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O
nlangs had ik contact met een klant die benoemd was 

tot executeur in een testament. Hij vroeg om advies 

omdat hij begrepen had dat een aanvaarding van die 

benoeming niet zonder risico is. Hij had namelijk gelezen dat 

een executeur hoofdelijk aansprakelijk kan worden voor de 

verschuldigde erfbelasting.

Ik wees deze klant erop dat een executeur inderdaad in beginsel 

levenslang het risico loopt op aansprakelijkstelling voor de aan-

gifte en betaling van de erfbelasting. De executeur is het enige 

aanspreekpunt voor de Belastingdienst. Daarnaast wees ik hem 

erop dat bij aanvaarding van de rol van executeur bij de notaris 

een verklaring van executele moet worden aangevraagd. Deze 

verklaring is meestal nodig om de bestaande bankrekeningen 

te deblokkeren. Ten slotte wees ik de klant erop dat het niet 

verplicht is de rol van executeur te accepteren.

Als er voldoende geld in de nalatenschap zit, is het aanvaarden 

van een benoeming veelal niet zo’n heel groot probleem. Het 

wordt pas risicovol als de erfgenamen, bewust of onbewust, 

vermogen verzwijgen. De hoofdelijke aansprakelijkheid is alleen 

te ontkomen als aannemelijk wordt gemaakt dat het niet aan 

de executeur te wijten is dat de aanslag tot een te laag bedrag 

is vastgesteld. De klant was, naar mij later bleek, aangewezen 

als begrafenisexecuteur. Naast de begrafenisexecuteur zijn er de 

beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. 

Een bekende professor op het gebied van Erfrecht heeft deze 

functies geclassificeerd als de executeur met respectievelijk één 

(*), twee (**) of drie (***) sterren. De driesterrenexecuteur heeft 

de meest uitgebreide bevoegdheden die benoemd zijn in het 

testament. Vaak gaat het dan bijvoorbeeld over het overdragen 

van onroerend goed.

De begrafenisexecuteur heeft slechts één ster en slechts één 

taak, namelijk het regelen van de uitvaart. Daarmee wordt 

overigens niet gezegd dat de werkzaamheden van de andere 

executeurs belangrijker zouden zijn. Integendeel, bij het regelen 

van de uitvaart komt veel kijken. Het ontbreekt de begrafe-

nisexecuteur echter aan de bevoegdheden die nodig zijn voor 

het beheer van de nalatenschap en het betalen van de schul-

den. Omgekeerd kan het zijn dat de beheersexecuteur niet de 

bevoegdheid heeft om de uitvaart te regelen. Dit is afhankelijk 

van hoe de erflater heeft beschikt. 

Meestal is de executeur iemand uit de eigen omgeving, een 

familielid of een goede bekende. Hij zal soms kosten moe-

ten maken ten behoeve van de uitvaart. De kosten die een 

begrafenisexecuteur maakt zijn uiteraard te verhalen op de 

nalatenschap. Door de uitvaartondernemer zal de begrafe-

nisexecuteur in principe als opdrachtgever worden gezien. Als 

zodanig is hij gehouden te voldoen aan zijn verplichtingen die 

voortvloeien uit de overeenkomst. Het is daarom heel belang-

rijk vooraf met de uitvaartondernemer overeen te komen wie 

partij bij de overeenkomst is. Als de boedel namelijk negatief 

is en de erf genamen beneficiair hebben aanvaard, dan zal de 

begrafenisexecuteur zelf moeten opdraaien voor de kosten, 

indien hij de overeenkomst heeft gesloten met de uitvaarton-

dernemer. Als de erfgenamen bekend zijn is het beter dat zij 

tekenen voor de opdracht, uit te voeren onder toezicht van de 

begrafenisexecuteur.

Het is wettelijk niet verplicht om een executeur te benoemen. 

Verwacht u echter dat de verdeling van uw nalatenschap 

mogelijk tot problemen en ‘scheve gezichten’ zal leiden dan 

kan dit wel een goede optie zijn. De executeur zal op zijn beurt 

de risico’s zorgvuldig moeten afwegen alvorens de benoeming 

te aanvaarden. Alleen al omdat veel zaken nooit in de sterren 

staan beschreven. ‹

Weet wat je doet als executeur

Het staat niet 

in de sterren
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