‘Hoe nu verder?’
Alles over het vereffenen van een nalatenschap
die beneficiair is aanvaard.

‘De beneficiair aanvaarde nalatenschap’
Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap
heeft gevolgen voor u als erfgenaam. Een
nalatenschap die beneficiair is aanvaard moet
volgens de wettelijke voorschriften worden
vereffend. Wat betekent dit voor u als erfgenaam?
In dit boekje leggen wij u uit welke gevolgen de beneficiaire
aanvaarding van een nalatenschap voor u als erfgenaam met zich
meebrengt en welke verplichtingen er op grond van de wettelijke
vereffeningsprocedure moeten worden uitgevoerd.
Indien u na het lezen van dit boekje nog meer informatie wenst,
kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij helpen u dan graag
verder.
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1.	Ik ben erfgenaam, welke keuzemogelijkheden
heb ik met betrekking tot de nalatenschap?
In dit hoofdstuk leest u wat de gevolgen zijn van de
drie keuzemogelijkheden die heeft: de nalatenschap
zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden.
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Nalatenschap
Het geheel van goederen en schulden dat wordt
nagelaten door degene die is overleden.
Erflater
De overledene die bezit en/of schulden nalaat.

2.	Wat is de wettelijke vereffeningsprocedure
en kan deze worden ‘ontweken’?
In dit hoofdstuk wordt aan u uitgelegd wat er precies
met de wettelijke vereffeningsprocedure wordt
bedoeld. Daarnaast kunt u in dit hoofdstuk lezen of
de nalatenschap altijd vereffend dient te worden ten
gevolge van een beneficiaire aanvaarding.
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3.	Ik ben vereffenaar van de nalatenschap, wat
is mijn rol binnen de vereffeningsprocedure?
In dit hoofdstuk leest u wat de rol van de
vereffenaar is binnen een vereffeningsprocedure
en welke verschillende vereffenaren de wet kent.

11

4.	Welke taken moet ik als vereffenaar op grond van
de wettelijke vereffeningsprocedure uitvoeren?
In dit hoofdstuk is voor u uiteengezet welke
verplichtingen er op u als vereffenaar rusten bij
de lichte of de zware vereffeningsprocedure.

14

5.	Ik heb alle taken met betrekking tot de
vereffeningsprocedure uitgevoerd. Is de
vereffening van de nalatenschap nu voldaan?
In dit hoofdstuk leest u wanneer de
vereffeningsprocedure is voltooid.

26
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Begrippenlijst

Vereffenaar
Degene die verantwoordelijk is/zijn voor de afwikkeling
van de beneficiair aanvaarde nalatenschap.
Boedelregister
Openbaar register van de rechtbank waarin informatie wordt
gegeven over de rechtstoestand van een nalatenschap.
Executeur
Iemand die in een testament is benoemd om de nalatenschap
namens de overledene en de erfgenamen af te wikkelen.
Wettelijke verdeling
De langstlevende partner krijgt de gehele erfenis van de erflater.
De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder
die meestal pas opeisbaar is bij het overlijden van die
langstlevende ouder.
Staatscourant
Officieel dagblad van het Koninkrijk der Nederlanden waarin
officiële mededelingen van de overheid en door de wet
voorgeschreven publicaties worden opgenomen.
Boedelnotaris
Aangewezen juridisch adviseur van alle erfgenamen.
Hij biedt hulp en advies aan de vereffenaars bij het
voldoen van hun vereffeningsverplichtingen.
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Legaat
Een legaat is een bepaald geldbedrag of een bepaald goed dat
bij testament door de erflater aan een persoon of instelling wordt
nagelaten.
Rekening en verantwoording afleggen
Het in enigerlei vorm verantwoorden van baten en lasten of van
ontvangsten en uitgaven, met de bijbehorende bewijsstukken.
In kracht van gewijsde gaan
Een vonnis waar geen (gewone) rechtsmiddelen meer tegen
openstaan zoals hoger beroep of verzet.
Legitieme portie
Het gedeelte van de erfenis waar een kind altijd recht op heeft,
ook al is het kind bijvoorbeeld onterfd. De legitieme portie
bedraagt een bedrag in contanten gelijk aan de waarde van de
helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou
zijn gemaakt.

