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erfenis

Als iemand uit uw omgeving overlijdt,
kunt u te maken krijgen met een erfenis.
Na een overlijden is het afwikkelen van
een erfenis niet het eerste waar
nabestaanden aan denken. Toch moet na
een overlijden een en ander worden
geregeld.
In deze brochure vindt u informatie over
de afwikkeling van een erfenis. U vindt in
deze brochure ook een checklist en andere
tips over zaken die geregeld moeten
worden.
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De afwikkeling van een erfenis kan op hoofdlijnen in drie onderdelen worden verdeeld:

1

De verklaring van erfrecht en de administratieve
zaken
Voordat u met de erfenis aan de gang gaat, is het belangrijk dat u bedenkt of
u de erfenis wilt accepteren. U bent als erfgenaam namelijk niet verplicht een
erfenis te accepteren. Op pagina 8 leest u meer over de keuzes die u in een erfenis
heeft. Als u de erfenis heeft geaccepteerd dan gaat u de praktische zaken regelen
en de administratie doen. Bijvoorbeeld: het opzeggen van abonnementen en
lidmaatschappen en het afhandelen van verzekeringen. Vaak vragen instanties om
een verklaring van erfrecht. Dit is een verklaring van de notaris waarin onder meer
staat wie de erfgenamen zijn. U leest op pagina 11 meer over de verklaring van
erfrecht.

2

Het doen van belastingaangiften
Mogelijk moet er voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting aangifte worden
gedaan. Er moet doorgaans aangifte worden gedaan voor de inkomstenbelasting
als er voor/door de overledene in de jaren vóór het overlijden aangifte werd gedaan.
De aangifte voor de erfbelasting moet worden gedaan als de erfgenamen een
aangiftebiljet daarvoor ontvangen of als ze meer erven dan de vrijgestelde bedragen.

3

Het uitvoeren van het testament
Als er een testament is, dan moet dat vaak worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat
het erfdeel dat de kinderen te goed houden moet worden vastgelegd. Of omdat
er in het testament via legaten geldbedragen of bepaalde spullen aan iemand zijn
toegekend. In het testament kunnen keuzes voor de erfgenamen zijn opgenomen.
Of het vermogen van de overledene moet worden beschreven omdat de overledene
een tweetrapstestament had.

Executeur
Als er in het testament een executeur is aangewezen dan neemt deze een deel van de
afwikkeling van de erfenis op zich. Het gaat dan met name om het regelen van de praktische
en administratieve zaken en het doen van de belastingaangifte. Een executeur kan beslissen de
functie niet op zich te nemen of over te dragen aan de notaris.
Wat kan de notaris voor u doen?
De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij bemiddelen
tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij
overlijden. Wij kunnen voor u de complete afwikkeling of dat deel dat u wenst in goede banen
leiden.

5

erfenis

Kairos © Fotografie Martine Kolner

netwerk notarissen

6

Praktische zaken
Na de uitvaart zijn er praktische zaken die moeten worden afgewikkeld.
Ook moet de administratie op orde worden gebracht.
Voorbeelden van praktische zaken die vaak
na een overlijden moeten worden geregeld:

1

Het opzeggen van abonnementen en
lidmaatschappen.

Een aantal instanties zullen op de hoogte
moeten worden gesteld van het overlijden.
Hierbij kan worden gedacht aan:

1

De (voormalige) werkgever.

2

Creditcard-maatschappij in verband met
de opzegging van de creditcard van de
overledene.

2

Het terugbrengen van hulpmiddelen
naar de thuiszorg.

3

Het opleveren van een huurhuis of
het ontruimen van een kamer in het
verzorgingstehuis.

3

Het pensioenfonds waar de overledene
pensioen opbouwde.

4

Het onderbrengen van een huisdier.

4

5

De verzekeringsmaatschappij waar de
overledene een polis had.

Het opzeggen van verzekeringen die
niet meer nodig zijn.

5

De bank in verband met de rekeningen
die de overledene had en de eventuele
bankkluis.

6

Het laten doorsturen van de post die
nog op naam van de overledene wordt
ontvangen.

7

Het huis te koop zetten.

