het weigeringsrecht gebruik 
wil maken. De wet zegt namelijk dat als iemand eenmaal 
heeft geaccepteerd, deze persoon daarna niet meer kan 
verwerpen. Met accepteren staat gelijk 'het zich als 
erfgenaam gedragen'. Het weigeren van een nalatenschap 
gaat gepaard met enkele formaliteiten bij de rechtbank. 
De notaris kan dit regelen.  
  
Voorrecht van boedelbeschrijving/beneficiair aanvaarden 
Als er twijfel of te weinig zekerheid bestaat over de omvang 
van een nalatenschap, kunnen de erfgenamen ook de boedel 
aanvaarden 'onder het voorrecht van boedelbeschrijving'. Zij 
aanvaarden, maar als blijkt dat de boedel toch negatief is (de 
rechter wijst een lopende claim toe of een onbekende 
schuldeiser meldt zich), dan zijn de erfgenamen alleen 
aansprakelijk voor zover er baten in de boedel zitten. Deze 
baten moeten dan ook uitsluitend aangewend worden om de 
schulden te betalen. 
Ook voor deze procedure bestaan enkele formaliteiten die de 
notaris kan verrichten. Er is een aantal situaties waarin men 
altijd onder het voorrecht van boedelbeschrijving moet 
aanvaarden, bijvoorbeeld als er minderjarige erfgenamen zijn 
of als er erfgenamen zijn die niet het vrije beheer over hun 
vermogen hebben. Aanvaarden onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving noemt men ook wel beneficiaire 
aanvaarding. De afwikkeling van een beneficiaire aanvaarding 
kent zijn eigen regels.  
Ook hier geldt dat men zich niet 'als erfgenaam mag 
gedragen' wil men niet het risico lopen toch volledig 
aansprakelijk te zijn voor de schulden. 
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Schenkingen  
Op 1 januari 2003 veranderden ook de regels voor 
schenkingen. Een schenking is een overeenkomst tussen 
twee partijen waarbij de één iets aan de ander geeft. Voor 
2003 moesten schenkingen vaak in een notariële akte worden 
vastgelegd. Deze eis vervalt. Alleen een schenking of een gift 
die pas zal worden uitgevoerd nadat iemand is overleden, 
moet notarieel worden vastgelegd. Gebeurt dit niet, dan 
vervalt de schenking of gift bij het overlijden. 
Schenkingen beïnvloeden de omvang en samenstelling van 
de nalatenschap. De wet ziet in sommige gevallen een 
schenking als een voorschot op de erfenis. Er bestaan 
wettelijke regels die verbanden leggen tussen schenkingen en 
erfenissen. 
 
De kinderen hoeven de schenkingen die zij na 1 januari 2003 
van hun vader of moeder hebben gekregen niet met hun 
erfdeel te verrekenen. De ouder kan echter in het testament 
bepalen dat dit wel moet. Dit heet inbreng. Eventuele 
ongelijke schenkingen tijdens het leven worden daardoor na 
overlijden rechtgetrokken. N.B.: oude schenkingen of te wel 
schenkingen aan kinderen voor 1 januari 2003 gedaan 
moeten juist wel worden verrekend met hun erfdeel, tenzij bij 
de schenking of in een testament het tegendeel is bepaald. 
Nu de wet regels ter bescherming van legitimarissen heeft 
gemaakt, is het logisch dat iemand niet de rechten van 
legitimarissen kan beperken door vóór zijn overlijden alles 
weg te geven aan anderen. Bepaalde schenkingen tellen 
daarom mee voor het vaststellen van de omvang van de 
legitieme portie. Verder kunnen de legitimarissen, als zij niet 
uit de nalatenschap zelf hun legitieme portie kunnen krijgen, 
in bepaalde gevallen de begiftigden aanspreken voor hun 
ontbrekende deel. 
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Erfbelasting 

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt 
krachtens erfrecht. Deze belasting heet met ingang van 
1 januari 2010 erfbelasting. Er zijn wel enige vrijstellingen. De 
hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de 
bloedverwantschap is, des te hoger de belasting. Het tarief 
van de erfbelasting wordt per schijf vastgesteld. Hoe meer 
men erft des te meer erfbelasting moet over de top betaald 
worden. Op blad 10 staan de vrijstellingen en tarieven.  
 