1.	Ik ben erfgenaam, welke keuzemogelijkheden
heb ik met betrekking tot de nalatenschap?
	Als erfgenaam heeft u drie verschillende keuzemogelijkheden
met betrekking tot wat u met de nalatenschap wenst te doen:
zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden.
Indien u twijfelt of u een nalatenschap wenst te verwerpen
of zuiver of beneficiair wenst te aanvaarden, dan is het te
adviseren om hierover contract op te nemen met een notaris.
a. Wat zijn de gevolgen van een zuivere aanvaarding?
	Indien u de nalatenschap zuiver wenst te aanvaarden verkrijgt
u als erfgenaam alle baten uit de nalatenschap. U wordt
daarnaast ook aansprakelijk voor de schulden van de erflater
die niet met zijn dood teniet zijn gegaan. Dit betekent dat
indien de schulden de baten overtreffen, u met uw eigen
vermogen het tekort dient aan te vullen.
	Een nalatenschap kan zuiver worden aanvaard door het
ondertekenen van een verklaring van zuivere aanvaarding. De
notaris zal hier zorg voor dragen in het kader van het opstellen
van een verklaring van erfrecht. In deze verklaring van
erfrecht wordt dan vermeld dat u de nalatenschap zuiver heeft
aanvaard.
	Een zuivere aanvaarding kan echter ook geschieden doordat
u zich gedraagt als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam.
Hiervan is sprake indien u goederen van de nalatenschap
verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van
schuldeisers onttrekt. Een voorbeeld van dit laatste is het
meenemen van spullen met economische waarde uit het huis
van de erflater om deze voor uzelf te houden zonder daarvoor
een vergoeding te betalen. Wees alert op dit soort gedragingen
indien u de nalatenschap niet zuiver wenst te aanvaarden!
b. Wat zijn de gevolgen van een verwerping?
Door het verwerpen van de nalatenschap zullen zowel
de baten als de lasten uit de nalatenschap nimmer bij u
terechtkomen. Een verwerping werkt terug tot het moment
van overlijden van de erflater; u wordt geacht nooit erfgenaam
te zijn geweest. Indien u besluit te verwerpen, komt over
het algemeen de nalatenschap door plaatsvervulling bij uw
afstammelingen terecht, uw afstammelingen moeten dan ook
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een keuze maken. Indien uw afstammelingen minderjarig
zijn, dient u deze keuze voor hen te maken als wettelijk
vertegenwoordiger waarbij machtiging van de kantonrechter
vereist is. Indien u niet wenst dat de nalatenschap bij uw
afstammelingen terechtkomt, adviseren wij u de nalatenschap
beneficiair te aanvaarden in plaats van te verwerpen.
c. Wat zijn de gevolgen van een beneficiaire aanvaarding?
Indien u besluit een nalatenschap
beneficiair te aanvaarden voorkomt
u dat u de schulden van de
“U loopt g
een
risico dat
nalatenschap, die op u rusten
u moet
opdraaien
als erfgenaam, ten laste van uw
voor
de schuld
en van
eigen vermogen moet voldoen. De
de erflater.
”
schuldeisers van de nalatenschap
kunnen zich enkel op het geërfde
vermogen verhalen. U loopt geen
risico dat u moet opdraaien voor de schulden van de erflater.
U bent echter wel verplicht deze schulden met uw eigen
vermogen te voldoen indien u de voldoening van een schuld
verhindert en u daarvan een verwijt kan worden gemaakt, u
opzettelijk goederen van de nalatenschap zoek maakt dan wel
verbergt of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers
van de nalatenschap onttrekt of u in de vervulling van uw
verplichtingen als vereffenaar in ernstige mate tekortschiet en
u dat verweten kan worden.

Welke kosten brengt een beneficiaire aanvaarding
met zich mee?
Een beneficiaire aanvaarding komt tot stand door het opstellen
door de rechtbank van een akte van beneficiaire aanvaarding.
Hier betaalt u griffiekosten voor. Voorts kan een vereffening
extra kosten met zich meebrengen zoals eventuele taxatie- en
notariskosten.
Hoe zit het met de gelden en goederen uit de
nalatenschap?
Tijdens de vereffeningsprocedure kunt u niet over de gelden
en goederen van de nalatenschap beschikken. U en de
overige erfgenamen zijn pas beschikkingsbevoegd zodra alle
verplichtingen met betrekking tot de vereffeningsprocedure zijn
voldaan.

