Blêd  fan  

Testamint wetlike ferdieling (man) (KNB-model BTE01E - ferzje 01-11-2004 / fa-ferzje 15-03-2005)

Hjoed ✍ferskynde foar my, ✍, notaris fêstige yn ✍:
de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, en net-troud ✍en net troud west en registrearre as 
partner fan ✍.
De ferskynde persoan ferklearre as neikommend oer syn neilittenskip te beskikken.
A. Werropping
Ik werrop alle uterste wilsbeskikkings dy't troch my foar dit testamint makke binne.
NB: By dizze werropping wurde kodisilen ek werroppen.
(KARBLOK)
B. Gjin wiziging erfdielen
Ik wyk net ôf fan de wetlike erfopfolging of fan de wetlike regels fan plakferfolling.⇦
(KARBLOK)
B. Wiziging erfdielen
(KAR 1)
Ik beneam myn oarehelte ta erfgenamt foar it ien tûzenste (1/1000) part fan myn neilittenskip 
en myn bern meielkoar foar it njoggenhûndert njoggenennjoggentich tûzenste (999/1000) part. 
De regels fan plakferfolling fan it erfrjocht by ferstjer binne op dy beneaming foar safier 
nedich fan tapassing.⇦
(KAR 2: yn gefal fan styfbern)
Ik beneam myn oarehelte, myn bern en de bern fan myn oarehelte ta myn erfgenamten, elk 
foar in gelikens part fan myn neilittenskip. De regels fan plakferfolling fan it erfrjocht by 
ferstjerren binne dêrby fan soartgelikense tapassing, sawol oangeande myn ôfstammelings as 
oangeande de ôfstammelings fan myn oarehelte.⇦⇦
C. Wetlike ferdieling
Ik bepaal dat myn neilittenskip neffens de wet ferdield wurde sil, sadat al it goed dat ta myn 
neilittenskip heart troch myn oarehelte wûn wurdt wylst de foldwaning fan de skulden fan de 
neilittenskip foar har rekken komt.
Elk fan myn oare erfgenamten wint in jildfoardering foar de lêst fan myn oarehelte mei de 
grutte fan de wearde fan syn erfdiel.
D. Fêststelling jildfoarderings
De jildfoarderings fan myn ôfstammelings wurde fêststeld mei in notariële akte binnen ien jier 
nei myn ferstjerren. Yn ferbân mei dy fêststelling moat in boelbeskriuwing opmakke wurde 
dy't de wurdearring fan it goed en de skulden fan myn neilittenskip befettet. De wurdearring 
krijt syn beslach yn ûnderling oerlis. As yn ûnderling oerlis gjin oerienstimming berikt wurdt 
oer de wurdearring, dan wurdt dy dien troch in saakkundige, te beneamen troch de 
kantonrjochter fan de rjochtbank fan it arrondissemint dêr't ik myn lêste wenplak yn hie en, as 
dat wenplak bûten Nederlân leit, troch de kantonrjochter fan de rjochtbank fan it 
arrondissemint ✍.
E. Bysûndere bepalings
Foar dizze ferdieling jildt, yn ôfwiking fan itjinge dat fandatoangeande yn de wet bepaald is, it 
neikommende.
1. De jildfoarderings fan myn bern op myn oarehelte binne, neist de gefallen dy't yn de wet 
bepaald binne, ek opeaskber:
a. as myn oarehelte op 'e nij trout of in registrearre partnerskip oangiet,
(KARBLOK)
sûnder it meitsjen fan houliksbetingsten of partnerskipsbetingsten. Dy betingsten moatte 
ynhâlde de útsluting fan elke mienskip fan goed sûnder tafoeging fan hokker ferrekenbetingst 
dan ek dat liedt of liede kin ta ferrekkening fan fermogen dat troch har yn it houlik of 
partnerskip oanbrocht is;⇦
(KARBLOK)
of it moast wêze dat hja wissichheid stelt foar it foldwaan fan de foarderings;⇦
b. as myn oarehelte foar it foarsjen yn har libbensûnderhâld oanspraak makket op finansjele 
stipe fan oerheidswegen;
c. as myn oarehelte foar it foarsjen yn har libbensûnderhâld oanspraak makket op in 
foarsjenning fan oerheidswegen dêr't in fermogenstoets foar hantearre wurdt.