Het tarief van de erfbelasting bedraagt voor echtgenoten, 
geregistreerde partners, kinderen en ongehuwd 
samenwonenden (mits deze aan bepaalde voorwaarden 
voldoen) minimaal 10 procent en maximaal 20 procent. Voor 
ouders, broers en zusters en overige erfgenamen bedraagt 
het tarief minimaal 30 procent en maximaal 40 procent. Voor 
rechtspersonen met een goed doel bestaat een algehele 
vrijstelling. De belastingdienst moet het met het goede doel 
wel eens zijn. 
 
De aangifte voor de erfbelasting moeten de erfgenamen (of 
moet de executeur) uiterlijk binnen acht maanden na het 
overlijden doen. Ook voor deze belastingaangifte bestaan 
formulieren die één van de erfgenamen automatisch 
toegestuurd krijgt. Wordt geen formulier toegestuurd, dan 
moeten de erfgenamen er zelf achteraan gaan. Het principe 
van de aangifte is dat men precies opgeeft wat de bezittingen 
en schulden op het moment van overlijden waren. Het kan 
zijn dat hiervoor taxatierapporten moeten komen, bijvoorbeeld 
voor huizen of kunstvoorwerpen. Voor de waardering van 
effecten (aandelen en obligaties) geldt de slotnotering van de 
dag voor het overlijden zoals vermeld in de officiële 
prijscourant, uitgegeven door AEX-Data Services. Van bijna 
alle effecten staat hierin de koers vermeld die de erfgenamen 



NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 9 
 

Notariskantoor Zwanikken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze 
Brochure of voor het gebruik ervan. De informatie is louter informatief. 
 

voor de erfbelasting moeten opgeven. 
De schulden die op het moment van overlijden reeds 
bestonden, zijn aftrekbaar. Ook de begrafenis- of 
crematiekosten zijn aftrekbaar.  
De kosten om de boedel af te wikkelen zijn niet aftrekbaar 
voor de erfbelasting. Denk hierbij aan de notariskosten, 
taxatiekosten of de beloning voor de executeur. 
Aan de hand van het ingevulde aangifteformulier stelt de 
belastingdienst de verschuldigde belasting vast. Na gemelde 
termijn van acht maanden wordt heffingsrente in rekening 
gebracht over de verschuldigde erfbelasting. Uitgaande van 
een gemiddelde behandelingsduur van twee à drie maanden 
bij de belastingdienst kan het tot aanbeveling strekken de 
aangifte reeds binnen vijf maanden in te dienen ter 
voorkoming van voormelde heffingsrente. 
 
Registergoed  
Een huis/registergoed (vroeger genaamd: onroerend goed) 
kan één van de bestanddelen van een nalatenschap zijn. 
Soms is het gewenst dat er een taxatierapport komt voor de 
erfgenamen onderling. Voor de aangifte erfbelasting is echter 
beslissend de WOZ-waarde. Hierbij mag door de erfgenamen 
een keuze worden voor gemaakt voor de WOZ-waarde in het 
jaar van overlijden of die in het jaar ná overlijden.  
De erfgenamen kunnen roerende goederen in onderling 
overleg verdelen. Bij registergoederen kan dat niet. Hiervoor 
is altijd een notariële akte nodig. Als de erfgenamen besluiten 
dat een van hen het registergoed op zijn naam krijgt 
(bijvoorbeeld moeder die in het huis blijft wonen), moet 
daarvoor een notariële akte worden opgemaakt die 
ingeschreven wordt in de openbare registers (kadaster). 
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Eenvoudiger tarievenstructuur erf- en schenkbelasting 
De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden 
jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers 
die zullen gelden vanaf 1 januari 2016. 
 
Vanaf 1 januari 2010 zijn er slechts twee tariefgroepen met 
elk twee schijven: tariefgroep I (partners en kinderen) en 
tariefgroep II (overige verkrijgers, onder wie ouders). 
Kleinkinderen worden ingedeeld in tariefgroep I met een 
tariefopslag van 80% (informeel aangeduid als tariefgroep IA): 
Deel van de belaste 
verkrijging tussen 

Tariefgroep I 
(partners en kinderen) 

Tariefgroep II 
(overige) verkrijgers) 

€ 0 – € 121.903 10% 30% 

€ 121.903 – hoger 20% 40% 

 
Vrijstellingen 2016  
Overzicht vrijstellingen voor erven  

  
 Overzicht vrijstellingen voor schenken  

Ingevolge art. 25 en 26 SW wordt bij vererven en schenken 
gehuwden en ongehuwd samenwonenden gezien als één persoon. 