Door een beneficiaire aanvaarding ontstaat voor de
erfgenamen de verplichting om de nalatenschap volgens
een wettelijke vereffeningsprocedure af te wikkelen. De
verantwoordelijkheid voor deze vereffeningsprocedure ligt
in beginsel bij alle erfgenamen gezamenlijk. Indien u en de
overige erfgenamen wensen dat één iemand (dit hoeft geen
erfgenaam te zijn) de nalatenschap vereffent, kunnen u en de
overige erfgenamen deze persoon volmachtigen dit namens
de erfgenamen te doen. Deze gevolmachtigde is vervolgens
bevoegd de nalatenschap namens u en de overige erfgenamen
af te wikkelen. U en de overige erfgenamen blijven echter wel
gezamenlijk verantwoordelijk.
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2.	Wat is de wettelijke vereffeningsprocedure en
kan deze worden ‘ontweken’?
Zodra minimaal één erfgenaam besluit om de
nalatenschap beneficiair te aanvaarden is de wettelijke
vereffeningsprocedure van toepassing. Indien minimaal één
erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, dan
wordt geacht dat de overige erfgenamen die nog geen keuze
hebben gemaakt, de nalatenschap ook beneficiair aanvaarden.
Zij hebben, zodra zij kennis krijgen van deze beneficiaire
aanvaarding, vervolgens nog drie maanden om de beneficiaire
aanvaarding om te zetten in een zuivere aanvaarding of een
verwerping.
Met de wettelijke vereffeningsprocedure wordt bedoeld dat
u én de overige erfgenamen, waaronder de erfgenamen die
de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, de nalatenschap
volgens wettelijke voorschriften dienen af te wikkelen.
Zodra er sprake is van de wettelijke vereffeningsprocedure
kunnen u en de overige erfgenamen niet van deze wettelijke
regels en verplichtingen afwijken.
Dient de nalatenschap ten gevolge van een beneficiaire
aanvaarding altijd wettelijk te worden vereffend?
Nee, dit hoeft niet altijd. De wet geeft de volgende situaties
wanneer er, ondanks een beneficiaire aanvaarding, niet
volgens de wet vereffend hoeft te worden:
a. De ‘ruimschoots toereikend-verklaring’
De erflater kan in zijn testament (of tot 2003 in een codicil)
een executeur hebben benoemd die bevoegd is om na het
overlijden van de erflater de goederen van de nalatenschap
te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen.
Dit wordt de beheersexecuteur genoemd. Indien deze
benoemde executeur kan aantonen dat de goederen van de
nalatenschap ‘ruimschoots toereikend’ zijn om alle schulden
van de nalatenschap te voldoen hoeft de nalatenschap,
ondanks dat de nalatenschap beneficiair is aanvaard, niet te
worden vereffend. Ruimschoots toereikend houdt in dat de
activa van de nalatenschap de passiva ruimschoots overtreffen
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én vaststaat dat er geen nieuwe passiva opduiken. De
executeur dient hierbij voldoende onderzoek te doen naar de
aanwezigheid en omvang van de activa en passiva.
b. Wettelijk vertegenwoordiger en positief saldo
Bent u wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige,
curator of bewindvoerder? Dan kunt u namens degene
die u vertegenwoordigt de nalatenschap enkel beneficiair
aanvaarden of verwerpen. Indien u echter aan kunt tonen
dat de nalatenschap positief is, kunt u een verzoek doen
aan de kantonrechter tot ontheffing van de verplichting om te
vereffenen. De onder bewind gestelde moet daarnaast in staat
zijn om zijn eigen wil te bepalen en toestemming geven voor
de zuivere aanvaarding van de nalatenschap.
c. Wettelijke verdeling, echtgenoot aanvaardt niet beneficiair
Was de erflater ten tijde van zijn overlijden gehuwd of
geregistreerd partner en is de wettelijke verdeling van
toepassing op de nalatenschap? Dan hoeft de nalatenschap
niet te worden vereffend indien de echtgenoot/partner van de
erflater de nalatenschap zuiver heeft aanvaard terwijl één of
meer van de afstammelingen van de erflater de nalatenschap
beneficiair hebben aanvaard.
d. Opheffen vereffening
Indien de geringe waarde van de baten van
de nalatenschap daartoe aanleiding geeft
kunt u de kantonrechter verzoeken om de
vereffening op te heffen. Zodra de kosten
van de vereffening naar verwachting de
activa overtreffen of u uit de activa slechts de schuldeisers
die voorrang hebben boven andere schuldeisers (bijv. de
belastingdienst) én de kosten van vereffening kunt voldoen,
kunt u dit verzoek aan de kantonrechter doen. U dient in het
verzoek aan te geven waarom de vereffeningskosten niet op
zullen wegen tegen de waarborgen die de vereffening geeft.
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3.	Ik ben vereffenaar van de nalatenschap, wat is
mijn rol binnen de vereffeningsprocedue?
Als vereffenaar bent u verantwoordelijk voor de
afwikkeling van de beneficiair aanvaarde nalatenschap. De
verantwoordelijkheid voor de vereffening kan liggen bij u en
de overige erfgenamen gezamenlijk of bij een door de rechter
benoemde vereffenaar.
De ‘erfgenaam-vereffenaar’
U kunt samen met de overige erfgenamen besluiten de
beneficiair aanvaarde nalatenschap zelf af te gaan wikkelen.
Tenzij de kantonrechter anders bepaalt mogen u en de overige
erfgenamen, met betrekking tot de vereffeningsprocedure,
enkel gezamenlijk handelen. Handelingen tot gewoon
onderhoud dan wel behoud van de goederen van de
nalatenschap en/of handelingen die geen uitstel kunnen lijden
mag u wel zelfstandig uitvoeren.
De ‘benoemde vereffenaar’
Als erfgenaam kunt u de rechtbank verzoeken een vereffenaar
van de nalatenschap te benoemen. Hiervoor hoeft u geen
bijzondere reden te hebben.
Dit verzoek zou ook gedaan kunnen worden door andere
belanghebbenden bij het vereffenen van de nalatenschap of
door het openbaar ministerie. Zij moeten hier echter wel een
goede reden voor hebben.
Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar dient u door
een advocaat te laten indienen, een verzoek dat niet afkomstig
is van een advocaat zal niet worden gehonoreerd.
De rechtbank kan beslissen één van de erfgenamen tot
vereffenaar te benoemen maar ook kan er besloten worden
een ‘professionele’ vereffenaar te benoemen. Als erfgenaam
zou u bij uw verzoek iemand kunnen voordragen die u geschikt
lijkt om de nalatenschap verder te vereffenen.
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De benoemde vereffenaar treedt als vereffenaar op in
plaats van de erfgenamen. De erfgenamen zijn niet langer
meer bevoegd zonder zijn medewerking of machtiging van
de kantonrechter over de goederen van de nalatenschap
te beschikken (zelfstandig en vrij over een goed kunnen
beslissen, bijvoorbeeld verkopen of overdragen). Een
benoemde vereffenaar heeft recht op loon. Is een benoemde
vereffenaar echter ook erfgenaam, dan is loon veelal
misplaatst in verband met zijn eigen belang bij de vereffening.
Voor zowel de erfgenaam-vereffenaar als de benoemde
vereffenaar geldt dat hij jegens de erfgenamen en andere
belanghebbenden aansprakelijk is indien hij tekortschiet in
zijn taken en verplichtingen en deze tekortkoming hem kan
worden toegerekend. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat
hij met zijn eigen vermogen aansprakelijk wordt gesteld voor
de schulden van de nalatenschap, ondanks het feit dat de
nalatenschap beneficiair is aanvaard.
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4.	Welke taken moet ik als vereffenaar op grond
van de wettelijke vereffeningsprocedure
uitvoeren?
De wettelijke vereffening kent een lichte en een zware variant.
Het verschil tussen de lichte en de zware vereffening zit in
het volgen van de regels van vereffening. Wanneer niet alle
wettelijke regels gevolgd hoeven te worden spreekt men van
een lichte vereffening. Indien wel alle wettelijke regels uit de
vereffeningsprocedure moeten worden uitgevoerd, spreekt
men van een zware vereffening.
Hoe weet ik of de lichte dan wel de zware
vereffeningsprocedure van toepassing is?
In beginsel zal voor u als erfgenaam-vereffenaar altijd de
lichte vereffeningsprocedure
van toepassing zijn. Met deze
lichte vereffening kunnen u en
de overige erfgenamen direct
beginnen zodra de nalatenschap
beneficiair is aanvaard. Hiervoor
hoeven u en de overige
erfgenamen dus geen verzoek te
doen bij de rechtbank.
De lichte vereffening zal
pas overgaan in een zware vereffening indien de rechter
de vereffening ‘verzwaart’ door één of meer van de extra
verplichtingen, uit de zware vereffeningsprocedure,
expliciet aan de vereffenaar(s) op te leggen dan wel indien
de rechtbank besluit een vereffenaar te benoemen. Een
door de rechter benoemde vereffenaar zal altijd de zware
vereffeningsprocedure moeten doorlopen.
De lichte vereffeningsprocedure
Alvorens u en de overige erfgenamen aan de uitvoering
van de taken uit de lichte vereffeningsprocedure beginnen,
kan de kantonrechter, op verzoek van een belanghebbende
of op eigen initiatief, de bekendmaking van de beneficiaire
aanvaarding in de Staatscourant gelasten door middel van
een advertentie. U en de overige erfgenamen dienen er dan
zorg voor te dragen dat deze advertentie wordt geplaatst.
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Wanneer de nalatenschap slechts een zeer geringe waarde
heeft, kunnen u en de overige erfgenamen een verzoek doen
tot kosteloze vereffening van de nalatenschap. U dient in dit
geval nog wel de vereffeningsverplichtingen te volgen, echter
komen bepaalde kosten, zoals de eventuele publicatiekosten,
ten laste van de Staat. Deze kosten staan dan namelijk, door
de geringe waarde van de nalatenschap, niet in verhouding tot
de opbrengsten.
De verplichtingen die op u rusten als vereffenaar bij de lichte
vereffeningsprocedure zijn de volgende:

