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Vaststelling van Boek 4 van het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek 

2 

ONTWERP VAN WET 

Ne. 2 

4.1 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld 

als volgt: 

BOEK 4 

E R F R E C H T 

TITEL 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1. Erfopvolging heeft alleen plaats bij versterf of 
krachtens een uiterste wil. 

Artikel 2. Indien verscheidene personen, van wie de ene tot 
de nalatenschap van de andere wordt geroepen, zijn gestorven 
zonder dat men weten kan wie het eerst overleden is, worden 
zij vermoed op hetzelfde ogenblik gestorven te zijn, en valt aan 
de ene persoon geen voordeel uit de nalatenschap van de andere 
ten deel. 

Artikel 3. 1. Van rechtswege zijn onwaardig om uit een 
nalatenschap voordeel te trekken: 

a. hij, die veroordeeld is ter zake dat hij de overledene 
heeft omgebracht, heeft getracht hem om te brengen, of 
daaraan medeplichtig is geweest; 

b. hij, die bij rechterlijke uitspraak overtuigd is tegen de 
erflater lasterlijk een beschuldiging van een misdrijf te 
hebben ingebracht, waarop een vrijheidsstraf met een 
maximum van ten minste vier jaar is gesteld; 

c. hij, die de overledene door een feitelijkheid of door be-
dreiging met een feitelijkheid heeft gedwongen of belet 
zijn uiterste wil te maken; 

d. hij, die de uiterste wil van de overledene heeft verduis-
terd, vernietigd of vervalst. 

2. Een onwaardigheid vervalt, wanneer de erflater aan de 
onwaardige op ondubbelzinnige wijze zijn gedraging heeft ver-
geven. 
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TITEL 2 

Erfopvolging bij versterf 

Artikel 1. Ten einde als erfgenaam bij versterf te kunnen op-
treden, moet men bestaan op het ogenblik dat de erfenis 
openvalt. 

Artikel 2. 1. De wet roept tot een nalatenschap als erfge-
namen uit eigen hoofde achtereenvolgens: 

a. de echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinde-
ren; 

b. de ouders van de erflater tezamen met diens broeders en 
zusters; 

c. de grootouders van de erflater; 
d. de overgrootouders van de erflater. 
2. Behoudens het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 van 

deze titel erven verwanten alleen indien zij met de erflater 
door wettige verwantschap zijn verbonden. 

Artikel 3. 1. Alle personen, die tezamen uit eigen hoofde 
tot een nalatenschap worden geroepen, erven voor gelijke delen. 

2. Mochten zich nochtans onder de erfgenamen broeders en 
zusters van verschillende bedden bevinden, dan wordt de na-
latenschap, na aftrek van het deel der ouders, in twee helften 
gekloofd, de ene helft voor de broeders en zusters van de 
vaderlijke lijn, de andere helft voor die van de moederlijke lijn. 
In iedere helft wordt door de daartoe behorende broeders en 
zusters voor gelijke delen geërfd. Volle broeders en zusters 
delen in beide helften. 

3. Een ouder die erfgenaam is, ontvangt in geen geval 
minder dan een kwart van de nalatenschap. 

Artikel 4. 1. Een natuurlijk kind van de erflater erft naast 
diens echtgenoot of wettige kinderen een derde gedeelte van 
hetgeen de echtgenoot of een wettig kind erft. 

2. Naast erfgenamen in de opgaande lijn of die in de zijlijn 
krijgen natuurlijke kinderen tezamen driekwart van de nalaten-
schap; het overschietende deel wordt tussen de overige erfge-
namen gedeeld, alsof dit de ganse nalatenschap was. 

Artikel 5. 1. In de nalatenschap van een onwettig kind ge-
schiedt de erfopvolging met inachtneming van de artikelen 2 
en 3 van deze titel. 

2. Een ouder is alleen tot erven bevoegd, wanneer te 
zijnen opzichte de overledene de staat van natuurlijk kind 
bezat. 

3. Als broeders en zusters erven zowel de wettige als de 
natuurlijke kinderen van de in het vorige lid genoemde vader 
en moeder. 

4. In de opgaande lijn kunnen slechts verwanten erven, die 
met de in het tweede lid bedoelde vader of moeder door 
wettige verwantschap zijn verbonden. 

Artikel 6. 1. Is een door de wet tot de erfenis geroepen 
persoon vóór de erflater overleden, dan erven zijn wettige af-
stammelingen staaksgewijze bij plaatsvervulling. Een persoon 
die onwaardig is, onterfd is of verwerpt, wordt met een voor-
overleden persoon gelijkgesteld. 

2. Geen plaatsvervulling vindt plaats voor de echtgenoot en 
de ouders, die tot de nalatenschap worden geroepen. 

3. Bloedverwanten die de overledene verder dan in de zesde 
graad bestaan, erven niet. 

4. Wanneer een erflater overlijdt zonder echtgenoot of ver-
wanten in erfelijke graad na te laten, kan ook een natuurlijk 
kind van een bloedverwant bij plaatsvervulling opkomen. 

TITEL 3 

Uiterste willen 

AFDELING 1 

Uiterste willen in het algemeen 

Artikel 1. Goederen, die iemand bij zijn overlijden nalaat, 
behoren aan zijn erfgenamen bij versterf, voor zover hij daar-
over niet bij uiterste wil heeft beschikt. 

Artikel 2. 1. Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige 
verklaring van hetgeen iemand wil dat na zijn dood met zijn 
vermogen zal geschieden. 

2. Een uiterste wilsbeschikking is te allen tijde herroepelijk. 
3. Beoogt een beding in een overeenkomst een persoon met 

goederen uit het vermogen van een der partijen te bevoordelen, 
en kan deze tijdens zijn leven die bevoordeling te allen tijde 
herroepen of wijzigen, dan wordt dit beding als een uiterste 
wilsbeschikking aangemerkt. 

4. Beschikkingen na dode, die in huwelijkse voorwaarden 
zijn getroffen, worden als uiterste wilsbeschikkingen aange-
merkt, niettegenstaande zij onherroepelijk zijn. 

5. Bevat een uiterste wil andere eenzijdige beschikkingen 
van de erflater dan uiterste wilsbeschikkingen, dan zijn deze 
andere beschikkingen evenals uiterste wilsbeschikkingen her-
roepelijk, en werken zij eerst na het overlijden van de erflater. 

Artikel 3. 1. Een uiterste wilsbeschikking, gemaakt onder 
invloed van bedrog of bedreiging is vernietigbaar. 

2. Een uiterste wilsbeschikking gemaakt onder invloed van 
een onjuiste beweegreden is slechts dan vernietigbaar, wanneer 
uit de uiterste wil zelf blijkt welke de beweegreden van de 
beschikking is, en de erflater de beschikking niet zou hebben 
gemaakt, indien hij van de onjuistheid van de beweegreden had 
kennisgedragen. 

Artikel 4. 1. Een uiterste wilsbeschikking, waarvan de in-
houd in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is 
nietig. 

2. Eveneens is een uiterste wilsbeschikking nietig, wanneer 
voor deze een in de uiterste wil vermelde beweegreden die in 
strijd is met de goede zeden of de openbare orde, beslissend is 
geweest. 

Artikel 5. Behoudens hetgeen hierna omtrent een onder-
bewindstelling is bepaald, wordt een b»schikking waarbij de 
erflater door hem nagelaten goederen onvervreemdbaar ver-
klaart, voor niet geschreven gehouden. 

Artikel 6. Een voorwaarde of een last die onmogelijk te 
vervullen is, of die in strijd is met de goede zeden of de open-
bare orde, wordt voor niet geschreven gehouden. Zij maakt de 
beschikking waaraan zij is toegevoegd ongeldig, wanneer zij 
daarvoor de beslissende beweegreden is geweest. 

Artikel 7. Voor zover een voorwaarde als een toevallige is 
bedoeld, wordt zij voor vervuld gehouden, wanneer hij die bij 
de niet-vervulling belang heeft, te kwader trouw haar vervul-
ling heeft belet. 

Artikel 8. 1. Bij de uitlegging van een uiterste wi!sbeschik-
king dient te worden gelet op de verhoudingen, die de uiterste 
wil kennelijk wenst te regelen, en op de omstandigheden waar-
onder de uiterste wil is gemaakt. 

2. Daden of verklaringen van de erflater buiten de uiterste 
wil mogen slechts dan voor uitlegging van een beschikking wor-
den gebruikt, indien deze zonder die daden of verklaringen 
geen duidelijke zin heeft. 

3. Wanneer een erflater zich klaarblijkelijk in de aan-
duiding van een persoon of een goed heeft vergist, wordt de 
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beschikking naar de bedoeling van de erflater ten uitvoer ge-
bracht, indien deze bedoeling ondubbelzinnig met behulp van 
de uiterste wil of met andere gegevens kan worden vastgesteld. 

Artikel 9. Wanneer door omstandigheden, die na het maken 
van de uiterste wil, maar voor het overlijden van de erflater 
plaatsgrijpen, de uitvoering van een beschikking onmogelijk 
wordt, vervalt de beschikking, zonder dat een andere beschikking 
daarvoor in de plaats mag worden gesteld, tenzij de wet het 
tegendeel bepaalt, of uit de uiterste wil zelf is af te leiden, dat 
de erflater die andere beschikking zou hebben gemaakt, wan-
neer hem de onmogelijkheid bekend was geweest. 

Artikel 10. Wanneer in eenzelfde uiterste wil onderscheiden 
personen tot de ganse nalatenschap, tot hetzelfde erfdeel of tot 
hetzelfde goed worden geroepen, hetzij ieder voor het geheel, 
hetzij ieder voor een gelijk deel, en de uiterste wilsbeschikking 
ten opzichte van een of meer dier geroepenen geen gevolg heeft, 
vindt aanwas ten behoeve van de overigen plaats, tenzij uit de 
uiterste wil het tegendeel Wijkt. 

Artikel 11. Wanneer een echtgenoot een goed uit de huwe-
lijksgemeenschap heeft vermaakt, ontvangt de bevoordeelde dat 
goed of de waarde daarvan, naarmate dat goed aan de erfgena-
men van de erflater, dan wel aan de andere echtgenoot of diens 
erfgenamen ten deel valt. 

Artikel 12. Een beschikking, getroffen ten voordele van 
iemand, die op het tijdstip van het maken van de uiterste wil 
de verloofde of de echtgenoot van de erflater is, vervalt door 
een daarna ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en 
bed, tenzij uit de beschikking het tegendeel blijkt. 

Artikel 13. Een uiterste wilsbeschikking ten voordele van 
de naaste bloedverwanten of het naaste bloed van de erflater, 
zonder nadere aanduiding, wordt vermoed gemaakt te zijn ten 
voordele van de door de wet geroepen bloedverwanten van de 
erflaier naar ieders aandeel bij versterf. 