Partner €  636.180  denk aan pensioenimputatie 

Invalide kind €    60.439   

Kind €    20.148   

Kleinkind €    20.148   

Ouder €    47.715   

Overige verkrijger €     2.122   

Kinderen (jaarlijks) €     5.304   

Kinderen €   25.449 
Eenmalige verhoging voor kind 
18-40 jaar 

Kinderen €   53.016 
Extra verhoging eigen 
woning/studie 

Kinderen €   27.000 
Overgangsregel voor eigen 
woning 

Overige verkrijger €    2.122 
 

http://www.anotaris.nl/overlijden/waarom-een-testament
http://www.anotaris.nl/schenken/aan-kinderen
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Belangrijke gegevens voor afwikkeling: 
1.  Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, 

nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.  
2.  Probeer na te gaan of er een testament of codicil is. Met 

name het donorcodicil is belangrijk in deze fase.  
3.  Van het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de 

afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats 
van overlijden. De uittreksels uit het overlijdensregister 
zijn daar aan te vragen. Meestal zal dit echter door de 
uitvaartverzorger worden gedaan. Deze uittreksels zijn 
nodig voor onder meer het verkrijgen van een verklaring 
van erfrecht, het aanvragen van pensioen inzake de 
ANW (weduw(e)pensioen), het verkrijgen van 
verzekeringsgeld etc.  

4.  Indien de rekeningen bij bank of giro geblokkeerd zijn en 
er onvoldoende contant geld beschikbaar is om allerlei 
kosten te kunnen dekken, kan bij de notaris een 
verklaring van erfrecht worden aangevraagd. Dit is een 
verklaring van de notaris waarin staat wie de 
erfgenamen zijn en wie gerechtigd is of zijn om over de 
erfenis te beschikken. Men moet dan meenemen: bewijs 
van overlijden, het trouwboekje, eventuele akte van 
huwelijkse voorwaarden, testament en de namen en 
adressen van alle kinderen. Geef alle (vermoedelijke) 
erfgenamen de gelegenheid om mee naar de notaris te 
gaan.   

5.  Tenaamstelling van spaarbankboekjes, giro- en/of 
bankrekening c.q. beleggingsrekening die op naam van 
de overledene of op beider naam staan, dient te worden 
gewijzigd. Bij opheffing van een bovenvermelde 
rekening moet een uittreksel uit het overlijdensregister of 
een verklaring van erfrecht worden overlegd.  

6.  De werkgever betaalt nog enkele maanden salaris uit. 
Denk in dit verband aan eventuele geblokkeerde bank- 
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en girorekeningen waarvan dan geen geld kan worden 
opgenomen. De werkgever kan in dat geval het geld op 
een andere rekening storten.  

7.  Richt een aanvraag ter verkrijging van ANW aan het 
districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, 
waaronder uw woonplaats ressorteert. 
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij 
districtskantoren en de postkantoren.  

8.  Zend een bericht aan bedrijfspensioenfondsen, 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds of 
verzekeringsmaatschappijen in verband met de uitkering 
van het pensioen etc. De uitkering geschiedt meestal 
drie maanden achteraf. Vergeet niet het bank- of 
gironummer te vermelden, waarop de u toekomende 
bedragen dienen te worden gestort.  

9.  Indien de overledene bij vorige werkgevers een 
pensioenverzekering had en deze premievrij is gemaakt, 
ook deze uitkering(en) aanvragen.  

10.  Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn 
afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te 
worden gesteld. Hierbij vermelden het polisnummer, 
alsmede namen en adressen van de nabestaanden. Ga 
na of er nog lopende verzekeringen zijn die premievrij 
zijn en/of die premievrij worden bij overlijden. Raadpleeg 
zo nodig een verzekeringsadviseur in deze. Voor 
polissen die van kracht blijven - bijv. brandverzekering 
op huis en/of inboedel - moet naamswijziging 
plaatsvinden.  

11.  Indien men een hypotheek heeft op het huis, verdient 
het aanbeveling de hypotheekakte te controleren of 
daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of 
de hypotheek boetevrij kan worden afgelost met de 
uitkering van eventuele levensverzekering.  

