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FII IWFJ .TTKSE VOOR WA ARnFN
Uitsluiting van elke gemeenschap, verrekening van inkomsten, beperkte venekening bü

scheiding, volledige verrekening bij overlijden.

Heden, ¡, verschenen voor mlj, *, notaris te *:
*
De verschenen personen verklaarden de vermogensrechtelijke gevolgen van hun
voorgenomen huwelijk te regelen door de volgende:

HIIWF.T,T IK S E VOOR 1ü/ A A R DF-N
I'litshriting
Artikel I

De echtgenoten sluiten elke gemeenschap van goederen uit.
Rewijsnvereenkomsf en

Artikel ?
1. De roerende zaken en rechten aan toonder die behoren tot het beroeps- of

bedrijfsvermogen van een echtgenoot worden geacht eigendom te zijn van die
echtgenoot, behoudens tegenbewijs.

2. Kleding en lijßieraden worden tot op tegenbewijs geacht eigendom te zijn van de
echtgenoot die deze goederen gebruikt of tot wiens gebruik zij bestemd zijn.

Geqchil met hetrekking tot grefleren
Artikel 3

Tussen de echtgenoten kan een geschil bestaan met betrekking tot de waag aan wie van
hen roerende zaken ofrechten aan toonder toebehoren, die niet onder de werking van
een bewijsovereenkomst vallen. lndien geen van hen zijn rechten op die goederen kan
bewijzen, worden deze geacht aan ieder van de echtgenoten voor de helft toe te behoren.
Vergoerlingsrer-hten
Arfikel4
Een echtgenoot heeft een vergoedingsrechtjegens de andere echtgenoot indien een
bedrag of waarde ten behoeve van die andere echtgenoot aan zijn vermogen is
onttrokken. De vergoeding is gelijk aan het bedrag of de waarde ten tijde van de
onttrekking en is dir*ct c"Deisbaar, tenz.ij r :delijkheid en billijktreid zich tegen die
opeisbaarheid verze ier:.
Restuur
Artikel 5

Ieder van de echtgenoten heeft het bestuur over zijn goederen. Indien een echtgenoot het
bestuur over zijn goederen aan de andere echtgenoot overlaat, zijn tussen hen de
wettelijke bepalingen van opdracht van overeenkomstige toepassing. Daarbij worden de
bijzondere verhouding tussen echtgenoten en de aard van de goederen in acht genomen.
Tnkomen
Artikel6
*(EERSTE KEUZE BLOK "inkomen" *)
l. lnkomen in deze huwelijkse voorwaarden is het gezamenlijk bedrag per jaar van:

a. winst uit onderneming in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001, hiema te
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noemen: de Wet, zoals aangegeven in lid 3, met dien verstande dat hieronder
niet worden begrepen:
- de voordelen die genoten worden uit hoofde van een schuldvordering als

bedoeld in artikel 3.3 lid 1 sub b van de Wet;
- winst die is behaald met het geheel ofgedeeltelijk staken van een

onderneming;
b. loon in de zin van de Wet, waaronder tevens dient te worden begrepen:

- hetgeen ter vervanging van gedurende het huwelijk gederfcl of te derven
loon wordt genoten;

- pensioenuitkeringen;
c. het resultaat uit een werkzaamheid als bedoeld in artikel 3.94 van de Wet, met

dien verstande dat het resultaat behaald bij het staken van een werkzaamheid en
het resultaat van werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3.91 en 3.92 van
de Wet daaronder niet zijn begrepen;

d. periodieke uitkeringen en verstrekkingen alsmede termijnen van lijfrenten, voor
zover deze als vervanging van - of aanvulling op - inkomsten kunnen worden
beschouwd.

Dit gezamenlijk bedrag wordt verminderd met de daa¡over verschuldigde belasting
en met de premieheffing volksverzekeringen en met de kosten die redelijkerwijs
gemaalf moeten worden voor de verwerving van het inkomen. De in mindering te
brengen belasting wordt berekend naar het gemiddelde tariefdat over het gehele
belastba¡e inkomen uit werk en woning is verschuldigd.
Premies en koopsommen voor een oudedagsvoorziening en pensioenpremies komen
slechts in mindering op het inkomen indien en voor zovet de echtgenoten zijn
overeengekgmen deze voorzieningen en pensioen¡echten te verrekenen dan wel te
verevenen.

2. Indien één van de echtgenoten met zijn werk- of opdrachtgever overeenftomt
minder inkomsten te genieten dan gebruikelijk dan wel inkomsten op een
ongebruikelijk tijdstip te genieten, worden voor de berekening van het inkomen de
gebruikelijke inkomsten dan wel het gebruikelijke tijdstip in aanmerking genomen.

3. Indien een echtgenoot inkomen heeft in de vorm van winst uit onderneming of
resultaat uit een werkzaamheid als in lid 1 bedoeld, dienen de echtgenoten tevens,
naar nonnen die in het maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd,
vast te stellen welk gedeelte van de winst of van het resultaat voor onttrekking in
aanmerking komt en aldus inkomen is als in lid I bedoeld.
Voor zover een echtgenoot in overwegende mate bij machte is t': bepaìen c'l.art 'ii:
winst van een door een rechtspersoon uitgeoefende ondernen:t.irg h,;::r ;:¿sìri-itieal-
of middellijk ten goede komt, wordt die ondememing voor de íuepassirrg van de
vorige zin aangemerkf als een door die echtgenoot uitgeoefende onderneming.
Onder winst uit onderneming wordt dan verstaan: de in de ondememing behaalde
winst, verminderd met de daarover door de rechtspersoon verschuldigde
belastingen. Bij het voorgaande wordt de mate waarin de echtgenoot tot de
rechtspersoon is gerechtigd in aanmerking genomen.

4. Onder inkomen worden tevens begrepen de werkelijke inkomsten uit vermogen
zoals rente, huur-en pachtopbrengsten en voordelen uit effecten.Deze inkomsten
worden verminderd met:
a. de redelijkenvijs daaraan toe te rekenen kosten;
b. de belasting over de rendementsgrondslag, voor zover deze is toe te rekenen
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aan de vermogensbestanddelen die de voordelen hebben opgeleverd,
verminderd met de op die vermogensbestanddelen behekking hebbende
schulden.

Voordelen die worden uitgekeerd op aandelen die behoren tot een aanmerkelijk
belang worden alleen tot de inkomsten uit vermogen gerekend indien met de winst
van de rechtspersoon waarin de aandelen worden gehouden niet bij het hiervoor
onder 3. bepaalde rekening is gehouden.

* (VARIABEL KEUZEBLOK +)

Op het inkomen wordt in mindering gebracht hetgeen een echtgenoot moet
bijdragen aan het levensonderhoud van een gewezen echtgenoot ofgeregistreerde
partner, voor zover met deze uitkering voor de heffing van inkomstenbelasting
rekening wordt gehouden.

. ***.F

* (VARIABEL KEUZEBLOK *)
Op het inkomen wordt in mindering gebracht hetgeen een echtgenoot aan kosten
van levensonderhoud moet uitkeren aan kinderen die niet tot het gezin behoren.

*,r.+*,/r<+ (EINDE EERSTE KEUZE BLOK INKOMEN)
*(TWEEDE KEUZE BLOK "inkomen" *)

Onder inkomen in deze huwelijkse voorwaarden wordt verstaan het besteedbaar
inkomen na betaling van belastingen, premies sociale verzekeringen en de kosten die
redelijkerwijs gernaakt moeten worden voor de verwerving van het inkomen.
Ingeval een echtgenoot inkomen heeft in de vorm van winst uit onderneming of resultaat
uit een werkzaarnheid, dienen de echtgenoten, naar nonnen die in het maatschappelijk
verkeer als redelijk worden beschouwd, vast te stellen welk gedeelte van de winst of van
het resultaat voor ontfrekking in aanmerking komt en aldus inkomen is als hiervoor
bedoeld.
Voor zover een echtgenoot in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winst
van een door een rechtspersoon uitgeoefende onderneming hem rechtstreeks of
middellijk ten goede komt, wordt die ondememing voor de toepassing van de vorige zin
aangemerkt als een door die çchtgenoot uitgeoefende ondememing. Onder winst uit
ondememing wordt dan verstaan: de in de onderneming behaalde winst, verminderd met
de daarover door de rechtspersoon verschuldigde belastingen. Bij het voorgaande wordt
de mate waarin de echtgenoot tot de rechtspersoon is gerechtigd in aanmerking
genomen.

* (VARIABEL KEUZEBLOK *)
Op het inkomen wordt in minderin'.¡ getl acl:i hel,gaen e' r echtgenoot moet bijdragen
aan het levensonderhoud van een É .ì.'.r'e;e;r ec;iig'-.r':oot oigeregistreerde partner, voor
zover met deze uitkering voor de heläng vm inkomstenbelasting rekening wordt
gehouden.
. ***ti

* (VARIABEL I<EUZEBLOK * )
Op het inkomen wordt in mindering gebracht hetgeen een echtgenoot aan kosten van
levensonderhoud moet uitkeren aan kinderen die niet tot het gezin behoren.
*+++/** (EINDE TWEEDE I<EUZE BLOK INKOMEN)
Kosten v^n rle hr¡ishorrrling
Atikel 7

1 De kosten van de gemeenschappelijke huishouding worden door de echtgenoten
gedragen naar evenredigheid van ieders inkomen. Zljnde inkomens onvoldoende,
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dan worden de kosten gedragen naar eveffedigheid van ieders verrnogen. Een en
ander geldt niet voor zoveÍ bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.

+(VARIABEL BLOK *)
Tot het inkomen behoren niet de werkelijke inkomsten uit vermogen.

. tt*¡*.F

2. Onder de kosten van de huishouding zijn begrepen de kosten van verzorging en
opvoeding van de tot het gezin behorende kinderen, de premies voor de
gebruikelijke verzekeringen, de kosten van vakanties, de huurprijs van de echtelijke
woning en ¡ente van geldleningen die verband houden met de aanschafvan de
echtelijke woning en de vakantiewoning.

*(VARIABEL BLOK 'ß)

Tevens behoren daartoe de kosten van aanschafvan de inboedel *(en van de voor
het gezin bestemde auto's) *(en vaartuigen).

. ***
ala

*(VARIABEL BLOK *)
Indien aan die kosten, waaronder begrepen de kosten van een geldlening die in
verband met de aanschaf zijn a¡ìngegaan, door beide echtgenoten is bijgedragen,
komt de eigendom daarvan aan ieder van hen voor de helft toe.

. ***rla

3. hdien de echtgenoten in onderling overleg niet samenwonen, worden de
gezamenlijke kosten van de afzonderlijke huishoudens, waaronder begrepen de
kosten die verband houden met de huisvesting van de echtgenoten, gedragen op de
wijze als in lid I is bepaald.

4. De echtgenoot die in een kalenderjaar meer heeft bijgedragen in de kosten van de
huishouding dan hij op grond van het bepaalde in dit afikel zou moeten dragen, kan
dit meerdere van de andere echtgenoot terugvorderen, mits hij die vordering instelt

*(KEUZE 1+)

binnen een jaar na afloop van het desbetreffende kalende{aar.
*1*
*(KEUZE 2*)

binnen zes maanden na de ontbinding van het huwelijk o{, in geval van scheiding
van tafel en bed, binnen zes maanden na de totstandkoming daarvan.