Artikel 14. Een uiterste wilsbeschikking ten voordele van 
de armen, zonder nadere aanduiding, wordt geacht gemaakt te 
zijn ten voordele van de instellingen van weldadigheid genoemd 
in artikel 16 van de Armenwet, die gevestigd zijn ter plaatse 
waar de erfenis is opengevallen, ten behoeve van alle nood-
lijdenden, zonder onderscheid van godsdienst, die aldaar door 
zodanige instellingen worden ondersteund. 

AFDELING 2 

Wie een uiterste wil kunnen maken en wie 
daaruit voordeel kunnen genieten 

Artikel 1. 1. Behalve zij die handelingsbekwaam zijn, 
kunnen ook minderjarigen boven achttien jaar, en zij die op 
een andere grond dan wegens een geestelijke stoornis onder 
curatele zijn gesteld, een uiterste wil maken. 

2. De bekwaamheid van de erflater wordt beoordeeld naar 
de staat, waarin hij zich bevond op het ogenblik dat de uiterste 
wil werd gemaakt. 

Artikel 2. 1. Om aan een uiterste wilsbeschikking een recht 
te kunnen ontlenen, moet men bestaan op het ogenblik dat de 
nalatenschap openvalt. 

2. Nochtans mag een erflater bepalen, dat hetgeen een af-
stammeling of een broeder of een zuster of een afstammeling 
van een van dezen uit zijn nalatenschap ontvangt, na diens over-
lijden zal ten deel vallen aan alle diens alsdan bestaande erf-
genamen bij versterf in de rechte nederdalende lijn, onver-
schillig of die erfgenamen bij het overlijden van de erflater 
reeds bestaan of daarna worden geboren, en voor dezelfde 
delen als waarop zij als diens erfgenamen bij versterf recht zou-
den hebben. 

3. Heeft een erflater bepaald, dat een of meer van hen, die 
op het tijdstip van zijn overlijden zijn bloedverwanten in erfelijke 
graad zijn, opvolgen in het geheel of in een gedeelte van hetgeen 

een erfgenaam of legataris bij zijn overlijden onvervreemd en 
onverteerd van zijn erfdeel of legaat zal achterlaten, dan mag 
de erflater aan die beschikking toevoegen, dat indien alsdan 
een van de aangewezen bloedverwanten niet meer in leven zal 
zijn, diens wettige afstammelingen, reeds geboren of die nog 
geboren zullen worden, bij plaatsvervulling kunnen opkomen. 

4. In de gevallen van het tweede en derde lid mag de erf-
later ook bepalen dat het recht van de bezwaarde reeds ge-
durende diens leven op een bepaald tijdstip of bij het intreden 
van een onzekere gebeurtenis zal overgaan op de verwachters. 

5. Doet een bezwaarde tijdens zijn leven afstand van zijn 
recht ten behoeve van de verwachters, of geven deze hun toe-
stemming tot een vervreemding, dan kan deze afstand of ver-
vreemding geen nadeel toebrengen aan de rechten van af-
stammelingen die daarna nog geboren worden. 

6. De in het tweede en derde lid bedoelde makingen over de 
hand kunnen slechts voor één overgang worden getroffen. 

7. In geval van andere makingen over de hand, die geheel of 
ten dele strekken ten behoeve van op het ogenblik van het over-
lijden van de erflater nog niet bestaande personen, is niet alleen 
de making over de hand nietig, maar eveneens de beschikking 
waaraan deze making over de hand is toegevoegd. 

Artikel 3. 1. Een natuurlijk kind kan naast wettige af-
stammelingen of naast de echtgenoot van de erflater niet meer 
verkrijgen dan zijn erfdeel bij versterf. 

2. Een onwettig kind, dat niet de staat van natuurlijk 
kind bezit, kan niet meer ontvangen dan hij zou gekregen 
hebben, als hij die staat had bezeten. 

Artikel 4. 1. Een minderjarige kan bij uiterste wil geen 
beschikking maken ten voordele van zijn voogd. 

2. Is hij meerderjarig geworden, dan kan hij zijn gewezen 
voogd niet bij uiterste wil bevoordelen, dan na het afleggen en 
sluiten der voogdijrekening. 

3. Het in de vorige leden bepaalde is niet toepasselijk op 
bloedverwanten van de minderjarige in de opgaande lijn, die 
zijn voogden zijn of geweest zijn. 

Artikel 5. 1. Minderjarigen kunnen niet bij uiterste wil be-
schikken ten voordele van hun leermeesters, met wie zij tezamen 
wonen. 

2. Hiervan zijn uitgezonderd de beschikkingen tot vergel-
ding van bewezen diensten, bij wijze van legaat gemaakt, met 
inachtneming echter zowel van de gegoedheid van de maker, 
als van de diensten die aan deze zijn bewezen. 

Artikel 6. 1. De geneesheren en andere beoefenaars van de 
geneeskunde, die iemand gedurende de ziekte, ten gevolge waar-
van hij is overleden, behandeld hebben, alsmede de bedienaars 
van de godsdienst, die hem gedurende die ziekte hebben bij-
gestaan, kunnen geen voordeel trekken uit de uiterste wilsbe-
schikkingen, die zodanig persoon gedurende de behandeling 
van die ziekte te hunnen behoeve heeft gemaakt. 

2. Hiervan zijn uitgezonderd: 
a. de beschikkingen tot vergelding van bewezen diensten, bij 

wijze van legaat gemaakt, evenals bij het vorige artikel is 
vastgesteld; 

b. de beschikkingen ten voordele van iemand, die bIoed-
verwant tot de vierde graad of de echtgenoot van de erf-
later en tevens diens erfgenaam bij versterf is. 

Artikel 7. De notaris die een uiterste wil bij openbare akte 
heeft verleden, en de getuigen die daarbij zijn tegenwoordig 
geweest, kunnen niet bij die uiterste wil worden bevoordeeld. 

Artikel 8. 1. Een uiterste wilsbeschikking die in strijd is 
met het in een der artikelen 3—7 van deze afdeling bepaalde, 
is na het overlijden van de erflater vernietigbaar op vordering 
van hem, die door de beschikking benadeeld is. Is meer dan 
één persoon door de beschikking benadeeld, dan kan ieder van 
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hen slechts voor zijn aandeel en te eigen behoeve de vernieti-
ging vragen. 

2. Een beschikking ten behoeve van een tussenbeiden-
komende persoon is op gelijke wijze vernietigbaar als een ten 
behoeve van de uitgesloten persoon zelf. 

3. De vader, de moeder, de afstammelingen en de echtge-
noot van een uitgesloten persoon worden geacht tussenbeiden-
komende personen te zijn, behalve wanneer zij wettige bloed-
verwant in de rechte lijn of echtgenoot van de erflater zijn. 

AFDELING 3 

Wettelijk erfdeel 
Artikel 1. 1. De legitieme portie of het wettelijk erfdeel is 

een gedeelte der goederen, dat aan de echtgenoot, de afstamme-
lingen en de ouders van de erflater, die erfgenamen bij versterf 
zijn, toekomt, en waarover de erflater niet bij uiterste wil mag 
beschikken. 

Artikel 4. Om het bedrag van het wettelijk erfdeel te be-
palen, berekent men het totaal der waarde van alle goederen, 
die op het tijdstip van overlijden van de erflater aanwezig 
waren; vervolgens trekt men het totaal van de schulden bene-
vens de begrafeniskosten daarvan af; men voegt daarbij de 
waarde van de voor inkorting vatbare giften, geschat naar het 
tijdstip van het overlijden van de erflater, of in geval van een 
vervreemding door de begiftigde, naar de waarde op het tijd-
stip van die vervreemding; bij de bepaling van deze waarde 
wordt geen rekening gehouden met de door de begiftigde aan 
het geschonken goed aangebrachte verbeteringen. 

Artikel 5. 1. Giften die de erflater in de laatste vijf jaren 
voor zijn overlijden heeft gedaan, zijn, met uitzondering van 
de gebruikelijke kleine giften, voor inkorting vatbaar. 

2. Giften die meer dan vijf jaar vóór het overlijden van de 
erflater zijn gedaan, zijn slechts voor inkorting vatbaar, wan-
neer zij tot een van de navolgende rubrieken behoren: 

a. giften, die kennelijk zijn gedaan met de wetenschap, dat 
daardoor legitimarissen worden benadeeld; 

b. giften, waarvan de waarde op het tijdstip der gift, niet 
inbegrip van die van vroegere giften aan dezelfde per-
soon, meer beliep dan een vierde deel van het toenmalige 
vermogen van de erflater; 

c. giften, aan een erfgenaam in de nederdalende lijn ge-
daan, om deze een huwelijksgoed of een gevestigde stand 
te verschaffen, of om tot betaling van zijn schulden te 
strekken; een uitzet, kleinodiën en andere geschenken, 

iemand ten huwelijk gegeven, worden niet beschouwd als 
het voorwerp van een gift, gedaan om een huwelijksgoed 
te geven, zolang deze geschenken niet bovenmatig zijn; 

d. giften, die de erflater tijdens zijn leven ongedaan kan 
maken, of die door hem aan de verplichting tot inbreng 
zijn onderworpen; 

e. levensverzekeringen, waarbij de erflater iemand als be-
gunstigde heeft aangewezen; is bij deze verzekeringen de 
erflater de verzekerde persoon, dan worden zij beschouwd 
als een gift van de betaalde premies tot ten hoogste het 
verzekerde bedrag. 

Artikel 6. Overdracht van een goed aan de echtgenoot of 
aan een der erfgenamen in de rechte lijn onder voorbehoud van 
een vruchtgebruik of een ander aan het leven van de vervreem-
der gebonden recht wordt behoudens tegenbewijs vermoed een 
gift te zijn, die kennelijk gedaan is met de wetenschap, dat daar-
door legitimarissen worden benadeeld. 

4. De erflater is bevoegd de legitimaris de keuze te laten 
tussen of het hem vermaakte te aanvaarden onder afstand van 
ieder beroep op een wettelijk erfdeel, óf zijn wettelijk erfdeel 
vrij en onbezwaard in goederen der nalatenschap of in een 
geldsom te ontvangen. 

5. De keuze, die een legitimaris volgens de vorige leden 
toekomt, moet door hem worden gedaan binnen drie maanden 
nadat hij kennis draagt van de beschikking en van het feit, dat 
deze inbreuk maakt op zijn wettelijk erfdeel. De termijn kan op 
grond van bijzondere omstandigheden door de boedelrechter 
op verzoek van de legitimaris worden verlengd; deze verlenging 
kan ook na verloop van de termijn nog worden toegestaan. Is 
een keuze niet tijdig gedaan, dan kan de legitimaris daarna niet 
meer een beroep doen op zijn wettelijk erfdeel. 

6. Een bevoordeling, die uit een testamentaire last voor 
een legitimaris voortvloeit, komt in mindering van diens wette-
lijk erfdeel, wanneer hij niet binnen de in het vorige lid be-
doelde termijn heeft verklaard, dat hij dit voordeel niet wenst 
te aanvaarden. 

Artikel 9. 1. Heeft de erflater andere personen dan de 
legitimaris tot erfgenaam ingesteld, dan is desniettemin de legi-
timaris bevoegd, evenals een erfgenaam de verzegeling en be-
schrijving van de boedel te vorderen, alsmede bij de ontzege-
ling, de boedelbeschrijving en de verdeling van de boedel aan-
wezig te zijn. 

