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TESTAMENT 

Heden, vijftien januari tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Ingeborg Carola Ada — 
Braun (hierna te noemen: notaris), als waarnemer van mr. Lambertus Bouwen 	  
Noordermeer, notaris te Barneveld: 	  

de heer Klaas Vennema, wonende te 3771 HE Barneveld, Gasthuisstraat 3e, geboren 
te Leeuwarden op zes september negentienhonderd eenentwintig, van wie de identiteit 
blijkt uit zijn overgelegde Nederlands rijbewijs, genummerd 3317982298, geldig tot 	  
drieëntwintig augustus tweeduizend negen, ongehuwd. 	  

De comparant verklaarde bij uiterste wil te beschikken als volgt: 	  
" I. HERROEPING  

lk herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, met uitzondering 
van mijn codicil de dato zestien juni tweeduizend één. De executeursbenoeming in 	  
gemeld codicil herroep ik geheel, voor het overige blijft gemeld codicil van kracht. 	  
II. RECHTSKEUZE  
lk bepaal dat op de vererving en de afwikkeling van mijn nalatenschap de Nederlandse — 
wet van toepassing zal zijn. 	  
III. ERFSTELLING  
lk benoem tot enig erfgenaam van mijn nalatenschap: 	  
Mijn dochter mevrouw Jantje Vennema, wonende te 8917 DL Leeuwarden, Reinder 	  
Buysingweg 58, geboren te Leeuwarden op vijf december negentienhonderd 	  
zevenenveertig. 	  
IV. ONTERVING  
lk sluit uitdrukkelijk uit als erfgenamen in mijn nalatenschap: 	  
- mijn dochter mevrouw Maria Vennema, wonende te 14530 Luc-sur-Mer, Frankrijk, 5, — 

Avenue Pierre Laurent, geboren te Leeuwarden op drieëntwintig maart 	  
negentienhonderd zesenveertig, gehuwd met de heer Barbier; 	  

"enzovoods" 	  

VI. BEHEERSEXECUTEUR  
1. lk benoem tot executeur: mijn kleindochter Rhea Vellinga voornoemd, hierna te 	  

noemen: beheersexecuteur. 	  
2. De beheersexecuteur heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en - 

de schulden van de nalatenschap, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te - 
worden voldaan, te voldoen. Derhalve is de beheersexecuteur, voorzover van 	  
toepassing, onder meer bevoegd legaten af te geven, aan verblijvingsbedingen en — 
overnemingsbedingen uitvoering te geven en schulden terzake van legitieme porties - 
uit te keren. 	  
lk leg aan de beheersexecuteur de last op mijn uitvaart te verzorgen. 	  

3. De beheersexecuteur heeft het recht om een boedelnotaris aan te wijzen. 	  
4. Gedurende zijn beheer vertegenwoordigt de beheersexecuteur bij de vervulling van — 

zijn taak de erfgenamen. 	  
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5. De beheersexecuteur kan ook als wederpartij van zichzelf optreden. 	  
6. De erfgenamen kunnen niet zonder medewerking van de beheersexecuteur of 	  

machtiging van de kantonrechter over de goederen van de nalatenschap of hun 	  
aandeel daarin beschikken, voordat de bevoegdheid van de beheersexecuteur tot — 
beheer is geëindigd. 	  

7. De beheersexecuteur is zonder toestemming van de erfgenamen bevoegd de door — 
hem beheerde goederen te gelde te maken, voor zover dit nodig is voor de tot zijn — 
taak behorende voldoening van schulden van de nalatenschap. 	  

8. De beheersexecuteur draagt er zorg voor dat belastingaangiften, waaronder 	  
begrepen de successieaangifte, tijdig worden gedaan. 	  

9. lk verzoek de beheersexecuteur voor zijn werkzaamheden geen loon in rekening te — 
brengen. 	  

10. Op grond van onvoorziene omstandigheden kan de kantonrechter, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek van de beheersexecuteur of van een erfgenaam, de beloning 	  
anders regelen dan hierboven is aangegeven. 	  

