Informatie over de
vereffenaar
Wie wikkelt de nalatenschap af als het
de erfgenamen onderling niet lukt?

De NOVEX-vereffenaar die
de procedure kent

Wie wikkelt de nalatenschap
af als het de erfgenamen
onderling niet lukt?
Een vereffenaar is verantwoordelijk
voor de afwikkeling van een
nalatenschap. Heeft de overledene
géén executeur benoemd in het
testament? En aanvaarden één of
meerdere erfgenamen de nalatenschap
beneficiair? Dan zijn alle erfgenamen
samen vereffenaars.
Lukt het de erfgenamen onderling
niet om de nalatenschap af te
wikkelen? Dan kan de rechtbank
een vereffenaar benoemen. Dit is
bij voorkeur een expert die ervaring
heeft met complexe nalatenschappen.
De vereffenaar zorgt ervoor dat
alle schulden worden betaald, de
belastingaangiftes worden geregeld
en dat alles wat te veel betaald is
terug komt. Kortom: een vereffenaar
zorgt ervoor dat de afwikkeling van de
nalatenschap goed verloopt.

Wat is vereffening van
rechtswege?
Vereffening vindt plaats als één of
meer erfgenamen de nalatenschap
beneficiair aanvaarden.
U aanvaardt dan ‘onder voorrecht
van boedelbeschrijving’ en bent
dan van rechtswege (automatisch)
als vereffenaar verantwoordelijk
voor de afwikkeling van de
nalatenschap. U moet daarbij bepaalde
procedurevoorschriften volgen. Voor
bepaalde onderdelen kan het wenselijk
zijn om één van de erfgenamen of
iemand anders een volmacht te
verlenen om zaken te regelen of een
andere taakverdeling af te spreken.
Komen de vereffenaars er samen
niet uit? Dan kan de rechter een
professionele vereffenaar benoemen.

Aanwijzingen en vragen van de
kantonrechter
De vereffenaar volgt de eventuele
aanwijzingen van de kantonrechter op
en beantwoordt eventuele vragen.

Boedelbeschrijving opstellen
De vereffenaar moet een boedelbeschrijving van de nalatenschap
opstellen. Deze beschrijving is een
overzicht van bezittingen en schulden.
De boedelbeschrijving wordt ter
inzage bij de griffie van de rechtbank
gelegd of bij de boedelnotaris.

Oproepen schuldeisers

Hoe benoemt de rechter een
vereffenaar?
Blijft de nalatenschap onbeheerd
of komen de erfgenamen er samen
niet uit? Dan heeft de rechter
de mogelijkheid om iemand
tot vereffenaar te benoemen.
Daarnaast kunnen ook erfgenamen,
belanghebbenden, schuldeisers en het
Openbaar Ministerie een vereffenaar
vragen. Zij hebben tevens de
mogelijkheid iemand aan de rechter
voor te dragen.
NOVEX heeft een groot aantal leden
die professioneel vereffenaar zijn. Van
de gecertificeerde NOVEX leden wordt
de professionaliteit op regelmatige
basis getoetst.

Wat doet een vereffenaar?
Is de vereffenaar door de rechter
benoemd? Dit wordt een zware
vereffening genoemd. Zijn de
erfgenamen van rechtswege

vereffenaars? Dan hebben zij
automatisch met de lichte vereffening
te maken. In dat geval hebben zij
minder verplichtingen dan wanneer
het gaat om de zware vereffening.
De rechter kan ook nog bepalen dat
de benoemde vereffenaar de lichte
vereffening moet toepassen of de
erfgenamen juist de zware vereffening.

Schulden groter dan baten:
melden bij kantonrechter
Het is mogelijk dat de nalatenschap
een negatief saldo heeft. In dit geval
zijn de schulden groter dan de
bezittingen. De kantonrechter moet
zo snel mogelijk op de hoogte worden
gebracht van dit negatieve saldo.
Wordt deze melding niet gedaan?
Dan lopen de erfgenamen het risico
met hun eigen vermogen aansprakelijk
te worden gesteld voor de schulden
van de overledene.

Schuldeisers die bekend zijn worden
via een brief opgeroepen om hun
vordering in te dienen voor een datum
die door de kantonrechter wordt
bepaald. Mogelijke andere schuldeisers
worden via de Staatscourant
opgeroepen als het de zware
vereffening betreft. De kantonrechter
wordt op de hoogte gebracht als er
bekende schuldeisers zijn, maar hun
adressen onbekend zijn. In het geval
van zware vereffening wordt een lijst
opgemaakt van vorderingen van
schuldeisers waarover geen discussie
is. Die lijst wordt ter inzage gelegd
bij de boedelnotaris of de rechtbank
en de schuldeisers worden daarover
geïnformeerd.

Beheren en vereffenen
Gedurende de vereffening is de
vereffenaar de enige partij die
beheershandelingen mag verrichten.
Zo mag hij bijvoorbeeld goederen
uit de nalatenschap verkopen als dat
nodig is voor het betalen van schulden
van de nalatenschap. Over de keuze
van de te verkopen goederen moet hij
zoveel als kan in overleg treden met de

erfgenamen. Verkopen mag alleen als
dat nodig is om schulden te betalen.

Uitdelingslijst, rekening en
verantwoording
Als de termijn voor het indienen van
vorderingen is verstreken, stelt de
vereffenaar (bij zware vereffening)
binnen zes maanden een rekening,
verantwoording en een uitdelingslijst
op. Op deze lijst staat hoe de erfenis
wordt uitgekeerd aan de schuldeisers.
Deze worden neergelegd bij de
boedelnotaris of de rechtbank.
De vereffenaar maakt dit bekend aan
de schuldeisers. Belanghebbenden
hebben dan één maand om bij
de rechter de uitdelingslijst aan
te vechten. Daarna wordt de
uitdelingslijst definitief en wordt
er tot uitkering overgegaan.

Uitkering en opheffing
Heeft de nalatenschap een positief
saldo? Dan worden alle schuldeisers
betaald en wordt het overschot
uitgekeerd aan de erfgenamen.
Is er een tekort? Dan worden de
schuldeisers naar evenredigheid
betaald zoals is beschreven op de
uitdelingslijst. Sommige schuldeisers,
zoals de uitvaartondernemer en de
Belastingdienst, gaan dan wel voor op
anderen. Zijn er alleen maar schulden
en helemaal geen bezittingen? Dan kan
bij de kantonrechter een verzoek tot
opheffing van de vereffening worden
ingediend en worden niet alle schulden
betaald. Zijn de schuldeisers betaald
en is er nog geld over, maar zijn de
erfgenamen niet bekend? Dan wordt
het restant in bewaring gegeven bij de
overheid. Mochten zich later toch nog
erfgenamen melden, dan kunnen zij
daar terecht.

Over Novex
De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor
executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Zij is opgericht op 16 december 2008.
Leden van NOVEX zijn werkzaam als executeur, vereffenaar, levensexecuteur en
toezichthouder.
NOVEX stelt zich ten doel de kennis bij particulieren te verbreden over executele,
vereffening en levensexecutele. Dit doet zij door informatie hierover beschikbaar te stellen.
NOVEX spant zich in de vakbekwaamheid van de leden op peil te houden, zodat de
particulier kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van een NOVEX-lid.
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