
Akte van Schenking onder Bewind

Personen:
1a) De heer T Test, geboren op 1-1-1980, wonende te Teststad.
Hierna te noemen: 'de schenker'.

2a) Mevrouw T Test, geboren op 2-2-2002, wonende te Teststad.
Hierna te noemen: 'de verkrijger'.

Hierbij wettelijk vertegenwoordigd door: De heer T Test.

Feiten:
De schenker schenkt aan de verkrijger een bedrag van EUR 25.000. Dit bedrag wordt door de
schenker overgeboekt naar de spaarrekening met bewind op naam van de verkrijger.
De spaarrekening met bewind wordt aangemerkt als zogenaamde 'bewindrekening'.
Bewindrekeningen zijn alle door de schenker geopende rekeningen ten name van de ‘verkrijger’
die door de bank zijn geadministreerd als ‘onder bewind’.
Is de schenker niet de wettelijke vertegenwoordiger? Dan verkrijgt de schenker een volmacht
van de wettelijke vertegenwoordiger(s) om een bewindrekening op naam van de verkrijger te
openen.
De schenker verklaart dat hij/zij deze schenking en eventuele toekomstige schenkingen die
door overboeking op een bewindrekening worden gedaan onder bewind stelt, zoals hierna
onder kopje I wordt bepaald.
Het bewind wordt ingesteld in het belang van de verkrijger.
De schenker verklaart dat hij/zij een aanbod tot schenking doet als hij/zij geld naar de
bewindrekening overboekt. Een aanbod kan door de verkrijger geweigerd worden door een
verzoek tot terugboeking te doen aan de bewindvoerder.

I. Bepalingen tussen partijen:

Het bewind begint zodra de schenking op de bewindrekening is bijgeschreven en geldt voor1.
onbepaalde tijd.
De schenker benoemt zichzelf tot bewindvoerder.2.
Als de bewindvoerder zijn taak beëindigt of moet beëindigen, eindigt het bewind.3.
De bewindvoerder moet het onder bewind gestelde vermogen (bewindvermogen) apart van4.
ander vermogen administreren.
De bewindvoerder heeft geen toestemming van de verkrijger nodig voor wat hij/zij met het5.
bewindvermogen wil doen, binnen de mogelijkheden die de bewindrekening heeft.
De bewindvoerder mag (delen van) het bewindvermogen aan de verkrijger ter beschikking6.
stellen. Het bewind is dan beëindigd voor het deel dat de verkrijger heeft gekregen.
Moet de verkrijger of zijn/haar ouder(s) belasting betalen voor het bewindvermogen? Dan7.
krijgt de verkrijger of zijn/haar ouder(s) dat bedrag uit het bewindvermogen van de
bewindvoerder.
De bewindvoerder krijgt geen loon of vergoeding voor het uitvoeren van het bewind. Alle8.
gemaakte kosten in verband met het bewind, waaronder kosten voor advies en beheer door
derden, mogen worden betaald uit het bewindvermogen.
De bewindvoerder is niet aansprakelijk als het bewindvermogen minder waard wordt, tenzij9.
sprake zou zijn van een, naar algemene opvattingen, onverantwoord beheer door de
bewindvoerder.
Elk jaar geeft de bewindvoerder, binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar,10.
aan de verkrijger een opgave van de stand van de bewindrekening en van het verloop van de
inkomsten gedurende het afgelopen kalenderjaar. Met die opgave moet de verkrijger alle
gegevens krijgen die hij/zij nodig heeft voor zijn/haar aangifte inkomstenbelasting.
Bij het einde van het bewind zal de bewindvoerder alle relevante stukken van de11.
bewindrekening(en) ter beschikking stellen aan de verkrijger.
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II. Verder geldt voor de huidige schenking en eventuele toekomstige schenkingen het
volgende:

De schenker betaalt de schenkingsbelasting.1.
Het ouderlijk vruchtgenot is uitgesloten.2.
Voor deze schenking geldt de volgende uitsluitingsclausule:3.

Deze schenking, de opbrengsten de opbrengsten daarvan voor zover niet uitgekeerd aan
de verkrijger, en alles wat hiervoor in de plaats treedt, zullen buiten iedere huidige of
toekomstige goederengemeenschap vallen waarin de verkrijger getrouwd is of zal
trouwen en zullen ook niet kunnen worden betrokken in enig verrekenbeding uit
huwelijkse voorwaarden.
De waarde van hetgeen wordt verkregen mag wel in de verrekening of verdeling worden
betrokken indien het huwelijk van de verkrijger door overlijden wordt ontbonden.
Hetzelfde geldt als er geen sprake is van een huwelijk maar van een geregistreerd
partnerschap of een finaal verrekenbeding in een samenlevingsovereenkomst.

Op deze schenking en eventuele toekomstige schenkingen, alsmede de onder bewind stelling en alle
gevolgen daarvan, is Nederlands recht van toepassing. De verkrijger of zijn/haar ouder(s) verklaart
de schenking zoals hier is bepaald te accepteren.
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Opgemaakt in _____________________(plaats) op ___________________(datum).

De schenker, de verkrijger, de bewindvoerder en de ABN AMRO Bank N.V. ontvangen een
exemplaar van deze akte.

Schenker, tevens bewindvoerder  
  
Handtekening T Test  
  
  
  
___________________________________  
Plaats  
___________________________________  
Datum  
___________________________________  
  
  
Wettelijke vertegenwoordiger Verkrijger  
  
Handtekening T Test  
  
  
  
___________________________________  
Plaats  
___________________________________  
Datum  
___________________________________  
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