voor erflaters en erfgenamen

Begrippenlijst
Afstammelingen
De nakomelingen van de overledene
Akte van overlijden
Schriftelijke bewijs dat een persoon is overleden.

Menno van Ginkel
RegisterExecuteur
Schuytstraat 50
2517 XG Den Haag
06 21 88 57 42
info@erfraad.nl
www.erfraad.nl

Beneficiair aanvaarden
De aanvaarding van de nalatenschap door een erfgenaam onder
voorwaarde van een boedelbeschrijving. Hierdoor is deze erfgenaam niet
met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene.
Boedelbeschrijving
Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap.
Codicil
Een door de overledene met de hand geschreven document waarin een
beperkt aantal wensen en/of legaten zijn vastgelegd
erfbelasting
De belasting die betaald wordt over hetgeen dat wordt verkregen uit de
nalatenschap.
erfdeel
Het deel van de nalatenschap dat de erfgenaam verkrijgt.
erfenis
Nalatenschap
erfgenaam
Persoon of instelling die volgens de wet of een testament recht heeft op
een (deel van de) nalatenschap.
erflater
Persoon die iets nalaat of na te laten heeft.
erfrecht
Het deel van het burgerlijk recht dat bepaalt wat er met de nalatenschap
van een overleden gebeurt. Het erfrecht is vastgelegd in Boek 4 van het
Burgerlijk Wetboek. Het wettelijk erfrecht bepaalt wie de erfgenamen
zijn als er geen testament is.
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gevolmachtigde
Persoon of instelling die bevoegd is namens een ander te handelen.
legataris
Persoon of instelling die door een testament begunstigd wordt met een
legaat. De legataris is geen erfgenaam.
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legaat
Een bepaald goed (bijvoorbeeld schilderij of sieraad) of een geldbedrag
dat wordt verkregen uit de nalatenschap.
legitieme portie
Een minimum erfdeel waar een afstammeling aanspraak op kan maken.
legitimaris
Afstammeling die recht heeft op een legitieme portie.
levenstestament
Een door een notaris opgestelde akte waarin een persoon heeft
vastgelegd wie zijn financiële, medische zaken en persoonlijk zaken zal
regelen als hij dat zelf niet mee kan, en op welk manier die persoon dat
zal doen.
nabestaande
Familielid van een overledene.
nalatenschap
Alle bezittingen en schulden die de overledene heeft achtergelaten.
Onterven
Het uitsluiten van een wettelijk erfgenaam als gerechtigde tot de
nalatenschap.
registerexecuteur
Een betrouwbaar en deskundig persoon die namens de erfgenamen de
nalatenschap kan afwikkelen.
schenkbelasting
Belasting die moet worden betaald over de waarde van alles wat via een
schenking wordt verkregen.
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successiewet
De wet waarin de erfbelasting en de schenkbelasting worden geregeld.
testament
Een door een notaris opgestelde akte waarin de overledene heeft
vastgelegd wat er met zijn nalatenschap moet gebeuren. Een testament
is een vorm van een uiterste wilsbeschikking.
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Uiterste wilsbeschikking
Document waarin een toekomstige erflater bepaalt wat er na zijn dood
moet gebeuren, zoals een testament of een codicil.
Verklaring van erfrecht
Een notariële akte waarin een notaris feiten vermeldt over de overledene,
de nalatenschap en de erfgenamen. Uit deze akte blijkt wie over de
nalatenschap mag beschikken.
Verklaring van executele
Een notariële akte waarin een notaris vermeldt wie de executeur van een
bepaalde nalatenschap is en wat zijn bevoegdheden zijn.
Verwerpen
De weigering van de nalatenschap door een erfgenaam.
Volmacht
Een schriftelijk stuk waarin iemand aan een ander de bevoegdheid geeft
namens hem te handelen.
Volmachtgever
Persoon of instelling die een volmacht aan een ander verleent.
Wettelijke verdeling
Op basis van de wet of testament krijgt de langstlevende partner de
nalatenschap. De kinderen krijgen hun deel pas als beide ouders zijn
overleden.
Zuiver aanvaarden
De aanvaarding van de nalatenschap door een erfgenaam zonder
voorbehoud. Hierdoor is deze erfgenaam ook met zijn eigen vermogen
aansprakelijk voor schulden van de overledene.
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