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TESTAMENT 
 
@ 
De verschenen persoon verklaart: 
1. HERROEPING 
 Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen vóór heden door mij gemaakt. 
2. ONGEHUWD OVERLIJDEN 
 Voor het geval ik ten tijde van mijn overlijden ongehuwd samenwoon met @ 

geboren te @ op @, hierna te noemen: mijn Partner, terwijl bovendien geen sprake 
is van een geregistreerd partnerschap, bepaal ik als volgt: 

 A. Erfstelling 
  Ik benoem mijn Partner tot mijn enige erfgenaam. 
 B. Legaten 
  Ik legateer aan ieder van mijn kinderen een bedrag in contanten gelijk aan de 

waarde van het erfdeel dat zij zouden hebben gekregen indien zij samen met 
mijn Partner ieder voor een gelijk deel als erfgenaam tot mijn nalatenschap 
waren geroepen, een en ander onder de navolgende bepalingen: 

  a. Indien één van mijn kinderen tegelijk met of voor mij overlijdt dan wel het 
legaat verwerpt zonder een beroep te doen op zijn/haar legitieme portie, 
zijn de regels van plaatsvervulling van het erfrecht bij versterf van 
overeenkomstige toepassing. 

  b. Het legaat is pas opeisbaar:  
   1. wanneer mijn Partner is overleden; 
   2. indien mijn Partner in staat van faillissement is verklaard of ten 

aanzien van hem@haar de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen van toepassing is verklaard. 

   3. indien aan mijn Partner surséance van betaling is verleend; 
   4. indien mijn Partner onder curatele is gesteld; 
   5. Indien mijn Partner woonruimte aanvaardt in een verzorgingshuis of 

blijvend is opgenomen in een verpleeghuis, mits voor de vaststelling 
van de eigen bijdrage voor de opname of vestiging in een dergelijke 
voorziening een inkomens- of vermogenstoets plaatsvindt ten 
gevolge waarvan mijn Partner moet interen op het vermogen of 
zijn@haar gehele inkomen besteed dient te worden aan de eigen 
bijdrage; 

   6. indien mijn Partner (her)trouwt of een geregistreerd partnerschap 
aangaat, tenzij hij@zij tevoren huwelijks- of registratievoorwaarden 
maakt en handhaaft die uitsluiting van iedere gemeenschap van 
goederen inhouden en waarbij elk verrekenbeding is uitgesloten. 

  c. Mijn Partner is over het bedrag dat mijn kinderen krachtens het legaat te 
vorderen hebben een enkelvoudige rente verschuldigd. 

   Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, voor zover die meer is dan 
zes procent (6%), waarbij telkens uitsluitend de hoofdsom in aanmerking 
wordt genomen. 

   Mijn Partner en mijn kinderen kunnen tezamen alsnog een andere rente 
overeenkomen. 

   De rente is eerst opeisbaar in dezelfde gevallen als de hoofdsom. 
  d. Mijn Partner is niet verplicht zekerheid te stellen voor de betaling van de 

legaten. 
  e. Mijn Partner mag de hoofdsom altijd vrijwillig voldoen en/of rente betalen 

ook in gedeelten. 
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  f. Ter vaststelling van de grootte van het legaat zal de waarde van de 
goederen en schulden van mijn nalatenschap in onderling overleg tussen 
mijn kinderen en mijn Partner worden vastgesteld naar de waarde op mijn 
sterfdag. 

   Indien dat onderling overleg niet plaatsheeft of partijen niet tot 
overeenstemming komen zal op verzoek van één van partijen aan de 
kantonrechter benoeming van een deskundige worden gevraagd ter 
bindende vaststelling van de waarde. 

  g. Mijn Partner is verplicht de door mijn kinderen over hun verkrijging 
verschuldigde erfbelasting en/of inkomstenbelasting op hun verzoek voor 
te schieten of - ter keuze van mijn Partner - in mindering op het legaat te 
voldoen. 