1. Boedelbeschrijving maken
U en de overige erfgenamen moeten met bekwame spoed
een boedelbeschrijving opmaken of doen opmaken. In deze
boedelbeschrijving dient u alle bekende en te verwachten
bezittingen en schulden van de erflater te vermelden.
Aandachtspunt hierbij is dat u in de boedelbeschrijving onder
andere de waarde van de totale inboedel dient op te nemen,
u hoeft dus niet ieder goed dat behoort tot de inboedel apart
te vermelden. Andere onderdelen in de boedelbeschrijving
kunnen bijvoorbeeld zijn het saldo op alle bankrekeningen van
de overledene, diens woning of diens auto.
De boedelbeschrijving kunt u onderhands opmaken ofwel bij
de notaris in een notariële akte. Een onderhandse akte kan
enkel indien alle partijen het daarmee eens zijn en iedereen
het vrije beheer over zijn of haar goederen heeft.
Zodra tijdens het beschrijven
van de boedel blijkt dat de
Een nega
schulden van de nalatenschap de
tieve
boedel die
nt u zo
baten overtreffen moet u dit zo
spoedig m
ogelijk te
spoedig mogelijk melden aan de
melden!
kantonrechter! Gebeurt dit niet of
te laat, dan bestaat de kans dat u
en de overige erfgenamen alsnog
persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden
van de nalatenschap. Deze meldingsplicht is van groot
belang aangezien de kantonrechter aan de hand van deze
melding de vereffening kan verzwaren of extra instructies
aan u en de overige erfgenamen kan geven. Tezamen met
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de melding dient u een voorlopig overzicht van de baten en
de lasten van de nalatenschap mee te sturen (de voorlopige
boedelbeschrijving).

