
Erfrecht 
In deze folder leest u wat onze erfrechtspecialisten 

voor u kunnen betekenen
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Wanneer een dierbare overlijdt, brengt dit veel emoties met zich mee. 

Helaas leert de praktijk dat confl icten op de loer liggen. 

Wij nemen u mee in onze kennis en expertise over het erfrecht. 

In deze folder leest u op welke vlakken onze advocaten, mediators

en juristen u bij kunnen staan. 
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  Onze erfrechtadvocaten hebben specialistische kennis over onder andere het  

  navolgende: 

a. Verdeling van de nalatenschap; 

b. Vereffening van de nalatenschap;

c. Legitieme portie; 

d. Aanstelling, taken en ontslag van een executeur; 

e. Giften en inbreng; 

f. Aanvechten en uitleg van testamenten.

  Het is belangrijk om bij een verschil van mening bij de afwikkeling van een

   nalatenschap tijdig om informatie, advies en bijstand te vragen. Zo kunt u    

voorkomen dat het geschil verder escaleert of dat er rechten verloren gaan.

  Wij weten u precies te vertellen wat uw rechten en plichten zijn. Mocht 

  bemiddeling niet nodig, niet haalbaar of niet wenselijk zijn, dan kunnen wij u 

bijstaan in een juridische procedure en het traject daaraan voorafgaand. Onze advocaten 

proberen - indien mogelijk - altijd een procedure te voorkomen door in overleg te treden 

met de advocaat van de tegenpartij. Als dat niet lukt, starten we een juridische procedure. 

Mr. Sien Smeets en mr. Juulke Schobbers-Deinum zijn lid van de Vereniging Erfrecht       

Advocaten Nederland (VEAN). Sien is tevens lid van de Nederlandse Vereniging Familie- 

en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Daarmee staan zij borg voor uitstekende 

en specialistische bijstand op het gebied van erfrecht. 

Erfrechtadvocaat 
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Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. 

De executeur wordt benoemd in het testament.

Executeur

Wettelijke taken van de executeur:
1. Het informeren van de erfgenamen

2. Het opmaken van een boedelbeschrijving

3. Het beheren van de goederen in een nalatenschap

4. Het betalen van de schulden uit de nalatenschap

Wanneer het geen optie is om iemand uit uw omgeving aan te wijzen, vanwege de 

omvang van de nalatenschap of vanwege confl icten, kan onze erfrechtspecialist Sien 

Smeets u hulp bieden. Tevens kan ons team van erfrechtspecialisten u als executeur 

ontzorgen door een (groot) deel van de werkzaamheden uit te voeren. Executeur zijn is 

namelijk niet altijd een gemakkelijke opgave. Soms zijn nalatenschappen ingewikkeld, 

zijn de verhoudingen gecompliceerd of voelt u zich niet in staat de taak van executeur 

goed uit te oefenen. Onze erfrechtspecialisten ontzorgen u en nemen taken van u over.

Tenslotte kan het zijn dat de executeur zijn taak niet meer kan of wil uitvoeren. Wan-

neer het testament dit toelaat kan een ander benoemd worden. Onze execteur mr. Sien 

Smeets kan dan benoemd worden tot executeur en wikkelt de nalatenschap af conform 

de wensen van de overledene en conform de eisen van de wet. Sien is door de Neder-

landse Organisatie voor Executeurs (NOVEX) benoemd tot gecertifi ceerd executeur en 

vereff enaar. 
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Als u zelf niet meer in staat bent om te handelen en u heeft niets geregeld, dan kan het zijn 

dat de rechter een bewindvoerder of curator voor u benoemt. Door zelf een levensexecu-

teur te benoemen, voorkomt u dit. Onze erfrechtspecialisten adviseren u bij het opstellen 

van een levenstestament en kunnen tevens benoemd worden tot levensexecuteur. Ook 

staan zij een levensexecuteur bij in geval van eventuele confl icten met overige belang-

hebbenden of schuldeisers.

Levensexecuteur

Een levensexecuteur is diegene die, terwijl u nog leeft, uw belangen behartigt. 

Een levensexecuteur wordt meestal in een levenstestament benoemd.