12.  Bewaar alle, rekeningen van de kosten in verband met 
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overlijden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel 
fiscaal aftrekbaar.  

13.  Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, 
periodieken of vakliteratuur. Trek zonodig machtigingen 
tot automatische overschrijvingen bank en/of giro in.  

14.  Licht ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, daar de 
polis(sen) gewijzigd dien(en)t te worden. Heeft men een 
particuliere ziektekostenverzekering, ga desgewenst na 
of - gezien het verminderde gezinsinkomen - 
verzekering via het ziekenfonds mogelijk is.  

15.  Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende 
aftrekposten bijzondere lasten eenoudergezin.  

16.  Indien persoonlijke leningen zijn afgesloten of aankopen 
zijn gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of 
het resterende bedrag in verband met het overlijden van 
de partner is kwijtgescholden.  

17.  Indien u niet voor een verplichte aanslag in aanmerking 
komt, vraag bij de Belastingdienst, waaronder uw 
woonplaats valt, een aangiftebiljet T aan, indien 
teruggave van loonheffing wordt verwacht. Eventuele 
terugzending - niet verplicht  - van het ingevulde T-biljet 
moet in beginsel gebeuren binnen twee jaar na afloop 
van het kalenderjaar.  

18.  Eventuele aanvraag indienen voor gezinshulp bij 
instelling gezinszorg of instelling voor maatschappelijk 
werk.  

19.  Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit 
dan nu maken en regel de voogdij van uw minderjarige 
kinderen (de verzorging van uw kinderen na uw 
overlijden).  

20.  Beschikt u over een auto en gebruikt u deze niet meer, 
deel dan het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting, 
Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn, schriftelijk mede dat 
uw partner is overleden (datum van overlijden 
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vermelden). Verzoek terugstorting van te veel betaalde 
motorrijtuigenbelasting. Geef bij verkoop van de auto 
deel I, II en III van het kentekenbewijs aan de koper af, 
nádat een verklaring van vrijwaring - op het postkantoor 
verkrijgbaar - is ontvangen. Wordt de auto' niet verkocht, 
doch naar de sloop gebracht, dan dient u deel I, II en III 
van het kentekenbewijs binnen twintig dagen te zenden 
aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Postbus 
30.000, 9640 RA Veendam. Denkt u eraan dat de 
belasting verschuldigd .blijft zolang de auto niet op een 
andere eigenaar is overgegaan.  

21.  Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven 
aan te vragen, bijv. reinigingsrechten, milieubelasting, 
indien na het overlijden een eenpersoonshuishouding 
wordt gevoerd. Deze regelingen verschillen van 
gemeente tot gemeente. Daar door het overlijden een 
deel van het inkomen vervalt, bestaat de mogelijkheid 
dat men op grond van dit lagere (gezins)inkomen in 
aanmerking komt voor subsidieregelingen, zoals 
huursubsidie, studievergoedingen.  

22.  In een later stadium zijn van belang de inspecties der 
belastingen, maar ook bijvoorbeeld bestanden met 
abonnementen en automatische betalingen.  

23.  Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief 
worden afgewikkeld. De erfgenamen geven elkaar en de 
executeur kwijting.  

Het is heel belangrijk zo snel mogelijk te overleggen wie de 
boedel gaat afwikkelen en hoe dat gebeurt. Er kunnen zaken 
zijn die direct aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld effecten of 
registergoederen. Maak daarom zo snel mogelijk een 
afspraak met een notaris voor advies en voorlichting.  
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Voor meer informatie: 
 

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN 
Vijverlaan 21 - 6881 HL Velp 
tel.:   026 - 361 79 21 
fax :  026 - 363 51 38 
email:  notaris@zwanikken.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitgangspunten van kantoor zijn kwaliteit, snelheid en 
maatwerk. Alle werkzaamheden worden op uurbasis in rekening 
gebracht. De tijdsbesteding is enerzijds afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie, wensen en verlangens en anderzijds van de 
wettelijk vereiste werkzaamheden. Te allen tijde zijn van toepassing 
de Algemene Voorwaarden Notariskantoor Zwanikken welke op 
verzoek worden toegezonden en welke zijn te raadplegen op 
www.zwanikken.nl 


