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518. De wettelijke vereffening in 
vogelvlucht
MR. J.M. VAN ANKEN

 

Inleiding

Door het overlijden treden de erfgenamen in de juridische 
voetsporen van de erflater.1 Alle rechten en plichten gaan 
op de erfgenamen over. De stemming van de erfgenamen 
zal echter eens temeer betrekken als zij erachter komen dat 
de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevat.2 Zij 
kunnen dan de nalatenschap onder voorrecht van boedel-
beschrijving aanvaarden, waardoor de nalatenschap van 
het vermogen van de erfgenamen wordt afgezonderd en als 
zelfstandig verhaalsobject wordt geliquideerd ten behoeve 
van de schuldeisers.3 Andersom kan het voor schuldeisers 
van de nalatenschap aantrekkelijk zijn hun schuld op de 
nalatenschap te verhalen, voordat (privé)schuldeisers van 
de erfgenamen voet aan de grond krijgen.4

Die verzelfstandiging van de nalatenschap wordt juridisch 
samengevat met de aanduiding van de te vereffenen nala-
tenschap als een afgescheiden vermogen.5 De wettelijke 
vereffening als bedoeld in Afdeling 4.6.3 BW kan in grote 
lijnen worden verstaan als het faillissement gevolgd door 
liquidatie van het afgescheiden vermogen van de nalaten-
schap. In die vereffening worden de goederen van de nala-
tenschap te gelde gemaakt door de vereffenaar alvorens de 
opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Om dat geor-
dend te laten verlopen, wordt de mogelijkheid om verhaal 

1 Art. 4:182 jo. 3:80 jo. 6:249 bW.
2 In het geval zij al zuiver hebben aanvaard maar een schuld opdoemt die 

zij niet hoefden te kennen, kunnen ze daar eventueel achteraf alsnog iets 
aan veranderen met behulp van art. 4:194a bW.

3 Art. 4:182 jo. 4:184 bW.
4 Vgl. Art. 4:224 bW.
5 Zie W.D. kolkman, Schulden der nalatenschap (diss. Groningen), Deventer: 

kluwer 2006, p. 241-250. 

te nemen gekanaliseerd naar de vereffeningsprocedure. 
In dit artikel besteed ik aandacht aan de ‘ingang’ van de 
procedure, de vraag wie als vereffenaar optreedt, wat diens 
taken zijn en hoe de vereffening eindigt.

Ingang

Beneficiaire aanvaarding
De eerste en meest gebruikte ingang is een benefici-
aire aanvaarding door één of meer erfgenamen.6 Na die 
aanvaarding moet de nalatenschap volgens de regels opge-
nomen in Afdeling 4.6.3 BW vereffend worden, tenzij een 
tot voldoening van schulden en legaten bevoegde executeur 
optreedt die aantoont dat de waarde van de nalatenschap 
toereikend is om alle schulden te voldoen.7 In het geval het 
saldo van de nalatenschap gedurende het beheer door de 
executeur negatief wordt, opent de ingang naar de vereffe-
ning zich alsnog per dat moment.8 In het geval de wettelijke 
verdeling van toepassing is, hoeft slechts te worden veref-
fend als de langstlevende beneficiair aanvaardt.9

Benoeming
De tweede ingang wordt geopend door de benoeming van 
een vereffenaar die door de rechtbank kan10 worden uitge-

6 Art. 4:202 lid 1 onder a jo. art. 4:190 lid 1 bW. De aanvaarding onder voor-
recht van boedelbeschrijving wordt ook wel beneficiaire aanvaarding 
genoemd.

7 Art. 4:202 lid 1 sub a bW.
8 Hof Den Haag 16 augustus 2017, EclI:Nl:GHDHA:2017:2957; art. 4:149 

lid 1 sub d jo. 4:202 lid 1 sub a bW. Zie ook Hof Den bosch 3 april 2018, 
EclI:Nl:GHSHE:2018:1426.

9 Art. 4:202 lid 3 bW.
10 Hetgeen tot uiting brengt dat de rechtbank niet tot benoeming verplicht 

is; Parl. Gesch. BW Boek 4 2002, p. 977 (nr. 7).