*2*
5. Indien de vordering overeenkomstig lid 4 is ingesteld, moet deze direct worden

voldaan, tenzii redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten.
Overl ijrler irrk'.cxeranke,rfu¡nn
Artikel R

Premies en koopsommen van een levensverzekering (een ongevallenverzekering
daa¡onder begrepen) en al hetgeen in verband hiermee is verschuldigd, behoren niet tot
de kosten van de huishouding en worden uitsluitend gedragen door de echtgenoot die
deze krachtens de pqlis is verschuldigd.
Deze premies en koopsoûtmen zijn en blijven, ook bij verrekening van bespaarde
inkomsten als bedoeld in artikel 9, uitsluitend voor rekening van de premieplichtige.
Bij een verrekening van betaalde premies en koopsommen wordt degene die recht heeft
op verrekening volledig schadeloos gesteld.
Verrekening van inkomsfen
Arfikel o

l. De echtgenoten zijn verplicht om jaarlijks te verrekenen hetgeen van hun inkomen
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resteert, nadat daarop de bijdrage in de kosten van de huishouding in mindering is
gebracht. Bij deze verrekening komt ieder de helft van het gezamenlijk bespaarde
bedrag toe.

*(VARIABEL BLOK *)
Tot het inkomen behoren niet de werkelijke inkomsten uit vermogen.
. *t*.1.

2. De verrekening vindt plaats doordat de echtgenoot, wiens resterende inkomen
groter is dan dat van de andere echtgenoot, de helft van het verschil tussen beide
resterende inkomens aan.de andere echtgenoot uitkeert.

3. De uitkering geschiedt in geld en vindt, tenzij bijzondere omstandigheden zich
daartegen verzetten, plaats binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar.

4. De verplichting tot verrekening heefr alleen betrekking op het nominale bedrag van
de bespaarde inkomens. Indien met de besparingen goederen worden verkregen,
wordt de waarde daarvan niet in de verrekening betrokken.

5. Er bestaat geen verplichting tot verrekening van inkomsten:
a. gedurende de periode dat de echtgenoten niet samenwonen, tenzij dit berust op

een uitdrukkelijke onderlinge afspraak of het gevolg is van overmacht;
b. na de faillietverklaring van, het verlenen van surseance van betaling aan of

toepassing van de schuldsaneringsregeling op een echtgenoot. Na beëindiging
van het faillissement, de surseance van betaling of de toepassing van de

schuldsaneringsregeling wordt de verrekening hervat zodra het verrnogen van
de echtgenoot positief is;

c. voor zover bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.
6. Wanneer een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed wordt

ingediend eindigt de verplichting tot verrekening en komen alle daarmee
samenhangende vorderingen te vervallen. Tussen de echtgenotenzal in dat geval
nadat de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed is tot stand gekomen,

worden afgerekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

7. lVanneer het huwelijk wordt ontbonden door overlijden en op dat tijdstip geen

vetzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed aanhangig is, komen alle
vorderingen die samenhangen met de verrekening zoals die plaats moet vinden op
grond van de leden I tot en met 4 te vervallen enzal tussen de langstlevende
echtgenoot en de erfgenamen van de overleden echtgenoot worden afgerekend
overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

Refrerkte verrekening hij echtscheirling en scheirling van tafel en he¡l

ArL'l 'l I O
1. Lij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of bij scheiding van tafel en bed

zal tussen de echtgenoten worden afgerekend zoals in de hiema volgende leden is
bepaald.

2. De echtgenoten zijn verylicht om de vermeerdering van beider verrnogens die heeft
plaatsgevonden tijdens het huwelijk (of tot het tijdstip van scheiding van tafel en

bed) te delen. De vermeerdering of vermindering van het vermogen van een
echtgenoot wordt vastgesteld door van de waarde van het eindvermogen de waarde
van het stamvermogen afte trekken.

3. a. Het eindvermogen bestaat uit de goederen en schulden die een echtgenoot heeft
op het tijdstip dat het verzoekschrift tot echtscheiding ofscheiding van tafel en

bed is ingediend met uitzondering van de kleding en sieraden als bedoeld in
artikel 2 en de goederen en schulden die ook indien tussen de echtgenoten de
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wettelijke gemeenschap van goederen had bestaan, bij de verdeling daarvan
niet in aanmerking zouden worden genomen. Ieder van de echtgenoten kan tot
beschrijving van zijn verrnogen overgaan en vorderen dat het vernogen van de
andere echtgenoot wordt beschreven. Aan een dergelijke vordering zal door de
andere echtgenoot zo spoedig mogelijk gevolg moeten worden gegeven. Indien
een echtgenoot met de beschrijving in gebreke blijft kan de beschrijving door
de andere echtgenoot plaatsvinden, mits de echtgenoot wiens veûnogen
beschreven wordt daartoe behoorlijk is opgeroepen.

b. De goederen worden gewaardeerd naar het tijdstip genoemd in lid 3. De
waardering vindt plaats door de echtgenoten in onderling overleg en bij
gebreke daarvan op de wijze bepaald in artikel679 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.

c. De schulden worden gewaardeerd naa¡ de waarde in het economisch verkeer.
4. Het stamverrnogen wordt gevormd door:

a. de goederen die een echtgenoot bij het begin van het huwelijk bezat,
verminderd met de toen bestaande schulden, en

b. de goederen die een echtgenoot tijdens het huwelijk door erfopvolging, making
of gift heeft verl¡eger¡ verminderd met de op die verkrijging drukkende
schulden en lasten. krdien het stamvermogen negatief zou uitkomen, wordt het
voor de toepassing van dit verrekenbeding op nihil gesteld. Van het
stamvermogen zijn uitgezonderd de kleding en sieraden als bedoeld in artikel 2
en de goederen en schulden die ook indien tussen de echtgenoten de wettelijke
gemeenschap van goederen had bestaan, bij de verdeling daarvan niet in
aanmerking zouden worden genomen.

5. De aanvangswaarde van de tot het stamvermogen behorende goederen wordt als
volgt bewezen:
a. wat de aangebrachte goederen betreft, door de staat van aanbrengsten of met

andere middelen;
b. wat alle andere goederen betreft, met alle middelen.
Schulden en lasten die in mindering op het stamvermogen komen kunnen door de
echtgenoot tot wiens vermogen zij niet behoren met alle middelen worden bewezen.

6. In afivijking van het voorgaande worden goederen die onveranderd zowel tot het
stamvermogen als tot het eindvermogen behoren bij het eindvermogen voor
dezelfde waarde in aanmêrking genomen als bij het sta¡nvermogen.

*(KEUZE BLOK +)

Wanneer goederen die dcrl u.itmaken i,an het :¿rmvermogen tijdens de werking van
dit beding worden vervre::r':ll, ';;iroirtt C,l l,:g.¡¡,p¡sstatie in de plaats van dat goed tot
het stamvermogen gerekend. I)e echtgenoot die stelt dat een ontvangen
tegenprestatie tot het stamvermogen moet worden gerekend, moet het bewijs
daarvan leveren.

.**at

*(KEUZE BLOK *)
'Vy'anneer goederen tijdens de werking van dit beding worden verkregen tegen een
prestatie die geheel uit het stamvermogen afkomstig is, worden die goederen in hun
geheel in de plaats van die prestatie tot het stamvermogen gerekend. Vy'orden
goederen verkregen tegen een prestatie die slechts voor een deel uit het
stamvermogen afl<omstig dan worden die goederen voor een deel, overeenkomend
met het deel van de prestatie die uit het stamvermogen afl<omstig is in verhouding
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tot de gehele prestatie, in plaats van die prestatie tot het stamvermogen gerekend.
De echtgenoot die stelt dat een prestatie als in dit artikel bedoeld uit zijn
stamvermogen afkomstig is moet het bewijs daarvan leveren.

.**.r
7. Er vindt geen verrekening op grond van dit a¡tikel plaats wanneer op het tijdstip

waarop het verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend een
echtgenoot in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert of in staat
van faillissement verkeerd heeft waarbij het faillissement niet in een akkoord is
geëindigd dan wel bij toepassing van de schuldsaneringsregeling op een echtgenoot.

Deling
Artikel I I
De deling van de vermogensvermeerdering geschiedt doordat een der echtgenoten
zoveel aan de andere echtgenoot uitkeert dat beider vermogen met een gelijk bedrag is
vermeerderd.
In geen geval is een echtgenoot gehouden tot uitkering van meer dan de helft van de
door hem behaalde vermogensvermeerdering.
De uitkering waartoe de ene echtgenoot jegens de andere op grond van deze deling
gehouden is geschiedt in geld. De vordering is direct nadat de omvang van de vordering
is vastgesteld opeisbaar tenzij partijen een andere regeling overeenkomen of daartoe
krachtens de eisen van redelijkheid en billijktreid gehouden zijn.
Verrekening hij onthinding van hef hrrwelijk door..nverlijden
Artikel 1,
1. lndien het huwelijk wordt ontbonden door overlijden en niet overeenkomstig het

bepaalde in de artikelen 10 en l l krachtens scheiding van tafel en bed is of rnoet
worden afgerekend, zal tussen de langstlevende echtgenoot en de
rechtverlcijgenden van de overleden echtgenoot worden afgerekend alsof de
echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd.

2. Binnen acht maanden na de ontbinding van het huwelijk wordt het vermogen van
ieder van de echtgenoten beschreven.

3. Onder het vermogen van een echtgenoot wordt verstaan het saldo van zijn
bezittingen en schulden. Indien de langstlevende echtgenoot een verzekering heeft
afgesloten op het leven van de overleden echtgenoot en in verband met diens
overlijden door hem een uitkering wordt verkregen waarover successierecht
verschuldigd kan zijn, wordt het vermogen van de langstlevende echtgenoot
vermeerderd met de premies en koopsommen die tijdens het huwelijk door hem in
verband met deze verzekering zijn betaald of te zijnen laste zijn ¡'...eliomen,
vermeerderd met een schadeloosstelling als bedoeld in artikel 8.

4. De beschrijving van de vermogens van de echtgenoten en de wa¿rdering van de
daafoe behorende bezittingen en schulden geschiedt per de datum van de
ontbinding van het huwelijk. De waardering van de goederen en schulden vindt
plaats in onderling overleg en bij gebreke daarvan door een of meer deskundigen, te
benoemen door de kantonrechter genoemd in artikel 679 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering,

5. De verrekening vindt plaats doordat de ene partij aan de andere partij een zodanig
bedrag uitkeert dat na de uitkering ieders vermogen gelijk is aan de helft van de
gezamenlijke vermogens van de echtgenoten.

6. De uitkering vindt plaats in geld binnen een jaar na de ontbinding van het huwelijk,
tenzij partijen anders overeenkomen of de eisen van redelijkheid en billijldreid
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anders meebrengen.
7. Er vindt geen venekening op grond van dit artikel plaats indien op het tijdstip van

de ontbinding vari het huwelijk op een echtgenoot de schuldsanering van toepassing
is verklaard of een echtgenoot in staat van faillissement of surseance va¡ betaling
verkeert.
lndien na afloop van de schuldsanering, het faillissement of de sruseance van
betaling het vermogen van de echtgenoot positief blijkt te zijn wordt de verrekening
alsnog uitgevoerd.
Verrekening vindt voorts niet plaats wanneer het vermogen van een echtgenoot
zodanig negatief is dat meer dan de helft van hetgeen hij krachtens de verrekening
zou ontvangen aan zijn schuldeisers ten goede zou komen.
Indien op het tijdstip van de ontbinding van het huwelijk een verzoekschrift tot
echtscheiding en/of scheiding van tafel en bed is ingediend:

*(KEUZE 1+)

wordt tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtverkrijgenden van de
overleden echtgenoot afgerekend volgens de regels hiervoor neergelegd in de
artikelen l0 en I l.