2. Boedelbeschrijving ter inzage leggen
De opgemaakte boedelbeschrijving dienen de vereffenaars
ter inzage te leggen ten kantore van de boedelnotaris (indien
die is aangewezen) of ter griffie van de sector kanton van de
rechtbank waar de beneficiaire aanvaarding is ingeschreven.
Door het ter inzage leggen kunnen alle erfgenamen en
schuldeisers de boedelbeschrijving inzien.
Indien er met het ter inzage leggen geen redelijk belang is
gediend (bijvoorbeeld bij een kleine nalatenschap met weinig
schulden) kunnen de vereffenaars de kantonrechter ontheffing
voor de terinzagelegging verzoeken.

3. Schuldeisers oproepen
Als vereffenaar dient u de bekende schuldeisers van de
nalatenschap per brief op te roepen om hun vordering aan
u en de overige vereffenaars kenbaar te maken. In de brief
dient u aan te geven dat de schuldenaar (de erflater) is
overleden en de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Ten
gevolge hiervan moet ieder van de schuldeisers aan u en de
overige vereffenaars onderbouwd (met bewijs) melden hoe
groot hun vordering op de nalatenschap is. In de brief stellen
de vereffenaars een uiterlijke datum waarvoor de vorderingen
moeten zijn ingediend en de plaats waar de schuldeisers hun
vorderingen kunnen indienen.

4. Onbekende erfgenamen opsporen
Indien onduidelijk is of alle erfgenamen bekend zijn, bent u als
vereffenaar verplicht om deze onbekende erfgenamen op te
sporen door oproepingen in veel gelezen dagbladen of andere
doelmatige middelen, zoals social media of de plaatselijke
krant.