2. Hij kan bezwaren maken tegen de boedelbeschrijving en 
de verdeling voor zover hij door dezen wordt benadeeld. 

2. Voor de vaststelling wie legitimaris is, en voor de bere-
kening van het wettelijk erfdeel wordt geen rekening gehouden 
met de omstandigheid dat andere erfgenamen bij versterf 
onwaardig of onterfd zijn, of de nalatenschap hebben ver-
worpen. 

Artikel 2. 1. Het wettelijk erfdeel van de echtgenoot en 
van een wettig kind van de erflater is: 

a. de helft van het erfdeel bij versterf, indien de erflater 
slechts één zodanige legitimaris nalaat; 

b. tweederden van het erfdeel bij versterf, indien de erflater 
twee legitimarissen als bovenbedoeld nalaat; 

c. drievierden van het erfdeel bij versterf, indien de erflater 
drie of meer legitimarissen als bovenbedoeld nalaat. 

2. Afstammelingen van een kind worden voor de vaststelling 
van deze breuk tezamen voor één legitimaris geteld, maar ieder 
van hen kan slechts voor zijn deel opkomen. 

Artikel 3. 1. Het wettelijk erfdeel van een vader, een 
moeder of een natuurlijk kind bedraagt de helft van het deel, 
dat een ieder van dezen bij versterf toekomt. 

2. Onder een natuurlijk kind zijn diens afstammelingen be-
grepen. 

Artikel 7. Levensverzekeringen ten behoeve van personen 
ten aanzien van wie de erflater moreel verplicht was maat-
regelen te treffen, ten einde in hun onderhoud na zijn over-
lijden te voorzien, worden niet als voor inkorting vatbare 
giften aangemerkt, voor zover zij als uitvloeisel van die ver-
plichting zijn aan te merken, en de betaalde premies in over-
eenstemming waren met het inkomen en het vermogen van da 
erflater. 

Artikel 8. 1. Voor inkorting vatbare giften die een legiti-
maris tijdens het leven van de erflater heeft ontvangen, alsmede 
de aan hem zuiver gemaakte erfstellingen en legaten komen in 
mindering van zijn wettelijk erfdeel. 

2. Heeft de erflater aan een legitimaris een legaat onder 
tijdsbepaling gemaakt, dan heeft de legitimaris de keuze om 
hetzij de waarde van dit legaat in mindering van zijn wettelijk 
erfdeel te brengen, hetzij het legaat te verwerpen met volledig 
behoud van het recht op zijn wettelijk erfdeel. 

3. Heeft een erflater aan een legitimaris goederen onder 
een voorwaarde, een last of een bewind nagelaten, dan is de 
legitimaris bevoegd deze voorwaarde, last of bewind als niet 
geschreven te beschouwen, voor zover zij zijn wettelijk erfdeel 
bezwaren. 
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Artikel 10. 1. Aan een legitimaris komt de in artikel 8 van 
deze afdeling vermelde keuze niet toe, indien de erflater in zijn 
uiterste wil een making onder bewind heeft gesteld of in de 
vorm van periodieke uitkeringen heeft gedaan, en hij daarbij 
als grond van het bewind of de periodieke uitkering heeft ver-
meld, dat de legitimaris ondanks meerderjarigheid niet in staat 
is het wettelijk erfdeel behoorlijk zelf te beheren, of dat zonder 
die maatregel het nagelatene uitsluitend of hoofdzakelijk de 
schuldeisers van de legitimaris ten goede zou komen, ofwel de 
voortzetting van het bedrijf van de erflater door een of meer 
der overige legitimarissen in ernstige mate zou worden be-
moeilijkt. 

2. Bestrijdt de legitimaris de beschikking op grond van de 
onjuistheid van de opgegeven grond, dan moet hij die de 
geldigheid der beschikking staande houdt, de juistheid daarvan 
bewijzen, naar het tijdstip dat de nalatenschap openvalt. 

3. De legitimaris kan de geldigheid van de beschikking, 
waarbij hem zijn wettelijk erfdeel in de vorm van periodieke 
uitkeringen is nagelaten, ook betwisten, indien hij die met het 
doen van de uitkeringen belast is, weigert daarvoor voldoende 
zekerheid te stellen. 

Artikel 11. 1. Heeft de erflater bij uiterste wil geen erf-
genamen of erfgenamen voor slechts een gedeelte der nalaten-
schap aangewezen, dan ontvangt een legitimaris zijn wettelijk 
erfdeel als erfgenaam uit dat gedeelte, waarover de erflater 
niet heeft beschikt. 

2. Is het deel der nalatenschap, waarover niet beschikt is, 
onvoldoende om een legitimaris zijn wettelijk erfdeel te ver-
schaffen, dan kan de legitimaris dit verkrijgen door inkorting, 
dat is vernietiging te zijnen behoeve van de uiterste wilsbeschik-
kingen en van de voor inkorting vatbare giften, voor zover zij 
aan zijn wettelijk erfdeel afbreuk doen. 

3. Na het overlijden van de erflater verschenen vruchten van 
een gift kunnen door de legitimaris worden gevorderd overeen-
komstig het in de titel Bezit bepaalde. 

4. Inkorting van giften komt niet de nalatenschap ten goede, 
ook al is de legitimaris erfgenaam. 

Artikel 12. 1. Erfstellingen en legaten worden gelijkelijk 
voor hetzelfde evenredige deel ingekort, tenzij de erflater in zijn 
uiterste wil anders heeft bepaald. 

2. Erfstellingen en legaten, aan een legitimaris gemaakt, 
worden gelijk andere makingen ingekort; de inkorting gaat 
echter niet verder dan tot het wettelijk erfdeel. 

3. Giften komen eerst na uiterste wilsbeschikkingen voor 
inkorting in aanmerking; de jongere wordt voor de oudere 
ingekort. 

4. Is aan een gift of een making die wordt ingekort een 
last verbonden, dan kan de boedelrechter naar omstandigheden 
deze last op verzoek van de bezwaarde geheel of ten dele op-
heffen of wijzigen. 

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt een bij huwe-
lijkse voorwaarden gemaakte erfstelling of legaat beschouwd 
als een gift gedaan op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking. 

Artikel 13. 1. Heeft de erflater aan iemand bij making of 
gift een vruchtgebruik of een ander beperkt recht op goederen 
der nalatenschap of op naar de soort bepaalde zaken verleend, 
en zou dientengevolge een legitimaris zijn wettelijk erfdeel ge-
heel of ten dele ontvangen in met dat recht bezwaarde goederen, 
dan heeft de legitimaris de volgende keuze: hij kan of de be-
schikking van de erflater eerbiedigen, of verlangen dat de 
goederen die bezwaard aan hem zijn nagelaten, vrij van het 
beperkte recht, tussen hem en degene wie het beperkte recht is 
verleend, aldus worden verdeeld dat hij zijn wettelijk erfdeel 
vrij ontvangt en het overschietende deel aan de andere persoon 
vrij ten deel valt; in plaats van dit overschietende deel af te 
staan, kan de legitimaris ook de waarde daarvan voldoen. 

2. Bij deze verdeling der bezwaarde goederen moet worden 
rekening gehouden met hetgeen de legitimaris door inkorting 
van andere makingen of giften kan verkrijgen. 

3. De erflater kan in zijn uiterste wil een redelijke termijn 
bepalen, na verloop waarvan de legitimaris niet meer tegen de 
beschikking kan opkomen. Op verzoek van de legitimaris kan 
de boedelrechter deze termijn op grond van bijzondere om-
standigheden verlengen; deze verlenging kan ook na verloop 
van de termijn nog worden toegestaan. 

4. Het in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toe-
passing, wanneer de erflater aan de legitimaris een vruchtge-
bruik of een ander beperkt recht op goederen der nalatenschap 
of op naar de soort bepaalde zaken heeft gemaakt. 

5. Nochtans komt een aan de echtgenoot gemaakt vrucht-
gebruik in mindering van diens wettelijk erfdeel, wanneer de 
erflater geen nakomelingen uit zijn huwelijk met die echtge-
noot achterlaat. 

Artikel 14. 1. Indien een andere gift dan waarover het 
vorige artikel handelt, geheel of ten dele wordt ingekort, kan 
de begiftigde desgewenst het goed behouden, mits hij in geld 
oplegt hetgeen aan de legitimaris toekomt. Gelijke bevoegd-
heid heeft een legataris, wanneer een deel van het vermaakte 
goed moet worden ingekort, en dit goed niet gevoegelijk kan 
worden gedeeld. 

2. Heeft een bevoordeelde persoon die tot teruggave van 
een goed gehouden is, dit reeds geheel of ten dele aan derden 
vervreemd, dan kan tegen deze derde-verkrijger eerst dan een 
vordering tot teruggave worden ingesteld, wanneer de bevoor-
deelde persoon niet in staat is in geld op te leggen hetgeen 
de legitimaris toekomt, alles onverminderd de bescherming 
van rechten door derden te goeder trouw verkregen. 

Artikel 15. 1. Na het overlijden van de legitimaris komt 
de vordering tot inkorting toe aan hen die tot zijn nalatenschap 
gerechtigd zijn. 

2. In geval van faillissement van de legitimaris kan de vor-
dering door de curator in het faillissement worden ingesteld. 

3. Overdracht of toescheiding der vordering tot inkorting 
is slechts mogelijk tezamen met het door de inkorting te ver-
krijgen erfdeel. 

Artikel 16. Een vordering tot inkorting vervalt in ieder ge-
val drie jaren nadat de legitimaris van een inbreuk op zijn 
wettelijk erfdeel heeft kennisgedragen. 

AFDELING 4 

Andere wettelijke rechten 
Artikel 1. Woonden de echtgenoot, bloedverwanten binnen 

de erfrechtelijke graad, of aanverwanten in de rechte lijn, met 
de overledene samen, dan zijn de erfgenamen verplicht om deze 
personen gedurende zes weken na het overlijden van de erf-
later in dezelfde mate als voorheen, in het genot te laten van 
de gemeenschappelijke woning en het zich daarin bevindende 
huisraad. Deze verplichting vervalt, indien de betrokken per-
soon een handeling heeft verricht, die hem onwaardig zou 
maken erfgenaam te zijn. 

Artikel 2. 1. Was een erflater op het tijdstip van zijn over-
lijden wettelijk verplicht aan een bloedverwant die niet legiti-
maris is of aan een gewezen echtgenoot onderhoud te ver-
schaffen, dan zijn de erfgenamen jegens die persoon tot niet 
meer verplicht dan tot betaling van een som ineens. Bij het 
vaststellen van de som wordt rekening gehouden met de be-
hoefte van de tot onderhoud gerechtigde, de tijd dat het onder-
houd vermoedelijk zou hebben geduurd, indien de erflater in 
leven was gebleven, de grootte van de nalatenschap en het 
bedrag, dat legitimarissen daaruit als hun wettelijk erfdeel 
kunnen vorderen. De waarde van hetzeen de tot onderhoud 
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gerechtigde krachtens uiterste wil of bij versterf uit de na-
latenschap ontvangt, komt in mindering van de som. 