8

Sociale media profielen verwijderen.

tip
Online tegoeden
Veel Nederlanders vertrouwen foto’s en
andere gegevens toe aan de cloud. Ook is er
vaak sprake van ‘materiële tegoeden’, zoals
bijvoorbeeld een tegoed bij Paypal. Vergeet
deze niet als u de erfenis afwikkelt.

erfenis

In verband met het overlijden doen mogelijk
verschillende organisaties/instanties
een uitkering. Soms komt deze uitkering
toe aan de erfgenamen, soms aan de
echtgenoot/partner van de overledene
of andere betrokkenen. Dit hangt af van
de (polis)voorwaarden die de betreffende
organisatie/instantie hanteert.
Wij adviseren u om niet willekeurig
te beginnen met het betalen van de
rekeningen, maar eerst een overzicht
te maken van de rekeningen met
betalingstermijn en de rekeningen die nog
worden verwacht. Inventariseer daarbij ook
welke andere schulden (leningen, kredieten
etc.) de overledene had lopen.
Op vertoon van de verklaring van
erfrecht en na het vervullen van andere
formaliteiten die de bank vraagt, zal de
rekening op naam van de executeur of de
erfgenamen worden gesteld. Het bedrag dat
nodig is om de rekeningen te betalen, kan
op de betaalrekening blijven staan, terwijl
het overschot van de betaalrekening naar
een spaarrekening wordt overgeschreven.
Dit is verstandig omdat er in veel gevallen
nog erfbelasting moet worden betaald.

7

tip
Sociale media profielen
Bijna 9 op de 10 Nederlanders hebben een
profiel op de sociale media. Er zijn nog niet
veel mensen die hun nabestaanden laten
weten wat er met hun sociale media moet
gebeuren als zij zijn overleden. Als u als
nabestaanden niets doet met de social media
profielen van de overledene dan blijft hij/zij
online verder leven. Is dat niet de bedoeling?
Dan kunt u de profielen verwijderen of er een
gedenkpagina van maken (bij Facebook is dat
mogelijk). Wij kunnen u informeren over hoe u
een profiel kunt verwijderen.
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Keuze maken
in de erfenis
Met het accepteren van een erfenis – dit wordt in de wet ‘zuiver
aanvaarden’ genoemd – wordt een erfgenaam aansprakelijk voor de
schulden van de overledene. Ook als de schulden groter zijn dan de
bezittingen. Deze erfgenaam moet dan met zijn eigen geld bijpassen.
Een erfgenaam is niet verplicht een erfenis te accepteren. Er zijn drie keuzes waaruit een
erfgenaam kan kiezen:

1

Zuiver aanvaarden van de erfenis
De erfgenaam accepteert de erfenis en krijgt alle plussen én minnen uit de erfenis.
Als er meer schulden dan bezittingen zijn, moet de erfgenaam de schulden uit eigen
portemonnee betalen.

2

Beneficiair aanvaarden van de erfenis
De erfgenaam hoeft de schulden niet uit eigen portemonnee te betalen als de erfenis
wordt afgewikkeld zoals de wet dat voor beneficiaire aanvaarding voorschrijft. Als er
na het betalen van alle schulden van de erfenis nog wat overblijft van de erfenis, is dat
voor de erfgenaam. De afhandeling van de erfenis loopt voor een deel via de rechtbank.

3

Verwerpen van de erfenis
De erfgenaam doet hiermee afstand van de erfenis. Als een erfgenaam een erfenis
verwerpt, heeft deze geen aanspraak op wat dan ook uit de erfenis. Als een erfgenaam
kinderen heeft, dan kan het gevolg van verwerpen zijn dat de kinderen in zijn plaats
erven.

erfenis

Verwerping en beneficiaire aanvaarding
moeten bij de rechtbank worden geregeld.
Dit kan de notaris voor de erfgenamen
regelen. De notaris kan ook helpen een
keuze te maken tussen zuiver aanvaarden,
beneficiair aanvaarden of verwerpen.
Vaak kiezen erfgenamen ervoor het
zekere voor het onzekere te nemen en
beneficiair te aanvaarden, zeker als zij
weten dat er schulden zijn. De wet zegt
dat een erfgenaam alleen voor beneficiaire
aanvaarding kan kiezen als de erfgenaam
zich nog niet als erfgenaam heeft gedragen.
Na een overlijden moet u dus opletten dat
u zich niet als erfgenaam gedraagt als u de
keuze voor beneficiaire aanvaarding open
wilt houden. Dit betekent dat u niet de
woning van de overledene mag leeghalen,
niet de eventuele inboedel met geen of
weinig waarde naar de afvaldienst mag
brengen en geen geld mag pinnen van
de bankrekening van de overledene. Een
begrafenis regelen voor de overledene mag
natuurlijk wel.

