
Hulp en inzicht bij  
de afwikkeling van  
de nalatenschap
Vermogenszorg
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Vermogenszorg
Een overlijden brengt vaak onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee voor de 
nabestaanden. Zeker als het gaat om de financiële gevolgen en afwikkeling van de 
nalatenschap, in een toch al emotioneel zware periode. Vermogenszorg helpt  
om dit goed te regelen.

Met Vermogenszorg ondersteunen we de executeur door 
inzicht te geven in de stappen van de afwikkeling van de 
nalatenschap. Daarnaast bieden we inzicht in de juridische 
en financiële gevolgen van het overlijden voor  
de nabestaanden.   

De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen en heeft 
de wettelijke bevoegdheden om zaken te beheren. Met 
Vermogenszorg kan de executeur voor rust en overzicht 
zorgen voor alle nabestaanden in een emotionele periode.

Oriëntatie 
Onze Private Banker bekijkt na een overlijden samen 
met de executeur de mogelijkheden op het gebied van 
Vermogenszorg. Vaak volgt dit op een traject met een 
Vermogensplanner van Rabobank waarin de gevolgen 
van een overlijden en de vererving van het vermogen in 
beeld zijn gebracht en een testament is opgesteld. Er wordt 
met de executeur doorgenomen wat hij/zij van ons kan 
verwachten. 

Werkzaamheden Vermogenszorg 
De Vermogensplanner voert een inventarisatiegesprek met 
de executeur over de afwikkeling van de nalatenschap. In dit 
gesprek komt de samenstelling van de nalatenschap aan de 
orde en worden de juridische gevolgen van het overlijden 
doorgenomen. Na het gesprek ontvangt de executeur  
een stappenplan om de nalatenschap af te wikkelen. 
Onderdeel van Vermogenszorg is ook het opstellen van een 
Vermogensplan Afwikkeling Nalatenschap. 

Als er een partner als nabestaande achterblijft, dan geeft dit 
Vermogensplan inzicht in: 
• de omvang en samenstelling van de nalatenschap;
• de juridische en fiscale gevolgen van het overlijden;
•  de ontwikkeling van het inkomen en vermogen van de 

partner;
•  de financiële gevolgen van eventuele 

keuzemogelijkheden die het testament biedt.
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Als de nalatenschap verdeeld gaat worden tussen de 
erfgenamen, bij overlijden van een alleenstaande of 
langstlevende ouder, dan bestaat het Vermogensplan uit 
inzicht in:
•  de omvang en samenstelling van de nalatenschap;
•  de juridische en fiscale gevolgen van het overlijden;
• de omvang van de (netto) erfdelen;
•  de mogelijkheden om de nalatenschap te verdelen. 

Het Vermogensplan Afwikkeling Nalatenschap lichten we 
tot slot toe in een afrondend gesprek met de executeur en 
de betrokken notaris en/of fiscalist. Hierna kan de notaris 
en/of fiscalist verdere uitvoering geven aan de door de 
executeur en/of erfgenamen gemaakte keuzes.    

Wat kost Vermogenszorg?

Tarieven
Vermogenszorg Particulier:  € 3.000
Vermogenszorg DGA/ondernemer:  € 5.000 
De tarieven zijn inclusief BTW. 

Goed om te weten
• Vermogenszorg is gebaseerd op actuele Nederlandse 

wet- en regelgeving.

•  Wij rekenen een Vermogensplan door op basis van  
gegevens die de executeur aanlevert. Daarom is het 
belangrijk dat deze gegevens actueel, juist en volledig 
zijn. Hiervoor is de executeur verantwoordelijk. De 
kwaliteit van de aangeleverde gegevens bepaalt de 
kwaliteit van de uitkomsten van het Vermogensplan.

• Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die de 
executeur met ons deelt voor het Vermogensplan.  
Kijk op rabobank.nl/privacy voor meer informatie.

•  Wij raden de executeur aan om het Vermogensplan  
en de keuzes ook te bespreken met de accountant, 
fiscalist en/of notaris.

• Bij het Vermogensplan laten wij de effecten van fiscale 
wet- en regelgeving op de financiële doelen en keuzes 
zien. Wij geven geen fiscaal advies, hiervoor verwijzen  
wij de executeur door naar een fiscalist.

http://rabobank.nl/privacy


Over Vermogenszorg

Rabobank Private Banking maakt Vermogenszorg  
mogelijk met specialisten die de executeur inzicht geven  
en begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap. 

De manier waarop wij Vermogenszorg aanpakken is door 
de geïntegreerde aanpak uniek in Nederland. Wij kunnen  
dit doen doordat we onze Private Banking klanten goed 
kennen, de benodigde expertise in huis hebben en 
samenwerken met vaste adviseurs van de klant.
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