2. In geval van geschil bepaalt de rechtbank deze som op 
verzoek van de tot onderhoud gerechtigde, alsmede op verzoek 
van de raad voor de kinderbescherming, wanneer de tot onder-
houd gerechtigde een onwettig kind van de erflater is; in het 
laatste geval kan de toe te kennen som niet het wettelijk erfdeel 
overtreffen, waartoe het kind zou gerechtigd zijn als het natuur-
lijk kind was geweest. 

3. Op straffe van verval van de aanspraak moet het verzoek 
worden ingediend binnen een jaar na het overlijden van de 
erflater. 

4. De tot onderhoud gerechtigde heeft op de verschuldigde 
som hetzelfde recht als op een legaat, behoudens dat deze som 
eerst na alle makingen en schenkingen voor inkorting in aan-
merking komt. Indien de legaten ingevolge artikel 4.4.2.4 een 
vermindering moeten ondergaan, komt de som eerst na alle 
testamentaire legaten voor vermindering in aanmerking. 

AFDELING 5 

Vorm van uiterste willen 

Artikel 1. Uiterste willen die bij dezelfde akte door twee 
of meer erflaters zijn gemaakt, zijn nietig. 

Artikel 2. Behoudens hetgeen in de artikelen 7 en 12 van 
deze afdeling is bepaald, kan een uiterste wil alleen worden ge-
maakt bij een openbare akte, of bij een in bewaring gegeven 
onderhandse akte. 

Artikel 3. 1. Een uiterste wil bij openbare akte moet ten 
overstaan van een notaris worden verleden. 

2. Alvorens zijn in schrift gebrachte wil hem wordt voorge-
lezen, deelt de erflater in tegenwoordigheid van de getuigen de 
zakelijke inhoud van zijn wil mondeling mede. 

3. De notaris leest de wil voor in tegenwoordigheid van de 
getuigen, en vraagt daarna de erflater of het voorgelezene zijn 
uiterste wil bevat. Heeft de erflater bevestigend geantwoord, 
dan wordt vervolgens de akte door de erflater, de getuigen en 
de notaris ondertekend. 

4. Indien de erflater verklaart, dat hij door onkunde of een 
andere met name door hem te noemen oorzaak wordt verhin-
derd te ondertekenen, moet ook die verklaring en de oorzaak 
van verhindering in de akte worden vermeld. 

5. De uiterste wil is eerst voltooid, wanneer deze door de 
erflater, de getuigen en de notaris is ondertekend. De onder-
tekening van de erflater is niet nodig, wanneer de akte de in 
het vorige lid bedoelde vermelding bevat. 

6. Van de nakoming van alle formaliteiten moet uitdrukke-
lijk in de akte van uiterste wil worden melding gemaakt. 

Artikel 4. 1. Een onderhandse uiterste wil kan niet geldig 
worden gemaakt door hem, die door onkunde of door andere 
oorzaken niet in staat is geweest de uiterste wil te lezen. 

2. Een bij onderhandse akte gemaakte uiterste wil moet door 
de erflater zijn ondertekend. Is de uiterste wil door sen ander 
dan de erflater of met mechanische middelen geschreven, en be-
staat de wil uit meer dan één bladzijde, dan moet iedere blad-
zijde zijn genummerd en door de handtekening van de erflater 
zijn gewaarmerkt. 

3. Een onderhandse uiterste wil wordt door de erflater in 
tegenwoordigheid van twee getuigen aan een notaris gesloten 
of open ter hand gesteld. De erflater moet daarbij verklaren, 
dat het aangeboden stuk zijn uiterste wil bevat. Indien het stuk 
gesloten en gezegeld wordt aangeboden, kan de erflater bij de 
aanbieding tevens verklaren, dat het stuk slechts mag geopend 
worden, indien bepaalde door hem aan de notaris en de ge-
tuigen op te geven voorwaarden op de dag van zijn overlijden 
zijn vervuld. 

4. Van de bewaargeving en de verklaringen van de erflater 
maakt de notaris een akte op, die hetzij op een afzonderlijk 
papier, hetzij op de buitenzijde van de uiterste wil of van het 
papier dat deze tot omslag dient, wordt geschreven. Deze akte 
wordt door de erflater, de getuigen en de notaris ondertekend. 
Wanneer de erflater verklaart, dat hij door een na de onder-' 
tekening van de uiterste wil opgekomen oorzaak verhinderd 
wordt de akte van bewaargeving te ondertekenen, wordt van 
die verklaring en van de oorzaak van verhindering in de akte 
van bewaargeving melding gemaakt. 

5. Alle in tegenwoordigheid van de notaris en de getuigen in 
acht te nemen formaliteiten moeten worden vervuld, zonder 
dat intussen tot enige andere akte mag worden overgegaan. 

6. De onderhandse uiterste wil is eerst voltooid, wanneer 
de akte van bewaargeving door de erflater, de getuigen en de 
notaris is getekend. De ondertekening van de erflater is niet 
nodig, wanneer de akte de in lid 4 bedoelde vermelding bevat. 

7. De onderhandse uiterste wil blijft berusten onder de mi-
nuten van de notaris, die deze akte heeft ontvangen. 

Artikel 5. Ingeval de erflater niet kan spreken maar wel 
kan schrijven, kan hij een onderhandse uiterste wil maken, mits 
deze door hemzelf geheel eigenhandig geschreven en onder-
tekend is, en hij in tegenwoordigheid van de notaris en getuigen 
boven de akte van bewaargeving schrijft en ondertekent dat het 
papier dat hij aanbiedt, zijn uiterste wil bevat. 

Artikel 6. De uiterste willen, in de twee voorgaande arti-
kelen bedoeld, worden tot het bewijs van het tegendeel vermoed 
door de erflater geschreven en ondertekend te zijn. 

Artikel 7. Bij een onderhands door de erflater geheel met 
de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk kunnen 
zonder verdere formaliteiten beschikkingen worden gemaakt, 
maar uitsluitend ter aanstelling van executeuren en regeling van 
hun bevoegdheden, ter regeling van de begrafenis, de verassing 
of bewaring van het lichaam, en tot het maken van legaten van 
kleren, van lijfstoebehoren, van bepaalde lijfsieraden, van be-
paalde tot de inboedel behorende zaken, en van bepaalde 
boeken en kunstwerken. 

Artikel 8. In geval van oorlog of van staat van beleg kunnen 
militairen en andere personen die tot de vloot, het leger of de 
luchtmacht behoren, en zich aan boord van een oorlogsschip of 
een oorlogsluchtvaartuig, in het veld of in een belegerde plaats 
of in krijgsgevangenschap bevinden, hun uiterste wil maken ten 
overstaan van een officier en in tegenwoordigheid van twee 
getuigen. 

Artikel 9. De uiterste wil van personen die zich op een 
reis aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig bevinden, kan 
in tegenwoordigheid van twee getuigen worden verleden ten 
overstaan van de gezagvoerder of de eerste officier van het 
vaartuig, of bij gebreke van deze personen ten overstaan van 
hem die hun plaats vervult. 

Artikel 10. In plaatsen waartoe de toegang onmogelijk of 
verboden is, kunnen uiterste willen worden gemaakt ten over-
staan van elke openbare ambtenaar of gezaghebber, in tegen-
woordigheid van twee getuigen. 

Artikel 11. 1. De uiterste willen in de drie voorgaande 
artikelen vermeld, worden op behoorlijke wijze op schrift ge-
steld, en door de erflater alsmede door hen ten overstaan van 
wie zij zijn verleden, en ten minste door één van de getuigen 
ondertekend. 

2. Indien de erflater of een van de getuigen verklaart, dat hij 
door onkunde of door een andere oorzaak verhinderd wordt te 
ondertekenen, wordt van de oorzaak van verhindering in de 
akte uitdrukkelijk melding gemaakt. 

Artikel 12. In de gevallen bij de artikelen 8—10 van deze 
afdeling voorzien, kunnen de daarbij vermelde personen be-
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schikken bij een onderhandse akte, mits deze geheel met de 
hand van de erflater geschreven, gedagtekend en ondertekend 
is. De akte wordt tot het bewijs van het tegendeel vermoed 
eigenhandig geschreven, gedagtekend en ondertekend te zijn. 

Artikel 13. Uiterste willen die overeenkomstig de artikelen 
8—12 van deze afdeling zijn gemaakt, zijn krachteloos, indien 
de erflater komt te overlijden meer dan zes maanden nadat de 
oorzaak, waarom zij in die bepaalde vorm zijn gemaakt, is 
komen te vervallen. 

Artikel 14. 1. Ontbreekt aan een uiterste wil, of aan de 
akte van bewaargeving de vereiste handtekening van de erf-
later, is, waar de wet dit vereist, de uiterste wil niet eigen-
handig geschreven, of heeft een notaris of andere ambtenaar 
niet tot de totstandkoming van een uiterste wil medegewerkt, 
in een geval waarin deze medewerking wettelijk vereist is, dan 
is de uiterste wil nietig. 

2. Het niet inachtnemen van andere door de wet vereiste 
formaliteiten, maakt een uiterste wil vernietigbaar. 

Artikel 15. Wanneer een uiterste wil is tenietgegaan of 
onleesbaar is geworden, kan de inhoud van die wil door alle 
bewijsmiddelen worden bewezen. 

Artikel 15a. Het in deze afdeling bepaalde is niet van toe-
passing op huwelijkse voorwaarden die uiterste wilsbeschikkin-
gen inhouden. 

AFDELING 6 

Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen 

Artikel 1. De herroeping van een uiterste wilsbeschikking 
moet in dezelfde vorm geschieden als die welke voor de te 
herroepen beschikking is voorgeschreven. 

Artikel 2. Een latere uiterste wil, die een vroegere niet uit-
drukkelijk herroept, doet deze vervallen voor zover de latere 
beschikkingen de vroegere onuitvoerbaar maken of vervangen. 

Artikel 3. Een uiterste wilsbeschikking betreffende een be-
paald goed uit de nalatenschap wordt herroepen, wanneer de 
erflater daarna onder de levenden een daarmede strijdige be-
schikking treft. 

Artikel 4. Een erflater kan te allen tijde zijn onderhandse, 
bij een notaris in bewaring gegeven wil terugvorderen, mits 
hij ter verantwoording van de notaris door een authentieke akte 
van de teruggave doet blijken. Door de teruggave wordt de 
onderhandse uiterste wil herroepen. 

Artikel 5. Een uiterste wilsbeschikking, die geldig bij een 
onderhands en niet in bewaring gegeven stuk getroffen is, 
wordt herroepen wanneer de erflater dit stuk vernietigt. Is het 
stuk vernietigd, dan wordt dit vermoed door de erflater te zijn 
geschied. 

Artikel 6. Het in deze afdeling bepaalde is niet van toepas-
sing op uiterste wilsbeschikkingen in huwelijkse voorwaarden. 