Taken levensexecuteur: 
De taken van de levensexecuteur 

hangen af van de bevoegdheden 

die u hem geeft in het levenstesta-

ment. Indien u in uw levenstesta-

ment geen beperkingen vastlegt, 

mag de levensexecuteur u in bijna 

alle gevallen vertegenwoordigen 

wanneer u daartoe zelf niet meer 

in staat bent. U kunt in uw leven-

stestament beperkende bepalingen opnemen. Wie controleert 

bijvoorbeeld de levensexecuteur als u dit zelf niet meer kunt en 

waarvoor heeft de levensexecuteur toestemming nodig?
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Onze erfrechtspecialiste mr. Sien Smeets is al vele malen voorgedragen en door de 

rechter benoemd als vereff enaar en heeft in dat kader reeds veel nalatenschappen   

succesvol afgewikkeld. Zij is door de Nederlandse Organisatie voor Executeurs benoemd 

tot gecertifi ceerd vereff enaar. 

Onze erfrechtspecialisten staan u verder bij wanneer u een verzoek tot benoeming van 

een vereff enaar wilt indienen of wanneer u als vereff enaar optreedt en u een praktisch 

advies of bijstand wenst. Ons kantoor staat regelmatig vereff enaren bij die het lastig      

vinden om hun taak op een juridisch correcte wijze uit te oefenen. Het is soms niet een-

voudig om een nalatenschap te vereff enen. Daarbij is het ook mogelijk dat het u om 

allerlei redenen niet lukt de taak op te pakken. Wij helpen en ontzorgen u graag. 

Vereff enaar

Vereff enaar van rechtswege

Indien er bij testament geen 

executeur is benoemd en één 

of meer erfgenamen de na-               

latenschap benefi ciair hebben 

aanvaard, zijn alle erfgenamen         

gezamenlijk vereff enaars.

Vereff enaar benoemd door de 

rechter

De rechter heeft de mogelijkheid 

om iemand tot vereff enaar te be-

noemen. Volgens de wet kunnen 

erfgenamen, belanghebbenden, 

schuldeisers en het Openbaar Mi-

nisterie dit vragen. Als u dit aan-

vraagt, heeft u de mogelijkheid 

een persoon voor te dragen aan 

de rechter.

Een vereff enaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap.
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Reeds in vele familieconfl icten heeft Sien erfgenamen, kinderen en overige familie-        

leden als gecertifi ceerd mediator bijgestaan in het oplossen van het confl ict. Vaak lukt 

het pas na het oplossen van het geschil om het overlijden een plek te geven. Sien staat 

erom bekend dat zij op een juiste manier aandacht geeft aan emoties of psychische     

problematiek binnen de bemiddeling of bijstand. Dit helpt om het confl ict snel op te 

lossen.

Nalatenschapsmediation

Door het overlijden van een dierbare kunnen emoties en geldzaken samenko-

men en niet alle nabestaanden gaan daar hetzelfde mee om.

Door bij de verdeling van een 

nalatenschap op een goede en 

eerlijke manier met elkaar te com-

municeren, ontstaat vaak meer 

begrip voor de standpunten van 

andere familieleden.

Onze ervaren nalatenschapsme-

diator mr. Sien Smeets heeft veel 

kennis van erfrecht en familierela-

ties. Zij ziet erop toe dat de gemaakte afspraken juridisch haal-

baar zijn en legt deze vast in een schriftelijke overeenkomst.
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Testamenten: 
Een op maat gemaakt testament 

vergt deskundigheid. Onze specialis-

ten bereiden dit samen met u voor. 

Ook kan het zinvol zijn om na te den-

ken over wijzigingen wanneer er iets 

in uw leven is veranderd, zoals een 

scheiding of een overlijden. 

Advies bij testamenten en levenstestamenten

Levenstestamenten:
Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen 

en een voor de medische en persoonlijke zaken. Alle zaken die u geregeld wilt hebben, 

kunt u in één akte vastleggen.  Dat is het levenstestament. Onze erfrechtspecialisten  be-

reiden dit met u voor.
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Een testament verandert niet bij een echtscheidingsprocedure. Bovendien eindigt het 

huwelijk of het geregistreerd partnerschap pas als de echtscheidingsbeschikking is inge-

schreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit betekent dat u en uw (ex-)partner 

tijdens de scheidingsprocedure nog elkaars erfgenamen kunnen zijn. 

Erfrecht & Scheiden

Wel of geen testament: wat is het verschil?
Als u geen testament heeft, regelt de wet wie uw erfgenamen 

zijn. Uw echtgenoot en uw kinderen zijn dan op de eerste 

plaats uw erfgenamen. Uw echtgenoot krijgt de nalatenschap. 