*1*
*(KEUZE 2+)

wordt tussen de langstlevende echtgenoot en de rechWerkrijgenden van de
overleden echtgenoot afgerekend op de wijze als in dit artikel bepaald.

&2*
*(KEUZE 3*)

wordt tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtverkrijgenden van de
overleden echtgenoot in het geheel niet venekend.

*3*
*(VARIABEL BLOK *)
*(Naar keuze toevoegen:

In de verrekening worden niet betrokken:
- de goederen die ten huwelijk zijn aangebracht
- de goederen die door de echtgenoten laachtens erfrecht of schenking zijn

verkregen alsmede de op die verkrijgingen drukkende schulden en de wegens
die verkrijgingen geheven belastingen, zoals successie-, schenkings- en
overgangsrecht

- al hetgeen in de jaarlijkse verrekening is behokken
al hetgeen krachtens zaaksvervanging voor bovengenoemde goederen in de
plaats is getreden

- de opbrengst van goederen die van de verrekening zijn uitgesloten

uitsluiting van bepaalde gedeelten van het vermogen, bijvoorbeeld het eigen
ondernemingsvermo gen.

* De verrekening na overlijden blijft achterwege, indien de echtgenoten geen
gezamenlijke afstammelingen hebben en bovendien het overlijden van de een
binnen dertig dagen wordt gevolgd door het overlijden van de ander.

. ***¡1.

Pensioen
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Arrikel l1
åCKEUZE BLOK: wel vereveningpensioen +)

Bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed worden de door de echtgenoten
opgebouwde pensioenaanspraken verevend conform het bepaalde in de artikelen 2 en3
van de Wet verevening pensioen¡echten bij scheiding.

*(VARIABEL BLOK *)
Bij deze verevening zal,in afivijking van het bepaalde in artikel3 van deze wet,
*(KEUZE l*)
de vrouw een recht op uitbetaling verkrijgen jegens de pensioenuiwoerder(s) ter grootte
van niet vijftig procent (50 Yo), maar * procent (*W*;1.
*lt
*(KEUZE 2t)
enlof
de man een recht op uitbetaling verlcrijgen jegens de pensioenuiwoerder(s) ter grootte
van niet vijftig procent (50 %), maar * procent (*%)*t.
*2*
*(KEUZE 3*)
en/of
de periode waarover zal worden verevend niet alleen zal zijn de huwelijlce periode,
maan tevens de voorhuwelijkse periode vanaf *.
*3*/+t'*
*(VARLABEL BLOK *)
Bij echtscheiding heeft de vereveningsgerechtigde het recht zijn aanspraken als hiervoor
bedoeld alsmede de aanspraak op nabestaandenpensioen om te zettenin een eigen
pensioenaanspraak als bedoeld in artikel 5 van de'Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding, mits de vereveningsgerechtigde binnen zes maanden na de ontbinding van het
huwelijk per aangetekende brief aan de vereveningsplichtige meedeelt dat hij van dit
recht tot omzetting gebruik maakt.
De omzetting is slechts geldig, indien de betrokken pensioenuiwoerder(s) schriftelijk
heeft/hebben verklaard hiermee in te stemmen.
De echtgenoten geven elkaar over en weer een onherroepelijke volmacht om na de
totstandkoming van de echtscheiding alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor
het verlcijgen van een eigen aanspraak door de vereveningsgerechtigde.
*+*i'I**(EINDE KEUZE BLOK WEL VEREVENING PENSIOEN)
*(I(EUZE BLOK: geen verevening pensioen +)

De echtgenoten sluiten de toepasselijkheid van de'Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding uit, zodat bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed op geen enkele wijze
verevening ofverrekening vap rechten op ouderdomspensioen plaats vindt.
De aanspraken op nabestaandenpensioen worden hierdoor niet gewijzigd.
**+(EINDE Y\EUZE BLOK GEEN VEREVENING PENSIOEN)
Verrekening overige oltrlerlagsvnor-ieningen
Artikel l4
*(KEUZE BLOK: verrekening bij helfte *)
Bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed wordt de waarde van aanspraken op een

oudedagsvoorziening, die geen pensioenrechten zijn in de zin van de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding, bij helfte venekend.
. r**.F
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*(KEUZE BLOK geen verrekening *)
Bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed wordt de waarde van aanspraken op een
oudedagsvoorziening, die geen pensioenrechten zijn in de zin van de Wet verevening
pensio enrechten bij scheiding, niet verrekend.
.**

F

*(VARIABEL BLOK +)

Overrlrneht nensioen-/n¡rrlerln gsaensFreken
Artikel 15

Indien pensioenaanspraken ofaanspraken op oudedagsvoorzieningen als bedoeld in de
artikelen 13 en 14 niet zijn ondergebracht bij een onaftrankelijke
verzekeringsmaatschappÜ kan een echtgenoot van de ander verlangen dat deze er aan
meewerkf dat die aanspraken, voor zover deze hem bij echtscheiding of scheiding van
tafel en bed toekomen, aan een dergelijke verzekeringsmaatschappij worden
overgedragen. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet voor zover redelijkheid en
billijl,rtreid zich tegen die overdracht verzetten.
. ***.1.

Rechtskeuze
Artikel + I 5/16

De verschenen personen verklaarden dat de verrnogensrechtelijke gevolgen van hun
huwelijk zullen worden beheerst door het Nederlandse recht.
Aanhreng
De rechten aan toonder, de registergoederen en de roerende zaken die de echtgenoten
ten huwelijk aanbrengen zijn onder vermelding van hun waarde opgenomen in een staat
die, nadat hij door de verschenen personen en mij, notaris, is ondertekend, aan deze akte
zal worden gehecht.
De verschenen personen verklaarden tenslotte dat hun voorgenomen huwelijk zal
worden voltrokken op 4 te ¡.
*(VARIABEL BLOK IN GEVAL VAN MINDEzuARIGHEID +)

*
. ***.la

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
*(OPTIE: De verschenen personen verklaarden tijdig voor het verlijden van de akfe een
ontwerp van deze akfe te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan op de hoogte te
zrjn.)
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting
gegeven.

*(OPTIE: Ik heb de verschenen personen daarbij gewezen op de gevolgen die voor hen
uit deze akfe voortvloeien.)
De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akfe te hebben kennis
genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is verleden te * op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkfe voorlezing is de akfe ondertekend door de verschenen
personen en mij, notaris.

{
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S A MF,NT .F.VTNGSCONTR A CT

Heden, ¡, verschenen voor mij, *, notaris te å:
*
De comparanten verklaarden dat zij een affectieve relatie hebben, dat zij sinds *
samenwonen en sedertdien een gemeenschappelijke huishouding voeren.
Zij zijn overeengekomen de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan als volgt te regelen:

DOEL
AÉikel J

Met deze overeenkomst willen partijen ondermeer regelen:
a. de kosten van de gemeenschappelijke huishouding;
b. de gemeenschappelijke goederen;
c. de gemeenschappelijke woning;
d. depensioentoekenning.
Partijen beschouwen deze regeling mede als voldoening aan een dringende verplichting
van moraal en fatsoen.
Zij komen overeen deze natuurlijke verbintenis hierbij om te zetten in een rechtens
afclwingbare.
DUI.'R
Artikel ?

1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Iedere partij heeft het recht de overeenkomst op fe zeggen, met inachtneming van

het bepaalde in artikel 7.

GEMEENSCHAPPELIJKE HUISHOUDING
Artikel ?

1. Partijen verlenen elkaar over en weer volmacht voor het verrichten van
rechtshandelingen ten behoeve van de gewone gang van de huishouding, zoals
bedoeld in artikel 1:85 Burgerlijk Wetboek.
In geval van opzegging van deze overeenkomst eindigt de volmacht per datum van
het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 7 sub a.

2. Partijen verplichten zich naar evenredigheid van hun inkomen bij te dragen in de

h sten van de gemeenschappelijke huishouding.
f;nder inkomen wordt verstaan het besteedbaar inkomen na betaling van
belastingen, premies sociale verzekeringen en de kosten die redelijkerwijs gemaakt

moeten worden voor de verwerving van het inkomen.
3. Het hiervoor in lid 2 bedoelde gedeelte van het inkomen of zoveel meer als partijen

wensen, wordt gestort op een gemeenschappelijke bank- en/of girorekening enlof in
een gemeenschappelijke kas. Deze gemeenschappelijke bank- enlof girorekening
en/of deze gemeenschappelijke kas wordlworden op naam van beide partijen
gesteld; zij zijn daarin ieder voor de helft gerechtigd.

4. Indien slechts één van de partijen inkomen heeft, komen de kosten van de
gemeenschappelijke huishouding geheel ten laste van die partlj.

5. Indien het inkomen niet toereikend is, is iedere partij gehouden naar evenredigheid
van haar vermogen het tekort aan te vullen.
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Artikel 4
1. Tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding worden in voorkomende

gevallen ondermeer gerekend de huurtermijnen beheffende de door partijen
tezamen bewoonde woning, de kosten van gebruikelijke verzekeringen met inbegrip
van de premie voor een eventuele ziektekostenverzekering, de kosten van
gezamenlijke vakanties en de kosten van medische verzorging.

2. Premies van overlijdensrisicoverzekering (daaronder het risicodeel van een
gemengde verzekering en een ongevallenverzekering begrepen) vallen niet onder de
kosten van de huishouding.
De begunstigde partij dient tevens verzekeringnemer te zijn van een dergelijke
verzekering en indien dat niet het geval is, wordt de begunstigde panij geacht
verzekeringnemer te zij n.

Deze begunstigde partij draagt de deswege verschuldigde of betaalde premies of
koopsommen.

3. lndien ter financiering van de door partijen gezamenlijk te bewonen woning en van
zaken aangeschaft voor de gemeenschappelijke huishouding een geldlening is
¿ulngegaan, zal de rente worden gerekend tot de kosten van de gemeenschappelijke
huishouding. Zijn bedoelde zaken gemeenschappelijk eigendom, dan wordt ook de
aflossing tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding gerekend. Voorts
worden in dat geval tot die kosten gerekend de kosten van alle geu/one lasten en
herstellingen en buitengewone herstellingen als bedoeld in artikel 3:220 Burgerlijk
Vy'etboek, de zakelijke belasting en de premie voor de opstalverzekering.
Uit deze regeling kan niet te eniger tijd door één van partijen het bestaar¡ van een
huurverhouding worden afgeleid.

GEMEENSCHAPPELIJKE INBOEDEL
Artikel 5

De inboedel (in de zin van artikel 3:5 Burgerlijk Wetboek), aangeschaft voor de
gemeenschappelijke huishouding, alsmede vervoermiddelen, zullen partijen ieder voor
de onverdeelde helft toebehoren.
GEMEENSCHAPPELIJK BEWOONDE WONING
Artikel 6
l. Indien te eniger tijd door partijen een gemeenschappelijk te bewonen woning wordt

gehuurd, verplichten zij zich jegens elkaar eraan mede te werken dat de
huu¡overeenkomst wordt aangegaan door hen beiden als huurders.

2. lndien partijen gezamenlijk wonen in een door één van hen gehuurde woning, is de
huu¡der verplicht ¿s vs¡þr.x(l,sr te vr;rqett emlcr in te stemmen, dat de ander mede-
huurder wordt, op de wijz.: :rls l;eCcejll ir rt;licl 7A:1623h lid 1 Burgerlijk
Wetboek.
De huurder is verplicht de nodige medewerking te verlenen.

3. Indien partijen gezamenlijk wonen in een woning welke één van hen toebehoort,
heeft deze geen recht op vergoeding door de andere partij behoudens het in artikel 4
lid 3 bepaalde.

