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Introductie

Thomas 
Janus

12 jaar Janus Executele en Bewindvoering

Notarieel recht / 
postdoctoraal 

belastingkundeSCE gecertificeerd 
executeur
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Introductie

Thomas 
Janus

Testamentair bewindvoerder

Gevolmachtigde

Executeur / 
afwikkelingsbewindvoerder

Vereffenaar
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� Levenstestament

� Executeur / vereffenaar
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� Oude wijn in nieuwe zakken

� In juridische zin � volmacht

� Volmacht = aanwijzen vertegenwoordiger

� Algemene en beperkte volmacht

� Oplossing voor afwezigheid  én wilsonbekwaamheid

� Vertegenwoordiger � (opvolgend) gevolmachtigde

Levenstestament (1)
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� Oplossing voor afwezigheid  én wilsonbekwaamheid

� Bewind, mentorschap en curatele

� Levenstestament is een zelf gekozen oplossing

� Notariële akte

� Geen tussenkomst rechter

� Niet bij het opleggen van de maatregel

� Niet bij de sommige aspecten van de uitvoering 

Levenstestament (2)
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� Op welke terreinen treedt de gevolmachtigde op?

� Verrichten van (rechts)handelingen

� Gesprekspartner op medisch gebied

� Rechtshandelingen

� Beheer bankrekening

� Verkoop woning

� Aflossen erfrechtelijke vorderingen

� Schenkingen ?

Levenstestament (3)
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� Wie wijst u aan als (opvolgend) gevolmachtigde ?

� Wanneer gaat de volmacht in ?

� Direct bij ondertekenen volmacht

� Na verklaring arts

� Dient de gevolmachtigde Rekening & Verantwoording af te 
leggen ?

� Wordt een toezichthouder benoemd ?

� Hoe om te gaan met onkosten / beloning ?

Levenstestament (4)
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� Medische paragraaf

� Gesprekspartner arts

� Wettelijke regeling aanwezig

� Behandelverbod

� Euthanasie

Levenstestament (5)
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Oplossing: benoemen executeur

�Wettelijke taak executeur:

�Beheer van de nalatenschap én
�Voldoen van de schulden van de 

nalatenschap

�Te gelde maken van de goederen van de 
nalatenschap � voldoen schulden
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Taken executeur

�Wettelijke taak executeur:

�Beheer van de nalatenschap én
�Voldoen van de schulden van de 

nalatenschap

�Afwikkelingsbewindvoerder � verdelen
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� Centraal persoon

� Regisseur

� Voorkomen ruzie / onenigheid familie

� Voortvarende afwikkeling

� Minderjarige kinderen als erfgenaam

Reden tot benoeming executeur
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15 jaar nieuw erfrecht (2)

� Proces beheersen

� Gevoel voor verhoudingen

� Doortastend

� Onafhankelijk

� Rolvastheid

� Administratief sterk

Wat vraagt dat van je (als executeur)?
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Vereffenaar

� Een door de rechter benoemde “executeur”

� Bij negatieve nalatenschappen

� Bij beneficiair aanvaarde nalatenschappen, 
tenzij executeur én positief saldo 
nalatenschap

� Op verzoek belanghebbende



Beukenlaan 137

5616 VD Eindhoven

Telefoon: 040-7601660

E-mail: info@uwexecuteur.nl