De erfgenamen treden in de juridische voetsporen van erflater en verkrijgen diens rechten. De stemming 
die zich van hen meester maakt zal eens te meer betrekken wanneer zij merken dat de nalatenschap meer 
schulden dan bezittingen bevat. Zij, of de schuldeisers van de nalatenschap, kunnen dan vereffening 
verzoeken. De wettelijke vereffening kan in grote lijnen worden verstaan als liquidatie van de nalatenschap. 
Dit artikel besteedt, aan de hand van praktische aanwijzingen, aandacht aan de ingang waarlangs de 
procedure wordt bereikt, de vraag wie als vereffenaar optreedt, wat diens taken zijn en hoe de vereffening 
eindigt.
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sproken.11 Deze ingang valt weer uiteen in twee smaken: 
de benoeming bij een beneficiair aanvaarde nalatenschap,12 
en een niet-beneficiair aanvaarde nalatenschap.13 De benoe-
ming kan bij een beneficiair aanvaarde nalatenschap in de 
eerste plaats worden verzocht door een erfgenaam, maar 
kan daarnaast ook op verzoek van een belanghebbende of 
het Openbaar Ministerie plaatsvinden. Omdat na benefici-
aire aanvaarding als hoofdregel de erfgenamen gezamenlijk 
als vereffenaar optreden,14 kunnen de erfgenamen belang 
hebben bij benoeming van een ander, bijvoorbeeld omdat 
de erfgenaam in kwestie de tijd of bekwaamheid mist om 
de vereffening ter hand te nemen.15 Voor belanghebbenden 
geldt dat voor een verzoek tot benoeming een reden moet 
zijn aan te voeren als genoemd in de wet: de beheerder 
schiet in ernstige mate tekort in de vervulling van zijn taak, 
is daartoe ongeschikt, voldoet niet aan een last tot zeker-
heidstelling, het saldo van de nalatenschap is negatief of er 
wordt overgegaan tot verdeling voordat de vereffening is 
voltooid. In alle gevallen treedt de benoemde vereffenaar 
in de plaats van de erfgenamen die tot dan toe vereffenaar 
waren.16

De eerste en meest gebruikte ingang 
is een beneficiaire aanvaarding 
door één of meer erfgenamen

In het geval de nalatenschap niet beneficiair is aanvaard, 
zal deze in de regel informeel worden afgewikkeld door de 
erfgenamen, bijvoorbeeld omdat het saldo ruim voldoende 
is.17 Vereffening kan toch gewenst zijn. Artikel 4:204 BW 
biedt een helder overzicht van de voorwaarden daarvoor. 
In de eerste plaats kan een vereffenaar worden benoemd 
omdat er problemen zijn met het beheer van de nalaten-
schap omdat een erfgenaam ontbreekt, onbekend is of als 
de bekende erfgenaam de nalatenschap, die niet door een 
executeur beheerd wordt, onbeheerd laat. Ten tweede kan 
een nalatenschapsschuldeiser die zijn rechten wil veiligstel-
len, bijvoorbeeld tegen al te voortvarend verhaal nemende 
andere schuldeisers, de benoeming verzoeken. Tot slot kan 
een privé-schuldeiser van een erfgenaam om benoeming 
verzoeken wanneer diens belangen door gedragingen van 
een erfgenaam of de executeur worden geschaad. Als de 
gedraging waarmee de schuldeiser wordt benadeeld bestaat 
uit verwerping door de erfgenaam van wie de schuldeiser 

11 Art. 4:202 lid 1 onder b bW.
12 Art. 4:203 lid 1 bW.
13 Art. 4:204 lid 1 bW.
14 Art. 4:195 lid 1 bW.
15 Parl. Gesch. BW Boek 4 2002, p. 977 (nr. 7).
16 Art. 4:203 lid 2 bW.
17 Al dan niet met behulp van een verklaring van erfrecht (art. 4:188 bW). 