TITEL 4 

Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen 

AFDELING 1 

Erfstellingen 

Artikel 1. Een erfstelling is een uiterste wilsbeschikking, 
krachtens welke de erflater aan een of meer personen zijn 
ganse nalatenschap of een aandeel daarin nalaat. 

Artikel 2. De bij uiterste wil ingestelde erfgenamen hebben 
gelijke rechten en verplichtingen als de erfgenamen bij versterf. 

AFDELING 2 

Legaten 

Artikel 1. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking krach-
tens welke de erflater aan een of meer personen, hetzij bepaalde 
tot de nalatenschap behorende goederen, hetzij een bepaalde 
hoeveelheid naar de soort bepaalde goederen, hetzij een be-
perkt recht op alle goederen der nalatenschap of op een deel 
daarvan nalaat. 

Artikel 2. Legaten komen ten laste van de ganse nalaten-
schap, tenzij de erflater één of meer erfgenamen of één of 
meer legatarissen met de uitkering heeft belast. Wanneer de 
erflater een zodanige beschikking getroffen heeft, en een 
met de uitkering belaste persoon niet zijn erfgenaam of legataris 
wordt, is hij aan wie de vrijgekomen goederen ten deel vallen, 
tot uitkering van het legaat verplicht; deze kan zich echter aan 
die verplichting onttrekken door de vrijgekomen goederen af te 
staan aan hen, aan wie de legaten waren gemaakt. 

Artikel 3. Een legataris heeft jegens hen die tot uitkering 
verplicht zijn, slechts een persoonlijke vordering tot levering 
van het hem gemaakte. 

Artikel 4. Wanneer een nalatenschap door een vereffenaar 
wordt vereffend, worden de legaten door deze eerst voldaan, 
indien vaststaat dat alle bekende schulden van de nalaten-
schap betaald kunnen worden; is de nalatenschap niet toe-
reikend om aldus alle legaten te voldoen, dan ondergaan alle 
legaten een evenredige vermindering, tenzij de erflater een 
andere wijze van vermindering heeft aangegeven; een en ander 
onverminderd de verplichting van de erfgenamen de legaten 
voor het geheel uit hun overige vermogen te voldoen, indien 
daartoe gronden zijn. 

Artikel 5. 1. Tenzij de erflater anders heeft beschikt, 
wordt een bepaald goed geleverd in de staat, waarin het zich 
op het ogenblik van overlijden van de erflater bevond. 

2. Mitsdien is een erfgenaam niet verplicht het vermaakte 
goed te bevrijden van enig beperkt recht dat daarop is gevestigd. 

Artikel 7. Een legataris heeft vanaf de dag van overlijden 
van de erflater recht op de sindsdien door de erfgenaam geïnde 
vruchten van de hem vermaakte goederen. Hij heeft vanaf het-
zelfde tijdstip recht op de wettelijke renten van de hem ver-
maakte geldsommen, wanneer het vermaakte binnen een jaar 
na het overlijden is gevorderd en na dat jaar wordt uitgekeerd. 
In geval van een latere vordering heeft de legataris slechts recht 
op vruchten en renten vanaf de dag, dat hij de afgifte heeft 
gevorderd. Wanneer een legaat onder tijdsbepaling of onder 
voorwaarde is gemaakt, heeft de legataris recht op vruchten en 
renten vanaf de dag, dat hij na het opeisbaar worden de af-
gifte van het legaat heeft gevorderd. 

AFDELING 3 

Testamentaire lasten 
Artikel 1. Een testamentaire last is een aan een erfgenaam, 

een legataris.of een boedelvereffenaar opgelegde verplichting, 
die in iets anders bestaat dan in de uitkering van een legaat. 
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Artikel 2. 1. Strekt een last tot bevoordeling van een be-
paald aangewezen persoon, dan heeft deze een vordering tot 
nakoming van de last tegen hem, die verplicht is de last uit 
te voeren. 

2. Heeft een last een andere strekking en wordt hij niet uit-
gevoerd, dan kan de vervallenverklaring van de beschikking 
waaraan de last is toegevoegd, door de onmiddellijk bij de 
vervallenverklaring belanghebbende worden gevraagd; is een 
zodanige last aan een erfgenaam bij versterf opgelegd, dan 
verliest deze door de vervallenverklaring zijn recht van erf-
opvolging bij versterf. Na de vervallenverklaring blijft de erf-
genaam die met zijn ganse vermogen jegens de schuldeisers 
der nalatenschap aansprakelijk was, jegens hen tot voldoening 
gehouden, onverminderd zijn recht van verhaal op degene aan 
wie het door hem geërfde opkomt. 

3. Hetgeen in artikel 2 van de tweede afdeling van deze 
titel omtrent vooroverlijden, onwaardigheid, vervallenverkla-
ring en verwerping is bepaald, is zoveel mogelijk van overeen-
komstige toepassing in geval aan een making een last verbon-
den is. 

Artikel 3. 1. Hebben na het overlijden van de erflater 
de omstandigheden zich zodanig gewijzigd, dat daardoor 
een herziening of een vervallenverklaring van een bij uiterste 
wil opgelegde last gerechtvaardigd is, en deze wijziging niet 
door de erflater was voorzien, dan kan een bij uiterste wil op-
gelegde last op verzoek van hem, die deze behoort na te 
leven, door de rechtbank binnen wier gebied de erfenis is open-
gevallen, worden herzien, en wel zoveel mogelijk in aansluiting 
aan de bedoeling van de erflater. 

2. Op het verzoek tot herziening of vervallenverklaring van 
de last vinden de voorschriften omtrent herziening of ver-
vallenverklaring van bedingen uit een stichtingsakte overeen-
komstige toepassing. 

3. De herziene last is aan dezelfde voorschriften onderwor-
pen als een door een erflater opgelegde last. 

Artikel 1. 1. Een erflater is bevoegd bij openbare uiterste 
wil een stichting in het leven te roepen. Deze is erfgenaam of 
legataris, naar gelang het aan haar vermaakte aan een erf-
stelling of aan een legaat beantwoordt. 

2. Wordt in een onderhandse uiterste wil een stichting in 
het leven geroepen, dan wordt dit aangemerkt als een de erfge-
namen opgelegde last, om die stichting in het leven te roepen. 

AFDELING 5 

Makingen onder tijdsbepaling, onder voorwaarde 
en over de hand 

Artikel 1. Bevat een uiterste wil een erfstelling onder een 
tijdsbepaling, dan wordt deze aangemerkt als een legaat van het 
vruchtgebruik van het erfdeel ten behoeve van hem die vol-
gens de wil van de erflater het eerst tot het erfdeel wordt ge-
roepen, en als een met een vruchtgebruik bezwaarde erfstel-
ling ten behoeve van hem die het laatst tot het erfdeel wordt 
geroepen. Het in de vorige zinsnede bepaalde vindt overeen-
komstige toepassing, wanneer de eigendom van een bepaalde 
zaak onder tijdsbepaling is gelegateerd. 

Artikel 2. Een erfstelling of een legaat kan onder een op-
schortende of een ontbindende voorwaarde worden gemaakt. 

Artikel 3. Om uit een mak ing onder opschortende voor-
waarde voordeel te hebben, moet de bevoordeelde nog in leven 
zijn op het ogenblik dat de voorwaarde wordt vervuld, tenzij 
uit de uiterste wil of uit de aard van de beschikking het tegen-
deel voortvloeit 

Artikel 4. 1. Wanneer een erfstelling of een legaat van een 
bepaald goed onder een opschortende voorwaarde is gemaakt, 
wordt degene aan wie het vermaakte goed tot de vervulling 
der voorwaarde toekomt, als de uitsluitend rechthebbende aan-
gemerkt voor zover het betreft de door en tegen derden uit 
te oefenen rechten en rechtsvorderingen. Hij kan echter over 
het goed slechts beschikken onder dezelfde voorwaarde als 
waaronder hij het heeft verkregen. 

2. Voor het overige vinden, zolang de vervulling der voor-
waarde onzeker is, de wettelijke voorschriften betreffende het 
vruchtgebruik overeenkomstige toepassing. 

3. Dientengevolge is ook hij aan wie het vermaakte tol 
de vervulling der voorwaarde toekomt, verplicht het ontvangen 
goed gelijk een vruchtgebruiker te bewaren en in stand te 
houden, tenzij de erflater hem de bevoegdheid heeft toege-
kend om de goederen te verbruiken en onvoorwaardelijk te 
vervreemden. 

Artikel 5. 1. Is een aan een erfstelling of legaat toege-
voegde voorwaarde dertig jaar na het overlijden van de erf-
later nog niet vervuld, dan vervalt de beschikking, wanneer 
het een opschortende voorwaarde is; is het een ontbindende 
voorwaarde, dan vervalt de voorwaarde. Hiermede strijdige be-
schikkingen van de erflater zijn nietig. 

2. Het in het vorige lid bepaalde vindt geen toepassing op 
legaten van naar de soort bepaalde goederen, die onder op-
schortende voorwaarden zijn gemaakt. 

Artikel 6. 1. Een voorwaardelijke uiterste wilsbeschikking 
kan ook aldus worden getroffen, dat de erflater over dezelfde 
goederen ten behoeve van twee personen — de bezwaarde en 
de verwachter — bij opvolging beschikt, en dat voorwaarde 
voor het eindigen van het recht van de bezwaarde en voor het 
aanvangen van dat van de verwachter is, dat laatstgenoemde 
eerstgenoemde overleeft (making over de handï. 

2. Op een making over de hand vindt het in het voorgaan"«-
artikel bepaalde geen toepassing. 

Artikel 1. 1. Een erflater kan bij uiterste wil of bij een 
bijzondere notariële akte een of meer executeurs benoemen. Hij 
kan aan een executeur de bevoegdheid toekennen een of meer 
andere executeurs aan zich toe te voegen of in zijn plaats te 
stellen. 

2. Is er meer dan één executeur aangewezen, dan kan, ten-
zij de erflater anders heeft beschikt, ieder van hen alleen alle 
werkzaamheden verrichten. 

Artikel 2. 1. Om executeur te zijn, moet men handelings-
bekwaam zijn. 

2. Een executeur is niet verplicht de benoeming te aan-
vaarden, maar heeft hij haar eenmaal aanvaard, dan is hij ver-
plicht de hem opgedragen taak ten einde te brengen, tenzij hij 
wegens gewichtige redenen van de boédelrechter ontslag ver-
krijgt, of op een der voor ontzetting van bewindvoerders be-
staande gronden, op verzoek van belanghebbenden of op 
vordering van het openbaar ministerie, door de rechtbank 
wordt ontzet. 

Artikel 3. 1. Tenzij de erflater aan de executeurs een be-
perktere taak heeft opgedragen, zijn zij bevoegd en verplicht 
de nalatenschap te beheren en te vereffenen op de wijze, als 
hierna voor vereffenaars is bepaald, en dit ook indien zich 
onder de erfgenamen legitimarissen bevinden. Echter kunnen 
in laatstgenoemd geval executeurs registergoederen alleen ver-
kopen met toestemming van de erfgenamen, of bij gebreke daar-
van van de boédelrechter. 

