Blêd  fan  

Testamint fruchtgebrûk (man) (KNB-model BTE02E - 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.
B. Wiziging erfdielen/beneamen erfgenamten
(KARBLOK⇨)
Ik beneam myn oarehelte ta erfgenamt foar it ien hûndertste (1/100) part fan myn neilittenskip 
en myn bern foar it njoggenennjoggentich hûndertste (99/100) part. De regels fan 
plakferfolling fan it erfrjocht by ferstjerren binne op dy beneaming fan soartgelikense 
tapassing.⇦
(KARBLOK⇨)
Ik slút myn oarehelte út as erfgenamt yn myn neilittenskip en beneam myn ôfstammelings ta 
myn iennige erfgenamten. De regels fan plakferfolling fan it erfrjocht by ferstjerren binne op 
dy beneaming fan soartgelikense tapassing.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
C. Karlegaat
Ik legatearje oan myn oarehelte al it apart ta myn neilittenskip hearrend goed dat hja graach 
hawwe wol. It legaat fan in goed ferfalt as myn oarehelte net binnen in jier nei myn ferstjerren 
skriftlik ferklearret dat hja dat legaat oanfurdiget.
Oangeande it legaat dat troch myn oarehelte oanfurdige wurdt, jilde de neikommende regels:
1. Myn oarehelte moat de wearde fan in oan har legatearre goed oan de erfgenamten nei rato 
fan elk syn erfdiel útkeare.
2. De wearde fan it goed wurdt fêststeld yn ûnderling oerlis tusken myn oarehelte en myn 
erfgenamten. As yn ûnderling oerlis gjin oerienstimming berikt wurdt oer de wearde wurdt dy 
fêststeld 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 yn it arrondissemint ✍.
3. De útkearing oan de erfgenamten moat
(KARBLOK⇨)
dien wurde by de ôfjefte fan it legaat⇦
(KARBLOK⇨)
dien wurde yn de hjirnei neamde gefallen dêr't it fruchtgebrûk yn einiget.
Oer it bedrach dat myn oarehelte betelje moat ✍hoecht troch har gjin rinte betelle te wurden 
✍moat troch har al rinte betelle wurde fan ✍ prosint (✍ %) it jier en dy rinte is tagelyk mei it 
bedrach dat útkeard wurde moat opeaskber.⇦⇦
D. Fruchtgebrûk
(KARBLOK⇨)
Ik legatearje oan myn oarehelte it fruchtgebrûk fan it goed fan myn neilittenskip dat troch har 
net as erfgenamt wûn wurdt.⇦
(KARBLOK⇨)
Ik legatearje oan myn oarehelte it fruchtgebrûk fan dat diel fan myn neilittenskip dat troch har 
net op grûn fan it legaat dat hjirfoar neamd is yn eigendom wûn wurdt.⇦
Foar dat fruchtgebrûk jilde de neikommende regels:
1. It fruchtgebrûk wurdt achte yngien te wêzen op de dei fan myn ferstjerren en einiget:
- by it ferstjerren fan de fruchtbrûkster;
- by har fallisemint of wannear't de skuldsanearringsregeling op har fan tapassing ferklearre 
wurdt;
- by har op 'e nij trouwen of it oangean fan in registrearre partnerskip,
(FARIABEL BLOK⇨)
of it moast wêze dat hja houliksbetingsten of partnerskipsbetingsten makket. 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.⇦