Dikwijls laten de erfgenamen de nalatenschap onverdeeld, zodat van 
‘afwikkeling’ weinig overblijft.

iets te vorderen heeft, biedt artikel 4:205 BW de mogelijk-
heid benoeming van een vereffenaar te verzoeken.18

De vereffenaar en diens taak

Zoals hiervoor opgemerkt treden de gezamenlijke erfge-
namen na beneficiaire aanvaarding op als vereffenaar, ook 
erfgenamen die niet zelf beneficiair hebben aanvaard.19 
Tenzij de kantonrechter anders bepaalt, zijn zij gezamen-
lijk bevoegd.20 Vereffening door de erfgenamen wordt in de 
praktijk ook wel ‘lichte’ of ‘informele vereffening’ genoemd 
omdat een deel van de wettelijke verplichtingen van de 
vereffenaar slechts op de erfgenaam-vereffenaar van toepas-
sing zijn als de kantonrechter dat bepaalt.21 De wetgever 
houdt er namelijk rekening mee dat nalatenschappen die 
solvent zijn, soms toch vereffend moeten worden, in welk 
geval sommige verplichtingen een niet te rechtvaardigen 
last vormen. Overigens komt het in de praktijk regelmatig 
voor dat de erfgenaam-vereffenaar een volmacht verstrekt 
aan een notaris(kantoor) of andere rechtshulpverlener om 
de vereffening ter hand te nemen.22

Kwaliteit van de vereffenaar
Voor wat betreft de benoemde vereffenaar bevat de wet 
geen voorschrift over de kwaliteiten waar deze over dient te 
beschikken. In de wetsgeschiedenis is weliswaar opgemerkt 
dat het benoemen van een notaris de voorkeur verdient, 
maar die voorkeur wordt reeds bij het uitspreken ervan 
genuanceerd door erop te wijzen dat beslist geen mono-
polie dient te worden geschapen.23 Het kan bijvoorbeeld 
zijn aangewezen een in het testament benoemde executeur 
of een erfgenaam tot vereffenaar te benoemen. In de prak-
tijk worden ook (met name daarin gespecialiseerde) advo-
caten en andere juridisch dienstverleners tot vereffenaar 
benoemd.24

Inventarisatie passiva
De vereffenaar, of die nu benoemd is of niet, heeft tot taak 
de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te 
vereffenen.25 Bij de vervulling van die taak vertegenwoor-
digt hij de erfgenamen, privatief,26 in en buiten rechte.27 

18 Zie hierover Asser/Perrick 4 2017/609. Deze mogelijkheid wordt ook wel 
aangeduid met de term ‘erfrechtspauliana’.

19 Art. 4:195 bW.
20 Art. 4:198 bW.
21 Zie art. 4:221 lid 1 bW; Zie verder E.A. de jong, ‘Van faillissementscurator 

van “de boedel eens overledenen” tot vereffenaar’, WPNR 2017/7174.
22 Over de vraag of de kosten die de notaris in rekening brengt kunnen 

worden gerangschikt onder ‘kosten van vereffening’ in de zin van art. 4:7 
lid 1 sub c bW bestaat discussie; vgl. Handleiding erfrechtprocedures 
kantonrechter 2017, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, p. 108 en de 
wenk bij rb. Noord-Nederland 18 mei 2018, EclI:Nl:rbNNE:2018:1885, 
RN 2018/72 met verdere literatuurverwijzingen.

23 Parl. Gesch. BW Boek 4 2002, p. XXXIV. 
24 Zie ook de richtlijnen vereffening nalatenschappen 2017, gepubliceerd 

op www.rechtspraak.nl, onder b3, hierna: ‘richtlijnen’. 
25 Art. 4:211 lid 1 bW.
26 Asser/Perrick 4 2017/616.
27 Art. 4:211 lid 2 bW.
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Een eerste verantwoordelijkheid is inventariseren wat er in 
de nalatenschap valt en wie daarop enige aanspraak heeft. 
Daartoe moet de vereffenaar een boedelbeschrijving opma-
ken waarin de schulden van de nalatenschap in een voorlo-
pige staat zijn opgenomen en deze ter inzage leggen.28 Om 
de schuldeisers op te sporen dienen deze openlijk te worden 
opgeroepen hun vordering in te dienen, onder inroeping 
door hen van een eventuele aanspraak op voorrang, terwijl 
bekende schuldeisers schriftelijk moeten worden bena-
derd.29