3. GEHUWD OVERLIJDEN 
 Voor het geval ik ten tijde van mijn overlijden met mijn Partner gehuwd ben dan wel 

met mijn Partner een geregistreerd partnerschap ben aangegaan, bepaal ik dat 
afdeling 4.3.1. Boek 4 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, zodat mijn 
nalatenschap overeenkomstig de wet zal worden verdeeld, met dien verstande dat 
ik de opeisbaarheidsgronden als bedoeld in artikel 4:13 lid 3 Burgerlijk Wetboek 
gelijkstel aan/uitbreid tot de hiervoor in artikel 2.B.b. omschreven 
opeisbaarheidsgronden. 

4. EXECUTELE 
 a. Ik benoem mijn Partner tot executeur. 
  Eventueel: Indien de hiervoor benoemde executeur ontbreekt, dan wel de 

functie van executeur niet kan of wil uitoefenen of voltooien, benoem ik in diens 
plaats tot (opvolgend) executeur @, geboren te @ op @. 

 b. Ik ken de executeur voor diens werkzaamheden geen beloning toe. 
 c. De executeur kan ook als wederpartij van zichzelf optreden, mits de executeur 

ten genoegen van de erfgenamen kan aantonen dat de belangen van de 
erfgenamen niet worden/werden geschaad. Indien betrokkenen hierover van 
mening verschillen, kan de meest gerede partij de kwestie aan de 
kantonrechter voorleggen. 

 d. Ik verzoek de executeur te zorgen voor mijn begrafenis of crematie. 
 e. De erfgenamen kunnen niet zonder medewerking van de executeur of 

machtiging van de kantonrechter over de goederen van de nalatenschap of 
hun aandeel daarin beschikken, voordat diens bevoegdheid tot beheer is 
geëindigd. 

 f. De goederen die onder het beheer van de executeur vallen mogen door de 
executeur te gelde worden gemaakt, voor zover dit nodig is voor de tot diens 
taak behorende voldoening van schulden der nalatenschap. 

  De executeur is niet verplicht omtrent de keuze van de te gelde te maken 
goederen en de wijze van tegeldemaking in overleg te treden met de (overige) 
erfgenamen en heeft geen toestemming van de (overige) erfgenamen nodig 
voor de tegeldemaking van een goed. 

 g. Zijn er twee of meer executeurs, dan kunnen zij alle werkzaamheden slechts 
samen verrichten, met de mogelijkheid van volmacht voor specifiek 
omschreven (rechts)handelingen. Bij verschil van mening tussen de executeurs 
beslist op verzoek van één van hen de kantonrechter. Deze kan een verdeling 
van de werkzaamheden vaststellen. 

 h. Ik ken de executeur de bevoegdheid toe om bij notariële akte één of meer 
executeurs aan zich toe te voegen of in diens plaats te stellen. Zijn er twee of 
meer executeurs, dan kunnen zij deze bevoegdheid slechts eenstemmig 
uitoefenen. Indien ik een opvolgend executeur heb aangewezen, verzoek ik de 
executeur in geval hij gebruik wenst te maken van de hiervoor gemelde 
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bevoegdheid, bij voorkeur die opvolgend executeur als zodanig aan te wijzen. 
 i. Indien alle executeurs ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een 

belanghebbende bevoegd een vervanger te benoemen en diens loon vast te 
stellen. 

 j. De executeur moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving opmaken 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:146 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

 k. De executeur is verplicht rekening en verantwoording af te leggen van het door 
de executeur gevoerde beheer overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:151 
Burgerlijk Wetboek. 

 l. De executeur heeft het recht om een boedelnotaris aan te wijzen. 
Eventueel: 
@. BEWIND  
 Ik stel al hetgeen mijn kinderen (hierna ieder ook te noemen: Rechthebbende) uit 

mijn nalatenschap verkrijgen onder bewind. Ten aanzien van het bewind geldt het 
volgende: 

 a. Ik benoem tot bewindvoerder: mijn Partner. 
  Eventueel: Indien hij@zij voor of tegelijk met mij is overleden of deze taak om 

een andere reden niet kan of wil aanvaarden, benoem ik tot bewindvoerder: @, 
geboren te @ op @. 

