Als het einde komt,
WIE geeft u dan de rust
dat alles wordt geregeld?
*

*

*

Benoem uw eigen executeur bij testament

Wie regelt alles na uw overlijden?
Uw erfgenamen moeten na uw overlijden alles regelen.
Ze moeten dat samen doen. Ze kunnen wel aan één van hen
of aan iemand anders volmacht geven.
Kan ik zelf iemand aanwijzen om alles te regelen?
Ja, dat kan, maar daarvoor moet u bij de notaris een
testament maken. De persoon die u benoemt, heet
"executeur".
Wat doet een executeur?
Een executeur voert uw laatste wensen uit. Hij regelt de
uitvaart, hij verzorgt de administratie en hij doet de
belastingaangiften. Als alles is afgerond, zorgt de executeur
er voor dat de erfgenamen krijgen wat hen toekomt.
Wanneer is een executeur nodig?
Een executeur kan direct na uw overlijden aan de slag.
Dat is altijd praktisch, maar vooral in de volgende situaties:
- er zijn veel erfgenamen, zodat een volmacht regelen veel
tijd kost;
- de verhouding tussen de erfgenamen is slecht;
- de erfgenamen zijn het niet met elkaar eens;
- de erfgenamen zijn buitenstaanders die uw persoonlijke
situatie niet kennen;
- uw nalatenschap is ingewikkeld, bijvoorbeeld omdat u
een bedrijf heeft.
Wie kan ik tot executeur benoemen?
Dat mag u zelf bepalen. Belangrijk is dat de executeur uw
volle vertrouwen heeft, zodat u er zeker van bent dat in uw
geest wordt gehandeld. Ook kan vakkennis en ervaring van
de executeur van belang zijn.

Kan ik meer executeurs benoemen?
Ja dat kan. U kunt een executeur benoemen voor een
bepaalde taak, bijvoorbeeld voor het regelen van de uitvaart
of voor het verdelen en opruimen van uw inboedel en een
ander voor de financiële afwikkeling.
Hebben mijn erfgenamen nog iets te zeggen?
Ook dat mag u zelf bepalen. Bij de benoeming in het
testament worden de taken en bevoegdheden van de
executeur vastgelegd. Bij deze benoeming kunt u instructies
aan de executeur meegeven. U kunt bijvoorbeeld vastleggen
dat wel of niet de toestemming van de erfgenamen nodig is
als de executeur uw woning moet verkopen.
Wie controleert de executeur?
Elke executeur moet verantwoording afleggen aan de
erfgenamen. Ook moet hij de erfgenamen informatie geven
en op de hoogte houden van zijn werkzaamheden.
Als een executeur niet volgens de regels handelt, kan hij
door de rechter worden ontslagen.
Heeft een executeur recht op een beloning?
In uw testament kunt u opnemen of de executeur wel of
geen geld krijgt voor zijn werk. Als het niet wordt geregeld,
bestaat er recht op loon volgens de wet en dat is 1% van uw
vermogen.
Waar vindt u een vakkundig executeur?
VPVAnotarissen heeft twee gecertificeerde executeurs.
Hun contactgegevens staan op de achterkant.
De NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs)
verzorgt de opleiding van executeurs. Op grond van vakkennis
en ervaring kan een executeur worden gecertificeerd.
Zie ook www.novex-executeur.nl en www.sce-executeurs.nl.
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