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Ontslag van de executeur.
Onderscheid in executeurs.
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overledene ook de bevoegdheid om de nalatenschap te verdelen. Deze executeur wordt ook wel
de executeur-afwikkelingsbewindvoerder genoemd.
Uitvoering taken executeur.
De executeur is niet verplicht de rol van executeur op zich te nemen. Maar heeft hij/zij het executeurschap aanvaard dan moeten de opgedragen
taken naar behoren worden uitgevoerd en dan zien
we in de praktijk toch wel problemen ontstaan.
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