
 

 

TESTAMENT 
 
 
@. 
De verschenen persoon verklaart: 
Eventueel: 
1. GEDEELTELIJKE HERROEPING 
 Onder verdere instandhouding van mijn testament de dato @ verleden voor @, 

notaris te @, herroep ik het bepaalde in artikel @ (voogdbenoeming) en bepaal ik 
het navolgende: 

1/2. VOOGDIJ 
 Voor het geval ik tegelijk met of na de andere ouder van mijn kinderen overlijd, 

benoem ik tot voogd over mijn minderjarige kinderen: de heer@mevrouw @, 
geboren te @ op @. 
Eventueel: Indien de aangewezen voogd voor of tegelijk met mij is overleden of hij 
de voogdij niet wil of kan aanvaarden, benoem ik tot voogd: @, 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 
opvoeding en zo mogelijk de kinderen tezamen in zijn 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. 

Eventueel: 
2/3. 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: de heer@mevrouw @, geboren te @ op @. 
  Eventueel: Indien hij@zij voor of tegelijk met mij is overleden of deze taak om 

een andere reden niet kan of wil aanvaarden of voortzetten, benoem ik tot 
(opvolgend) bewindvoerder: @, geboren te @ op @, die ik tevens benoem tot 
opvolgend bewindvoerder.  

 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. 
  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. 

3/4. RECHTSKEUZE 
 Standaard optie:  
 Op de uitleg van dit testament en op de erfopvolging en afwikkeling van mijn 

nalatenschap is Nederlands recht van toepassing. 
 of 
 Op de uitleg van dit testament en op de erfopvolging en afwikkeling van mijn 

nalatenschap zal het recht van mijn laatste woonplaats van toepassing zijn (dus 
zolang ik in Nederland woon Nederlands recht). 

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. 