4. Indien door partijen een door hen gezamenlijk te bewonen woning en/of een door
hen gezamenlijk te gebruiken tweede woning gezamenlijk wordt verkregen, zal de
partij die uit eigen middelen meer dan haa¡ aandeel van de koopsom en de kosten
heeft betaald voor het meerdere een vordering hebben op de andere partij. Deze
vordering is opeisbaar bij verweemding van de woning en bij ontbinding van deze
overeenkomst. De vordering zal geen rente dragen.
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EINDE
Artikel 7

Deze overeenkomst eindiS:
a. door opzegging door één van de partijen op het tijdstip tegen welke de opzegging is

gedaan. De opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven gericht aan de
wederpartij, waarbij een opzegtermijn van ten minste een maand in acht genomen
moet worden.
Ingeval de verblijþlaats van de wederpartü niet bekend is, zal de opzegging worden
gedaan bij de notaris-bewaa¡der van deze akte;

b. door overlijden van één van de partijen;
c. door het aangrian van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap;
d. indien, zonder dat een opzegging als sub a bedoeld heeft plaatsgevonden, partijen in

gezamenlijk overleg de overeenkomst feitelük hebben beëindigd en zijn overgegaan
tot verdeling van hun gezamenlij ke venno gensbestanddelen.

Arîikel R

1. Indien de overeenkomst eindigt door overlijden en in geval van faillissement van
een partij verblijven alle gemeenschappelijke goederen aan de andere partlj. Deze is
verplicht voor haar rekening te nemen alle gemeenschappelijke schulden, die op het
moment van eindigen van de overeenkomst bestaan.
Bij verblijving tengevolge van faillissement is de verkrijger bovendien verplicht aan
de andere partij te vergoeden het zuiver saldo van de helft van het
gemeenschappelijk vermogen, vast te stellen op de wijze hierna in artikel g lid 4
geregeld.

2. Degene, aan wie overeenkomstig het in het vorig lid bepaalde de
gemeenschappelijke goederen en schulden verblijven, heeft het recht bin¡en een
maand na het eindigen van de overeenkomst te verklaren, dat hij de verblijving niet
wenst.
Het in lid 1 genoemde verblijvensbeding heeft dan geen gevolg.

3. Voor het geval van verblijving na overlijden, verlenen partijen elkaar over en weer
volmacht ter uitvoering van de verplichting tot levering van de verbleven
gemeenschappelij ke goederen. D eze vobnacht i s onherroepehj k.

Artikel I
1. Indien de overeenkomst eindigt door opzegging of het aångaan van een huwelijk of

een geregistreerd parherschap zijn partijen ve¡plicht er aÍ¡n mee te werken:
a. dat ieder in het bezit gesteld wordt van zijn of haar privé-goederen;
b. cÌat aan iedr -¿ partij worden toebedeeld en geleverd de goederen die hij/zij

)icr.ll aangc-racht.
2. Èlet overig gemeenschappelijk vermogen zal zo spoedig mogelijk door partijen bij

helfte worden verdeeld.
3. Het in de leden I en 2 bepaalde lijdt uitzondering indien partijen met elkaa¡ een

huwelijk of een geregisheerd partnerschap aangaan in algehele gemeenschap van
goederen.

4. Voor de bepaling van het zuiver saldo van het overig gemeenschappelijk vermogen,
bedoeld in lid 2, zal per de dag van het eindigen van de overeenkomst een staat van
baten en schulden worden opgesteld.
Op deze staat worden de goederen opgenomen voor de waarde, daaraan toegekend
door partijen in onderling overleg.
Bij de waardering van onroerende zaken moet worden uitgegaan van de waarde in
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onbewoonde staat.
De schulden zullen op de staat worden opgenomen met inachftreming van de regels,
die gelden voor successie-aangiften.
Voor zover partijen over een verdeling niet tot overeenstemming kunnen komen,
vindt de verdeling plaats op de wijze als bepaald in artikel 3:185 Burgerlijk
Wetboek.

5. Indien door de ene partij een uitkering wegens overbedeling moet worden gedaan
aan de andere partij, zal de schuldenaar de bevoegdheid hebben de uitkering te
voldoen in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt zes
maanden na het eindigen van de overeenkomst.
Over het nog niet betaalde deel van de uitkering is door de schuldenaar een
rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
De schuldeiser heeft de bevoegdheid zekerheidstelling te vragen voor de nakoming
van de uit dit lid voortvloeiende verplichtingen.

(TIJDELIJKE) VOORTZETTTNG WOONGENOT
Artikel l0
1. Ingeval de overeenkomst eindigt anders dan door overlijden van één van de

partijen, heeft ieder van de partijen het recht zich tot de kanton¡echter te wenden
met het verzoek uit te spreken dat hij of zij - met uitsluiting van de andere partlj -
nog zes maanden mag blijven wonen in de laatstelijk door beiden bewoonde
woning.
De kanton¡echter zal daarbij añvegen de belangen die partijen hebben om in de
woning te blijven en de mogelijl,treid andere woonruimte te vinden.

2. Indien het een huurwoning betreft ka¡r de kanto¡¡rechter op verzoek van de partij die
blijft wonen, indien deze over onvoldoende i¡komsten beschikf, aan de andere
partij opleggen de huurpenningen over die periode geheel of gedeeltelijk te betalen.

3. Na gemelde periode zal, indien partijen beiden huu¡der zijn, de huur worden
voortgezet door degene die daarop in redelijkheid de meeste aanspraak kan maken,
zonodig vast te stellen door de kantonrechter.
Indien de ene partij huurder is en de andere partij mede-huu¡der is geworden
ingevolge het in a¡tikel 6lidz bepaalde, is omtrent de voortzetting van de huu¡ van
toepassing het bepaalde in artikel 7A:1623h tid 7 Burgerlijk riVetboek.

4. Indien de woning toebehoof aan beide partijen of toebehoort aan de partü, die er
niet in blijft wonen, dient de partij die blijft wonen over gemelde periode een
redelijke vergoeding te betalen.
De kantonrechter kan overeenkomstig het hiervoor bepaalde de partij die blijft
wonen gehele of gedeeltelijke wijstelling verlenen van het betalen van vergoeding.
De vergoedingzal worden vastgesteld door partijen in onderling overleg. Indien
partijen het over de vergoeding niet eens kunnen worden, zullen zij deze laten
bepalen door een door de kanton¡echter te benoemen deskundige.

5. Uit geen van de regelingen inzake betaling als opgenomen in de leden 2 en 4 van dit
artikel, kan te eniger tijd door één van de partijen het bestaan van een
(onder)huunerhouding worden afgeleid.

PARTNERPENSIOEN
Artikel I I
Partijen wijzen elkaa¡ over en $/eer aan als gerechtigde voor een parhrerpensioen, voor
het geval de pensioenregeling of pensioenregelingen waaraan partijen deelnemen een
partnerpensioen kent of kennen.
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Partijen zijn ermee bekend dat zij om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen
aan alle door het desbeheffende pensioenreglement gestelde eisen moeten voldoen.
Partijen nemen deze wederzijdse aanwijzingen aan.

Indien één van de pafijen niet langer de andere partlj in aanmerking wenst te laten
komen voor het partnerpensioen op grond van zijn of haar pensioenregeling, zal de
aanwijzing worden henoepen op de wijze zoals voorgeschreven bij het desbetreffende
pensioeffeglement.
GESCHILLEN
Artikel I ?

Alle geschillen welke tussen de partijen mochten opkomen beheflende de uitleg van de
bepalingen van deze overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aån een onpartijdig
persoon. Deze zal worden benoemd door partijen in onderling overleg en bij geschil
door de kantonrechter, binnen wiens kanton de laatste gemeenschappelijke woonplaats
van partijen is gelegen.

Partijen zijn verplicht zich te onderwerpen aan het oordeel van de genoemde
onpartijdige persoon.

Zijn oordeel wordt beschouwd als een bindend advies.
AANBRENGSTEN EN MEDE.EIGEI\DOM VAN INBOEDEL
Partijen hebben geruild en aan elkaar geleverd de onverdeelde helft in ieders inboedel.
*(KEUZE BLOK +)

De door ieder van partijen aangebrachte inboedel is gespecificeerd vermeld - met
vermelding van de totaalwaarde van ieders aanbrengst - op een door partijen getekende
lijst, die aandeze akte zal worden gehecht. De partij die blijkens die lijst meer aanbrengt
dan de andere partij heeft een renteloze vordering op de andere partlj ten bedrage van
het verschil van de helft van de waarde van de beide aanbrengsten. Deze vordering is
niet opeisbaar gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
De vordering vervalt:
a. door toedeling en levering als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b;
b. dooroverlijden van de schuldenaar; en
c. door overlijden van de schuldeiser *(zonder achterlating van afstammelingen).
.**.la

*( KEUZE BLOK *)
De inboedel die ieder van partijen vóór de hiervoor bedoelde levering bezat, is ongeveer
evenveel waard en partijen stellen geen prijs op enige specificatie daarvan. In afwijking
van het vorenstaande blijft ieder eigenaar van de kleding, sieraden en overige
persoonlijke goederen, welke hij of zij in gebruik heeft of welke tot zijn of haar
persoonlijk gebruik bestemd zijn, alsmede van alle goederen waatvan partijen hebben
vastgelegd of zullen vastleggen, dat zij privé-eigendom blijven van één van hen.
. rß*.i

*(OP TE NEMEN BU GROOT VERSCHIL IN LEEFTIJD):
Teneinde gelijke kansen te creëren gezien hun verschil in leeftijd, is de jongere pafner
bij vooroverlijden van de oudere partner aan diens nalatenschap verschuldigd een som
in contanten ter grootte van een breukdeel van de helft van het verbleven vermogen, van
welke breuk de teller wordt gevormd door het verschil tussen de voor partijen geldende
leeftijdsfactoren als bedoeld in a¡tikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956,
en de noemer door de som van bedoelde leeftijdsfactoren, gerekend naar de datum van
het passeren van deze akte.
RECHTSKEUZE 
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Tenslotte verklaarden de comparanten dat op de in deze akte neergelegde overeenkomst
Nederlands recht van toepassing zalzijn.
V/Auô!I{VANI AKTE is verleden te ¿ op de dahrm in het hoofrl van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aanhen
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van
de akte geen prijs te stellen*( er/,) tijdig voor het verlijden*(OPTlE: een conceptakfe
te hebben ontvangen en/,) van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen*
(OPTIE: en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien).
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daama ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris, om *.

Ç

L,.18

24



BESCHRIIVINC GEMEENSCHAP EN VERDELING (i.v.m.
echscheiding)

Hedeq , verschenen voor mij,, notaris te :

l.
z.
VOOROPSTELLING
De comparanten vcrklaren:
- op ljn partíjcn te in wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd;
- bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank te gedateerd is tussen partijen echtscheiding
uitgespÌoken;
- door de inschrijving op van de cchtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stånd tc
werd voormeld huwelijk ontbonden;
(VARIABEL BLOK r)
- op hebben partijen een echtscheidingsconvenant gesloten;

- voor de intcrne verhouding tussen palijen wordt als peildatum voor de samcnlelling en waarde van
de tot dc ontbonden gemeenschap behorende gocdcren en schulden aangcnomen (peildatum) voor
zovcr niet anders vermeldl
- de waa¡de van de tot de ontbonden gemeenschap behorende gocderen €n schulden is in onderling
overleg door partÜen vastgesteld.
Partijen wensen bij deze akte over te gaan tot de verdeling van de tussen hen bestaan hebbende
wettelijke algehele gemeenschap van goederen, voorzover deze verdeling niet rceds eerdcr hccft
plaatsgevonden.

