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Boedelbeschrijving erfrecht

De overledene

1. Persoonlijke omstandigheden

□ Alleenstaand □ Samenwonend □ Geregistreerd partnerschap □ Gehuwd

Indien geregistreerd partnerschap of huwelijk:

□ In gemeenschap van goederen □ Huwelijkse voorwaarden

Hoe voorzag overledene in zijn/haar inkomen?

□ Uitkering □ Pensioen □ Inkomen uit arbeid □ Inkomsten uit onderneming

□ Anders, namelijk:

Heeft tijdens leven de volgende situatie zich voorgedaan?

□ Bewind/curatele

□ Faillissement/schuldsanering natuurlijke personen

□ Andere vormen schuldhulpverlening, namelijk:

Is er een testament?

□ Ja □ Nee

(Indien ja, kopie toevoegen)

Had overledene minderjarige erfgenamen?

□ Ja □ Nee

Is er sprake (geweest) van een echtscheiding?

□ Ja □ Nee

Indien ja, is de verdeling afgewikkeld?

□ Ja □ Nee

Naam overledene

Geboortedatum en -plaats

Datum overlijden

Laatste woonplaats

 

De onderstaande boedelbeschrijving is bedoeld voor zoveel mogelijk verschillende situaties die bij een 
nalatenschapsboedel kunnen spelen.
Indien een van de omschreven onderdelen van de beschrijving in uw nalatenschap niet van toepassing is, 
dan hoeft dit niet te worden ingevuld. U kunt dan volstaan met te melden “nvt”. De ondertekening van deze 
boedelbeschrijving is opgemaakt, uitgaande van 1 ondertekenaar. Mochten er meer personen zijn die de 
beschrijving moeten ondertekenen – omdat zij samen bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen – dan 
moet die pagina meerdere malen worden afgedrukt en ingevuld, zodat per ondertekenaar afzonderlijk wordt 
ondertekend. En niet alle ondertekenaars op 1 pagina.
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2. Bezittingen

Betaalrekeningen Bank Rekeningnummer Saldo per overlijdensdatum

(Kopieën van rekeningafschriften met saldo per overlijdensdatum overleggen)

Overige rekeningen 
binnen- en buitenland

Bank Rekeningnummer Saldo per overlijdensdatum

(Kopieën van rekeningafschriften met saldo per overlijdensdatum overleggen)

Contant geld

Aandelen of certificaten 
van aandelen

Omschrijving (eventueel bank en nummers) Waarde per  
 overlijdensdatum 

(Kopieën van afschriften met waarde per overlijdensdatum overleggen)

□ Ja, hoogte:   □ Nee

Spaarrekeningen Bank Rekeningnummer Saldo per overlijdensdatum

(Kopieën van rekeningafschriften met saldo per overlijdensdatum overleggen)

Effectenrekeningen Bank Rekeningnummer Saldo per overlijdensdatum

(Kopieën van rekeningafschriften met saldo per overlijdensdatum overleggen)
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Onroerend goed 
Zowel Nederland als 

buitenland

Object (adres) Waarde per  
overlijdensdatum

Hypotheek per  
overlijdensdatum

(Kopieën van WOZ-beschikking of taxaties/waardebepalingen en afschriften hypotheek per overlijdensdatum 
overleggen)

Waardevolle roerende 
Bijvoorbeeld antiek, sieraden, 

auto, scooter

Object Waarde per 
 overlijdensdatum

(Foto’s behoeven niet te worden overgelegd)

Soort onderneming en naam Waarde(schatting) per 
overlijdensdatum

Vorderingen in familieverband  
Bijvoorbeeld schenking op 

papier, lening aan kinderen, 
vordering uit nalatenschap 

vooroverleden (groot-)ouder, 
vordering op ex-partner. 

 (kopieën van akten of 
overeenkomsten overleggen)

Omschrijving Naam schuldenaar Bedrag

Verzekeringen Maatschappij Polisnummer Soort Uitkering per  
   overlijdensdatum

(Kopieën van polissen met saldo per overlijdensdatum overleggen)

Ondernemingsvermogen 
Niet in aandelen verdeeld 

ondernemingsvermogen 
(dus geen bv of nv, maar 

bijvoorbeeld eenmanszaak, 
vof maatschap e.d.)
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3. Schulden

Huishoudelijke schulden 
(kopieën van rekeningen 

overleggen)

Schuldeiser  Hoogte per overlijdensdatum

Belastingschulden 
(kopieën van aanslagen 

overleggen)

Soort  Hoogte aanslag

Schulden in familieverband  
Bijvoorbeeld schuld 

aan (klein-)kinderen uit 
nalatenschap vooroverleden 
ouder, schulderkenningen uit 

vrijgevigheid, schenkingen 
op papier, schuld aan ex-

partner (kopieën van akten of 
overeenkomsten overleggen)

Omschrijving Schuldeiser Bedrag

Overige schulden  
Hypotheek hiervoor vermelden 

bij onroerend goed (kopieën 
van rekeningen overleggen)

Schuldeiser  Hoogte per overlijdensdatum

Totaal aan schulden -/-

Totaal aan bezittingen

Uitvaartkosten □ Ja, hoogte:   (Rekening bijvoegen)  □ Nee

Notariskosten □ Ja, hoogte:   (Rekening bijvoegen)  □ Nee

Zijn alle hiervoor vermelde 
schuldeisers aangeschreven?

□ Ja □ Nee

Vorderingen van de 
overledene op derden

Omschrijving Naam derden Bedrag

Bent u bekend met een 
aansprakelijkheidsstelling van 
erflater of verwacht u andere 

zaken waar schulden uit 
kunnen voortvloeien?

□ Ja □ Nee
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5. Gerechtelijke procedure

Was overledene betrokken in 
een gerechtelijke procedure ten 

tijde van zijn/haar overlijden?

□ Ja □ Nee

Indien ja verder in te vullen:

Toelichting op gerechtelijke 
procedure

6. Eventuele verdere toelichting

5 van 7

4. Onverdeelde nalatenschap

Is de overledene - voor zover 
bij u bekend - gerechtigd 
in een (nog) onverdeelde 

nalatenschap?

□ Ja □ Nee

Indien ja verder in te vullen:

Naam overledene

Datum overlijden

Familierelatie tot de betrokkene

Waarde van het aandeel van de 
overledene
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Plaats ondertekening

Datum ondertekening

Naam

Correspondentieadres

Handtekening

Voorts verklaart/verklaren ondergetekende(n) dat van alle transacties en mutaties bescheiden zoals 

rekeningen, bonnen, kwitanties en bankafschriften voorhanden zijn en op eerste verzoek aan de 

kantonrechter zullen worden getoond.

7. Ondertekening

Door ondertekening wordt verklaart dat deze boedelbeschrijving onvoorwaardelijk en naar 

waarheid is opgesteld door ondergetekende in zijn hoedanigheid van:

□ erfgenaam □ executeur □ vereffenaar □ wettelijk vertegenwoordiger erfgenaam

□ gevolmachtigde (volmacht overleggen)
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Deze beschrijving wordt voor meerdere situaties gebruikt. Indien posten niet van toepassing zijn, hoeven die 
door de ondertekenaar niet ingevuld te worden.

Naam

Hoedanigheid

Plaats ondertekening

Datum ondertekening

Handtekening

□ erfgenaam □ executeur □ vereffenaar □ wettelijk vertegenwoordiger erfgenaam

□ gevolmachtigde (volmacht overleggen)

Voor akkoord
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