(KARBLOK)
2. De jildfoarderings fan myn bern wurde alle jierren ferhege mei de wetlike ferheging, te 
witten de wetlike rinte foarsafier't dy mear is as seis prosint (6%).⇦
(KARBLOK)
2. Yn ôfwiking fan itjinge dat yn de wet bepaald is, wurde de jildfoarderings fan myn bern alle 
jierren ferhege mei in inkeldfâldige rinte ✍ (fan ✍ prosint (✍%) / strikend mei de wetlike 
rinte fan de dei fan myn ferstjerren ôf oant dy fan foldwaning fan de skuld). Dy rinte is net 
earder opeaskber as wannear't de jildfoarderings opeaskber binne. ⇦
3. Myn oarehelte mei altyd oergean ta folsleine ôflossing of ôflossing foar in part en/of 
rintebetelling oan ien of mear fan myn bern.
4. Myn oarehelte hat it frij om mei in betelling de haadsomme of de rinte te ferminderjen. As 
hja datoangeande gjin útslútsel jout, wurdt mei de betelling de haadsomme fermindere.
(KARBLOK)
5. Ik hef de ferplichting op fan myn oarehelte ta oerdracht fan goed oan myn bern (ta it 
foldwaan oan harren foardering) bedoeld sa as yn de kêsten 4:19 en 4:20 Boargerlik Wetboek,
(KAR 1)
mar allinnich foar wat de ûnreplike saken oanbelanget dy't hja by de ferdieling wûn hat.⇦
(KAR 2)
mar allinnich foar wat it goed oanbelanget dat troch saakferfanging yn it plak kommen is fan 
it goed dat hja by de ferdieling wûn hat.⇦⇦
(KARBLOK)
5. Ik hef de ferplichting op ta oerdracht fan goed oan myn soan/dochter ✍ ta it foldwaan fan 
syn/har foardering bedoeld sa as yn de kêsten 4:19 en 4:20 Boargerlik Wetboek.⇦
(KARBLOK)
5. Ik ken oan myn ôfstammelings en de ôfstammelings fan myn oarehelte dy't yn de wetlike 
ferdieling behelle binne it rjocht ta om daliks nei myn ferstjerren ta it foldwaan fan harren 
foardering oerdracht fan goed fan myn oarehelte te foarderjen.⇦
F. Eksekuteur
Eksekuteursbeneaming
sjoch boustien BTEBS10E
G. Weromdraaien/berêdersbewâld
As myn oarehelte de wetlike ferdieling weromdraait, beskik ik as neikommend:
1. Ik stel in bewâld yn oer de erfdielen fan myn ôfstammelings en beneam myn oarehelte ta 
bewâldfierster. Dat bewâld wurdt ynsteld yn it belang fan alle oanbelangjenden om te 
kommen ta in goede berêding fan de neilittenskip. Myn oarehelte is dêrom befoege om de 
neilittenskip nei eigen ynsjoch te ferdielen. As yn ferbân mei dy ferdieling troch myn oarehelte oan ien of mear fan myn ôfstammelings in bedrach útkeard wurde moat, kinne myn 
ôfstammelings dat bedrach net earder opeaskje as by it ferstjerren, it fallisemint of de 
skuldsanearring fan myn oarehelte en ek yn de gefallen hjirfoar ûnder E.1. neamd.
2. It bewâld ferfalt nei de ferdieling fan myn neilittenskip en yn alle gefallen fiif jier nei myn 
ferstjerren.
(FARIABEL BLOK✍)
3. Ik legatearje oan myn oarehelte it fruchtgebrûk fan dat part fan myn neilittenskip dat net 
troch har as erfgenamt wûn wurdt. Myn oarehelte kin dat fruchtgebrûk as eksekuteur oan 
harsels ôfjaan. Oangeande dat fruchtgebrûk jilde de neikommende bepalings:
a. De fruchtbrûkster moat binnen fyftjin moannen nei myn ferstjerren in beskriuwing meitsje 
fan it goed dat oan it fruchtgebrûk ûnderwurpen is. Hja is ferplichte en jou alle jierren oan de 
haadrjochthawwer(s) in sekuere opjefte fan it goed dat net mear oanwêzich is, fan it goed dat 
dêrfoar yn it plak kommen is en fan de foardielen dy't it goed oplevere hat en dy't gjin fruchten 
binne.
b. Oan de fruchtbrûkster komme alle fruchten fan myn neilittenskip ta fan de dei fan myn 
ferstjerren ôf.
c. De fruchtbrûkster hoecht gjin wissichheid te stellen.
d. De fruchtbrûkster is befoege en ferfrjemdzje it goed dêr't it fruchtgebrûk op rêst sûnder 
meiwurking fan de haadrjochthawwer en fertar de opbringst.
e. De taksaasje- en boelkosten en de suksesjerjochten dy't troch myn ôfstammelings betelle 
wurde moatte, komme foar elk foar de lêst fan syn oandiel yn it fermogen dêr't it fruchtgebrûk 
op rêst. De fruchtbrûkster is holden om dy skulden út dat fermogen te foldwaan en befoege 
om mei dat doel goed dêr't it fruchtgebrûk op rêst te ferfrjemdzjen. De fruchtbrûkster kin dy 
skulden earst ek út har eigen fermogen foarsjitte en it foarsketten bedrach letter op in troch har 
winske stuit mei it fruchtgebrûkfermogen ferrekkenje.