2. It fruchtgebrûk moat binnen fyftjin moannen nei myn ferstjerren fêstige wurde.
(KARBLOK: gjin karlegaat⇨)
3. De skulden fan de neilittenskip, wêrûnder begrepen de taksaasje- en boelkosten en de 
suksesjerjochten dy't troch myn erfgenamten betelle wurde moatte, komme foar de lêst fan 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. ⇦
(KARBLOK: al karlegaat⇨)
3. De skulden fan de neilittenskip, wêrûnder begrepen de taksaasje- en boelkosten en de 
suksesjerjochten dy't troch myn erfgenamten betelle wurde moatte, komme neffens 
evenredigens foar de lêst fan it fermogen dêr't it fruchtgebrûk op rêst en foar de lêst fan de 
útkearings dy't myn oarehelte út krêft fan de legaten dy't oan har tamakke binne oan myn 
erfgenamten foldwaan moat. De fruchtbrûkster is holden om dy skulden út dat 
fruchtgebrûkfermogen en de bedraggen dy't troch har útkeard wurde moatte te foldwaan. Hja 
is befoege om goed mei dat doel 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. De bedraggen dy't troch har oan myn bern útkeard wurde 
moatte, wurde fermindere mei itjinge dat myn oarehelte dêrút oan skulden betelle hat.⇦
(KARBLOK: BELESTINGS gjin karlegaat⇨)
Foar safier't in haadrjochthawwer oer it fruchtgebrûkfermogen of in part dêrfan belestings 
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 it 
ferfrjemdzjen 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.⇦
(KARBLOK: BELESTINGS al karlegaat⇨)
Foar safier't in haadrjochthawwer oer it fruchtgebrûkfermogen of in part dêrfan belestings 
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 it 
ferfrjemdzjen 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.
De belesting dy't in erfgenamt foldwaan moat oer it bedrach dat myn oarehelte yn ferbân mei 
in legaat dat oan har tamakke is oan him útkeare moat, wurdt op syn fersyk troch myn 
oarehelte út it bedrach dat útkeard wurde moat direkt oan him foldien.⇦
4. De fruchtbrûkster moat binnen fyftjin moannen nei myn ferstjerren mei in notariële akte in 
beskriuwing meitsje fan it goed dat oan it fruchtgebrûk ûnderwurpen is. De fruchtbrûkster 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.
5. De fruchtbrûkster is ferplichte om it goed dat oan it fruchtgebrûk ûnderwurpen is op har 
kosten by in deeglike fersekeringsmaatskippij te fersekerjen en fersekere te hâlden tsjin de 
gefaren dêr't sok goed neffens wenst tsjin fersekere wurdt. In útkearing om skea moat brûkt 
wurde ta it ophelpen fan it goed as in goed behear soks ferget.
6. By it begjin en de ein fan it fruchtgebrûk sil der gjin ferrekkening of weromjefte fan 
fruchten wêze.
7. De fruchtbrûkster hoecht gjin wissichheid te stellen.
8. De fruchtbrûkster is frij yn de belizzing en werbelizzing fan it goed dêr't it fruchtgebrûk op 
rêst, sa bedoeld dat it fruchtgebrûk op it nijwûne goed fêstige wurde moat.
9. Oangeande de oandielen en de obligaasjes dy't ta it fruchtgebrûkfermogen hearre, jilde de 
neikommende bepalings:
- It gearkomste- en of stimrjocht komt ta oan de fruchtbrûkster.
- Dividinten dy't foar de lêst fan de jierwinst of in foar útkearing ornearre reserve útkeard 
wurde, binne fruchten.
- Gjin fruchten binne: claims by de útjefte fan nije oandielen, stockdividint, bonusoandielen 
útjûn foar de lêst fan de agioreserve en soartgelikense kapitaalsútkearings, warrants, 
opsjerjochten en preemjes útlotte op preemje-obligaasjes.
- Itjinge dat hjirfoar bepaald is, is foar safier mooglik fan tapassing op rjochten dy't mei 
oandielen of obligaasjes gelyk steld wurde kinne, wêrûnder benammen begrepen sertifikaten 
fan oandielen.
(FARIABEL BLOK⇨)
10. Ferfrjemding en fertarfoech
Sjoch BTEBS11E⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
11. Fruchtgebrûkbewâld
Sjoch BTEBS12E⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
12. Eksekuteursbeneaming fan oarehelte
Sjoch BTEBS10E⇦
E. 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.
F. 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.
G. 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.
H. 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, 
(KARBLOK: oerehelte mei-erfgenamt⇨)
slút ik myn oarehelte út as erfgenamt yn myn neilittenskip en ferfalle alle beskikkings foar 
myn oarehelte.⇦
(KARBLOK: oarehelte gjin mei-erfgenamt⇨)
ferfalle alle beskikkings foar myn oarehelte.⇦
I. 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.