Inventarisatie activa
In praktische zin dient de vereffenaar, waar het de activa 
aangaat, zich een beeld te vormen van wat tot de nala-
tenschap behoort, bijvoorbeeld door bankafschriften op 
te vragen, zich naar de voormalige woning te begeven en 
de inboedel op te laten slaan en informatie in te winnen 
waar mogelijk.30 Op voorhand is weinig te zeggen over wat 
tot de boedel kan behoren. Registergoederen zijn over het 
algemeen gemakkelijk op te sporen, maar te denken valt 
verder aan effecten, antiek, (boerderij)dieren, vorderingen, 
auto’s en (niet geregistreerde) schepen. Bij het opvragen van 
gegevens kan de vereffenaar gebruikmaken van dezelfde 
bevoegdheden als erflater zelf kon.31

In alle gevallen treedt de benoemde 
vereffenaar in de plaats van de erfgena-
men die tot dan toe vereffenaar waren

Van belang daarbij is dat wordt vastgesteld of een goed 
daadwerkelijk in de nalatenschap valt. In de praktijk is 
bijvoorbeeld regelmatig sprake van een erflater die een 
sommenverzekering had.32 Als de sommenverzekering door 
het overlijden niet tot uitkering komt, kan die worden 
afgekocht of kan de begunstiging met goedkeuring van de 
kantonrechter worden gewijzigd door de vereffenaar.33 Een 
tot uitkering gekomen levensverzekering kan tot de nala-
tenschap behoren, maar als een derde begunstigde is aange-
wezen verkrijgt die derde de uitkering als eigen, zelfstandig 

28 Art. 4:211 lid 3 bW. In geval van ‘lichte’ vereffening kan de kantonrechter 
de erfgenamen van deze verplichting ontheffen, art. 4:211 lid 4 bW.

29 Art. 4:214 bW.
30 Nabestaandendesks van de grote banken, maar ook bijvoorbeeld bij de 

rDW waar gegevens tot negen jaar terug kunnen worden opgevraagd 
via https://www.rdw.nl/particulier/paginas/schriftelijk-uw-gegevens-
in-het-kentekenregister-aanvragen. Verder komen overheidsorganen in 
aanmerking, zoals de belastingdienst, het UWV, maar bijvoorbeeld ook 
de accountant of financieel adviseur van de overledene.

31 Hij is immers vertegenwoordiger van de erfgenamen die in alle rechten 
van erflater zijn getreden. Uitzonderingen zijn evenwel denkbaar 
waar persoonlijkheidsrechten van erflater (te) zwaar wegen, bijvoor-
beeld bij inzage in een medisch dossier (art. 7:456 en 457 bW; Hr 20 
april 2001, EclI:Nl:Hr:2001:Ab1201). Zie ook rb. limburg 7 juni 2018, 
EclI:Nl:rblIM:2018:5371.

32 Die is vaak een levensverzekering, maar de sommenverzekering omvat 
meer, vgl. art. 7:964 jo. 7:975 bW.

33 Art. 4:215 lid 5 bW jo. 22a fw.

recht buiten de nalatenschap om.34 De vereffenaar kan dan 
slechts aanspraak maken op de uitkering in het geval deze 
als quasi-legaat kan worden verminderd.35 Buiten de nala-
tenschap valt ook een eventuele uitkering van de werkgever 
aan de ‘nagelaten betrekkingen’.36

(Wijze van) te gelde maken
Na voormeld overzicht te hebben opgesteld, breekt de 
daadwerkelijke vereffeningsfase aan, waarin de vereffe-
naar de goederen van de nalatenschap te gelde maakt.37 
Dat houdt in de eerste plaats in dat de goederen die tot 
de nalatenschap behoren worden verkocht, maar ook dat 
vorderingen die tot de nalatenschap behoren, voor zover 
noodzakelijk na opzegging,38 worden geïnd.39