Dêrby wurdt gjin rinte yn rekken brocht.
As it fruchtgebrûkfermogen ûnfoldwaande goed befettet om dy skulden te foldwaan en myn 
oarehelte by de hjirfoar ûnder 1. opnommen ferdieling goed yn eigendom wûn hat, is it 
bedrach dat troch har oan de erfgenamten útkeard wurde moat direkt opeaskber foar safier't 
dat nedich is om dy skulden te foldwaan.
Foar safier't in haadrjochthawwer oer it fruchtgebrûkfermogen of in part dêrfan belesting 
betelje moat, te witten:
- it suksesjerjocht dat heft wurdt oer de winning troch de haadrjochthawwer;
- oare belestings dy't oer de winning heft wurde, lykas de fermogensrendemintsheffing;
- belestings dy't de haadrjochthawwer foldwaan moat as de fruchtbrûkster oer giet ta 
ferfrjemding fan goed dat oan it fruchtgebrûk ûnderwurpen is,
moatte dy belestings út syn oandiel yn it fruchtgebrûkfermogen betelle wurde, of it moast 
wêze dat de fruchtbrûkster it bedrach fan de belesting oan de haadrjochthawwer rinteleas 
foarsjit oant de ein fan it fruchtgebrûk.
f. It fruchtgebrûk einiget as de fruchtbrûkster dêrfan ôfstân docht en fierdersoan yn de gefallen 
hjirfoar ûnder E.1. neamd.✍
H. Legitime
1. As in ôfstammeling yn ferbân mei it legaat fan it fruchtgebrûk in berop docht op syn 
legitym poarsje slút ik him en syn ôfstammelings út as erfgenamten yn myn neilittenskip en 
ken ik it part fan myn neilittenskip dat dêrtroch frijfalt ta oan myn oarehelte. Ik bepaal dat de 
foardering fan de legitimaris earst ynsteld wurde moat tsjin myn oarehelte en net earder 
opeaskber is as by har ferstjerren.
2. As in ôfstammeling yn oare gefallen in berop docht op syn legitym poarsje is de foardering 
fan de legitimaris foar safier't dy foardering ta de lêst komme soe fan myn oarehelte, net 
earder opeaskber as by har ferstjerren.
I. Utslutingsklausule
Ik bepaal dat al itjinge dat út myn neilittenskip wûn wurdt en itjinge dat troch saakferfanging 
dêrfoar yn it plak komt en ek de fruchten dêrfan net falle yn in mienskip fan goed of in 
mienskip fan registrearre partnerskip en net yn oanmerking nommen wurde meie by in 
ferrekkenbetingst.
J. Frijstelling ynbring
Ik stel myn ôfstammelings frij fan de ferplichting ta it ynbringen fan jeften yn myn 
neilittenskip, op hokker stuit oft dy ek dien binne, of it moast wêze dat by in jefte skriftlik 
oars bepaald is.
K. Skieding/Skieding fan tafel en bêd
As op it stuit fan myn ferstjerren skieding of skieding fan tafel en bêd útsprutsen is of in 
fersyk dêrta dien is, slút ik myn oarehelte út as erfgenamt yn myn neilittenskip en ferfalle alle 
beskikkings foar myn oarehelte.
(FARIABEL BLOK: yn gefal fan styfbern⇨)
Yn dat gefal ferfalt ✍boppedat ✍net de beneaming ta erfgenamt fan de ôfstammelings fan 
myn oarehelte.⇦
L. Rjochtskar
Ik bepaal dat op de fererving fan myn neilittenskip it Nederlânske rjocht fan tapassing is.
Slotbepalings
De ferskynde persoan is my, notaris, bekend.
Foar it passearjen fan de akte is troch my, notaris, oan de ferskynde persoan meidieling dien 
fan de saaklike ynhâld fan de akte en haw ik dêrop in taljochting jûn.
De ferskynde persoan ferklearre fan de ynhâld fan de akte kennis nommen te hawwen en mei 
beheind foarlêzen yn te stimmen.
Dizze akte is passearre yn ✍ op de dei dy't yn it haad fan de akte neamd is.
Fuortdaliks nei ✍beheinde ✍folsleine foarlêzing is de akte ûndertekene troch de ferskynde 
persoan en my, notaris.