2. Wanneer de erflater hun loon niet heeft vastgesteld, 
wordt dit op dezelfde wijze als voor andere vereffenaars 
vastgesteld. 

AFDELING 4 

Stichtingen 
AFDELING 6 
Executeurs 
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Artikel 4. De executeurs moeten de erfgenamen alle door 
dezen gewenste inlichtingen omtrent hun beheer en de vereffe-
ning geven. 

Artikel 5. Behalve in geval van overlijden, ontslag, ontzet-
ting, of het volbrengen van zijn taak, nemen de bevoegdheden 
van een executeur een einde: 

a. wanneer hij zijn handelingsbekwaamheid verliest; 
b. wanneer ten gevolge van een aanvaarding onder het voor-

recht van boedelbeschrijving of een benoeming door de 
rechtbank, een ander als vereffenaar optreedt; 

c. wanneer de erfgenamen de executeur voldoende middelen 
ter hand stellen tot het voldoen van de schulden en 
legaten, die opeisbaar zijn of binnen het jaar na het over-
lijden van de erflater opeisbaar kunnen worden; 

d. wanneer één jaar verlopen is sedert de executeur de na-
latenschap in beheer heeft kunnen nemen. Deze termijn 
kan niet door de erflater, maar wel door de erfgenamen 
of de boedelrechter op verzoek van de executeur worden 
verlengd. 

AFDELING 7 

Bewind 

Artikel 1. 1. Een erflater kan bij uiterste wil een bewind 
instellen over: 

a. een vruchtgebruik of goederen die onder een voorwaarde 
zijn vermaakt; 

b. de aan een erfgenaam of legataris nagelaten goederen, 
die deze volgens de wil van de erflater niet zonder mede-
werking van de bewindvoerder mag vervreemden. 

2. Het in het eerste lid genoemde bewind wordt beheerst 
door de bepalingen, die daaromtrent in de titel Bewind zijn 
gegeven, en het onder a genoemde bewind bovendien nog door 
de bepalingen van de titel Vruchtgebruik. 

Artikel 2. Het door een erflater ingestelde bewind is nietig, 
voor zover het voor langer dan voor het leven van de recht-
hebbende, of indien de rechthebbende een rechtspersoon is, 
voor langer dan dertig jaar is ingesteld. 

TITEL 5 

Gevolgen van de erfopvolging 

AFDELING 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 1. 1. Met het overlijden van de erflater volgen zijn 
erfgenamen van rechtswege op in zijn voor overgang vatbare 
rechten en in het bezit van zijn goederen. 

2. Van hetzelfde ogenblik zijn zij met de goederen der na-
latenschap voor de schulden van de nalatenschap aansprakelijk. 

3. Voor de toepassing van deze titel worden onder de 
goederen der nalatenschap begrepen uitkeringen, die ten be-
hoeve van de erflater, of zonder nadere aanduiding der per-
sonen ten behoeve van diens erfgenamen zijn bedongen, en na 
de dood van de erflater opeisbaar worden. 

4. Voor de toepassing van deze titel worden als schulden 
van de nalatenschap aangemerkt de schulden van de erflater, 
die niet met diens dood tenietgaan; de legaten en de op de 
nalatenschap drukkende lasten; de begrafeniskosten, voor zover 
deze in overeenstemming zijn met de stand en het fortuin van 
de overledene; de kosten van vereffening van de nalatenschap, 
met inbegrip van het loon van de vereffenaar. 

Artikel 2. 1. Een erfgenaam kan de goederen van de na-
latenschap met inbegrip van die welke de erflater op het 
tijdstip van zijn overlijden voor derden mocht houden, van 
iedere derde opvorderen, die deze goederen zonder recht houdt. 

2. Indien er geschil ontstaat wie erfgenaam en dus tot het 
bezit bevoegd is, kan de rechter bevelen, dat de goederen onder 
gerechtelijke bewaring worden gesteld. 

Artikel 3. 1. Een erfgenaam wordt met zijn gehele ver-
mogen voor een schuld der nalatenschap aansprakelijk: 

a. wanneer hij zuiver heeft aanvaard; 
b. wanneer hij goederen der nalatenschap opzettelijk heeft 

zoekgemaakt of verborgen; 
e. wanneer hij, nadat hij onder voorrecht van boedelbe-

schrijving heeft aanvaard, in ernstige mate te kort schiet 
in de vervulling van zijn verplichtingen als vereffenaar. 

2. Is de schuld deelbaar, dan is in de hier genoemde ge-
vallen een mede-erfgenaam niet verder dan voor zijn aandeel 
aansprakelijk. 

Artikel 4. 1. Gedurende drie maanden na het overlijden 
van de erflater kan tegen een erfgenaam, die niet met zijn ge-
hele vermogen aansprakelijk is, geen veroordeling worden ver-
kregen, en geen vonnis of andere executoriale titel ten laste van 
de overledene worden ten uitvoer gelegd. 

2. Gedurende die tijd kan de boedelrechter op verzoek van 
belanghebbenden de maatregelen voorschrijven, die hij nodig 
acht tot behoud van de goederen der nalatenschap of in het 
belang van derden. 

Artikel 5. 1. Een door een notaris opgestelde schriftelijke 
verklaring van erfgenaamschap wordt, behoudens tegenbewijs 
vermoed juist te zijn. 

2. Wanneer een schuldenaar van een nalatenschap zijn op-
eisbare schuld voldoet aan hem, die volgens een door een 
notaris opgestelde schriftelijke verklaring tot inning bevoegd 
was, is deze schuldenaar deugdelijk gekweten, tenzij hij niet te 
goeder trouw was. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voor-
schriften omtrent de opstelling en de inhoud van deze ver-
klaringen worden vastgesteld. 
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AFDELING 2 
Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen 

en van legaten 

Artikel 1. 1. Een erfgenaam kan een nalatenschap aan-
vaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden 
of onder voorrecht van boedelbeschrijving. 

2. De erflater kan de erfgenaam in zijn keuze niet bcper-
ken. Evenmin kan de erfgenaam dienaangaande vóór het open-
vallen der nalatenschap een beslissing nemen. 

3. De keuze kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijds-
bepaling geschieden. Zij kan niet een deel van het erfdeel be-
treffen. Een erfdeel, dat opkomt aan een erfgenaam die reeds 
voor een ander deel heeft aanvaard, kan evenwel nog afzonder-
lijk aanvaard of verworpen worden. 

4. Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk, en werkt 
terug tot het ogenblik van het openvallen der nalatenschap. 

5. Nochtans kan een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard, 
en daarna met een uiterste wil bekend wordt, die legaten of 
lasten bevat welke niet uit de nalatenschap bestreden kunnen 
worden, binnen drie maanden na deze ontdekking alsnog onder 
voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden. Een zodanige 
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving brengt 
echter geen verandering in de aansprakelijkheid van de erfge-
naam jegens de schuldeisers van de erflater. 

Artikel 2. Een erfenis wordt verworpen door middel van 
een verklaring, afgelegd ter griffie van de rechtbank van het 
arrondissement waarbinnen de erfenis is opengevallen. 

Artikel 3. 1. Een nalatenschap wordt zuiver aanvaard door 
iedere handeling, waarbij een erfgenaam die de nalatenschap 
niet beneficiair aanvaard noch verworpen heeft, zich ondubbel-
zinnig en zonder voorbehoud als erfgenaam gedraagt. 

2. Zij geldt mede als zuiver aanvaard, wanneer een erfge-
naam drie maanden na het overlijden van de erflater heeft laten 
verlopen zonder de nalatenschap te verwerpen of deze onder 
voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. De boedel-
rechter kan de termijn van drie maanden op grond van bij-
zondere omstandigheden verlengen; deze verlenging kan ook na 
verloop van de termijn nog worden toegestaan. 

3. Kosten door derden gemaakt voor handelingen, die door 
deze verlenging nutteloos geworden zijn, komen ten laste van 
de erfgenaam die deze verlenging heeft verzocht. 

Artikel 4. 1. Een wettelijke vertegenwoordiger van een erf-
genaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden. 

2. Binnen de in het vorige artikel bepaalde termijn is hij 
verplicht de erfenis te verwerpen of onder voorrecht van boe-
delbeschrijving te aanvaarden; een verwerping behoeft de mach-
tiging van de boedelrechter. 

3. Een wettelijke vertegenwoordiger, aan wiens schuld het te 
wijten is dat niet tijdig onder voorrecht van boedelbeschrijving 
is aanvaard, of die goederen der nalatenschap zoekmaakt, ver-
bergt of aan het verhaal van schuldeisers van de nalatenschap 
onttrekt, is verplicht de daardoor veroorzaakte schade aan de 
boedel en aan de afzonderlijke schuldeisers te vergoeden; de 
schuldeisers kunnen van hem de voldoening van hun vordering 
eisen, voor zover hij niet bewijst dat hun schade op een lager 
bedrag moet worden gesteld. 

Artikel 5. 1. Een nalatenschap wordt onder voorrecht van 
boedelbeschrijving aanvaard door een daartoe strekkende ver-
klaring van de erfgenaam, afgelegd ter griffie van de rechtbank 
van het arrondissement waarbinnen de erfenis is openge-
vallen. De verklaring wordt in een daartoe bestemd openbaar 
register ingeschreven. Heeft een door de erfgenaam aange-
zochte notaris zich bereid verklaard als boedelnotaris op te 
treden, dan moet de erfgenaam dit feit in hetzelfde register 

doen inschrijven. De aanvaarding, alsmede de naam en het 
adres van de boedelnotaris worden onverwijld door een aan-
kondiging in <fe Nederlandse Staatscourant en in een of meer 
ter plaatse van het sterfhuis veelgelezen dagbladen bekend ge-
maakt. 

2. Heeft een of meer der erfgenamen onder voorrecht van 
boedelbeschrijving aanvaard, dan werkt deze aanvaarding voor 
allen; nochtans blijft de erfgenaam die zuiver heeft aanvaard, 
met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor zijn deel in de 
schulden der nalatenschap. 

3. Kan de meerderheid van de erfgenamen zich niet met een 
gedane keuze van boedelnotaris verenigen, dan kan zij binnen 
één maand nadat de naam van de boedelnotaris is bekend ge-
maakt, een andere boedelnotaris aanwijzen, en deze vervanging 
op de hierboven aangegeven wijze bekend maken. 

Artikel 6. 1. Een erfgenaam die onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving heeft aanvaard, is gehouden op vordering 
van belanghebbenden of van de boedelnotaris voldoende zeker-
heid te stellen voor zijn beheer en voor de nakoming van zijn 
overige verplichtingen. 

2. Wanneer hem na het opmaken van de staat van balen en 
schulden blijkt, dat de schulden der nalatenschap de baten 
overtreffen, is hij verplicht ten spoedigste aan de rechtbank te 
verzoeken een vereffenaar te benoemen. 

