
De erfenis in 
goede banen.

Special: vereffening



Woord vooraf
Helaas is het niet vanzelfsprekend dat een nalatenschap 
probleemloos wordt verdeeld. In deze special staan we stil bij het 
onderwerp: vereffening. 

Wanneer wordt een vereffenaar ingeschakeld? En wat zijn de 
taken die bij vereffening moeten worden uitgevoerd. U leest alle 
uitgangspunten in dit ebook. 
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Vereffening nalatenschap

Soms bevat een nalatenschap schulden. Wil 
een erfgenaam voorkomen dat deze schulden 
worden “doorgegeven” dan kan hij/zij ervoor 
kiezen de nalatenschap benefeciair te 
aanvaarden. Met deze keuze wordt de erfenis 
aanvaard, maar ook verworpen op het 
moment dat er meer schulden dan 
bezittingen blijken te zijn. 

Als 1 van de erfgenamen de nalatenschap 
beneficiair aanvaardt, dan moet de 
nalatenschap worden vereffend. De 
erfgenamen zijn dan gezamenlijk 
automatisch de vereffenaar. 

Komen zij hier gezamenlijk niet uit, dan kan 
via de rechtbank worden gevraagd een 
professionele vereffenaar te benoemen. 

Betreft het een omvangrijke of 
ingewikkelde nalatenschap? Dan vraagt het 
ervaring en expertise om tot een goede 
afhandeling te komen. Een gespecialiseerde 
erfrecht advocaat (met ervaring als curator) 
kan dan helpen.

 



Beneficiaire aanvaarding

Bij “vereffening” denken veel mensen aan 
beneficiaire aanvaarding. Bij een beneficiaire 
aanvaarding aanvaardt een erfgenaam de 
erfenis, maar verwerpt deze als blijkt dat er 
binnen de nalatenschap meer schulden dan 
bezittingen zijn. 

Zijn er meerdere erfgenamen, maar kiest er 
slechts één voor beneficiaire aanvaarding? 
Dan moet de gehele erfenis toch  beneficiair 
worden afgewikkeld.

Benoeming vereffenaar 

Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft de 
rechtbank het recht een vereffenaar te 
benoemen op verzoek van erfgenamen, 
belanghebbenden of het openbaar 
ministerie. In de wet staat tevens 
beschreven dat de vereffenaar optreedt in 
plaats van de erfgenamen.



Beneficiaire aanvaarding

Een vereffenaar kan na beneficiaire 
aanvaarding worden benoemd maar ook 
zonder beneficiaire aanvaarding. Bij een 
beneficiaire aanvaarding aanvaardt een 
erfgenaam de erfenis maar verwerpt deze 
tegelijkertijd als blijkt dat er meer schulden 
dan bezittingen zijn. Als één van de 
erfgenamen de erfenis beneficiaire aanvaardt 
moet gelijk de hele erfenis beneficiair worden 
afgewikkeld. Er moet dan een vereffenaar 
worden benoemd. 

Benoeming vereffenaar 

In de wet staat beschreven dat de 
vereffenaar optreedt in plaats van de 
erfgenamen. De vereffenaar kan een 
erfgenaam zijn, de executeur testamentair 
of een derde zoals bijvoorbeeld een notaris 
of advocaat.

Zijn er twijfels over de kwaliteiten van een 
vereffenaar? Dan kan de rechtbank op 
verzoek van belanghebbenden een 
geschikte vereffenaar benoemen. 



“ De taken van een vereffenaar zijn divers.



Benoeming zonder dat er sprake is 
van beneficiaire aanvaarding

Volgens het Burgerlijk Wetboek is het dus 
mogelijk dat de vereffenaar door de 
rechtbank wordt benoemd. Ook als er geen 
sprake is van een beneficiaire aanvaarding. 
Dit is mogelijk op verzoek van 
belanghebbenden, het openbaar ministerie, 
schuldeisers van de nalatenschap of op 
verzoek van één of meerdere schuldeisers van 
een erfgenaam.

Aanstelling vereffenaar op verzoek van: 

● belanghebbende 
● het openbaar ministerie
● schuldeisers
● één of meerdere schuldeisers van de 

erfgenaam



Op verzoek van belanghebbende of 
het openbaar ministerie

Een vereffenaar benoemen op verzoek van 
belanghebbende of het openbaar ministerie 
is mogelijk wanneer:

● er geen sprake is van erfgenamen 
● het niet bekend is of er erfgenamen 

zijn.
● de executeur de nalatenschap niet 

beheerd.

Op verzoek van schuldeisers

Een schuldeiser kan een verzoek tot het 

benoemen van een vereffenaar indienen als  

erfgenamen tot verdeling van een 

nalatenschap overgaan nog voor opeisbare 

schulden zijn voldaan. Dit is een probleem als 

de nalatenschap bijvoorbeeld niet toereikend 

is om schulden af te lossen, onbehoorlijk 

wordt beheerd of slecht wordt afgewikkeld.

Op verzoek van één of meerdere 

schuldeisers van de erfgenaam

Schuldeisers van een erfgenaam kunnen een 

verzoek tot vereffenaar indienen als hun 

belang door gedragingen van de erfgenaam 

ernstig zijn geschaad.



Taken vereffenaar

De taken van een vereffenaar zijn divers. Tot 
zijn taken behoort onder anderen:

● het oproepen van de erfgenamen;
● het opmaken en neerleggen van een 

boedelbeschrijving;
● het aanwijzen van de notaris;
● het oproepen van boedelschuldeisers 

en het neerleggen van de lijst van 
erkende en betwiste vorderingen en 
aanspraken;

● het te gelde maken van de goederen;
● het doen van uitkeringen.

Loon vereffenaar

Door de rechtbank wordt het loon van de 
vereffenaar vastgesteld. Dat gebeurt ook in 
een faillissement situatie. Ook daar wordt het 
salaris van de curator vastgesteld nadat hij 
een urenverantwoording heeft ingeleverd. 
Deze wordt in tegenstelling tot in het 
verleden grondig bekeken door de 
rechter-commissaris voordat er een 
salarisbeschikking wordt afgegeven.



Vereffenaar: kundig & onafhankelijk 

Ieder erfrechtvraagstuk heeft eigen 
kenmerken. Om de vereffening probleemloos 
te laten verlopen is het van belang alle 
belangen zorgvuldig te wegen en binnen de 
kaders van de Richtlijnen Vereffening 
Nalatenschappen optimale oplossingen te 
vinden. 

Als erfrechtspecialist kan ik de rol van 
vereffenaar voor u invullen. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Maak dan een vrijblijvende 
afspraak.  

Kijk op Executeurtestamentair.com of bel: 
085 06 00 540

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-vereffening-nalatenschappen.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-vereffening-nalatenschappen.pdf
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