Blêd  fan  

Fruchtgebrûkbewâld, te kombinearjen mei model BTE02E (KNB-model BTEBS12F - 
ferzje 10-02-2005 / FA-ferzje 03-04-2006)

Ik stel oangeande it fruchtgebrûk dat ik oan myn oarehelte legatearre haw en ek it goed dêr’t 
dit fruchtgebrûk op rêst in bewâld yn bedoeld sa as yn kêst 4:153 fan it Boargerlik Wetboek 
en beneam ta bewâldfierder:
✍.
Oangeande dat bewâld bepaal ik it neikommende:
1. Doer en strekking fan it bewâld
It bewâld giet yn op it stuit fan myn ferstjerren en einiget by de ein fan it fruchtgebrûk en ek as 
de fruchtbrûkster en de haadrjochthawwers meielkoar beslute om it bewâld te beëinigjen. It 
bewâld is ynsteld yn it belang fan sawol de fruchtbrûkster as fan de haadrjochthawwers.
2. Omfang fan it bewâld
It bewâld rêst op it fruchtgebrûk, op it goed dêr’t it fruchtgebrûk op fêstige is of wurde sil, op 
itjinge dat troch saakferfanging foar dat goed yn it plak komt en op de opbringst fan dat goed.
3. Boelbeskriuwing  
De bewâldfierder is ferplichte om binnen in jier nei myn ferstjerren mei in notariële akte in 
boelbeskriuwing op te meitsjen fan it goed dêr’t it fruchtgebrûk op fêstige is of wurde sil. As 
dêr registergoed ta heart, is de bewâldfierder ferplichte en lit it bewâld en syn beneaming yn 
de iepenbiere registers ynskriuwe.
4. Behear en beskikking 
Under it bewâld komt it behear oer it fermogen dat ûnder it bewâld steld is allinnich ta oan de 
bewâldfierder en net oan de fruchtbrûkster of haadrjochthawwers. De bewâldfierder kin 
sûnder tastimming fan de haadrjochthawwers of meiwurking fan de fruchtbrûkster oergean ta 
ferfrjemdzjen fan it goed dêr’t it fruchtgebrûk op rêst. Hy is holden de opbringst op namme 
fan de haadrjochthawwers te belizzen mei oantekening fan it fruchtgebrûk.
5. Beswierring rjocht fan fruchtgebrûk 
Net de fruchtbrûkster, mar allinnich de bewâldfierder is befoege en beswierje it rjocht fan 
fruchtgebrûk bedoeld sa as yn kêst 3:223 fan it Boargerlik Wetboek. Beswierring kin allinnich 
syn beslach krije yn it belang fan de fruchtbrûkster.
6. Fertsjintwurdiging
De bewâldfierder fertsjintwurdiget by it útoefenjen fan syn taak de fruchtbrûkster en de 
haadrjochthawwers rjochtlik en bûten it rjocht.
7. Belizzings
De bewâldfierder draacht soarch foar in doelmjittige belizzing fan it fruchtgebrûkfermogen.
(FARIABEL BLOK⇨)
Ik draach de bewâldfierder op om it fermogen sa te belizzen dat foar op syn minsten tachtich 
prosint (80%) belein wurdt yn fêst-rintsjende wearden, lykas obligaasjes, spar- of bankbrieven 
en deposito's en op 'en heechsten foar tweintich prosint (20%) yn net fêst-rintsjende wearden 
lykas oandielen.⇦ 
Mei behâld fan itjinge dat bepaald is yn kêst 4:163 fan it Boargerlik Wetboek is de 
bewâldfierder net oanspraaklik foar fermindering fan de wearde fan it fruchtgebrûkfermogen.
8. Wissichheidsstelling
De bewâldfierder is krektlyk as de fruchtbrûkster frijsteld fan de ferplichting ta it stellen fan 
wissigens.
9. Besteging fruchtgebrûkfermogen
De ynkomsten út it fruchtgebrûkfermogen en it goed dêr’t it fruchtgebrûk op rêst tsjinje ta 
ûnderhâld fan de fruchtbrûkster. De bewâldfierder stelt sels fêst hokker part fan de ynkomsten 
of fan it fermogen, as de ynkomsten dêr ûntarikkend foar binne, ta fersoarging fan de 
fruchtbrûkster oan har ta beskikking steld wurde.
10. Rekkening en ferantwurding
De bewâldfierder is ferplichte en lis alle jierren neffens kêst 4:161 fan it Boargerlik Wetboek 
rekkening en ferantwurding ôf oan de fruchtbrûkster en de haadrjochthawwers meielkoar. As 
de fruchtbrûkster en de haadrjochthawwers net allegearre by steat binne en wurkje oan de de 
rekkening en ferantwurding mei, wurdt de rekkening en ferantwurding ôflein 
(KARBLOK ⇨)
oan dejingen dy’t dêr wol ta by steat binne of oan de kantonrjochter fan it wenplak fan de 
fruchtbrûkster.⇦
(KARBLOK ⇨)
oan dejingen dy’t dêr wol ta by steat binne of oan ✍.⇦
 11. Lean fan de bewâldfierder
Oan de bewâldfierder komt in jierlikse beleanning ta dy't oerienkomt mei fiif prosint (5%) fan 
de netto-opbringst fan it fruchtgebrûkfermogen. Op grûn fan [yn de tekst stiet de, mar kin dat 
wol?] bysûndere omstannichheden kin op fersyk fan de bewâldfierder, fan de fruchtbrûkster, 
of fan ien fan de haadrjochthawwers foar fêststelde of ûnbeskate tiid de beleanning dy't niis 
neamd is oars regele wurde. Dat fersyk moat oan de kantonrjochter fan it wenplak fan de 
fruchtbrûkster rjochte wurde dy't beslisse sil yn heechste ressort.
12. Defungearjen bewâldfierder; opfolgjend bewâldfierder
De bewâldfierder defungearret yn de neikommende gefallen:
a. by de ein fan syn bewâld;
b. troch syn dea, fallytferklearring, ûnderkuratelestelling, de ûnderbewâldstelling fan syn goed 
bedoeld sa as yn titel 19 Boek 1 fan it Boargerlik Wetboek, en ek as oangeande him de 
skuldsanearringsregeling natuerlike persoanen fan tapassing ferklearre is;
c. wannear't er syn wil foar de doer fan in oaniensletten perioade fan in fearnsjier net mear 
ferklearje kin;
d. troch ûntslach troch de kantonrjochter;
e. as de fruchtbrûkster en de haadrjochthawwers meielkoar it bewâld beëinigje.
(KARBLOK ⇨)
As by it defungearjen fan de bewâldfierder it bewâld yn stân bliuwt, beneam ik ta opfolgjend 
bewâldfierder ✍.⇦
(KARBLOK ⇨)
As by it defungearjen fan de bewâldfierder it bewâld yn stân bliuwt, wiist de kantonrjochter 
yn ✍ in opfolgjend bewâldfierder oan. ⇦
 
TAFOEGE BLOK

13. Oan te hechtsjen stikken
Oan dizze akte sille de neikommende stikken hechte wurde:
- opjefte ynljochtings Centraal Testamentenregister yn Den Haag;
- ✍(tal) troch ✍(persoanen) niisneamd tekene boelfolmachten;
- kopy akte fan ferstjerren.

(13. Aan te hechten bescheiden
Aan deze akte zullen de volgende bescheiden worden gehecht:
- opgaaf inlichtingen Centraal Testamentenregister te Den Haag;
- ✍(aantal) door ✍(personen) voornoemd getekende boeldelvolmachten;
- kopy akte van overlijden.)