BESCHRIJVING GEMEENSCHAP
De gemcenschap omva¡:
ACTIVA
l. Het registcrgoed, søande en gelegen te, kadastraal bekend Gemeente, sectie nummer, groot,
belast met ecn rechl van eerste hypotheek ten behoeve van , gevestigd te , tot een bedrag van , zulk
blijkens een akte van (geldlening met) hypotherkstelling op voor nota¡is te verleder¡ ingeschreven
ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te in register hypotheken 3 op in
deel nummer.
2, Roerende zaken, zoals heden in bezit zijn van partÜen.

3. (andere acúva).
4. De ondemcming, uitgeoefend onder de naam , gcvcstigd te en ingeschrevcn in het handelsregiser
te onder nummor, met de daarbij behorende activa en passiva-
5. Dc rcchten uit de onder polisnummer ges¡oten levensverzekering bd .

PASSIVA
l. De schuld aan (bank), gcvestigd te , wegcns voormelde hypothccaire ge ldlcning, welke geldlening
door de bank wordt geadministreerd onder leningnummer per peildatum pro resto groot met de
daarover verschuldigde rente, eventuele boeten en kosten vanafde peildatum.
2. (Andcre geldlcningen).

--VERDELING
Vervolgcns verklaren partijen (ter uiwoering vrin voormeld cchtscheiding5convcnant/in onderling
overleg de volgende verdeling te zijn overecngekomen:
A. Aan wordt tocgedecld:
l. Het onder de activa sub I vermelde registcrgoed.
2. De roerende zaken die hedcn in zijnlhaar bezit zün.
3. (anderc activa).
4. Alle baten, behorcnde tot de onder 4 van de activa omschreven ondemcming, onder de verplichting
allc schulden van en verplichtingen behorende tot voorrnelde onderneming voor zijn rekening te
nemen en te voldoen, een en ander naar de tocstand per peildatum. De winsten en verliez¡n van
voormeldc ondcmeming na dc peildatum zijn voor rekening van de verkrijger.
5. De rechten uit de ondcr 5 van de activa vermeldc levensvcrzekering.
Welke toEdeling geschiedt onder de verplichting om voor zijnlhaar rekcning te nemen en als eigen
schuld tc voldoen:
a de hiervoor onder I van de passiva vermelde hypothccaire geldlcning;
b. (andere geldleningen).
B. Aan wordt toegedecld:
l. De rocrendc zaken die heden in zijnlhaar bezit zijn.
2. (andcre activa).
Welke toedeling gcschiedt onder de vcrplichting om voor zijnltraar rekcning te nemen en als cigcn
schuld te voldoen:
(schuldcn)

LEVERING
Ter uiwoering van de verdeling verklaren paxtüen bij deze:

(
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- voormeldc registergoed(ercn) in eigendom te leveren aan , die deze in eigendom aanneemt;
- atlc roerende zaken zijn in de macht van degene aan wie zij werden toegedeeld;
- vorderingen op naam en andere t€gen een of meer bcpaalde personsn uii te oefenen rechten bij deze
te leveren aan degene aan wic z¡j zÜn toegedceld, met dien verstande dat de mededeling aan bedoelde
pen¡onen nog díent te geschiedcn;
- alle goederen die niet vallen onder dc zojuist vermeldc categorietin bij deze akte te levcren aan
degene aan wie zij werden toegedeeld.

-. OVERBEDELINC
Partijen verkla¡en dat in verband met bovenstaande verdeling is ovcrbedeeld mct een waarde van, als
gevolg waarvan hij/zij een schuld heeft ten bcdrage van aan partij .

(KEUZEBLOK *)

- KW¡TING
G*emeld bcdrag is heden door palij aan de andere partij voldaan waarvoor die partij kwijting verleent

(KEUZE BLOK +)

SCHULDOMZETTÍNG
Vervolgcns verkla¡en partijen tc zijn overeengekomen dat bij dezc van gemelde vordering wegens
overbedeling afstand doet, zulk onder de verplichting voor om aan schuldig te erkennen uit hóofde
van geldlening een bedrag in contanten ter groottc van vorenomsch¡evcn vordering wegcns
overbcdeling. aanvaardt deze afstand cn erkent gemeld bedrag schuldig aan , die als gevolg van deze
schuldigcrkenning kwijting verleent voor de betaling va¡r de schuld wegens ovcrbedeling. -
Met betrekking tot deze geldlcning komen partijcn als volgt overeen:
l. is weUniet verplicht tot het stellen van zekerheid.
2. Over de hooftlsom of het restant daarvan is geen/een rente verschuldigd (van . Dezc rcnte moet sls
volgt worden voldaan: ).
3. De hoofdsom moet worden afgclost als vol6: .

4. In añvijking van het sub 3 bepaalde is de hoofdsom ofhet restant daarvan direct opeisbaar bij
overlijden van , bij faillissement van , bij verlening aan hem/l¡aar van surséance van betaling,
zijnlhaar onder curatelestelling.
(VARIABEL BLOK *)
Bij zijnlhaar herbouwen.

WIJZE VAN EIGENDOMSVERKRIJGINC
Voormeld(e) rcgistergoed(eren) werd./werden door (partijen ieder voor de onverdeelde helff/partij
verkregen door inschrijving tcn kantorc van de Dienst voor het kadaster en de openbare regiitersie in
register hypotheken 4 op in deel nummcr van een afschrift van een akte van levèring, houdende
kwijting voor de koopsom (en aßtanddoening van het recht om ontbinding va¡ die òverccnkomst te
vorderen), op verleden voor nota¡is te .

BEPALINGEN
Deze verdeling geschiedt onder de volgende bepalingen en bedingen:
l. Partijen slaan ervoor in dat zlj bevoegd zijn de verdeling en de leveringen tot stand te brengen.
2. De lcvering van hct/dc registergoed(eren) en overige goederen geschiedt in de staat en toesønd
waa¡in dezc zich thans bevinder¡ met alle erfdienstbaarheden en allc andere aan de eigendom
verbonden rechten en verplichtingen en vrij van hypotheken en bælagen ofinschrijvingcn daa¡va¡
(behoudens voormelde hypotheek).
Partijen zijn geen erfdienstbaarhcder4 tasten en bepcrkingen uit overeenkomst ofkwalitatieve
verplichtingen ofrechten bekend (behoudens de hiema vermelde.
3. De onroerendc za¡kbelasting, voor zover geheven krachtens zakclijk genotsrecht en alle andere
zakelijke lasten, die van de registergoederen geheven worden, zijn vooriekening van de verkijger,
vanaf de peildatum.
4. Alle aanspraken die partijcn ten aanzien van de bij dezc toegedeelde goederen kunnen ofzullen
kunnen docn gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwers, (oìder)aannemers, instÂllateurs
en levera¡ciers gaan over op diegcne aa¡r wie het desbetreffende goed is tocgedeeld. Een partij is
tevens verplicht garantiebewijzen welke met betrekking tot het aan de anderé partij toegedeclãe
mochten_ bestasn aan die partij tc ovcrhandigen en allcs tc doen wat nodig is om dcz¡ ten n6me van
dic pafij te doen stellen.
5. Iedere vordering terzake van over- ofondermaat van de rcgilcrgocd(eren) is uitgcslotcn.
6. Ieders eventuele aåndelen in, opengevalten nalatenschappen worden toegeåeeld Jn gcleverd aan
dicgene van wicns zijde die nalatenschap is opengevallen, zonder dat dæwcgc cnige venekening
nrssen panijen hocft plaats te vinden.
7. Niet vermelde bateq door de 

-partijcn na de peildatum verkegen, worden bij deze toegcdeeld en
geleverd aan degene, die ze heeft verkregcn.
I' Schuldcn van partijen, met u¡tzondering van die welke hiervoor zijn vermeld" na de peitdatum
9nFta9n, worden gedragen door de partij dic ze hecft aangegaan ofin wiens persoon zij zijn ontstaan.
9. De kosten dczer aktc zijn voor rekening van de partijen, ieder voor de helfi.
10. Partijen docn afstand van hun ¡echt om ontbinding ofvemietiging dezer overeenkomst verdoling
le vordercn, een en ander voor zover de wet zulk toeiaat.
I l. Het toegedeelde kan dadelijk door de verkrijgcr worden aanvaard.
12. Partijcn vrijwarcn elkaar ovcr cn weer voor iedere aanspraketijkhcid voor dc bctaling van de door
icde¡ van hen bij deze akte op zich genomen verplichtingen.
13. De papieren en bewijzen van cigendom tot de toegedeelde goederen behorend, dicnen te wordcn
overgegeven aan de desbetreffende vcrkrijger.

(
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TESTAMENT

Heden,

De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:

A. HERROEPING
lk herroep alle uiterste wilsbeschikkingen vóór deze door mij gemaakt.

B. WIJZIGINGERFDELEN/BENOEMINGERFGENAMEN
Onder de last van het hierbij besprokene benoem ik m'tjn echtgenoot tot erfgenaam voor
het een honderdste gedeelte (1/100) van mijn nalatenschap en mijn kinderen voor
negenennegentig honderdste (99/100) gedeelte. De regels van plaatsvervulling van het
erfrecht bij versterf zijn op deze benoeming van overeenkomstige toepassing.

C. LANGSTLEVENDE AL, TENZIJ.VARIANT A: VERDELING
Geen goederen rec htel ijke wettel ij ke verdelin g
Afdeling 4.3.1 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek stel ik geheel buiten toepassing.
Quasi- wettelijke verdeli ng door la ngstlevende
lk leg mijn echtgenoot als executeur, zoals hierna te benoemen, de testamenta¡re last op
in de zin van artikel4'130lid 2 en artikel 4:144van het BurgerlijkWetboek, welke last
mede rust op de gezamenl'rjke erfgenamen, om de nalatenschap te verdelen als ware er
een wettelijke verdeling en inhoudelijk overeenkomend met de wettelijke verdeling als
bedoeld in artikel 4:13 van het Burgerlijk Wetboek op de wijze als hierna is uitgewerkt. Op
basis van artikel 4:171 van het Burgerlijk Wetboek, ken ik mijn echtgenoot bovendien de
bevoegdheid toe om, als vertegenwoordiger van mijn erfgenamen, de nalatenschap met
inachtneming van het hierna bepaalde te verdelen bij notariële akte. lk benoem haar
hiertoe tot afwikke lin gsbewindvoerder.
Mijn echtgenoot is zelfstandig bevoegd toe te delen aan zichzeft, als ware er een
wettelijke verdeling en inhoudelijk overeenkomend met de wettelijke verdeling, als
bedoeld in artikel 4:13 van het Burgerlijk Wetboek alle goederen die tot mijn nalatenschap
behoren, onder de verplichting alle schulden van mijn nalatenschap als bedoeld in artikel
4:7 onder a en i (bestaande schulden), onder b (lijkbezorging), onder c (vereffening) en d
(executele) van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle (overige) kosten van
boedelafwikkeling voor haar rekening te nemen.
lndien en voorzover mijn echtgenoot door deze toedeling wordt
overbedeeld, krijgen mijn kinderen op grond van de verdeling een vordering in
geld ten laste van mijn echtgenoot berekend in het saldo van de nalatenschap,
met inachtneming van bovenbedoelde schulden.

