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Voorbeeld testament voogdij 
Het voorbeeld testament hieronder gaat er van uit dat je alleen de voogdij en het 
bewind wilt regelen en verder niks. Als de opties genummerd zijn, dan is het de 
bedoeling dat je één kiest en de rest weg laat. 

Testament 

Vandaag, (datum ondertekening) , verscheen voor mij, mr. (voornamen en 
achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris): 

de heer/mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) 
op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), houder 
van (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) met nummer (nummer van je ID bewijs), (je 
burgerlijke staat). 

De verschenen persoon verklaarde de volgende beschikkingen te maken: 

Herroeping 

Optie 1: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt. 

Optie 2: Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen die ik voor vandaag heb gemaakt, 
met uitzondering van de uiterste wilsbeschikking verleden op (datum 
ondertekening) voor mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats 
notaris). 

Voogdij 

Optie 1: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag 
over mijn kind(eren) benoem ik tot voogd de heer/mevrouw (voornamen, 
achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). 

Optie 2: Voor het geval door mijn overlijden moet worden voorzien in het gezag 
over mijn kind(eren) benoem ik tot gezamenlijke voogden de heer/mevrouw 
(voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de 
heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op 
(geboortedatum). 
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Bewind 

Ik stel een testamentair bewind in als bedoeld in artikel 4:153 van het Burgerlijk 
Wetboek over al hetgeen ieder kind van mij als erfgenaam of legataris uit mijn 
nalatenschap verkrijgt. Het bewind treedt in werking op het tijdstip van mijn 
overlijden en eindigt op het moment dat het kind de leeftijd van (invullen) jaar 
bereikt. Het bewind is ingesteld in het belang van mijn kind. Het bewind omvat 
tevens de goederen die geacht moeten worden in de plaats van een onder bewind 
gesteld goed te treden alsmede hetgeen de onder bewind gestelde goederen aan 
vruchten en andere voordelen hebben opgebracht. Mijn kind heeft geen recht op 
uitkering van vruchten. De bewindvoerder is, zonder dat daarvoor toestemming of 
medewerking van mijn kind is vereist, bevoegd om de aan het bewind onderworpen 
goederen te beheren en daarover te beschikken. De bewindvoerder is derhalve vrij 
om naar eigen inzicht goederen te gelde te maken en de opbrengst te (her)beleggen. 
Het stemrecht op aandelen komt uitsluitend toe aan de bewindvoerder. De 
bewindvoerder is bevoegd om de onder bewind gestelde goederen of de vruchten 
daarvan geheel of gedeeltelijk ter beschikking van mijn kind te stellen. Ten aanzien 
van hetgeen op die wijze ter beschikking is gesteld, eindigt het bewind. De 
bewindvoerder heeft geen recht op loon. 

Optie 1: Ik benoem tot bewindvoerder de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), 
geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Een in functie zijnde 
bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij notariële akte een opvolger te 
benoemen voor het geval hij/zij als bewindvoerder komt te ontbreken. Daarbij mag 
worden afgeweken van de door mij in deze uiterste wilsbeschikking bepaalde 
opvolging. 

Optie 2: Ik benoem tot gezamenlijk bevoegde bewindvoerders de heer/mevrouw 
(voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de 
heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op 
(geboortedatum). Aanvaardt één van beiden de benoeming niet of komt één van 
hen na de aanvaarding te ontbreken, dan is (vanaf dat moment) de ander zelfstandig 
bevoegd. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij 
notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij/zij als bewindvoerder 
komt te ontbreken. Gezamenlijk in functie zijnde bewindvoerders zijn samen 
bevoegd om één of twee opvolgers te benoemen voor het geval de laatste van 
beiden komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze 
uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging. 

Optie 3: Ik benoem mijn partner/echtgenoot/echtgenote (naam invullen) tot 
bewindvoerder. Indien ik tegelijk met of na mijn partner/echtgenoot/echtgenote 
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overlijd, mijn partner/echtgenoot/echtgenote de benoeming niet kan of wil 
aanvaarden of na de aanvaarding van zijn/haar taak komt te ontbreken als 
bewindvoerder, benoem ik in zijn/haar plaats tot (opvolgend) bewindvoerder de 
heer/mevrouw (voornamen, achternaam), geboren te (geboorteplaats) op 
(geboortedatum). Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg bij 
notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij/zij als bewindvoerder 
komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze uiterste 
wilsbeschikking bepaalde opvolging. 

Optie 4: Ik benoem mijn partner/echtgenoot/echtgenote (naam invullen) tot 
bewindvoerder. Indien ik tegelijk met of na mijn partner/echtgenoot/echtgenote 
overlijd, mijn partner de benoeming niet kan of wil aanvaarden of na de aanvaarding 
van zijn/haar taak komt te ontbreken als bewindvoerder, benoem ik in zijn/haar 
plaats tot (opvolgend) bewindvoerders de heer/mevrouw (voornamen, achternaam), 
geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) en de heer/mevrouw (voornamen, 
achternaam), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum). Zij zullen 
gezamenlijk bevoegd zijn. Aanvaardt één van beiden de benoeming niet of komt één 
van hen na de aanvaarding te ontbreken, dan is (vanaf dat moment) de ander 
zelfstandig bevoegd. Een in functie zijnde bewindvoerder is bevoegd om uit voorzorg 
bij notariële akte een opvolger te benoemen voor het geval hij als bewindvoerder 
komt te ontbreken. Gezamenlijk in functie zijnde bewindvoerders zijn samen 
bevoegd om één of twee opvolgers te benoemen voor het geval de laatste van 
beiden komt te ontbreken. Daarbij mag worden afgeweken van de door mij in deze 
uiterste wilsbeschikking bepaalde opvolging. 

Slot 

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te 
(standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen 
persoon verklaarde van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en 
hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het 
verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon 
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting 
gegeven. De verschenen persoon verklaarde met beperkte voorlezing van de akte in 
te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 
verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend. 
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Disclaimer:  

AkteMaken.nl is een informatieve website die geen diensten verleent. Het 
gebruik van de voorbeelden is voor eigen risico. 