In tegenstelling tot wat geldt in faillissement,40 schrijft de 
wet niet voor dat die verkoop in het openbaar plaatsvindt 
maar laat de wet de vrijheid aan de vereffenaar om de wijze 
van verkoop te kiezen die het meest in overeenstemming is 
met zijn plicht de nalatenschap als een goed vereffenaar te 
beheren en te vereffenen.41 Dat brengt mee dat de goederen 
onderhands, eventueel met bijstand van één of meerdere 
taxateurs, kunnen worden verkocht. De uiteindelijke ‘test’ 
is dat verkoop tegen een te lage prijs de erfgenaam-veref-
fenaar aansprakelijk maakt met diens privévermogen,42 
terwijl de benoemde vereffenaar aansprakelijkheid riskeert 
op grond van artikel 4:211 lid 1 BW.43

De plicht tot te gelde maken moet niet worden verstaan 
als een opdracht de gehele nalatenschap liquide te maken, 
maar slechts voor zover dat voor de voldoening van de 
schulden van de nalatenschap nodig is.44 De vereffenaar is 
dus niet gehouden de gehele nalatenschap te liquideren als 
voldoende baten voorhanden zijn om de schulden integraal 
te voldoen.45 Bij de keuze welke van de nalatenschapsgoe-
deren worden te gelde gemaakt, dient de vereffenaar zo veel 
mogelijk te overleggen met de erfgenamen.46 Bovendien is 
hij gehouden goederen die een schuldeiser van de nalaten-
schap – dat kan een legataris zijn, maar ook bijvoorbeeld 
een koopoptiegerechtigde47 –  specifiek te vorderen heeft, 

34 Zie bijv. Hof Amsterdam 10 juli 2018, EclI:Nl:GHAMS:2018:2400, zie ver-
der P. clausing, GS Bijzondere overeenkomsten, art. 966 boek 7 bW, aant. 5.

35 Art. 4:120 jo. 4:126 lid 2 sub b jo. 4:127 bW; zie verder Hr 17 mei 2013, 
EclI:Nl:Hr:2013:bZ3643 en Asser/Perrick 4 2017/616b.

36 Zie art. 7:674 lid 2 bW en daarover Asser/Perrick 4 2017/442.
37 Art. 4:215 lid 1 bW.
38 bijvoorbeeld bij een lening binnen de familie, waarover nader r.E. brink-

man & j.M. van Anken, ‘Verrekening, vermenging en gedwongen schuld-
toerekening in familieverhoudingen’, FTV 2018/7-8.

39 Asser/Perrick 4 2017/621.
40 Zie art. 175 lid 1 fw.
41 Parl. Gesch. BW Boek 4 2002, p. 1008.
42 Art. 4:184 lid 2 bW.
43 Asser/Perrick 4 2013/616.
44 Art. 4:215 lid 1 bW.
45 Ik breng in herinnering dat de aanwezigheid van voldoende baten de 

vereffeningsplicht van de erfgenaam-vereffenaars afsnijdt mits een exe-
cuteur in functie is die het bestaan van die baten kan aantonen (art. 4:202 
lid 1 sub a bW).

46 Zie art. 4:215 lid 2 bW. Een eventueel overschot komt immers uiteindelijk 
aan hen toe.

47 MvA II, Parl. Gesch. Boek 4, p. 1008.
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zo veel mogelijk in de laatste plaats te gelde te maken.48 
De vereffenaar zit dus zeker achter het stuur en heeft bij 
zijn taak de belangen van de gezamenlijke schuldeisers 
tot uitgangspunt te nemen, maar de wet legt hem wel de 
verplichting op de belangen van de erfgenamen en die van 
specifieke schuldeisers in ogenschouw te nemen.