Bepalin gen omtrent afwikkelingsbewind
lndien de bewindvoerder de taak als afwikkelingsbewindvoerder niet wenst te
aanvaarden, vervalt dit bewind, Het bewind eindigt eveneens uiterlijk vijf jaren na mijn
overlijden. Het bewind is ingesteld in het gemeenschappelijk belang van de erfgenamen.
De bewindvoerderkomen in afwijking van het bepaalde in artikel 4:170 van het Burgerlijk
Wetboek alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de bovenstaande verdeling zelfstandig
tot stand te brengen, zonder medewerking/toestemming/machtiging/goedkeuring van
welke aard dan ook.
lk ken mijn echtgenoot als afwikkelingsbewindvoerder geen loon toe,
De bewindvoerder is niet verplicht de benoeming in te schrijven in de betreffende
registers. Rekening en verantwoording wordt bij het einde van het bewind afgelegd bij en
door middel van de notariële akte van verdeling van de nalatenschap, waarin de
verdeling, binnen de hierboven beschreven en naderte beschrijven ruimte, wordt
vastgelegd. Periodiek hoeft er geen rekening en verantwoording te worden afgelegd.
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Tussentijdse bevoegdheid (vóór goederenrechtelijke effectuering)
Mijn echtgenoot is eveneens bevoegd om over de goederen van mijn
nalatenschap als vertegenwoordiger van de erfgenamen te beschikken, als
ware zij enig rechthebbende en derhalve zonder
medewerking/toestemm ing/machtiging/goedkeuring van welke aard dan ook,
zulks met toepassing van het beginselvan zaaksvervanging.
Dit mede met als doel een soepele boedelafwikkeling te garanderen.

Bepalingen inzake de verdeling
Ten aanzien van de vorderingen die in het kader van deze verdeling ontstaan, geldt het
volgende:

Opeisbaarheid vorderingen kinderen
lk bepaal dat de vorderingen slechts opeisbaar zijn:

. bij het overlijden van mijn echtgenoot;

. bij faillissement van mijn echlgenoot;

. brj onder curatelestelling van mijn echtgenoot;

. bij het op mijn echtgenoot van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen;

. wanneer mijn echtgenoot de in artikel 13 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk
Wetboek omschreven vrijwaringsplicht niet nakomt;

. btj het hertrouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap van mijn
echtgenoot, zonder het maken en handhaven van huwelijksvoorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden. Deze voorwaarden dienen in te houden de uitsluiting
van elke gemeenschap van goederen zonder toevoeging van enig verrekenbeding,
met uiÞondering van het beding dat leidt tot verrekening van onverteerde inkom-
sten,

r indien mijn echtgenoot aanspraak maakt op financiële steun van overheidswege,
omdat haar inkomsten niet (meer) toereikend zijn voor de voorziening in de kosten
van levensonderhoud, èn zij, alvorens voor deze steun in aanmerking te komen,
moet gaan interen op haar vermogen en de waarde van haar bezittingen vermeer-
derd met het bedrag van het van intering vrijgestelde deel van haar vermogen,
gaat overtreffen.

Renteclausule met ventiel en fiscaal afvullegaat
1. Rente met ventiel-overeenkomst
Over de vorderingen van de kinderen is, onverminderd het hierna bepaalde, géén rente
verschuldigd, tenz'rj mijn echtgenoot en het kind, zoals ook in artikel4:13 lid 4 van het
Burgerlijk Wetboek is bepaald, anders overeenkomen.
Voor de op de vorderingen van de kinderen verschuldigde rente verwijs ik naar hetgeen in
artikel 4:13 lid 4 van het Burgerl'rjk Wetboek is bepaald (inclusief de aldaar opgenomen
wijzígingsmogelijkheid).
Mocht bij het binnen de aangiftetermijn sluiten van een rente-overeenkomst bl'tjken dat op
deze overeenkomst artikel 1 lid 3 juncto artikel 1 lid 415 Successiewet 1956, of een
regeling van gelijke aard, niet van toepassing is, dan bepaal ik als volgt:
2. Handmatige ventielclausule
De vorderingen zullen, vanaf mijn overlijden, een zodanige jaarlijkse enkelvoudige rente
dragen die overeenkomt met een samengestelde rente van zes procent (6%).
lk legateer aan mijn genoemde echtgenoot het vruchtgebruik van een zodanig gedeelte
van de vorderingen, dat het vruchtgebruik successierechtelijk een zodanige waarde heeft
dat het marginaal tarief over de totaal belaste verkr'rjging van mijn echtgenoot gelijk is aan
het marginaal tarief over de belaste verkrijging per kind, met dien verstande dat de
waarde van de verkrijging van mijn echtgenoot geminimaliseerd wordt onder handhaving
van de gelijkheid van de marginale tarieven.
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Bij het vaststellen van dat gedeelte van de vorderingen van de kinderen waarop het
vruchtgebruik rust, dient rekening te worden gehouden met vrijstellingen, imputatie van
pensioenrechten en met overige (fictieve) verkrijgingen. Voorts dienen de successiefacili-
teiten geldend voor ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang aandelen, voor zover
van toepassing, maximaal te worden benut.
Over het gedeelte van de vorderingen, waarvan mijn echtgenoot het vruchtgebruik heeft,
zal, zo bepaal ik, gelet op dit vruchtgebruik in economische zin per saldo geen oprenting
plaatsvinden, hetgeen ook de functie is van dit vruchtgebruiklegaat.
De legataris is bevoegd dit vruchtgebruiklegaat niet of slechts op een gedeelte van de
vordering te aanvaarden. Het vruchtgebruik vervalt indien de vorderingen van mijn
kinderen opeisbaar zijn.
3. Atuullegaat
Voozover met de rente in combinatie met het vruchtgebruiklegaat ('handmatige
ventielclausule') van een (ideale) successierechtelijke spreiding, waarbijgelijke marginale
tarieven gelden voor mijn echtgenoot en mijn kinderen, nog geen sprake is, legateer ik
aanvullend aan mijn echtgenoot een zodanig bedrag dat deze spreiding alsnog bereikt
wordt. Dit bedrag zal, zo bepaal ik, verrekend worden met de vorderingen van de kinderen
in het kader van de verdeling en heeft derhalve tot effect dat de vorderingen van kinderen
in het kader van de verdeling dienovereenkomstig verminderd worden. Het geldlegaat
heeft uit de aard geen invloed op de omvang van de erfdelen als zodanig.
Mijn echtgenoot is bevoegd om het op basis van het bovenstaande vastgestelde
geldlegaat (bedrag) niet of slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Voor de berekening van de
omvang van het legaat worden kleinkinderen als kinderen aangemerkt en vrijstellingen
van (klein)kinderen buiten beschouwing gelaten.
Opeisbaarheid rente
De rente is in dezelfde gevallen opeisbaar als ten aanzien van de vorderingen is bepaald.

Zekerheidstelling
Mijn echtgenoot hoeft geen zekerheid te stellen met betrekking tot de bovenvermelde
vorderingen (en de eventuele rente).

Aflossing
Mijn echtgenoot is steeds bevoegd de schulden aan de kinderen geheel of gedeeltelijk af
te lossen. lndien tot betaling op de vorderingen wordt overgegaan, wordt deze geacht
eerst op een eventuele rentecomponent betrekking te hebben, en in de eerste plaats op
box 1-rente, in de tweede plaats op box 2-rente en vervolgens op box 3-rente, in de zin
van de Wet lB 2001, tenzij vóór de betaling anders is bepaald door mijn echtgenoot.

Betaling in goederen (wilsrechten)
lk verklaar de regeling van artikel 4:19 tot en met 4:26 van het Burgerlijk wetboek (bloot- en
voleigendomswilsrechten) niet van overeenkomstige toepassing.

Overd raagbaarheid vorderingen
Voozover mogelijk bepaal ik dat de vorderingen uit hoofde van de verdeling slechts
overdraagbaar ztln met toestemming van mijn echtgenoot.

Boedelbeschrijving
leder van mijn erfgenamen kan verlangen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt
conform het in artikel4:16 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Vaststelling vorderingen en dergelijke
lk draag ieder van mijn erfgenamen op binnen een redelijke termijn na mijn overlijden,
nadat zij daartoe vezocht zijn, mee te werken aan de vaststelling bij notariële akte van de
omvang van de vorderingen en zonodig aan de overige uitvoering van dit testament.
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Hierbij moet, voor zover dat van belang kan zijn, vastgelegd worden welk deel van de
vordering is toe te rekenen aan box 1-, box 2- of box 3-goederen in de zin van de Wet lB
2001.
Voozover de erfgenamen over de vaststelling van de vorderingen niet tot overeenstem-
míng komen, worden deze op vezoek van de meest gerede part'tj door de kantonrechter
vastgesteld.
leder van mijn erfgenamen heeft jegens de andere erfgenamen recht op inzage in en een
afschrift van alle bescheiden en andere gegevensdragers, die hij voor de vaststelling van
de vorderingen behoeft. ln het kader van de vaststelling wordt veruezen naar artikel4:15
van het Burgerlijk Wetboek.

KEUZECLAUSULE: VAN .VARIANT A' NAAR .VARIANT B'
Mijn echtgenoot heeft, met uitsluiting van mijn overige erfgenamen, het recht gemelde
testamentaire last tot verdeling geheel dan wel gedeeltelijk bij notariële akte, bínnen twee
jaren na mijn overlijden, te laten vervallen. lndien de last vervalt, heeft dat niet tot gevolg
dat het bewind eindigt.
Mijn echtgenoot is bevoegd, geen of slechts partieel, gebruik te maken van de haar
toegekende bevoegdheid om de bovenstaande verdeling te maken. De bevoegdheden als
bewindvoerder vervallen uiterlijk vijf jaren na mijn overlijden.

D. LANGSTLEVENDE AL, TENZIJ.VARIANT B: (VRUCHTGEBRUIK)LEGATEN
Legaten
Voozover mijn echtgenoot de last doet vervallen, zoals hiervoor bedoeld, en voozover zij
geen gebruik maakt van de haar als bewindvoerder toegekende bevoegdheid de
nalatenschap te verdelen of deze bevoegdheid vervalt, dan wel zij de nalatenschap
venrverpt, legateer ik aan haar:

. de volle eigendom/gerechtigdheid van de tot mijn nalatenschap behorende
goederen die zij zal verkiezen onder verplichting tot inbreng van de waarde
daarvan.

. De erfgenamen kunnen de legataris een redelijke termijn stellen waarbinnen de
legataris haar keuze dient uit te brengen.

r het vruchtgebruik van mijn nalatenschap (met uitzonderingen van de op grond van
het voormelde keuzelegaat verkregen goederen).

¡ Dit vruchtgebruiklegaat zal niet gevestigd worden op de vorderingen die ontstaan
door gebruikmaking van het keuzelegaat.

. Mijn echtgenoot is bevoegd dit vruchtgebruik legaat slechts op een bepaald
gedeelte van mijn nalatenschap/op bepaalde goederen van m'tjn nalatenschap te
aanvaarden.

. Onder nalatenschap wordt in dit verband verstaan de nalatenschap, verminderd
met de schulden als bedoeld in artikel4:7 onder a en i (bestaande schulden),
onder b (lijkbezorging), onder c (vereffening) en d (executele), alsmede alle
(overige) kosten van boedelafwikkeling.

Bepalin gen keuzelegaat
Ten aanzien van de vorderingen die in het kader van het uitoefenen van het keuzelegaat
ontstaan, geldt het volgende.
Op deze inbrengvorderingen is het hierboven bepaalde ten aanzien van de vorderingen in
het kader van de verdeling, voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing,
waaronder begrepen het'afvullegaat'.

Bepalingen betreffende het recht van vruchtgebruik
Met betrekking tot het recht van vruchtgebruik gelden de volgende bepalingen. Onder
hoofdgerechtigde wordt begrepen zowel de hoofdgerechtigden tezamen als ieder
afzonderlijk, tenzij anders aangegeven.
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1. De aanvang van het vruchtgebruik
Het vruchtgebruik dient binnen acht maanden na de dag van mijn overlijden te worden
gevestigd.