9

Vaak wordt gedacht dat bij beneficiaire
aanvaarding alle bezittingen uit de
erfenis voor de schuldeisers zijn en dat
de erfgenamen geen aandenken uit de
erfenis kunnen krijgen. Er zijn echter
mogelijkheden om uit de erfenis spullen
met emotionele waarde te krijgen.

nieuwe wet
Je kunt maar één keer kiezen of je de erfenis
accepteert, verwerpt of beneficiair aanvaardt.
Vanaf 1 september 2016 geldt er een nieuwe
wet. Met de nieuwe wet is het duidelijker
hoe en wanneer je een erfenis accepteert.
Daarnaast is nieuw dat erfgenamen de
rechter kunnen vragen of zij de erfenis
alsnog beneficiair mogen aanvaarden als
de overledene schulden had die niet uit zijn
administratie blijken, zodat zij de schulden niet
uit eigen zak hoeven te betalen. Deze schulden
worden ‘onverwachte schulden’ genoemd.
Toch blijft het ook met de nieuwe wet
verstandig een zorgvuldige keuze te maken als
je een erfenis krijgt.
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Beneficiair aanvaarden,
hoe gaat dat?
Er zijn steeds meer erfenissen met schulden. Als u een erfenis
accepteert, moet u uit eigen portemonnee bijpassen als er meer
schulden dan bezittingen zijn. Wat veel mensen niet weten is dat
een erfgenaam ook voor beneficiaire aanvaarding kan kiezen. Je kunt
daarvoor alleen kiezen als je je nog niet als erfgenaam hebt gedragen,
zegt de wet. Beneficiaire aanvaarding beschermt u als erfgenaam tegen
de schulden uit een erfenis. Hoe werkt dat?
Na een overlijden moet u opletten dat u
zich niet als erfgenaam gedraagt voordat
u beneficiair aanvaard hebt. U moet eerst
een verklaring van beneficiaire aanvaarding
afleggen (Stap 1). U kunt hiervoor naar de
rechtbank gaan maar ook naar de notaris.
De inschrijving van deze verklaring bij de
rechtbank kost geld. Daarna moet u de
wettelijke stappen doorlopen die lijken op de
afwikkeling van een faillissement. Als u dat
niet doet, dan moet u toch de schulden uit de
erfenis uit uw eigen portemonnee betalen.
De rechter houdt toezicht op de stappen die u
doorloopt.

beslissen dat u niet alle stappen (3 tot en
met 6) hoeft te doorlopen.

U maakt een boedelbeschrijving; dit is een
overzicht van alle bezittingen en schulden
van de overledene (Stap 2). Daarna moet
u de boedelbeschrijving inleveren bij de
rechtbank waar de verklaring van beneficiaire
aanvaarding is afgelegd (Stap 3). Vervolgens
moet u de schuldeisers oproepen (Stap 4). Als
het nodig is om schulden te betalen, gaat u
bezittingen verkopen (Stap 5). Daarna betaalt
u de schulden (Stap 6). De kantonrechter kan

Er gelden ook nog andere formaliteiten
die erfgenamen moeten nakomen. Als u
die formaliteiten niet nakomt, kunt u toch
aansprakelijk worden voor de schulden in de
erfenis. De hiervoor vermelde stappen geven
een globaal beeld van wat er gedaan moet
worden. Wij kunnen u begeleiden in het hele
traject van beneficiair aanvaarden.

Een van de belangrijkste regels is dat de
erfgenamen de erfenis niet mogen verdelen
zolang deze stappen niet zijn afgerond. Een
andere belangrijke regel is dat alle schulden
gelijk behandeld moeten worden. Dit betekent
dat schulden pas mogen worden betaald als
alle hiervoor vermelde stappen zijn doorlopen.
Erfgenamen mogen dus niet ‘alvast’ een van
de facturen die er ligt, betalen. Erfgenamen
kunnen deze stappen zelf uitvoeren of daarbij
de hulp van een notaris inroepen.

erfenis
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Wat is een verklaring
van erfrecht?