5. Te gelde maken goederen uit de nalatenschap
Bevat de nalatenschap niet voldoende liquide middelen
(gelden) om de schuldeisers te voldoen? Dan moeten u en
de overige erfgenamen gaan overleggen welke goederen
te gelde gemaakt dienen te worden. De wijze waarop de
goederen verkocht moeten worden staat niet vast, echter
moet dit wel zo weinig mogelijk kosten opleveren. Goederen
die in een testament aan één of meerder specifieke personen
zijn toebedeeld, door bijvoorbeeld een legaat, mogen pas als
laatste te gelde worden gemaakt.
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6. Voldoen vorderingen schuldeisers
Indien er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn of alle
goederen te gelde zijn gemaakt kunt u samen met de overige
vereffenaars overgaan tot het betalen van de schuldeisers.
Wanneer niet alle schuldeisers volledig voldaan kunnen
worden dient u bij de voldoening van de vorderingen rekening
te houden met een rangorde van schuldeisers. Deze rangorde
bepaalt welke vorderingen voorrang hebben ten opzichte van
de overige vorderingen.
Heeft de erflater één of meerdere kinderen achtergelaten van
onder de 21 jaar? Dan hebben die kinderen wellicht recht op
een ‘som ineens’. Dit is een geldsom die betaald wordt door de
gezamenlijke erfgenamen aan een kind van onder de 18 voor
zijn verzorging en opvoeding of aan een kind van onder de 21
voor zijn levensonderhoud en studie. Dit kind moet echter wel
in aanmerking komen voor een dergelijke som ineens. Laat u
hierover informeren door een specialist.
Indien één of meerdere kinderen recht hebben op een som
ineens hanteert de wet een andere rangorde van schuldeisers.
Rangorde schuldeisers
a. In de eerste plaats komen de separatisten. Zij kunnen direct
hun vordering op de goederen van de nalatenschap ten
uitvoer leggen, zij hoeven dus geen rekening te houden
met de rangorde. Separatisten zijn hypotheekhouders,
pandhouders, schuldeisers met een retentierecht of een
eigendomsvoorbehoud.
b. Op de tweede plaats komen de vereffeningskosten
(taxatiekosten, notariskosten etc.) en de kosten van de
uitvaart. Deze staan allebei op de tweede plaats aangezien er
in de wet (nog) geen duidelijkheid is over welke van deze twee
vorderingen voorrang heeft boven de andere vordering.
c. Daarna komen de nagelaten schulden van de erflater die niet
met zijn dood teniet zijn gegaan. Dit zijn vaak de schulden van
de erflater die nog openstaan.
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d. Vervolgens komen de kosten van de executeur, de erf-,
schenk- en rijksbelasting en de legitieme porties .
e. Onderaan de ladder staan de legaten en de quasi-legaten.
Indien er kinderen zijn die recht hebben op een som ineens,
ziet de rangorde er iets anders uit.
Schematisch gezien ziet de rangorde er als volgt uit:
WEL SOM(MEN) INEENS

GÉÉN SOM(MEN) INEENS

1. Separatisten

1. Separatisten

2. V
 ereffeningskosten en
kosten van lijkbezorging

2. V
 ereffeningskosten en
kosten van lijkbezorging

3. N
 agelaten schulden van
de erflater die niet met zijn
dood teniet zijn gegaan,
executeurskosten en
schulden uit hoofde van
de Successiewet 1956
en uit hoofde van de
Invorderingswet 1990

3. N
 agelaten schulden van
de erflater die niet met zijn
dood teniet zijn gegaan

4. Sommen ineens

4. Executeurskosten,
schulden uit hoofde van de
Successiewet 1956 en uit
hoofde van de Invorderingswet
1990 en legitieme porties

		
5. Legitieme porties

5. Legaten en quasi-legaten

6. Legaten en quasi-legaten
Schuldeisers die dezelfde rang hebben, hebben onderling een
gelijk recht naar evenredigheid van hun vordering.
Dit betekent dat indien een schuldeiser zijn volledige vordering
niet uitgekeerd krijgt, het uitgekeerde bedrag wel in de juiste
verhouding dient te staan met de grootte van zijn vordering. Zie
hiervoor het voorbeeld op de volgende pagina.
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Een voorbeeld van de rangorde:
Saldo nalatenschap: 160.000,Schuldeisers:

Vordering:

Uitkering (rang):

Hypotheekhouder

140.000,-

140.000,- (1)