2. Beschrijving
De vruchtgebruiker is verplicht op vezoek van de hoofdgerechtigde(n) zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk bíj de vestiging van het vruchtgebruik, overeenkomstig de wettelijke
voorschriften een boedelbeschrijving op te maken.

3. Jaarlijkse opgave
De vruchtgebruiker is verplicht jaarlijks aan de hoofdgerechtigde een ondertekende,
nauwkeurige opgave te zenden van de goederen die niet meer aanwezig zijn, van de
goederen die daarvoor in de plaats zijn gekomen, en van de voordelen die de goederen
hebben opgeleverd en die geen vruchten z'rjn.

4. Bevoegdheden vruchtgebruiker; gebruik en vruchtgenot
De vruchtgebruiker heeft het recht om de goederen waarop het vruchtgebruik rust, te
gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.

5. Zekerheidstelling
De vruchtgebruiker hoeft voor de nakoming van haar verplichtingen jegens de
hoofdgerechtigde geen zekerheid te stellen.

6. Beheer
De vruchtgebruiker is bevoegd tot alle handelingen die tot een goed beheer van de met de
rechten belaste goederen dienstig kunnen zijn. Tot alle overige handelingen zijn de
vruchtgebruiker en de hoofdgerechtigde slechts tezamen bevoegd.
De vruchtgebruiker is jegens de hoofdgerechtigde verplicht ten aanzien van de aan de
rechten onderworpen goederen en het beheer daarover de zorg van een goede
vruchtgebruiker in acht te nemen.

7. Verzekeringsplicht
De vruchtgebruiker is verplicht het voorwerp waar het vruchtgebruik betrekking op heeft,
ten behoeve van de hoofdgerechtigde te vezekeren tegen gevaren, waartegen het
gebruikelijk is een vezekering te sluiten, in ieder geval tegen het gevaar van brand.

8. Onderhoud, gewone lasten en herstellingen
Onderhoud, gewone lasten en herstellingen worden door de vruchtgebruiker gedragen en
verricht. De vruchtgebruiker is verplicht, wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn,
aan de hoofdgerechtigde van deze noodzakelijkheid kennis te geven en hem de
gelegenheid verschaffen tot het doen van deze herstellingen. De hoofdgerechtigde is niet
tot het doen van enige herstelling verplicht.

9. Vervreemding en bezwaring
De vruchtgebruiker is bevoegd de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen te
vervreemden en te bea¡varen.

10. Verteringsbevoegdheid
De vruchtgebruiker komt verteringsbevoegdheid toe.
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11. Duur van het vruchtgebruik
Het recht van vruchtgebruik eindigt:

. bij het overlijden van de vruchtgebruiker;

. bij faillissement van de vruchtgebruiker;

. brj onder curatelestelling van de vruchtgebruiker;

. btj het op de vruchtgebruiker van toepassing worden van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

. wanneer de vruchtgebruiker de in artikel 13 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk
Wetboek omschreven vrijwaringsplicht niet nakomt;

. bij het hertrouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap van de
vruchtgebruiker, zonder het maken en handhaven van huwelijksvoorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden. Deze voorwaarden dienen in te houden de uitsluiting
van elke gemeenschap van goederen zonder toevoeging van enig verrekenbeding,
met uitzondering van het beding dat leidt tot verrekening van onverteerde inkom-
sten;

. indien de vruchtgebruiker aanspraak maakt op financiële steun van overheidswe-
ge, omdat haar inkomsten niet (meer)toereikend zijn voor de vooziening in de
kosten van levensonderhoud, èn zij, alvorens voor deze steun in aanmerking te
komen, moet gaan interen op haar vermogen en de waarde van haar bezittingen
vermeerderd met het bedrag van het van intering vrijgestelde deel van haar
vermogen, g aat overtreffen.

12. Einde recht van vruchtgebruik/afgifte goederen
Na het eindigen van het recht van vruchtgebruik rust op de gerechtigde of haar
rechtverkrijgende(n) de verplichting de zaken ter beschikking van de hoofdgerechtigde te
stellen.
lndien en voor zover de vruchtgebruiker vervreemdings- en verteringsbevoegdheid
toekomt, dan kan de hoofdgerechtigde bij het einde van het vruchtgebruik afgifte vorderen
van de in vruchtgebruik gegeven goederen of hetgeen daarvoor in de plaats is getreden,
voor zover de vruchtgebruiker of haar rechtverkr'rjgenden niet bewijzen dat die goederen
verteerd of door toeval tenietgegaan zijn.

13. Wegnemingsrecht
De vruchtgebruiker is niet bevoegd de tijdens de duur van het recht door haar
aangebrachte veranderingen en toevoegingen weg te nemen, behoudens indien en voor
zover de bevoegdheid tot beschikking is toegekend.

E. BELASTINGEN
lndien en voorzover een erfgenaam of legataris naar aanleiding van mijn overl'tjden iets
verkrijgt dat niet terstond opeisbaar is of iets verkrijgt belast met een op grond van mijn
overlijden te vestigen vruchtgebruik dan geldt voor de periode van niet opeisbaarheid dan
wel de periode dat de verkrijging belast is met vruchtgebruik voor de fiscaliteit het
volgende:
Successierecht
De vruchtgebruiker is verplicht het verschuldigde successierecht ten laste van haar mede-
erfgenamen op vezoek renteloos voor te schieten.
De vordering die daardoor ontstaat wordt niet verrekend met eventuele vorderingen die
ontstaan uit hoofde van deze uiterste wilsbeschikking.
lnkomstenbelastinq
Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op de vermogensrendementshef-
fing, voor zove.r geen sprake is van defiscalisering,
Overioe belastinqen
Het bovenstaande is eveneens van overeenkomstige toepassing op iedere andere
belasting die gedurende het bestaan van de situatie als hier onder D. bedoeld wordt
geheven.
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Uitqezonderde verkriiqers
Het hier bepaalde geldt niet voor legitimarissen, voor zover niet erfgenaam

F. AFWIKKELINGSBEW¡ND
1. Turbo-executele (afwikkelinosbewind)

. lk stel een afwikkelingsbewind in en benoem mijn echtgenoot tot executeur-
afwikkelingsbewindvoerder.

. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft de bevoegdheid om zonder
toestemming van de rechthebbenden en zonder machtiging van de rechter te
beschikken.

2. Loon
. MUn echtgenoot heeft voor haar werkzaamheden als executeur-

afwikkelingsbewindvoerder geen recht op loon.

G. ECHTSCHE!DING/SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
De hiervoor ten behoeve van mijn echtgenoot gemaakte beschikkingen en haar
benoeming in enige hoedanigheid, alsmede de eventueel gemaakte beschikkingen ten
behoeve van mijn aanverwanten, gelden niet in gevalten tijde van mijn overlijden sprake
is van een tussen mij en mijn echtgenoot aanhangig gemaakte procedure strekkend tot
echtscheiding of scheiding van tafel en bed of indien dit reeds heeft geleid tot een
zodanige scheiding, noch in gevalten tijde van mijn overlijden sprake is van een
aanhangig gemaakte procedure tot ontbinding dan wel een overeenkomst tot beëindiging
van het geregistreerd partnerschap of indien dit reeds heeft geleid tot een zodanige
ontbinding of beëindiging. ln de hiervoor genoemde gevallen sluit ik mijn echtgenoot uit
als erfgenaam in mijn nalatenschap.

H. UITSLUITINGSCLAUSULE/BESCHERMING ERFGENAMEN
Voorts bepaal ik, dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en hetgeen voor een
en ander in de plaats treedt alsmede de revenuen daarvan niet zullen vallen in enige
huwelijksgoederengemeenschap of een gemeenschap voortvloeiende uit een
geregistreerd partnerschap, waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden en niet
in aanmerking mogen worden genomen bij de toepassing van enig verrekenbeding,
ln afwijking van het hiervoor bepaalde zal de waarde van het verkregene, hetgeen
daarvoor in de plaats is gekomen en de opbrengsten daarvan, voor zover nog aanwezig,
wel worden betrokken bij de verdeling van een gemeenschap van goederen,
deelgenootschap of de toepassing van een verrekenbeding, ingeval het huwelijk of
geregistreerd partnerschap van de verkrijger eindigt door diens overlijden, tenzij op het
moment van diens overlijden:

. een vordering tot echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap
of scheiding van tafel en bed aanhangig is;

. diens echtgenoot of geregistreerd partner in staat van faillissement is verklaard -
welk faillissement niet door homologatie van akkoord is ger-aindigd- of surséance
van betaling heeft verkregen of betrokken is in een wettelijke schuldsaneringsre-
geling.

I. BEPALINGEN LEGITIEME
1. lnkortinosvolqorde

. Voor het geval één of meer legitimarissen aanspraak op hun legitieme portie
maken, zal de inkorting van makingen in afwijking van het bepaalde in artikel 87
lid 2 van Boek 4 van het Burgerl'rjk Wetboek als volgt geschieden:

a. als eerste zal het aan de afstammelingen van degene die
aanspraak op de legitieme portie maakt toekomende gedeelte van
mijn nalatenschap worden ingekort;
b. als tweede zal het aan mijn echtgenoot toekomende gedeelte
van mijn nalatenschap worden ingekort.
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2 Nieþopeisbaarheid leqitieme portie
. lk bepaalten behoeve van mijn echtgenoot dat eventuele ten laste van haar

komende vorderingen tezake van de legitieme portie eerst opeisbaar zijn nadat
zij is overleden dan wel in staat van faillissement is verklaard, surseance van
betaling is verleend of ten aanzien van haar de schuldsaneringsregeling natuur-
lijke personen van toepassing is verklaard. Onverminderd het bepaalde in de
voríge zin is mijn echtgenoot, voor zover de vordering tezake van de legitieme
portíe niet opeisbaar is, op vezoek van een legitimaris verplicht tot voldoening
voor deze van de belasting, geheven terzake van de verkrijging van deze vorde-
ring. Die vordering van de betreffende legitimaris wordt verminderd met het
ingevolge de vorige zin voor de legitimaris voldane bedrag,

TWEETRAPSMAKING

. Hetgeen ieder van mijn erfgenamen van hun erfdeel onverteerd zal hebben
nagelaten, zal ten deel vallen aan: .. ... . . , hierna te noemen: de verwach-
ter).

. lndien een verwachter het tijdstip van het eindigen van het recht van de
bezwaarde niet overleeft, treden de afstammelingen van de bezwaarde staaks-
gewijze in

. haar plaats, ook al bestonden zij nog niet bij mijn overl'tjden.
r lndien de betreffende bezwaarde geen afstammelingen heeft, dan treden mijn

overige kinderen in zijnlhaar plaats, gezamenlijk en voor gelijke delen, met
inachtneming van plaatsvervulling als in het erfrecht bij versterf.

. De bezwaarde is mitsdien rechthebbende onder ontbindende voorwaarde en de
verwachter is rechthebbende onder opschortende voorwaarde.

1. Bepalinqen
Beschriivino

A. De bezwaarde is verplicht op vezoek van de verwachter zo
spoedig mogelijk na het openvallen van de nalatenschap overeen-
komstig de wettelijke voorschriften een beschrijving op te maken.

Jaarliikse opqave
B. De bezwaarde is niet verplicht jaarlijks aan de verwachter een
ondertekende, nauwkeurige opgave te zenden van de goederen
die niet meer aanwezig zr¡n, van de goederen die daarvoor in de
plaats zijn gekomen, en van de voordelen die de goederen hebben
opgeleverd en die geen vruchten zijn.