Vaak moet na het overlijden een verklaring
van erfrecht worden gemaakt. Een verklaring
van erfrecht is een verklaring van een notaris,
waarin staat vermeld wie is overleden,
wie op grond van de wet of een testament
de erfgenamen zijn en wie de erfenis kan
afwikkelen. Meestal wordt een dergelijke
verklaring gevraagd door banken of andere
instellingen.
De notaris gaat niet alleen na of er een
testament is gemaakt, maar controleert ook bij
het bevolkingsregister de persoonsgegevens
van de overledene en van de erfgenamen.
Verder informeren wij u over de inhoud
van het testament en de consequenties die
het erven voor iemand heeft. Als er geen
testament is, stellen wij aan de hand van
de wet vast wie de erfgenamen zijn. Ook
bespreken wij met u of u de erfenis wilt
accepteren.

Als er meer erfgenamen zijn en het de
bedoeling is dat een van hen de erfenis verder
afwikkelt, kunnen wij volmachten opstellen. De
erfgenaam aan wie volmacht wordt gegeven,
kan dan met deze volmachten namens de
andere erfgenamen zaken afwikkelen. Is er
een executeur dan zal deze in eerste instantie
de erfenis afwikkelen. De notaris geeft de
executeur dan de verklaring van erfrecht, die
in dat geval ook wel ‘verklaring van executele’
wordt genoemd.

tip
Slapende tegoeden
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft
een digitaal loket geopend voor erfgenamen
die willen nagaan welke banktegoeden de
overledene had. Zij kunnen een aanvraag
doen via www.slapendetegoeden.nl om een
overzicht te krijgen van banktegoeden op
naam van de overledene. Er is een groot aantal
banken aangesloten bij het loket ‘slapende
tegoeden’.
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De notaris kan u
adviseren over de
keuze die u in een
erfenis maakt en
u helpen met de
afwikkeling van
de erfenis.

erfenis
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In een eerste gesprek informeert en adviseert een gespecialiseerd
erfrechtjurist u over de afwikkeling van de erfenis. Het gesprek bestaat
uit de volgende onderdelen
1

informatie/advies over zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen
van een erfenis

2

toelichting op het testament van de overledene of als er geen testament is: uitleg
over hoe de wet de erfenis verdeelt

3

inventarisatie van de afwikkeling van de erfenis

4

globale indicatie van de erfbelasting

Voorafgaand aan het gesprek ontvangen wij van u de akte van overlijden zodat we
kunnen controleren of er een testament is. Als de overledene een testament heeft
gemaakt, maar u beschikt daar niet over, kunnen wij voorafgaand aan het gesprek het
testament voor u opvragen.
Wij verzoeken u de volgende stukken mee te nemen naar het gesprek voor zover dit
van toepassing is:

1

het testament/codicil van de overledene

2

de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden/samenlevings
overeenkomst

3

uw geldig legitimatiebewijs (bij voorkeur: paspoort of identiteitskaart)

4

zo veel mogelijk informatie over de bezittingen (en hun waarde) en de schulden van
de overledene

5

de polis(sen) van levensverzekering, de polis van lijfrenteverzekering(en), de
uitvaartpolis

6

een overzicht van de uitvaartkosten

7

stukken over eventuele aanspraken uit een eerder overlijden (bijvoorbeeld partner
van de overledene of erfenis die de overledene nog te goed had)
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Wat te doen bij
een overlijden?
Op het moment dat er iemand in je omgeving overlijdt, komt er (naast
verdriet) ook een hoop regelwerk op je af. Hieronder hebben wij voor u
de belangrijkste dingen op een rij gezet.

Stap 1

Stap 4

Een arts stelt de overlijdensverklaring
op waarin hij aangeeft dat de persoon is
overleden.

Er moet aangifte van het overlijden bij de
gemeente worden gedaan. Vervolgens wordt
er een akte van overlijden uitgereikt. Meestal
doet de uitvaartverzorger de aangifte van het
overlijden.

Stap 2
Is er een donorcodicil en wat was de wens van
de overledene?