11. De beheersexecuteur moet met bekwame spoed doch uiterlijk binnen acht maanden - 
na mijn overlijden, een boedelbeschrijving met inbegrip van een voorlopige staat van - 
de schulden van de nalatenschap opmaken. 	  

12. lk breid de bevoegdheden van de executeur niet uit buiten die welke omschreven zijn 
in titel 5 afdeling 6 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en stel derhalve geen 	  
afwikkelingsbewind in. 	  
De onderhavige executeursbenoeming is geen inferieure making in de zin van de — 
regeling van de legitieme portie. Mocht om welke reden dan ook blijken dat de aan de 
onderhavige executeursbenoeming verbonden bevoegdheden wel een inferieure 	  
making opleveren, worden de bevoegdheden van de beheersexecuteur zodanig 	  
gewijzigd dat er geen sprake meer is van een inferieure making. 	  

13. De beheersexecuteur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen - 
omtrent de uitoefening van zijn taak geven. 	  

14. De taak van een executeur eindigt: 	  
a. wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid; 	  
b. door zijn overlijden; 	  
c. door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de 	  

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, 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 zijn goederen; 	  

d. wanneer de nalatenschap overeenkomstig de wet moet worden vereffend; 	  
e. door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag 	  

verleent. 	  
15. Indien de beheersexecuteur zijn taak, met het oog waarop hem het beheer was 	  

opgedragen, heeft volbracht, is hij bevoegd zijn beheer te beëindigen door de 	  
goederen ter beschikking van de erfgenamen te stellen. 	  

16. lk ken de beheersexecuteur de bevoegdheid toe een of meer andere executeurs aan - 
zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen, voorzover door mij niet in de opvolging is 
voorzien; indien een benoemde beheersexecuteur komt te ontbreken, is de 	  
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kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd een vervanger te 	  
benoemen, voorzover door mij niet in de opvolging is voorzien. 	  

17. Zijn er twee of meer beheersexecuteurs, dan kan ieder van hen alle werkzaamheden - 
alleen verrichten. Bij verschil van mening tussen de beheersexecuteurs beslist op — 
verzoek van één van hen de kantonrechter. Deze kan een verdeling van de 	  
werkzaamheden of van het hen toekomende loon vaststellen. 	  

18. Een beheersexecuteur wiens bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap is 	  
geëindigd, is verplicht aan degene die na hem tot het beheer bevoegd is, rekening en 
verantwoording af te leggen, op de wijze als bepaald in afdeling 7 van boek 4 van het 
Burgerlijk Wetboek. 	  

VII. UITSLUITINGSCLAUSULE  
ik bepaal dat alle verkrijgingen ten gevolge van mijn overlijden, hetgeen daarvoor door — 
belegging of herbelegging in de plaats komt, alsmede de opbrengsten daarvan, niet zullen 
vallen in enige gemeenschap van goederen (te) ontstaan door huwelijk of geregistreerd — 
partnerschap van de verkrijger. De hiervoor bedoelde goederen mogen evenmin worden — 
betrokken in een verrekenbeding of deelgenootschap dat de verkrijgen is aangegaan of — 
nog zal aangaan. 	  
in 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 en uit dit 	  
huwelijk of geregistreerd partnerschap kinderen zijn geboren 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 partnerschap in staat van faillissement is verklaard - — 
welk faillissement niet door homologatie van akkoord is geëindigd- of surséance van — 
betaling heeft verkregen of betrokken is in een wettelijke schuldsaneringsregeling." 

SLOT 	  
De comparant is mij, notaris, bekend. 	  
Waar in deze akte is vermeld "ongehuwd" is daaronder tevens begrepen "niet geregistreerd 
als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap". 	  
WAARVAN AKTE, verieden te Barneveld op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. - 
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik — 
heb daarop een toelichting gegeven. 	  
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben 	  
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 	  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, 
notaris ondertekend om dertien uur en tien minuten. 	  
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