Belangenbehartiging door vereffenaar
In het geval een vereffenaar moet worden benoemd, komt 
het dikwijls voor dat de erfgenamen de vereffenaar benade-
ren, met name in de notariële praktijk. De vereffening raakt 
bovendien regelmatig dicht aan de persoonlijke levenssfeer 
van de erfgenamen, wanneer zij bijvoorbeeld kinderen 
van erflater zijn. Bij de vereffenaar kan spoedig de neiging 
ontstaan de belangen van de erfgenamen centraal te stellen 
en veelvuldig met hen te overleggen.
Op zichzelf genomen is het bedienen van de erfgenamen 
weinig bezwaarlijk, als de vereffenaar maar in het achter-
hoofd houdt dat de vereffening in de eerste plaats gericht is 
op het behartigen van de belangen van de schuldeisers.49 Hij 
dient ten opzichte van de erfgenamen een onafhankelijke en 
onpartijdige rol te vervullen. Dat brengt bijvoorbeeld mee 
dat hij de erfgenamen op gepaste afstand houdt en geen 
kosten voor uitgebreide, herhaalde besprekingen met hen 
bij de nalatenschap in rekening brengt, zeker niet als daar 
de persoonlijke situatie van de erfgenaam centraal staat.50

De vereffenaar, of die nu benoemd 
is of niet, heeft tot taak de nala-

tenschap als een goed vereffenaar 
te beheren en te vereffenen

Het op afstand houden van de erfgenamen kan aanleiding 
geven tot geschillen. Een goede verstandhouding met de 
erfgenamen is voor de vereffenaar weliswaar een waar-
devolle bron van informatie, maar die moet niet ten koste 
gaan van de (overige) schuldeisers. Bij onoverkomelijke 
meningsverschillen staat voor de erfgenamen de weg naar 
de kantonrechter open; als het gaat om onenigheid over 
het te gelde maken van goederen via artikel  4:215 lid  2 
BW,51 terwijl de erfgenamen anders een aanwijzing van de 
kantonrechter kunnen vragen op grond van artikel 4:210 
BW.52 De vereffenaar kan om de discussie te beslechten 

48 Art. 4:215 lid 1 bW laatste zin.
49 Hr 17 mei 2013, EclI:Nl:Hr:2013:bZ3643, NJ 2013/488; MvA I, Parl. Gesch. 

Boek 4, p. 945.
50 Wat precies moet worden begrepen onder vereffeningskosten staat ter 

discussie, vgl. bijv. kolkman 2006, p. 45-46 en I. Docter, ‘beneficiaire aan-
vaarding, doorlopende overeenkomsten en vereffeningskosten’, WPNR 
2016/7090, maar advies aan de erfgenamen over hun (privé)situatie valt 
daar zeker niet onder.

51 Zie bijv. rb. Noord-Nederland 9 augustus 2017, EclI:Nl:rbNNE:2017:3157.
52 Asser/Perrick 4 2017/621; zie verder S.r. baetens, ‘De aanwijzing aan de 

vereffenaar op grond van art. 4:210 lid 1 bW’, TE 2018/2.

of zijn positie te verstevigen evenzeer zelf een aanwijzing 
vragen.53 Wanneer de erfgenaam ook schuldeiser is van de 
nalatenschap, kan bovendien ook gedurende de vereffening 
diens vordering bij vonnis worden vastgesteld.54 Het wil in 
de praktijk weleens helpen een dwarsliggende erfgenaam 
naar die mogelijkheid te verwijzen om diens vastberaden-
heid te testen. De proceskosten die de vereffenaar in dit 
kader eventueel maakt, mits in redelijkheid wordt geproce-
deerd, zijn te kenschetsen als vereffeningskosten.55

Einde van de vereffening

Uitdelingslijst
Aldus de aanwijzingen volgende, geraakt de vereffenaar 
aan het einde van het vereffeningstraject; de uitdelingslijst 
en de rekening en verantwoording worden opgemaakt en 
ter inzage gelegd bij de griffie, waarvan mededeling wordt 
gedaan aan belanghebbenden.56 Op die lijst staan de activa 
en passiva die, al dan niet na tussenkomst door een rech-
ter, naar het oordeel van de vereffenaar tot de nalatenschap 
behoren, alsmede de aan de schulden toekomende rang. Bij 
het opmaken van die lijst worden zo veel mogelijk de in 
de faillissementswet voorkomende relevante voorschriften 
gevolgd.57