Uw kinderen krijgen een vordering die pas opeisbaar is, wan-

neer uw echtgenoot overleden is. 

Wanneer u wel een testament heeft

opgesteld kunt u zelf bepalen wie 

er van u erft. U kunt de wet van toe-

passing verklaren, u kunt daar een 

aanvulling op maken of hiervan 

afwijken. U kunt bovendien een 

executeur en/of afwikkelingsbe-

windvoerder benoemen in uw tes-

tament. In geval van een scheiding 

moet besproken worden of een 

aanpassing wenselijk is. Onze spe-

cialisten adviseren u en staan u bij.
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Minderjarige kinderen mogen niet zelfstandig beschikken over de erfenis van hun overle-

den ouder. Deze taak ligt dan bij hun wettelijke vertegenwoordiger.

Na uw scheiding blijft uw ex-partner de wettelijke vertegenwoordiger van uw kinderen. 

Hierdoor kan uw ex-partner verantwoordelijk worden voor de afwikkeling van uw erfenis. 

Soms is dit niet wenselijk. 

Wanneer het voor u onwenselijk is als uw (toekomstige) ex-partner uw erfenis afwikkelt, 

kunt u hiervoor een bepaling laten opnemen in uw testament en daarin ook een execu-

teur aanwijzen. Wij adviseren u graag en zetten samen met u de noodzakelijke stappen. 

Scheiding, erfrecht & kinderen
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Gefinancierde rechtsbijstand
Het Wetshuys Advocaten en Mediators is van mening dat een advocaat of mediator 

voor iedereen betaalbaar moet zijn, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. 

Voor mensen met een laag of midden inkomen is door de overheid het systeem van 

gefinancierde rechtsbijstand ontwikkeld. In sommige gevallen hoeft u de kosten voor 

een advocaat of mediator niet zelf te betalen, maar slechts een eigen bijdrage. De eigen 

bijdrage hangt af van het inkomen. Onze advocaten en mediators staan ingeschreven bij 

de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor het mogelijk is om gefinancierde rechtsbijstand, 

ook wel een toevoeging genoemd, aan te vragen. 

Op de website www.rechtsbijstand.nl vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

 

Rechtsbijstandsverzekeraar?
Heeft u een rechtsbijstandsverzekeraar? Dan mag u ook al tijdens de voorfase, bijvoor-

beeld onderhandelingen en/of bemiddeling, een advocaat kiezen. U heeft recht op 

een vrije advocaatkeuze in iedere procedure, dus ook bij de rechter of in bezwaar bij de 

overheid. Schakelt u liever een mediator in? In de polisvoorwaarden van uw verzekering 

kunt u kijken of mediation wordt gedekt. De advocaten en mediators van Het Wetshuys 

kunnen u in beide gevallen bijstaan. Zij werken voor alle rechtsbijstandsverzekeraars. 

 

Hoger inkomen of onderneming?
Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, omdat u een hoger 

inkomen heeft of ondernemer bent, dan hanteren wij passende uurtarieven, zodat           

iedereen gebruik kan maken van een goede specialistische advocaat of mediator. U 

kunt hier vrijblijvend contact over opnemen.



Venlo | Hoofdkantoor Koninginnesingel 30a | 5911 KC Venlo

Telefoon 077 356 11 00

Venray | Keyserstaete Keizersveld 50-V | 5803 AN  Venray

Telefoon 0478 588 277

Boxmeer | De Weijer De Raetsingel 1 | 5831 KC Boxmeer

Telefoon 0485 748 022

Postadres: Postbus 708 | 5900 AS Venlo

E-mail: advocaten@hetwetshuys.nl

Website: www.hetwetshuys.nl

Openingstijden

Bezoek onze kantoren op afspraak tijdens kantooruren. Ook kunt u een telefonische 

afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek op kantoor, een videoge-

sprek of telefonisch advies. Indien u niet in de gelegenheid bent ons te bezoeken, een 

belafspraak of videogesprek niet wenselijk is, bestaat de mogelijkheid om u op locatie te 

bezoeken.

Vanwege hun specialistische kennis worden onze advocaten en mediators regelmatig   

benaderd door cliënten vanuit het gehele land. Zij zijn dus gewend om gebruik te maken 

van moderne communicatie en spreken met u af op welke manier zij besprekingen met u 

houden. Dit kan dus op een van onze kantoren zijn, met een videogesprek, of er wordt op 

een gezamenlijke locatie in het land met elkaar afgesproken.