Kosten executeur

5.000,-

0,- (4)

NUON

5.000,-

2500,- (3)

Kosten uitvaart

15.000,-

15.000,- (2)

KPN

3.000,-

1500,- (3)

Vitens

2.000,-

1000,- (3)

Totaal

170.000,-

160.000,-

7.	Verdeling overgebleven goederen onder de
erfgenamen
Zijn alle schulden van de nalatenschap voldaan en is er nog
een overschot? Dan mag u samen met de overige erfgenamen
dit overschot gaan verdelen. Iedere erfgenaam krijgt dat deel
van de nalatenschap waartoe hij gerechtigd is volgens de
wet of het laatste testament van de erflater. Overgebleven
goederen die niet deelbaar zijn moeten u en de overige
erfgenamen ook zien te verdelen. U zou er hierbij voor
kunnen kiezen één erfgenaam een groter deel aan goederen
uit te keren. Deze erfgenaam kan dan de te veel ontvangen
waarde in liquide middelen terugbrengen in de nalatenschap.
Deze liquide middelen kunnen dan vervolgens weer verdeeld
worden over de overige erfgenamen. Bewijstechnisch gezien
is het verstandig dat u de verdeling vast laat leggen in een
onderhandse of notariële akte die door alle deelgenoten wordt
ondertekend.
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De zware vereffeningsprocedure
Indien u een melding doet van een negatieve boedel kan de
kantonrechter vervolgens de nalatenschap verzwaren door
extra verplichtingen expliciet aan u en de overige vereffenaars
op te leggen. Ook een benoemde vereffenaar zal deze extra
verplichtingen in beginsel moeten uitvoeren. Deze taken
moeten naast de taken uit de lichte vereffeningsprocedure
worden uitgevoerd. Voor uw gemak worden deze taken alsnog
even kort benoemd.

1.	Bekend maken benoeming vereffenaar / afleggen
rekening en verantwoording
De benoemde vereffenaar is verplicht zijn benoeming bekend
te maken in de Staatscourant. Betreft het hier een benoeming
van een ‘nieuwe’ vereffenaar? Dan zijn u en de overige
erfgenaam-vereffenaars verplicht rekening en verantwoording
af te leggen over de voorgaande periode van vereffening aan
de nieuwe vereffenaar.
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2. Boedelbeschrijving maken
De regels met betrekking tot het opmaken van de
boedelbeschrijving zijn zowel bij de lichte als de zware
vereffeningsprocedure van overeenkomstige toepassing.

3. Boedelbeschrijving ter inzage leggen
De regels met betrekking tot het ter inzage leggen van de
boedelbeschrijving zijn zowel bij de lichte als de zware
vereffeningsprocedure van overeenkomstige toepassing.

4. Individueel én openlijk oproepen schuldeisers
Bij de zware vereffening moeten naast de bekende
schuldeisers ook de onbekende schuldeisers worden
opgeroepen. Zodoende kunnen alle schuldeisers op de hoogte
zijn van het overlijden van de schuldenaar en de beneficiaire
aanvaarding. De openlijke oproeping geschiedt door een
advertentie in de Staatscourant. In de advertentie moet een
uiterlijke datum voor het indienen van de vorderingen worden
gegeven. Bij een verzwaring van een vereffening wordt deze
datum direct door de kantonrechter aan u en de overige
vereffenaars gegeven. De benoemde vereffenaar moet deze
datum aan de kantonrechter verzoeken.

5. Onbekende erfgenamen opsporen
De regels met betrekking tot het opsporen van de
onbekende erfgenamen zijn zowel bij de lichte als de zware
vereffeningsprocedure van overeenkomstige toepassing.

6. Lijst van vorderingen en aanspraken neerleggen.
Zo spoedig mogelijk na het verlopen van de termijn voor het
indienen van de vorderingen moet er door de vereffenaar
een lijst van erkende en betwiste vorderingen en aanspraken
neergelegd worden. Dit neerleggen geschiedt ten kantore
van de boedelnotaris of ter griffie van de sector kanton van
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de rechtbank. Omdat deze lijst bedoeld is om de erfgenamen,
legatarissen en schuldeisers inzage te geven in welke
schulden er rusten op de nalatenschap, moet de vereffenaar
deze personen ook allemaal persoonlijk verwittigen dat hij de
lijst ter inzage heeft gelegd.
Als naar aanleiding van het indienen van de vorderingen blijkt
dat de waarde van de nalatenschap zeer gering is, kunt u
wellicht besluiten een verzoek tot opheffing van de vereffening
te doen.