3. Voor het overige is hij gehouden de verplichtingen van 
een vereffenaar na te komen. 

Artikel 7. 1. Een legaat wordt verkregen zonder dat een 
aanvaarding nodig is, behoudens de bevoegdheid van de lega-
taris om het legaat te verwerpen. 

2. De boedelrechter kan op verzoek van de belanghebbenden 
aan een legataris een termijn stellen, waarbinnen hij moet 
verklaren of hij al dan niet verwerpt; bij gebreke van een ver-
klaring binnen de gestelde termijn, verliest de legataris de be-
voegdheid om te verwerpen. Een verwerping van een legaat 
moet op ondubbelzinnige wijze geschieden, maar is aan geen 
vorm gebonden. 

AFDELING 3 

De vereffening van de nalatenschap 
Artikel 1. Een nalatenschap wordt overeenkomstig de in 

deze afdeling gegeven voorschriften vereffend: 
a. wanneer de erflater in zijn uiterste wil een executeur heeft 

benoemd; 
b. wanneer een nalatenschap onder voorrecht van boedel-

beschrijving is aanvaard; 
c. wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd. 
Artikel 2. 1. Zowel een door de erflater benoemde execu-

teur, als een erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving heeft aanvaard, houden op vereffenaar te zijn, zodra de 
rechter een ander persoon als vereffenaar heeft benoemd. 

2. Een executeur houdt op vereffenaar te zijn, zodra de 
nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is aan-
vaard, tenzij de executeur kan aantonen, dat de nalatenschap 
ruimschoots voldoende is om de schulden en legaten te vol-
doen; in dit geval treedt hij en niet de erfgenaam als vereffe-
naar op. Geschillen dienaangaande worden door de boedel-
rechter in hoogste ressort beslist. 

Artikel 3. Na een aanvaarding onder voorrecht van boedel-
beschrijving kan de rechtbank een vereffenaar benoemen: 

a. op verzoek van een of meer erfgenamen; 
b. op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het 

openbaar ministerie, wanneer hij die met de vereffening 
belast is, in ernstige mate te kort schiet in de vervulling 
van zijn verplichtingen of wanneer de schulden der na-
latenschap de baten blijken te overtreffen. 
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Artikel 4. Is een nalatenschap niet onder voorrecht van 
boedelbeschrijving aanvaard, dan kan de rechtbank een vereffe-
naar benoemen: 

a. op verzoek van een of meer belanghebbenden of op 
vordering van het openbaar ministerie, wanneer geen 
erfgenamen bekend zijn of de erfgenamen die bekend 
zijn, de nalatenschap geheel of ten dele onbeheerd laten; 

b. op verzoek van een of meer schuldeisers van de nalaten-
schap, wanneer tot een verdeling van de nalatenschap 
wordt overgegaan voordat de opeisbare schulden daar-
van zijn voldaan, of wanneer voor schuldeisers het ge-
vaar bestaat, dat zij niet ten volle zullen worden vol-
daan, hetzij omdat de nalatenschap ontoereikend is, hetzij 
omdat de erfgenaam de goederen van de nalatenschap 
met zijn overige vermogen vermengt of diens schuld-
eisers zich op de goederen van de nalatenschap gaan 
verhalen; 

c. op verzoek van een of meer schuldeisers van een erf-
genaam, wanneer zij klaarblijkelijk zijn benadeeld door-
dat de erfgenaam de nalatenschap verworpen heeft, of 
wanneer door een andere gedraging van de erfgenaam 
of van de "executeur de belangen van deze schuldeisers 
ernstig worden geschaad. De benoeming van een vereffe-
naar doet de verwerping vervallen, voor zover dit nood-
zakelijk is tot voldoening van de schuldeisers van hem 
die verworpen heeft. 

Artikel 5. 1. De rechtbank beslist niet op het verzoek of de 
vordering tot benoeming van een vereffenaar dan na verhoor 
of behoorlijke oproeping van de verzoeker, alsmede voor zover 
zij bestaan en bekend zijn, van de erfgenamen, de boedelnotaris 
en de executeur. 

2. De rechtbank kan als vereffenaar onder de nodige door 
haar te bepalen waarborgen een erfgenaam, een executeur of 
een derde persoon aanwijzen. Zij kan ook meer dan één ver-
effenaar benoemen. 

3. Een vereffenaar heeft recht op loon, dat door de 
boedelrechter vóór het opmaken van de uitdelingslijst wordt 
vastgesteld. 

4. Een door de rechter benoemde vereffenaar wordt op 
dezelfde wijze als een bewindvoerder van zijn opdracht ont-
slagen of ontzet, en door een ander vervangen. 

5. Van iedere benoeming van een vereffenaar wordt onver-
wijld aan de boedelrechter kennis gegeven. 

6. De benoeming van een vereffenaar door de rechter wordt 
onverwijld in de Nederlandse Staatscourant en in een of meer 
door de boedelrechter aan te wijzen dagbladen bekend gemaakt. 

Artikel 6. 1. Indien de geringe waarde der baten van een 
nalatenschap daartoe aanleiding geeft, kan de rechter op ver-
zoek van een of meer belanghebbenden, hetzij de kosteloze 
vereffening van de nalatenschap, hetzij de opheffing van de 
vereffening bevelen. Op een verzoek tot opheffing wordt de 
verzoeker gehoord of behoorlijk opgeroepen, alsmede voor 
zover zij bestaan en bekend zijn, de erfgenamen, de vereffe-
naar en de boedelnotaris. 

2. Bij het bevel tot opheffing van de vereffening stelt de 
boedelrechter tevens het bedrag van de reeds gemaakte veref-
feningskosten vast, en brengt dat ten laste van de boedel of, 
wanneer de boedel, daartoe onvoldoende is, ten laste van de 
erfgenamen. 

3. Na de opheffing keert de vereffenaar de baten aan de 
erfgenamen uit, en voor zover deze onbekend zijn of niet op-
komen, aan de Staat. 

4. De opheffing van een vereffening wordt op dezelfde wijze 
als de benoeming van een vereffenaar bekend gemaakt. 

5. Indien na de opheffing van een vereffening opnieuw de 
benoeming van een vereffenaar wordt verzocht, is de verzoeker 
verplicht aan te tonen, dat er voldoende baten aanwezig zijn 
om de kosten van de vereffening te bestrijden. 

Artikel 7. 1. Met uitzondering van de executeur is iedere 
vereffenaar verplicht aan de boedelrechter alle gewenste in-
lichtingen te geven, en diens aanwijzingen bij de vereffening 
te volgen. 

2. De boedelrechter is bevoegd ter opheldering van alle om-
standigheden de vereffening betreffende, getuigen en des-
kundigen te horen op dezelfde wijze als voor een rechter-
commissaris in geval van faillissement bepaald is. 

Artikel 8. 1. Een vereffenaar vertegenwoordigt de nalaten-
schap in en buiten rechte. 

2. Hij moet ten spoedigste een boedelbeschrijving opmaken, 
en deze tezamen met een voorlopige staat van de schulden en 
legaten ten kantore van de boedelnotaris, of indien deze ont-
breekt, ter griffie van de rechtbank ter inzage van iedere schuld-
eiser der nalatenschap neerleggen. Een executeur is niet tot 
deze neerlegging gehouden. 

3. Een vereffenaar is verder verplicht de nalatenschap als 
een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen. 

Artikel 9. 1. Een vereffenaar is verplicht de schuldeisers 
der nalatenschap openlijk op te roepen, om hun vordering vóór 
een aangegeven datum bij de boedelnotaris, of indien deze 
ontbreekt, bij hemzelf in te dienen. Deze datum mag niet 
vroeger gesteld worden dan één maand, en niet later dan drie 
maanden na de oproep. Schuldeisers die bekend zijn, worden 
bovendien per brief opgeroepen. 

2. In geval van een aanvaarding onder voorrecht van boe-
delbeschrijving geschiedt de openlijke oproep tegelijkertijd en 
op dezelfde wijze als de aankondiging van deze aanvaarding. 
Op gelijke wijze gaat een executeur tot de openlijke oproep 
over; hij doet deze zodra hij de boedel heeft beschreven. In 
geval de rechter een vereffenaar benoemt en een openlijke op-
roep nog niet heeft plaats gevonden, geschiedt deze tegelijker-
tijd en op dezelfde wijze als de aankondiging van de benoeming. 

3. Aanmelding van een vordering stuit de verjaring en de 
loop van een vervaltermijn. 

4. Een vereffenaar is verplicht, indien hij zich met een in-
gediende vordering of een ingeroepen voorrang niet kan ver-
enigen, daarvan onverwijld onder opgave van redenen kennis 
te geven aan hem, die de vordering heeft ingediend. 

5. Na het verstrijken van de bij de oproep der schuldeisers 
gestelde termijn, is de vereffenaar verplicht ten spoedigste een 
lijst van de door hem erkende en betwiste vorderingen ten 
kantore van de boedelnotaris, of, indien deze ontbreekt, ter 
griffie van de rechtbank ter inzage van ieder die zich als schuld-
eiser heeft aangemeld, neer te leggen. 

Artikel 10. 1. De goederen der nalatenschap worden door 
een vereffenaar in het onenbaar of met toestemming van de 
boedelrechter ondershands verkocht. 

2. De vereffenaar die niet de enige erfgenaam is, mag niet 
meer goederen verkopen, dan nodig is voor de voldoening van 
de schulden der nalatenschap. 

3. Omtrent de keuze van de te verkopen goederen treedt hij 
zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen. Verzetten de erf-
genamen zich tegen een verkoop, dan wordt het geschil door 
de boedelrechter in hoogste ressort beslist. 

4. Heeft de vereffenaar in strijd met het in dit artikel be-
paalde goederen verkocht, dan is de verkoop geldig, mits de 
verkrijger te goeder trouw is, en onverminderd de aansprakelijk-
heid van de vereffenaar jegens de erfgenamen en de schuld-
eisers. 

Artikel 11. 1. Een vereffenaar is verplicht binnen zes maan-
den, nadat de termijn voor het indienen van vorderingen is 
verstreken, een rekening en verantwoording benevens een uit-
delingslijst ten kantore van de boedelnotaris, of indien deze 
ontbreekt, ter griffie van de rechtbank ter kennisneming van 
een ieder neer te leggen. De boedelrechter kan deze termijn 
verlengen. 
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2. De neerlegging wordt op dezelfde wijze bekend gemaakt 
als de oproep tot aanmelding van vorderingen. 

3. Binnen een maand na deze bekendmaking kan iedere be-
langhebbende tegen de rekening en verantwoording of tegen 
de uitdelingslijst bij de boedelrechter in verzet komen. 

4. Bij de berekening van ieders vordering, het opmaken 
van de uitdelingslijst en het verzet daartegen, vinden de dien-
aangaande in de Faillissementswet voorkomende voorschriften 
zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing. 