 b. Het bewind gaat in op de dag van mijn overlijden. 
  Het bewind op de goederen van een rechthebbende eindigt op diens @ste 

verjaardag en voorts in de gevallen zoals in de wet omschreven. 
 c. Gedurende de minderjarigheid van de rechthebbende zijn de wettelijke regels 

van het voogdijbewind van toepassing. 
  Gedurende de periode daarna zullen de navolgende bepalingen gelden: 
  1. Dit bewind is door mij ingesteld in het belang van de rechthebbende. 
  2. De bewindvoerder is bevoegd om na mijn overlijden bij notariële akte een 

opvolger met geheel gelijke bevoegdheden en verplichtingen te 
benoemen, voor zover door mij niet in de opvolging is voorzien.  

   De aangewezen opvolger treedt in functie zodra de hoedanigheid van 
bewindvoerder van de eerst aangewezen persoon eindigt.  

  3. Ik verzoek de bewindvoerder geen beloning in rekening te brengen. 
  4. De bewindvoerder moet zo spoedig mogelijk een beschrijving opmaken 

van de goederen waarop het bewind betrekking heeft. 
  5. De bewindvoerder is niet verplicht tot het stellen van zekerheid. 
  6. Het bewind omvat ook de goederen die geacht moeten worden in de 

plaats van een onder bewind staand goed te treden, alsmede de vruchten 
en andere voordelen die het goed oplevert, zolang de vruchten niet zijn 
uitgekeerd aan degene die daarop recht heeft. 

  7. De bewindvoerder legt jaarlijks en bij het einde van het bewind rekening 
en verantwoording af aan de rechthebbende. Aan het einde van zijn 
bewind legt hij rekening en verantwoording mede af aan degene die hem 
in het beheer van de goederen opvolgt. 

  8. De bewindvoerder bepaalt of en in welke mate en wanneer hetgeen de 
goederen netto aan vruchten hebben opgebracht uitgekeerd wordt aan de 
rechthebbende. 

  9. Wat betreft het beheer van het onderbewindgestelde vermogen geldt: 
   De rechthebbende is naast de bewindvoerder bevoegd tot handelingen 

dienende tot gewoon onderhoud van de goederen die hij in gebruik heeft 
en tot handelingen die geen uitstel kunnen lijden. 

   Voor het overige komt het beheer uitsluitend toe aan de bewindvoerder. 
  10. De bewindvoerder is gerechtigd tot het uitoefenen van 

zeggenschapsrechten, zoals het vergader-, stem- en enquêterecht. 
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  11. Naast de andere in de wet genoemde gevallen eindigt het bewind: 
   - wanneer de rechtbank het bewind opheft op verzoek van de 

bewindvoerder op grond van onvoorziene omstandigheden; 
   - wanneer de rechtbank het bewind opheft op verzoek van de 

bewindvoerder indien aannemelijk is dat de rechthebbende de 
onderbewindstaande goederen zelf op verantwoorde wijze zal 
kunnen besturen; 

   - wanneer de rechtbank het bewind op verzoek van de rechthebbende 
op grond van artikel 4:178 Burgerlijk Wetboek opheft, indien 
aannemelijk is dat de rechthebbende de onderbewindstaande 
goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. 

    Bij afwijzing van een verzoek tot opheffing kan de rechtbank 
desverzocht de regels omtrent het bewind, al dan niet onder door 
haar te stellen voorwaarden, wijzigen. 

@. BEROEP OP LEGITIEME PORTIE 
 Indien een afstammeling een beroep doet op zijn/haar legitieme portie, komt het aan 

hem/haar gemaakte legaat te vervallen (in afwijking van het bepaalde in artikel 2), 
respectievelijk sluit ik hem/haar en zijn/haar afstammelingen uit als erfgenamen in 
mijn nalatenschap (in afwijking van het bepaalde in artikel 3) en bepaal ik dat in 
beide gevallen het daardoor vrijvallende deel van mijn nalatenschap toekomt aan 
mijn Partner. 

