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Verklaring van executele 
 

Heden, (datum ondertekening), verklaar ik, mr. (naam), notaris te (standplaats nota-
ris), dat ik mij zoveel mogelijk heb overtuigd van het volgende: 
Overlijden 
Op (datum) is in de gemeente (invullen) overleden (naam), geboren te (geboorte-
plaats) op (geboortedatum) laatst wonende te (laatste adres waar ingeschreven), 
hierna ook te noemen: “de erflater”. 
Nationaliteit en burgerlijke staat 
De erflater had ten tijde van zijn overlijden de Nederlandse nationaliteit en was op dat 
moment ongehuwd en niet als partner geregistreerd. 
Testament 
Volgens opgave van het centraal testamentenregister heeft de erflater zijn laatste ui-
terste wilsbeschikking gemaakt bij akte verleden voor mr. (naam notaris) op (datum), 
waarin alle eerdere uiterste wilsbeschikkingen zijn herroepen. Van het bestaan van 
een onderhandse uiterste wilsbeschikking (codicil) is mij, notaris niet gebleken. 
Executeur 
In zijn laatste uiterste wilsbeschikking heeft erflater tot executeur benoemd: (naam), 
geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), thans wonende te (adres). Blijkens 
een onderhandse akte, waarvan het origineel als bijlage aan deze akte zal worden 
gehecht, heeft de executeur zijn benoeming aanvaard. 
Bevoegdheden executeur 
Gedurende het beheer vertegenwoordigt de executeur bij de vervulling van diens taak 
de erfgenamen in en buiten rechte en kunnen de erfgenamen niet zonder medewer-
king van de executeur over de goederen van de nalatenschap beschikken. De execu-
teur is bevoegd om de door hem beheerde goederen te gelde te maken, voor zover 
dit nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening van de schulden van de nala-
tenschap en de nakoming van de eventueel aan hem opgelegde lasten. De executeur 
treedt omtrent de keuze van de te gelde te maken goederen zoveel mogelijk in over-
leg met de erfgenamen. De executeur heeft voor de tegeldemaking van een goed niet 
de toestemming van de erfgenamen nodig. De taak van de executeur eindigt in de 
gevallen omschreven in de wet. 
Conclusie 
Mitsdien is (naam executeur), voornoemd, in zijn hoedanigheid van executeur zelf-
standig bevoegd om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden 
van de nalatenschap te voldoen die tijdens het beheer uit die goederen moeten wor-
den voldaan. 
Slot 
Deze akte is opgemaakt te (standplaats notaris) en ondertekend op de datum als 
vermeld aan het begin van de akte. 