Stap 3
Neem contact op met de uitvaartverzorger.
Vaak is er een lopende uitvaartverzekering
bij een maatschappij die ook de uitvaart zelf
voor haar rekening zal nemen. Anders moet
er contact worden gezocht met een andere
uitvaartverzorger. Wellicht had de overledene
zijn wensen al op papier gezet? Als dat het
geval is, dan is dat meestal gedaan in een
codicil. Het komt soms ook voor dat er in
een testament uitvaartwensen staan.

Stap 5
Woonde de overledene op zichzelf?
In dat geval is het verstandig om aan enkele
praktische zaken te denken, zoals het leeg
maken van de koelkast, het zetten van een
tijdschakelaar op de lampen en het legen van
de brievenbus. Doe echt niet meer dan dit, dus
neem geen spullen mee van de overledene en
rijd niet in zijn auto! >

15
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Stap 6

Stap 9

De bankrekening(en) van de overledene
blokkeren!
Hierdoor kan niemand meer een betaling
doen op rekening van de overledene, zodat
er geen geld uit de erfenis kan verdwijnen. U
heeft vaak wel een verklaring van erfrecht van
de notaris nodig om de rekeningen weer te
deblokkeren.

Een verklaring van erfrecht aan de notaris
vragen.
In een verklaring van erfrecht geeft de notaris
aan of er een testament is gemaakt, wie de
erfgenamen zijn en wie welk aandeel krijgt
van de erfenis. Veel instanties vragen om een
verklaring van erfrecht, bijvoorbeeld de bank
of een verzekeringsmaatschappij in verband
met de uitkering van een polis. Vraag eerst aan
die instanties of een verklaring van erfrecht
nodig is. Aan een verklaring van erfrecht zijn
kosten verbonden.

Stap 7
Is er een testament?
De notaris kan bij het Centraal Testamenten
register informeren of er een testament is. Het
testament geeft antwoord op de vraag wie de
erfgenamen zijn en dus de erfenis krijgen. Als
er geen testament is, dan volgt uit de wet wie
de erfgenamen zijn en hoe de erfenis wordt
verdeeld.

Stap 8
Zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair
aanvaarden?
Als erfgenaam krijgt u in principe alle
bezittingen en schulden van de overledene.
Kijk dus uit dat u niet een erfenis aanvaardt
waar voornamelijk schulden in zitten! In
dat geval is het verstandig om beneficiair te
aanvaarden. Als er dan schulden zijn, hoeft u
die niet uit eigen portemonnee te betalen.

Stap 10
Is er een executeur?
Als er in het testament een executeur is
benoemd en hij accepteert deze rol, dan is
hij (als enige) de beheerder van de erfenis en
zorgt hij ervoor dat de eventuele schulden in
de erfenis worden betaald.

erfenis
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Stap 11

Stap 13

Opzeggen abonnementen en relaties op de
hoogte brengen.
Met behulp van de overlijdensakte en
eventueel de verklaring van erfrecht
kunnen de verschillende instanties (door de
executeur) worden geïnformeerd en kunnen
abonnementen worden opgezegd.
Denk hierbij aan:
- de krant,
- de bank,
- de pensioeninstantie,
- de verzekeringen: auto-, zorg-, inboedel- en
levensverzekering,
- het energie-, water-, internet-, en kabelbedrijf.

Belastingaangiften doen.
Vaak moet er voor de erfbelasting en de
inkomstenbelasting nog aangifte worden
gedaan. Deze aangiften moeten op tijd worden
gedaan, zie www.belastingdienst.nl.

Stap 14
De erfenis verdelen.
Als alle rekeningen zijn betaald, kan de erfenis
worden verdeeld.

Stap 12
Had de overledene nog tegoeden en recht op
teruggaven etc.?
Erfgenamen laten vaak ‘geld’ liggen. Als
u een dienst opzegt, kijk dan eerst of de
overledene recht heeft op terugbetaling van
vooruitbetaalde termijnen en dergelijke.
Op pasjes van bijvoorbeeld Air Miles en
lidmaatschappen van een sportclub of de
zonnebank kunnen tegoeden staan die
misschien op de erfgenamen overgaan.