 Ik bepaal voorts dat de legitimaris zijn/haar vordering uitsluitend geldend zal 
 kunnen maken jegens mijn Partner, zodat de inkorting als eerste zal geschieden op 

hetgeen mijn Partner uit mijn nalatenschap zal verkrijgen, dan wel op hetgeen mijn 
Partner zal verkrijgen op grond van een handeling als bedoeld in artikel 4:126 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

 Ten behoeve van mijn Partner bepaal ik dat ten laste van haar komende 
vorderingen ter zake van de legitieme portie (zoals in de vorige volzin omschreven) 
eerst opeisbaar zijn na haar overlijden. 

@. UITSLUITINGSCLAUSULE 
 Ik bepaal dat elke verkrijging uit mijn nalatenschap niet zal vallen in enige 

gemeenschap van goederen, waarin de verkrijger door huwelijk of een geregistreerd 
partnerschap gerechtigd mocht zijn of worden, en ook niet betrokken mag worden in 
de verrekening op grond van enig bij huwelijks- of registratievoorwaarden over-
eengekomen beding. Vruchten en inkomsten van het verkregene vallen mede onder 
deze clausule. 
De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke 
verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode 
dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de 
verkrijger en diens echtgenoot (of partner) het tegendeel voortvloeit. 

@. VRIJSTELLING INBRENG 
 Ik stel mijn afstammelingen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn 

nalatenschap, op welk tijdstip deze ook zijn gedaan, tenzij bij de gift schriftelijk 
anders is bepaald. 

@. VOOGDIJ 
 Voor het geval ik overlijd tegelijk met of na mijn Partner met achterlating van 

minderjarige kinderen benoem ik tot voogd over die kinderen: 
 de heer@mevrouw @, geboren te @ op @. 
 Eventueel: Indien de aangewezen voogd voor of tegelijk met mij is overleden of 

hij@zij de voogdij niet wil of kan aanvaarden, benoem ik tot voogd: 
 de heer@mevrouw @, geboren te @ op @. 
 Aan de benoemde voogd verzoek ik mijn minderjarige kinderen als eigen kinderen 

te verzorgen en op te voeden, in aansluiting op de door mijn kinderen reeds genoten 
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opvoeding en zo mogelijk de kinderen tezamen in zijn@haar huis op te nemen, dan 
wel ervoor te zorgen dat zij samen in een ander gezin worden opgenomen. 

 Uitdrukkelijk verzoek ik de bevoegde rechter onder eventueel door deze te stellen 
voorwaarden goedkeuring te verlenen aan verzoeken van de voogd om het 
vermogen van de kinderen aan te wenden voor alle uitgaven die voor hun 
opvoeding nodig, nuttig of wenselijk zijn, waarbij ik onder meer ook denk aan het 
aanpassen en uitbreiden van de woongelegenheid van de voogd ter huisvesting van 
mijn kinderen. 

@. ALGEMENE BEPALINGEN 
 Ik bepaal aanvullend: 
 a. Op de uitleg van dit testament en op de erfopvolging en afwikkeling van mijn 

nalatenschap is Nederlands recht van toepassing. 
 b. De beschikkingen ten aanzien van mijn Partner zijn uitsluitend van toepassing 

indien de samenwoning, het geregistreerd partnerschap of huwelijk van mij en 
mijn Partner door overlijden van één van ons beiden is geëindigd en er geen 
scheiding van tafel en bed is uitgesproken. Aan samenwonen wordt in dit 
verband gelijkgesteld een samenwoning welke is onderbroken ten gevolge van 
wilsonafhankelijke omstandigheden, zoals opname van (één van) de Partners 
in een verpleeginrichting. 

 c. Ik maak bekend dat mijn Partner en ik een samenlevingsovereenkomst hebben 
afgesloten. Deze samenlevingsovereenkomst is Keuze: vandaag vastgelegd 
bij de notaris die in het begin van deze akte is genoemd OF op @ verleden 
voor mr. @, notaris te @. 

SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen 
persoon en daarop een toelichting gegeven.  
De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 
en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon uitdrukkelijk in te 
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. 
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, 
notaris, ondertekend. 
De akte is verleden te Utrecht op de datum in het begin van deze akte vermeld. 
 


