
Daarom is het raadzaam een executeur in te schakelen. Dat kan 
een kennis of familielid zijn, maar dan rijst de vraag: weet diegene 
precies waar hij of zij het over heeft? Successierecht, beneficiaire 
aanvaarding, ruimschoots-voldoende-verklaring, legitieme portie, 
legaat, erfbelasting; het zijn zomaar begrippen waarmee je te 
maken kunt krijgen. Aan de afwikkeling van een nalatenschap zijn 
veel juridische en fiscale aspecten verbonden. Zaken waar niet 
iedereen kaas van heeft gegeten.

Verleden in financiële branche
Sandra Kelder-Dinkgreve is professioneel executeur, aangesloten 
bij stichting RegisterExecuteur. Zij is deskundig op het gebied 
van nalatenschappen. Daar komt nog bij dat ze in het verleden 
in de financiële branche werkzaam was. “Ik heb veel kennis op 
het gebeid van financiën en verzekeringen. Ik heb mijn eigen 
hypotheekadvieskantoor gehad en ervaring opgedaan in de 
makelaardij”, licht Sandra Kelder-Dinkgreve haar carrière toe. 

Wie denkt dat alles wel geregeld is in de wet, heeft het mis. Soms is 
dat zo, maar in veel gevallen komt er meer bij kijken. Een testament 
biedt dan uitkomst. 

Intieme gesprekken
De voorbereiding van een toekomstige nalatenschap kan al bij leven 
worden geregeld en vastgelegd. “Ik informeer en adviseer over de 
inhoud van het testament en bespreek ook de praktische wensen. 
Denk aan spullen en huisdieren. Naar wie gaan specifieke spullen, 
die van emotionele of financiële waarde zijn? Welke bestemming 
krijgt de rest van de huisraad? Wie vangt de kat of de hond op? 
Dat kunnen best intieme gesprekken zijn. Je deelt alles met elkaar. 
Uiteraard wordt ook de financiële situatie in kaart gebracht. Heeft 
iemand geld geleend of is er een lening verstrekt aan een ander? 
Welke verzekeringen zijn afgesloten?”

Veel voldoening
De executeur gaat secuur, onafhankelijk maar wel met warmte te 
werk. Precisie is daarbij onmisbaar. “Ik regel alles; administratief, 
financieel, juridisch, fiscaal en praktisch. Veel mensen overzien niet 
alle relevante zaken, en dat is begrijpelijk, want er is nogal veel 
waar je aan moet denken. Het geeft me ontzettend veel voldoening 
om daarin te adviseren. Mijn credo is daarom ook: ‘rust creëren 
door het regelwerk uit handen te nemen’. Het is fijn te horen dat 
mensen deze rust ervaren als ik ze mag begeleiden.”
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Over nalatenschappen denkt niet iedereen elke dag na. 
Het is een lastig onderwerp, soms met complexe vraagstukken. 
En eerlijk is eerlijk, nadenken over de dood is niet leuk. Er zijn 
gespreksonderwerpen die prettiger zijn. Toch is het belangrijk om 
eens stil te staan bij ‘na je dood’. Want hoe is het dan geregeld? 
Krijgen je nabestaanden dat waar ze recht op hebben? En weten ze 
wat hen toekomt? Want het laatste wat je wil is dat erfgenamen na 
jouw dood in de clinch raken over de erfenis.

Laat je adviseren of je iets moet doen. Leg vorderingen goed vast. 
Dat is het advies van Sandra Kelder-Dinkgreve, RegisterExecuteur. 
Als executeur of gevolmachtigde regelt ze de nalatenschappen van 
overledenen voor erfgenamen. 

“Wanneer de eerste ouder komt te overlijden en de langstlevende 
echtgenoot en de kinderen de enige erfgenamen zijn als gevolg 
van de wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling, gaan alle 
bezittingen en schulden naar de langstlevende. De kinderen zijn 
wel erfgenaam, maar hun erfdeel wordt omgezet in een vordering 
die in beginsel pas opeisbaar is als de langstlevende ouder komt te 
overlijden. De langstlevende mag alles opmaken als dat nodig is”, 
aldus Sandra Kelder-Dinkgreve.

‘Ik krijg toch gewoon mijn kindsdeel’
Sandra Kelder-Dinkgreve schetst een situatie. “Ik zie vaak dat 
erfgenamen niet weten hoe het zit met de nalatenschap van de 
eerste ouder. Ze denken: ‘ik krijg toch gewoon mijn kindsdeel als 
mijn tweede ouder overlijdt’. In de praktijk blijkt het niet altijd 
zo simpel. Stel de eerste ouder is jaren geleden overleden en 
vervolgens overlijdt de andere ouder. Als bij het overlijden van 
de eerste de vordering van de kinderen niet is vastgelegd kan het 
soms lastig zijn om de omvang van de nalatenschap te achterhalen, 
vooral als de eerste ouder al een aantal jaar geleden is overleden. 
Denk eens aan de eigen woning; wat was de economische waarde 
toen de eerste ouder overleed? Welke bedragen stonden op de 
bankrekeningen? Wat was de waarde van de overige bezittingen? 
Waren er schulden of vorderingen?”
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Fiscale gevolgen
Omdat vastgelegde geldvorderingen en dienovereenkomstige 
eventuele rentebedragen uit de nalatenschap van de eerste 
ouder in mindering mogen worden gebracht op het erfdeel uit 
de nalatenschap van de langstlevende ouder, is vaak sprake van 
grote aftrekposten voor de erfbelasting. Het vastleggen van de 
geldvordering is overigens ook van belang in geval van overlijden 
of echtscheiding of faillissement van een kind, of wanneer de 
langstlevende ouder naar een zorginstelling verhuist.

Juridisch aspect
Wat nu als de erfgenamen van de laatst overledene andere 
personen zijn dan bij het overlijden van de eerste ouder? De groep 
erfgenamen kan bijvoorbeeld zijn uitgebreid met een tweede 
(nieuwe) partner en eventueel met een kind uit een tweede relatie. 
Maar het kan ook zijn dat één van de kinderen al is vóóroverleden; 
in dat geval krijgen diens erfgenamen recht op die vordering. 

Onderhands of bij de notaris
Soupeert de langstlevende nu in zijn of haar leven de hele erfenis 
op, dan is er geen vordering meer. Eén ding is zeker: als de 
vordering is vastgelegd, dan schept dat duidelijkheid. De vordering 
kan worden vastgelegd in een notariële akte of in een onderhandse 
vaststellingsovereenkomst. Iedere situatie is anders: “Wat er 
geregeld moet worden bij het overlijden van jouw eerste ouder en 
op welke wijze, kan ik je haarfijn uitleggen. Bij leven de zaken goed 
regelen scheelt een heleboel gedoe.”

Deze informatie wordt u aangeboden door Dinkgreve 
Nalatenschappen | www.dinkgrevenalatenschappen.nl