Belangrijk
Volgens de wet heeft u automatisch de
erfenis geaccepteerd als u zich heeft
gedragen als erfgenaam. Voorbeelden van
zich gedragen als erfgenaam: de auto van
de overledene op eigen naam laten zetten.
Spullen uit het huis in je eigen huis zetten en
gebruiken. Alle inboedel van de overledene
op Marktplaats zetten en verkopen.
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Aangifte erfbelasting,
uitvoeren testament
Erfbelasting
Als de erfgenamen meer erven dan de van
erfbelasting vrijgestelde bedragen, moet
binnen acht maanden na overlijden aangifte
voor de erfbelasting worden gedaan. Op
verzoek kan de Belastingdienst deze termijn
verlengen. De erfbelasting is een eenmalige
belasting.

tip
We zien nogal eens dat erfgenamen te veel
belasting betalen over een erfenis omdat de
aangifte voor de erfbelasting niet door een
deskundige is gedaan. Wij zijn deskundig in
het doen van aangifte voor de erfbelasting.
Wij weten welke aftrekposten er zijn en voor
welke waarde u bepaalde bezittingen voor de
erfbelasting moet opgeven.

tip
Als er effecten in de erfenis zitten, is het
raadzaam om kort na het overlijden met
de andere erfgenamen af te spreken of de
effecten moeten worden verkocht of moeten
worden aangehouden. De effecten kunnen
namelijk in waarde dalen als de beurs vlak na
het overlijden inzakt. Niet iedere erfgenaam is
bereid dit risico te nemen.

Als u geen aangiftebiljet ontvangt maar
meer erft dan de vrijstelling, moet u bij de
Belastingdienst een aangiftebiljet opvragen.
De aangifte voor de erfbelasting moet op
tijd worden ingediend. De Belastingdienst
berekent na acht maanden na het overlijden
rente over de erfbelasting die betaald moet
worden. Om er zeker van te zijn dat de
aanslag op tijd wordt opgelegd, moet de
belastingaangifte binnen vijf maanden na het
overlijden worden ingediend.

erfenis

De erfenis verdelen
Het testament kan bepalen hoe de erfenis
verdeeld moet worden. De voorschriften van
het testament moeten dan worden gevolgd.
Voordat er verdeeld kan worden, moeten
– als de overledene dat heeft bepaald –
legaten worden afgegeven of uitgekeerd. Een
legaat is een regeling in het testament over
een bepaald bezit (bijvoorbeeld: inboedel of
auto) of geldbedrag. Over het uitkeren van
legaten aan de in het testament genoemde
begunstigde(n) kunnen wij u informeren.

tip
Wij adviseren u met de verdeling van de
bezittingen die van grote waarde zijn, te
wachten totdat de erfbelasting is betaald.
Inboedel en andere kleine persoonlijke
bezittingen van de overledene kunnen al
eerder worden verdeeld. Voordat u bezittingen
van waarde verdeelt, is het verstandig deze te
laten taxeren.
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In een aantal gevallen moet de verdeling
van de erfenis worden vastgesteld in een
notariële akte. Dat hangt af van de wet of
het testament. Bij de verdeling van sommige
bezittingen van de erfenis is een notariële akte
nodig omdat de wet dat voorschrijft. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij het verdelen van een
woning of aandelen in een bv.
In andere gevallen zijn de erfgenamen vrij in
de verdeling.

Uw Netwerknotaris
Netwerk Notarissen vormen een organisatie van ruim 150 Nederlandse
notariskantoren. Wij werken nauw samen en kunnen zo mensen beter
van dienst zijn op de kruispunten van hun leven.
Netwerk Notarissen staan open voor alles dat nieuw is en staan midden
in de snel veranderende maatschappij. We schetsen actuele scenario’s
voor onze cliënten en zoeken direct passende oplossingen bij de nieuw
ontstane werkelijkheid. Netwerk Notarissen staan in open contact met
elkaar. We delen onze kennis, ervaring en ons netwerk zodat dit iedereen
ten goede kan komen.
Netwerk Notarissen zitten niet in hun studeerkamer te verstoffen, maar
nemen pro-actief deel aan de maatschappelijke discussie, via kranten,
radio, tv, en ook in ‘Den Haag’. Dat doen we in taal die voor iedereen
te volgen is. Om de mensen in het land beter te informeren en elkaar
beter te begrijpen. Door te werken zoals we werken, kunnen Netwerk
Notarissen net iets meer essentiële waarde leveren op de kruispunten
van uw leven. Vandaar onze lijfspreuk:

Netwerk Notarissen. Net Iets Meer Notaris.

Uitgave: januari 2017, nr.3