Deze lijst dient een maand ter inzage te liggen, gedurende 
welke termijn belanghebbenden tegen de lijst of de reke-
ning en verantwoording in verzet kunnen komen.58 Dat 
verzet kan zich richten tegen het al dan niet vóórkomen 
op de uitdelingslijst – waarbij het bestaan van een vorde-
ring van een andere schuldeiser bijvoorbeeld wordt betwist 
of een eigen vordering (alsnog) wordt gepretendeerd  – 
alsmede tegen de hoogte van de vorderingen en de rekening 
en verantwoording.59 Het valt op dat bij de wettelijke voor-
schriften omtrent de uitdelingslijst, en zeker in de Richtlij-
nen, slechts schulden van de nalatenschap een rol spelen. 
Ten onrechte. Ook als een belanghebbende van mening is 
dat ten onrechte een activum buiten de vereffening is gela-
ten, staat de mogelijkheid van verzet open.60 Daarbij is van 
belang dat de verzetprocedure zich minder goed leent voor 
een uitgebreide, inhoudelijke beoordeling van de gegrond-
heid van een vordering.61 Dergelijke geschillen moeten in 
een dagvaardingsprocedure worden beslecht,62 hoewel de 

53 Vgl. bijvoorbeeld rb. Den Haag 1 september 2017, 
EclI:Nl:rbDHA:2017:9802; rb. Alkmaar 30 september 2009, 
EclI:Nl:rbAlk:2009:bk1168; rb. limburg 27 februari 2018, 
EclI:Nl:rblIM:2018:1905.

54 Art. 4:223 bW.
55 Zie W.D. kolkman, Schulden der nalatenschap (diss. Groningen), Deventer: 

kluwer 2006, p. 44.
56 Art. 4:218 lid 2 bW. Hoewel de hoofdregel is dat dit gebeurt bij de boedel-

notaris.
57 Art. 4:218 lid 5 bW; nadere bespreking hiervan gaat deze bijdrage te 

buiten, zie Asser/Perrick 4 2013/601.
58 Art. 4:218 lid 3 bW.
59 Zie richtlijnen vereffening nalatenschappen, p. 17.
60 Vgl. art. 4:218 lid 5 jo. art. 184 fw en r.j. van Galen, GS Faillissementswet, 

art. 184 fw, aant. 3.
61 Vgl. rb. Noord-Nederland 7 juni 2016, EclI:Nl:rbNNE:2016:2680.
62 Zie ook richtlijnen vereffening nalatenschappen, p. 17.
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grens, gelet op de schaarste aan jurisprudentie op dit punt, 
moeilijk kan worden bepaald.63

Verbindend worden
Een maand na terinzagelegging dan wel het in kracht 
van gewijsde gaan van de beschikking op verzet tegen de 
uitdelingslijst,64 wordt de lijst verbindend en is de veref-
fenaar gehouden het volgens die lijst aan de schuldeisers 
toekomende uit te keren.65 Resteert een overschot, dan 
dient de vereffenaar het resterende aan de erfgenamen of, 
in geval van een wettelijke verdeling, aan de langstlevende 
af te geven.66 Zoals eerder al bleek, is de vereffenaar niet 
gehouden de gehele nalatenschap te liquideren als dat niet 
voor de voldoening van schulden noodzakelijk is. 

Hij dient ten opzichte van de erf-
genamen een onafhankelijke en 

onpartijdige rol te vervullen

Dat komt ook hier naar voren. De vereffenaar moet schul-
den voldoen, maar hoeft de nalatenschap niet te verdelen.67 
In het geval de nalatenschap aan meerdere erfgenamen 
toebehoort en dus een gemeenschap vormt, hoeft de veref-
fenaar zich niet in te laten met geschillen over wie welke 
goederen krijgt toebedeeld; dat is een aan de vereffening 
vreemde vraag. Kosten die daarmee gemoeid zijn, vormen 
dan ook geen vereffeningskosten.