5. Zijn schuldeisers van een erfgenaam door diens ver-
werping benadeeld, dan kunnen zij hun vordering bij de ver-
effenaar aanmelden. Hun vorderingen worden in de uitdelings-
lijst opgenomen, maar eerst na alle schulden der nalatenschap 
door de vereffenaar voldaan. Zijn er naast de erfgenaam die 
verworpen heeft, nog andere erfgenamen, dan kan de vereffe-
naar in het belang van die schuldeisers verdeling der nalaten-
schap vorderen, en voor zover nodig aan de scheiding deel-
nemen. 

Artikel 12. 1. Na het verbindend worden van een uit-
delingslijst is de vereffenaar verplicht, een ieder het hem vol-
gens de uitdelingslijst toekomende uit te keren. Schuldeisers 
van de erflater en legatarissen die eerst daarna opkomen, heb-
ben alleen recht van verhaal op de alsdan nog onverkochte 
goederen en op het saldo van de nalatenschap. Zij worden 
daaruit voldaan naar gelang zij zich aanmelden. 

2. Bovendien hebben schuldeisers van de erflater, die niet 
voldaan zijn, nog een recht van verhaal tegen legatarissen, die 
een uitkering hebben ontvangen. Dit recht van verhaal vervalt 
drie jaren na de dag, waarop de uitbetaling aan de legataris 
heeft plaatsgehad. 

Artikel 13. Een rekening en verantwoording en een uit-
delingslijst behoeven niet te worden neergelegd, wanneer de 
vereffenaar alle schuldeisers van de nalatenschap ten volle vol-
doet. De vereffenaar blijft alsdan tot rekening en verantwoor-
ding gehouden jegens hen die recht op het restant hebben. 

Artikel 14. 1. Zolang een uitdelingslijst niet verbindend is 
geworden, is een schuldeiser van de nalatenschap alleen bevoegd 
zijn vordering op goederen der nalatenschap ten uitvoer te 
leggen, wanneer deze bevoegdheid hem ook in geval van een 
faillissement van zijn schuldenaar zou toekomen. 

2. Ook vóór het verbindend worden der uitdelingslijst kan 
de schuldeiser zijn vorderingsrecht, of de voorrang die zijn 
vordering toekomt, bij vonnis doen vaststellen. Een vonnis, 
waarbij een vordering tegen een vereffenaar is vastgesteld, kan 
op de persoonlijke goederen van de erfgenaam, die met zijn 
gehele vermogen aansprakelijk is, alleen worden ten uitvoer ge-
legd, wanneer in het geding de erfgenaam is partij geweest. 

Artikel 15. Eerst nadat de schuldeisers van de nalatenschap 
door de vereffenaar volledig zijn voldaan, hebben de overige 
schuldeisers van een erfgenaam recht van verhaal op de goede-
ren der nalatenschap. 

Artikel 16. 1. Wanneer een vereffenaar is benoemd, omdat 
geen erfgenamen bekend zijn, is deze vereffenaar verplicht door 
oproepingen in veelgelezen dagbladen, of door andere doel-
matige middelen de erfgenamen op te sporen. 

2. Worden de erfgenamen tijdens de vereffening bekend, 
dan neemt de vereffening een einde, zodra zij allen hebben 
aanvaard, en de reeds gemaakte kosten van vereffening hebben 
voldaan. 

3. Is de vereffening door een vereffenaar voltooid en met 
een overschot geëindigd, zonder dat alle erfgenamen bekend 
zijn geworden, of zonder dat alle bekende erfgenamen het hun 
toekomende in ontvangst hebben genomen, dan worden de over-
gebleven goederen, onderscheidenlijk het aandeel van de be-
kende maar niet opgekomen erfgenamen, aan de Staat afge-
geven, tenzij deze de vereffenaar opdraagt de verkoop van de 
goederen voort te zetten, en aan hem daarna het batig saldo uit 
te keren. 

4. Zijn goederen van de nalatenschap of het batig saldo bin-
nen twintig jaar nadat de nalatenschap is opengevallen door 
niemand opgeëist, dan vervallen zij aan de Staat. 

AFDELING 4 

Verdeling van de nalatenschap 
Artikel 1. Onverminderd de voorschriften die voor de ver-

deling van iedere gemeenschap gelden, zijn op de verdeling van 
een nalatenschap de navolgende bepalingen van toepassing. 

Artikel 2. 1. Tot de schulden van een erfgenaam, die bij 
de verdeling op verlangen van een of meer der overige erf-
genamen op zijn aandeel worden toegerekend, behoort ook het-
geen hij aan de erflater schuldig is gebleven, onverschillig of 
het een schuld met of zonder tijdsbepaling is. Is het een schuld 
met tijdsbepaling, dan wordt deze voor haar contante waarde 
op het tijdstip der verdeling toegerekend. 

2. Erfgenamen kunnen hetgeen een mede-erfgenaam aan 
de erflater schuldig was, vóór de verdeling niet invorderen, in-
dien zij daardoor in strijd zouden handelen met hetgeen de 
goede trouw tussen mede-erfgenamen vordert. 

Artikel 3. 1. Tenzij de erflater bij de gift of in zijn uiterste 
wil ondubbelzinnig van een andere bedoeling heeft blijk ge-
geven, is een door de wet aangewezen erfgenaam in de neder-
dalende lijn, onverschillig of hij krachtens de wet of krachtens 
uiterste wil opvolgt, verplicht bij de deling de voor inkorting 
vatbare giften die hij van de erflater ontvangen heeft, in te 
brengen. 

2. Iedere erfgenaam, hetzij bij versterf of bij uiterste wil, 
is verder verplicht die giften in te brengen, ten aanzien waar-
van de erflater, hetzij bij de gift hetzij in zijn uiterste wil, in-
breng heeft voorgeschreven. 

Artikel 4. Erfgenamen die bij plaatsvervulling opkomen, 
moeten behalve de door hen ontvangen giften, ieder naar de 
mate van zijn erfdeel de giften inbrengen, die hij wiens plaats 
zij innemen, had moeten inbrengen, was hij erfgenaam geweest. 

Artikel 5. Is de begiftigde in een gemeenschap gehuwd, dan 
komt desniettemin de gehele aan hem gedane gift voer inbreng 
in aanmerking. 

Artikel 6. Indien hetgeen ingebracht zou moeten worden, 
meer bedraagt dan het erfdeel, behoeft dat meerdere niet te 
worden ingebracht. 

Artikel 7. Inbreng geschiedt alleen in de nalatenschap van 
de gever, en is slechts verschuldigd ten behoeve van hen, die 
door de wet als erfgenaam zijn aangewezen. Andere erfge-
namen, legatarissen en schuldeisers kunnen geen voordeel uit 
de inbreng trekken. 

Artikel 8. Inbreng geschiedt door de waarde van de gift in 
mindering te brengen van het erfdeel van de tot inbreng ver-
plichte erfgenaam. Tenzij de erflater ondubbelzinnig van een 
andere bedoeling heeft blijk gegeven, wordt de waarde van de 
gift op dezelfde wijze berekend als bij de inkorting is bepaald 
en wordt het erfdeel berekend over de nalatenschap vermeer-
derd met het bedrag van de in te brengen giften. Het bedrag 
dat moet worden ingebracht, wordt verhoogd met de wettelijke 
renten vanaf de dag dat de erfenis is opengevallen. 



Artikel II 
De inwerkingtreding van deze wet wordt nader bij de wet 

geregeld. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

ZITTING 1954—1955 — 3771 
Vaststelling van Boek 4 van het nieuwe 

Burgerlijk Wetboek 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 

Van het door prof. Meijers opgestelde ontwerp met toelich-
ting is op de volgende punten afgeweken. 

Artikel 4.1.1. Naar aanleiding van dit artikel, waarin 
wordt bepaald, dat erfopvolging alleen plaats heeft bij ver-
sterf of krachtens een uiterste wil, moge de ondergetekende 
aan de door prof. Meijers gegeven toelichting nog enkele op-
merkingen toevoegen. 

Uiterste wil is niet synoniem met testament. In de eerste 
plaats zijn naast het openbare (artikel 4.3.5.3) en het gedepo-
neerde onderhandse testament (artikel 4.3.5.4) in afdeling 
4.3.5 nog als uiterste willen geregeld het codicil (artikel 
4.3.5.7) en de bijzondere uiterste willen van de artikelen 
4.3.5.8-12. Maar ook de akte van huwelijkse voorwaarden 
kan een uiterste wil zijn. Dit zal het geval zijn, indien deze 
akte uiterste wilsbeschikkingen bevat, welke mogelijkheid in 
artikel 1.8.3.1 juncto artikel 4.3.1.2 lid 4 wordt erkend. 

Telkens wanneer het ontwerp het woord „uiterste wil" 
bezigt, zullen daaronder — tenzij het tegendeel is bepaald of 
uit de aard der bepaling voortvloeit — mitsdien de huwelijkse 
voorwaarden, indien zij uiterste wilsbeschikkingen bevatten, 
zijn begrepen. 

Intussen is het zeer goed mogelijk, dat de regeling van de 
huwelijkse voorwaarden als lex specialis tegenover de regelen 
betreffende de uiterste wil van boek 4 moet worden be-
schouwd. Dit is b.v. het geval met artikel 4.3.1.12. De ar-
tikelcn 1.9.3.15 en 16 juncto artikel 1.10.12 geven voor het 
geval dat door echtscheiding en scheiding van tafel en bed 
een voorziening nodig is t.a.v. de bij huwelijkse voorwaarden 
toegezegde voordelen, een bijzondere regeling, die het be-
paalde in artikel 4.3.1.12 uitsluit. Een ander voorbeeld van 
een lex specialis biedt artikel 1.8.1.4 ten opzichte van artikel 
4.3.2.1. 

Artikel 4.2.2. In lid 2 is het woord „afdeling" vervangen 
door „titel". 

Het tweede lid van dit artikel is in de door prof. Meijers 
opgestelde toelichting onbesproken gebleven. Prof. Meijers is 
er blijkbaar van uitgegaan dat dit lid voor zich zelf spreekt, 
doordat het uitdrukking geeft aan een beginsel van bestaand 
recht. Behoudens de in de artikelen 909—920 B.W. geregelde 
bijzondere gevallen, waarin een erfrecht bij versterf wordt toe-
gekend aan personen die met de erflater door onwettige blocd-
verwantschap zijn verbonden, erkent het huidige wetboek in 
de artikelen 899—908 immers slechts een erfrecht bij versterf 
van wettige bloedverwanten en de echtgenoot. Het ontwerp 
heeft dit beginsel thans uitdrukkelijk in het onderhavige tweede 
lid uitgesproken, en maakt, evenals het huidige B.W., daarop 
slechts een uitzondering voor de bijzondere gevallen van de 
artikelen 4, 5 en 6. 

De ondergetekende wijst er in dit verband te allen over-
vloede op, dat de artikelen 4, 5 en 6 evenmin als de artikelen 
909—920 B.W. alle gevallen vermelden, dat een verwant in 
erfelijke graad door onwettige bloedverwantschap met de erf-
later is verbonden; voor de niet in deze artikelen vermelde ge-
vallen van onwettige bloedverwantschap geldt dus de hoofd-
regel van artikel 2 lid 2, en bestaat derhalve geen erfrecht bij 


