Afwikkeling nalatenschap
Bespreking
Doorgaans zal er een bespreking plaatsvinden waarin u uw vragen kunt stellen en wij de verdere gang van
zaken kunnen toelichten.
Verklaring van erfrecht
Zie stappenplan verklaring van erfrecht.
Aangifte recht van successie
Benodigde gegevens en documenten

•
•

het aangiftebiljet: doorgaans ontvangt u dit automatisch van de belastingdienst of wij vragen dit
voor u op
een opgave van alle bezittingen en schulden van de overledene waaronder:
o een opgave van de bank- of girorekeningen
o een opgave van de uitkeringen van levensverzekeringen en begrafenisverzekeringen
o een waardebepaling van de woning of andere registergoederen
o de waarde van de inboedel
o kosten van de begrafenis of crematie
o het aanleveren van de jaarstukken (indien onderneming)

Onze activiteiten (globaal):

•
•
•
•

het opstellen van de successie-aangifte
waar nodig een beroep doen op vrijstellingen of andere regelingen
het ter beoordeling en ter ondertekening toesturen van de aangifte
het indienen van de aangifte bij de belastingdienst

Een inschatting van de doorlooptijd (globaal):

De aangifte moet binnen acht maanden na het overlijden zijn ingediend. Hier kan onder omstandigheden
uitstel voor worden verleend.
Akte van verdeling of Akte van beschrijving
Benodigde gegevens en documenten

•
•
•

de gegevens zoals onder aangifte recht van successie vermeld
het eigendomsbewijs van de woning of van andere registergoederen
het afschrift van de hypotheekakte.

Onze activiteiten (globaal):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

opvragen van persoonlijke gegevens bij de Gemeentelijke Basis Administratie
opvragen van de gegevens van de woning of andere registergoederen bij het Kadaster
het opstellen van de ontwerpakte
eventueel het opstellen en toesturen van volmachten
het ter beoordeling toesturen van de ontwerpakte
het doornemen, toelichten en ondertekenen van de akte
het aanleveren van een afschrift of uittreksel van de akte van verdeling en in te schrijven stukken
bij het Kadaster
het toezenden van afschriften van de akte
de originele akte laten registreren.

Een inschatting van de doorlooptijd (globaal):

•

•

nadat wij alle benodigde gegevens en documenten hebben ontvangen wordt na ongeveer zes
weken de ontwerpakte toegezonden
nadat alle partijen hebben ingestemd met de ontwerpakte en de eventuele volmachten retour zijn
ontvangen kan een afspraak worden gemaakt voor het ondertekenen van de akte.

