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EXECUTEUR LEENT GELD UIT DE ERFENIS 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
 
Mag je als executeur geld lenen uit de erfenis ?  
 
Dat was min of meer de vraag die aan de orde kwam in een zaak die door het 
Gerechtshof in Leeuwarden behandeld is. Waarna ook de vraag aan de orde kwam 
wat dan de sanctie moet zijn als de executeur dit niet mag. 
 
 
De situatie 
 
Deze zaak begon met een overlijden van iemand die vel vertrouwen had in één van 
de erfgenamen, want deze was in een testament tot executeur benoemd. 
 
Nadat de executeur aan de slag was gegaan, had deze aan zich zelf € 70.000,- 
geleend. Daarbij was zijn gedachte dat hij nu krap zat, maar straks werk zou hebben 
en dan in staat zou zijn om het geld terug te betalen. Maar op het moment dat de 
erfenis bijna afgewikkeld was, bleek de executeur geen (extra) werk en dus ook geen 
(extra) inkomen te hebben om de schuld af te lossen. 
 
 
Het oordeel 
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX9901
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De rechters waren van mening dat de executeur nooit met zichzelf een overeenkomst 
van geldlening had mogen aangaan. Op grond van artikel 68 van Boek 3 van het 
Burgerlijk wetboek is deze overeenkomst van geldlening nietig omdat de executeur 
hier handelt met twee conflicterende petten op. 
 
 
Is de executeur ook zijn erfdeel kwijt omdat hij (een deel van) de erfenis 
achterover had gedrukt ? 
 
Die vraag kwam ook aan de orde, omdat de rechtbank in eerste instantie die straf 
had opgelegd. In artikel 194 lid 2 van Boek 3 van het Burgerlijk wetboek is namelijk 
geregeld dat als een erfgenaam een stuk van de erfenis opzettelijk verzwijgt of zoek 
maakt, ook zijn erfdeel kwijt raakt (ten gunste van de anderen).  
 
Het Gerechtshof heeft daarover in tweede instantie een andere mening dan de lagere 
rechters. Volgens het hof zou de executeur niet de bedoeling hebben gehad om de 
geldlening verborgen te houden. Het was namelijk eenvoudig in de bankafschriften 
te zien dat hij € 70.000,- naar zichzelf had overgeboekt. 
 
Dus is het Gerechtshof van mening dat hij het totale bedrag minus zijn erfdeel terug 
moest boeken. Het ging zelfs dan nog om een bedrag van € 59.500,-. 
 
Of de executeur dat bedrag wel had, blijkt niet uit de uitspraak.  
 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

http://www.wetboek-online.nl/wet/BW3.html#316
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW3.html#316
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/Boek3/Titel7/Afdeling2/Artikel194/geldigheidsdatum_14-01-2013
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