7. Te gelde maken goederen uit de nalatenschap.
De regels met betrekking tot het te gelde maken van de
goederen van de nalatenschap zijn zowel bij de lichte als de
zware vereffeningsprocedure van overeenkomstige toepassing.

8. Rekening en verantwoording én uitdelingslijst
neerleggen
Binnen zes maanden na het verstrijken van de termijn voor
het indienen van de vorderingen dienen u en de overige
vereffenaars, of de benoemde vereffenaar, een rekening en
verantwoording neer te leggen op dezelfde plek als waar de
lijst van vorderingen en aanspraken is neergelegd.
Op de rekening en verantwoording dient u alle inkomsten
en uitgaven - van het moment dat de erflater is overleden
tot het moment van het neerleggen van de rekening en
verantwoording - van de bankrekeningen van de erflater te
vermelden met daarbij de kopieën van de bankafschriften. U
kunt als vereffenaar verlenging van deze zes maanden termijn
verzoeken bij de kantonrechter. Hier dient u wel een goede
reden voor te hebben.
Voorts dient er een uitdelingslijst neergelegd te worden. Op
deze lijst komen de vorderingen van de schuldeisers te staan
met daarbij het bedrag dat ze daadwerkelijk uitgekeerd krijgen.
Dit hoeft dus niet het gehele bedrag te zijn aangezien de
nalatenschap niet toereikend genoeg kan zijn.
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De bekendmaking van de neerlegging geschiedt openlijk in de
Staatscourant. Daarnaast moeten de erfgenamen, legatarissen
en aangemelde schuldeisers persoonlijk per brief over de
neergelegde stukken ingelicht worden.
Tegen de rekening en verantwoording en uitdelingslijst kan iedere
belanghebbende binnen één maand na bekendmaking in verzet
komen. De uitdelingslijst wordt verbindend na het aflopen van
de verzetstermijn of nadat de beschikking van de rechter met
betrekking tot het verzet in kracht van gewijsde is gegaan.
Een benoemde vereffenaar hoeft niet altijd een rekening en
verantwoording én uitdelingslijst neer te leggen. Indien alle
schulden van de nalatenschap binnen zes maanden na de
sluitingsdatum voor het indienen van de vorderingen zijn betaald,
kan het neerleggen van een rekening en verantwoording én
uitdelingslijst achterwege blijven. Ook de kantonrechter kan de
benoemde vereffenaar van deze verplichting ontheffen.
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9. Voldoen vorderingen schuldeisers
	In tegenstelling tot de lichte vereffening kunnen bij een zware
vereffening de schuldeisers pas worden voldaan nadat de
uitdelingslijst verbindend is geworden.

10.Verdeling overgebleven gelden onder de
erfgenamen
De benoemde vereffenaar geeft na het voldoen van de
vorderingen de overgebleven goederen uit de nalatenschap af
aan de erfgenamen. Zijn er meerdere erfgenamen gerechtigd
tot een deel van de nalatenschap? Dan zorgt de vereffenaar
voor de verdeling van het overschot.
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5.	Ik heb alle taken met betrekking tot de
vereffeningsprocedure uitgevoerd. Is de
vereffening van de nalatenschap nu voldaan?
Indien u de vorderingen van de schuldeisers hebt voldaan en
het eventuele overschot hebt verdeeld, mag u de vereffening
als voltooid ‘beschouwen’.
Dit betekent echter nog niet dat de vereffening daadwerkelijk
voltooid is. Nalatenschapschuldeisers die zich ten tijde
van de vereffening nog niet gemeld hebben kunnen nog
altijd hun vordering bij de vereffenaar(s) of de erfgenamen
indienen. Deze schuldeisers kunnen zich alsnog verhalen
op de onverkochte goederen, het overgebleven saldo of de
uitgekeerde overschotten aan de erfgenamen. Bij deze later
opgekomen schuldeisers hoeft u echter geen rekening te
houden met de rangorde der schuldeisers. Wie het eerst komt,
wie het eerst maalt.
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Beatrixpark 10
7101 BN Winterswijk
Telefoon: 0543-548888
Email: info@hobbelinkenbuitink.nl
www.hobbelinkenbuitink.nl
Meer informatie? Neemt u dan gerust contact met
ons op of kom een keer langs! Wij zijn iedere werkdag geopend
van 8:30 tot 17:30, en op donderdag van 8:30 tot 21:00.
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