2. Bevoeodheden bezwaarde: qebruik en vruchtqenot
. De bezwaarde heeft het recht om de goederen die hij onder ontbindende

voorwaarde houdt, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.
3. Zekerheidstellínq

. De bezwaarde hoeft voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
verwachter geen zekerheid te stellen.

4. Beheer
r De bezwaarde is naast de overige bevoegdheden die hij ingevolge deze

bepalingen heeft, bevoegd tot alle handelingen die tot een goed beheer van de
met de rechten belaste goederen dienstig kunnen z'rjn.

. De bezwaarde is jegens de verwachter verplicht ten aanzien van de aan de
rechten onderworpen goederen en het beheer daarover de zorg van een goede
bezwaarde in acht te nemen.

5. Vezekerinqsplicht
. De bezwaarde is verplicht het voonverp waar zijn recht betrekking op heeft, ten

behoeve van de verwachter te vezekeren tegen gevaren, waartegen het gebrui-
kelijk is een vezekering te sluiten, in ieder geval tegen het gevaar van brand.

J.
A.
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6. Onderhoud, qewone lasten en herstellinoen
¡ Het gehele onderhoud, alle lasten en herstellingen worden door de bezwaarde

gedragen en verricht.
7. Geen vervreemdino en bezwarino

. De bezwaarde is niet bevoegd de goederen te vervreemden en te bezwaren.
8. Geen verterinosbevoeqdheid

¡ De bezwaarde komt geen verteringsbevoegdheid toe.
9. Duur van de tweetrapsmakino

. Het recht van de bezwaarde eindigt:
- bij het overlijden van de bezwaarde;
- bijfaillissement van de bezwaarde;
- bU het op de bezwaarde van toepassing worden van de

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
10. Einde van het recht van de bezwaarde/afqifte qoederen

. Na het eindigen van het recht van de bezwaarde rust op hem of zijn rechtverkrij-
gende(n) de verplichting de zaken ter beschikking van de verwachter te stellen.

. lndien en voor zover de bezwaarde vervreemdings- en verteringsbevoegdheid
toekomt, dan kan de verwachter bij het einde van het recht van de bezwaarde
afgifte van de door hem onder ontbindende voorwaarde gehouden goederen
vorderen of hetgeen daarvoor in de plaats is getreden, voor zover de bezwaarde
of zijn rechtverkrijgenden niet bewijzen dat die goederen verteerd of door toeval
tenietgegaan zijn.

K. LEGAAT KLETNK|ND(EREN)
lk legateer aan ieder van mijn kleinkinderen een bedrag in contanten ter zodanige grootte
als voor hen ten tijde van mijn overlijden maximaalvrijgesteld is van het recht van
successie. Dit legaat dient te worden afgegeven binnen negen maanden na het overlijden
van mijen mijn echtgenoot.
Het legaat ten behoeve van een kleinkind zal ten laste komen van het erfdeel van mijn
kind die de ouder is van het betreffende kleinkind.

L. TESTAMENTAIR BEWIND
lnstellínq bewind
lk stel een bewind in over de door mij aan mijn kleinkinderen (hierna (ieder) te noemen: de
rechthebbende) nagelaten of vermaakte goederen. Het bewind is gedurende de
minderjarigheid van de rechthebbende een bewind als bedoeld ín titel 14 boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek en gedurende de meerderjarigheid van rechthebbende een bewind als
bedoeld in titel 5 boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Ten aanzien van dit bewind geldt het navolgende:
1. Benoemino(oovolqend)bewindvoerder

r lk benoem tot bewindvoerder mijn echtgenoot en ingeval van haar overlijden
voordat de rechthebbende de hierna onder 18. genoemde leeftijd heeft bereikt,
mijn kind zijnde de ouder van het betreffende kleinkind. De bewindvoerder is
bevoegd bij notariële akte een opvolgend bewindvoerder te benoemen.

2. Aanvano bewind
¡ Het bewind treedt in werking op het tijdstip van mijn overlijden.

3. StrekKinq.be.wind
. Het bewind is uitsluitend ingesteld in het belang van de rechthebbende.

4. Zaaksvervanoino
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.
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5. Boedelbeschriivinq
r De bewindvoerder moet zo spoedig mogelijk, uiterlijk acht maanden na mijn

overlijden, een notariële beschrijving opmaken van de goederen waarop het
bewind betrekking heeft.

6. Zekerheidstellins
. De bewindvoerder is niet tot het stellen van zekerheid verplicht.

7. Publicatie
e Het bewind hoeft, met uitzondering ten aanzien van registergoederen, niet te

worden gepubliceerd.
8. Verdelinq beheersbevoeqdheden

1. Rechthebbende
De rechthebbende is naast de bewindvoerder bevoegd tot
handelingen dienende tot gewoon onderhoud van de goede-
ren die hij in gebruik heeft en tot handelingen die geen uitstel
kunnen lijden.

2. Bewindvoerder
Voor het overige komt het beheer uitsluitend toe aan de be-
windvoerder.

9. Verdelinq andere bevoeqdheden
1. Rechthebbende

De rechthebbende is slechts met medewerking of toestem-
ming van de bewindvoerder bevoegd tot andere handelingen
dan de hierboven bedoelde beheersbevoegdheden, welke
een onder bewind staand goed rechtstreeks betreffen.

2. Bewindvoerder
De bewindvoerder mag met toestemmíng van de rechtheb-
bende:
- de hierboven bedoelde'anderehandelingen'verrichten;
- geld lenen of de rechthebbende als borg of hoofdelijk

schuldenaar verbinden;
- een overeenkomst tot beeindiging van een geschil

aangaan; hij behoeft deze toestemming niet in het geval
'van artikel 19 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering, of indien het voorwerp van het geschil een
waarde van ... ... .. niet te boven gaat.

10. Verdelinqqemeenschao
¡ Behoren de goederen die onder het bewind staan of die met een onder het

bewind staand beperkt recht zijn belast tot een gemeenschap, dan is de bewind-
voerder bevoegd tot het vorderen van verdeling en is hij, met toestemming van
de rechthebbende, bevoegd tot het aangaan van een overeenkomst tot uitsluiting
van verdeling voor een bepaalde tijd. De bewindvoerder is met toestemming van
de rechthebbende bevoegd tot medewerking aan de verdeling.

11. Verteqenwoordiqinqsbevoeqdheid
. De bewindvoerder die, anders dan in de vorm van medewerking of toestemming,

zijn taak uitoefent, is bevoegd daarb'rj de rechthebbende te vertegenwoordigen of
in eigen naam te zijnen behoeve op te treden.

. De bepalingen van Titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn in geval
van vertegenwoordiging van overeenkomstige toepassing op de rechten en
verplichtingen van een wederpartij.

. Regels die de bevoegdheid van de bewindvoerder betreffen, en feiten die voor
een oordeel omtrent zijn bevoegdheid van belang zijn, kunnen niet aan een
wederpart'rj worden tegengeworpen, indien deze met die regels of feiten niet
bekend was of behoorde te zijn,
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12. Lo

De bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende in gedingen ter zake van
onder het bewind staande goederen. Hij kan zich, alvorens in rechte op te
treden, te zijner verantwoording doen machtigen door de rechthebbende en
degenen in wier belang het bewind uitsluitend of mede is ingesteld. Wordt de
machtiging niet verleend, dan kan de kantonrechter haar door zijn machtiging
vervangen.
on

13.

De bewindvoerder heeft geen recht op loon.
Op grond van onvooziene omstandigheden kan de kantonrechter, hetzij
ambtshalve, hetzij op vezoek van de bewindvoerder, van de rechthebbende of
iemand in wiens belang het bewind is ingesteld voor bepaalde of voor onbepaalde
tijd de beloning anders regelen dan hierboven of in de wet is aangegeven.

Uitkerinq vruchten
r Telkens bij het afleggen van de rekening en verantwoording wordt hetgeen de

goederen netto aan vruchten hebben opgebracht, onder aftrek van de verschul-
digde beloning, uitgekeerd aan de rechthebbende. Op vezoek van deze kan de
kantonrechter andere tijdstippen voor de uitkering vaststellen. lndien de recht-
hebbende niet tot ontvangst in staat is, blijft de netto-opbrengst onder het bewind
van de bewindvoerder, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

14. Rekeninq en verantwoordino
¡ De bewindvoerder legt, jaarlijks en aan het einde van zijn 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.
. lndien de rechthebbende niet in staat is tot het opnemen van de rekening, wordt

de rekening en verantwoording aan de kantonrechter afgelegd. Goedkeuring van
deze rekening en verantwoording door de kantonrechter belet niet dat de recht-
hebbende na het einde van het bewind nogmaals over dezelfde tijdsruimte
rekening en verantwoording vraagt, voor zover dit niet onredelijk is.

o Voor het overige vindt het bepaalde aangaande de voogdijrekening in de
artikelen 337 tot en met 377 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige
toepassing.

15. Aansprakeliikheidbewindvoerder
r De bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien h'rj in de zorg

van een goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan
worden toegerekend.

16. Onvoor¿iendeomstandiqheden
r De kantonrechter kan op vezoek van de bewindvoerder of de rechthebbende de

regels omtrent het voeren van het bewind wijzigen op grond van onvooziene
omstandigheden. De kantonrechter kan het vezoek toewijzen onder door hem te
stellen voorwaarden.

17. Einde hoedaniqheid van bewindvoerder
o De hoedanigheid van de bewindvoerder eindigt:

- bij het einde van het bewind;
- door zijn overlijden, het ten aanzien van hem van toepassing

verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke perso-
nen, zijn faillietverklaring, zijn ondercuratelestelling of door de
instelling van een bewind als bedoeld in Titel 19 van Boek 1

van het Burgerlijk Wetboek over een of meer van z'rjn goede-
ren;

- door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een
bepaalde dag verleent.

. Het ontslag wordt hem verleend hetzij op eigen vezoek, hetzijwegens
gewichtige redenen, zulks op vezoek van een medebewindvoerder, van de
rechthebbende dan wel op vordering van het openbaar ministerie of ambtshalve.
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Hangende het onder¿oek kan de kantonrechter voorlopige voorzieningen in het
bewind tretfen en de bewindvoerder schorsen.

18. Einde van het bewind
Het bewind eindigt zodra de rechthebbende de leeftijd van ... ..,. jaar heeft
bereikt.
Het bewind eíndigt door verwerping van de nalatenschap of het legaat waarbij de
goederen zijn vermaakt, indien het door het bewind gediende belang daarmee
vervalt. De beëindiging door verwerping heeft geen terugwerkende kracht.
De rechtbank kan het bewind ook opheffen op vezoek van de bewindvoerder op
grond van onvooziene omstandigheden en voorts indien aannemelijk is dat de
rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoordelijke
wrlze zal kunnen besturen. Na verloop van vijf jaren na mijn overlijden kan het
bewind op deze laatste grond ook worden opgeheven op vezoek van de recht
hebbende. Bij afwijzing van een vezoek tot opheffing kan de rechtbank desver-
zocht de regels omtrent het bewind, al dan niet onder door haar te stellen voor-
waarden, wijzigen.

I
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M. KOSTEN UITVAART/CREMATIE
lndien ik kom te overlijden voor mijn echtgenoot, bepaal ik dat de kosten van mijn uitvaart
of crematie ten laste van mijn echtgenoot zullen komen,

N. RECHTSKEUZE
lk bepaal dat op de vererving en afwikkeling van mijn nalatenschap het Nederlands recht
van toepassing zal zijn."
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