Opheffing
In de praktijk komt het dikwijls voor dat een nalatenschap 
een ernstig tekort vertoont; zo ernstig dat de vereffenings-
kosten niet kunnen worden voldaan of slechts een deel van 
de preferente schulden.68 In die gevallen is het tot een einde 
brengen van de vereffening minder aangewezen. Daarom 
voorziet de wet in de mogelijkheid de vereffening op te 
heffen en de reeds gemaakte vereffeningskosten voor zover 

63 Zie nader hierover S.r. baetens, ‘De uitdelingslijst en de verzetprocedure 
tijdens de wettelijke vereffening van een nalatenschap’, REP 2018/5.

64 Art. 4:220 jo. 4:218 lid 5 jo. 187 fw, vgl. verder de conclusie van rank-
berenschot bij Hr 18 december 2015, EclI:Nl:PHr:2015:2481.

65 Art. 4:220 bW.
66 Art. 4:226 bW.
67 behoudens uitzonderingen, zie art. 4:226 lid 1 en 2 bW.
68 Vgl. richtlijnen vereffening nalatenschappen, p. 18.

mogelijk ten laste van de boedel te brengen,69 waarna de 
vereffening is beëindigd. Voor een dergelijk verzoek is geen 
griffierecht verschuldigd.70 De opheffing wordt gepubli-
ceerd in de Staatscourant.71

Conclusie

Het voorgaande overziend zou de conclusie kunnen luiden 
dat de wetgever in Boek 4 BW klare taal spreekt wat de 
vereffening betreft. Op zichzelf genomen is dat, mits de 
beoefenaar bij het ter hand nemen van de regeling kennis-
neemt van de commentaren, de jurisprudentie en het 
grotere geheel van het vermogensrecht, in grote lijnen zeker 
waar. De wet voert overzichtelijk van ingang (beneficiaire 
aanvaarding of benoeming) via uitvoering (inventarisatie 
en liquidatie voor zover voor de voldoening van schulden 
noodzakelijk) naar uitdeling (verbindende uitdelingslijst 
en uitkering). De bekwame (vereffenings)jurist ziet aldus 
in de wettelijke regeling een rijkgevulde gereedschapskist 
om zich van diens taak te kwijten. Indachtig zijn positie en 
de belangen die hij behoort te behartigen, vordert hij op, 
informeert hij, blust hij vuurtjes, verwijst hij door naar de 
rechter en keert hij uit.
Toch resteert een groot aantal vragen, waarvan sommige 
in deze bijdrage aan de orde zijn gekomen. Antwoorden op 
die vragen zullen in de toekomst ongetwijfeld nodig zijn 
in de praktijk. Gelukkig kan de wettelijke vereffening zich 
op een toenemende belangstelling verheugen, onder meer 
vanuit de advocatuur en zeker ook vanuit de wetenschap.72 
Deze bijdrage kan worden gezien als amuse bij het feest-
maal dat de bestudering en beoefening van de wettelijke 
vereffening vormt.

Over de auteur

Mr. J.M. (Joe) van Anken
Promovendus aan de rijksuniversiteit Groningen, notarieel jurist 
bij Vechtstede Notarissen & Mediators te Hardenberg.

69 Art. 4:209 bW.
70 Hr 4 mei 2018, EclI:Nl:Hr:2018:681.
71 Vgl. b.E. reinhartz, GS Erfrecht, art. 4:209 bW, aant. 5.
72 Voor de geïnteresseerde lezer wijs ik, naast de reeds aangehaalde 

werken, op: G.H. lankhorst e.a. (red.), Insolventierecht in de notariële 
praktijk (kNb Preadvies 2011), Deventer: kluwer 2011; j.W.A. biemans, 
Insolventierecht en het notariaat, Deventer: kluwer 2015; W.D. kolkman & 
l.c.A. Verstappen (red.), Handboek boedelafwikkeling 2016/2017, Zutphen: 
WalburgPers 2015.
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