
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 
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versterf. Zo beantwoordt artikel 5, leden 2, 3 en 4 slechts de 
vraag of verwanten in de opgaande lijn en broers of zusters 
erfgenaam bij versterf zijn van een onwettig kind en laat het 
zich niet uit over de vraag, of genoemde bloedverwanten erf-
genaam bij versterf zijn van een wettig kind. Voor de gevallen 
nu, dat deze bloedverwanten met de vader of de moeder van 
het wettige kind door onwettige bloedverwantschap zijn ver-
bonden, mogen de bepalingen van artikel 5 (b.v. het derde 
lid) uiteraard niet analogisch worden toegepast, doch volgt uit 
het onderhavige tweede lid van artikel 2 dat deze bloedver-
wanten geen erfgenaam bij versterf zijn, tenzij het bijzondere 
geval van artikel 6 lid 4 zich voordoet. B.v. volgt uit de arti-
kelen 2 lid 2 en 5 lid 4, in onderling verband gelezen, dus dat 
grootouders en overgrootouders slechts erfgenaam bij versterf 
zijn van hun kleinkinderen resp. achterkleinkinderen, hetzij 
wanneer zij met dezen door uitsluitend wettige geboorten zijn 
verbonden, hetzij wanneer het overleden (achter)kleinkind zelf 
een natuurlijk kind was, doch de overige tussenliggende ge-
boorten alle wettig waren. En slechts voor grootouders en over-
grootouders, die aan dit vereiste voldoen, kunnen afstamme-
lingen van deze (over) grootouders bij plaatsvervulling over-
eenkomstig artikel 6 opkomen. 

Artikel 4.3.1.2. In het ontwerp-Meijers is in artikel 4.3.5.1 
lid 2 een bepaling gewijd aan beschikkingen in een uiterste wil, 
die niet zijn uiterste wilsbeschikkingen. 

Naar de mening van de ondergetekende is het juister deze 
bepaling niet, gelijk door prof. Meijers geschiedde, op te 
nemen in de afdeling over de vorm van uiterste willen, doch 
haar te plaatsen in die omtrent uiterste willen in het algemeen. 
Zij is overgebracht als vijfde lid, naar artikel 4.3.1.2. 

Artikel 4.3.1.8. In lid 1 werd eenmaal abusievelijk van 
„wil" in plaats van „uiterste wil" gesproken. Het woord 
„uiterste" is mitsdien ingevoegd. 

Artikel 4.3.1.9. Ook hier werd eenmaal in plaats van „uiter-
ste wil" van „wil" gesproken. Hetxwoord „uiterste" is mitsdien 
ingevoegd. 

Artikel 4.3.1.10. De hier geregelde aanwas behoort niet 
alleen plaats te vinden in geval een van de mede-erfgenamen 
of mede-legatarissen vooroverlijdt, verwerpt of onwaardig is, 
maar in alle gevallen, waarin de uiterste wilsbeschikking ten 
opzichte van een hunner geen gevolg heeft. 

Men denke b.v. aan het geval dat de uiterste wilsbeschik-
king wegens het niet uitvoeren van een last is vervallen 
verklaard (artikel 4.4.3.2 lid 2); voorts het geval dat een 
vernietiging heeft plaats gevonden van een — b.v. op grond 
van artikel 4.3.1.3 lid 1 of artikel 4.3.2.8 — vernietigbare 
making, alsmede het geval dat de uiterste wilsbeschikking 
nietig is wegens strijd met de goede zeden of de openbare 
orde etc. 

Derhalve wordt, in navolging van artikel 1049 lid 1 B.W., 
een algemene formulering gebezigd. De woorden „een van 
hen vooroverlijdt, verwerpt of onwaardig is" worden vervan-
gen door: „de uiterste wilsbeschikking ten opzichte van een 
of meer dier geroepenen geen gevolg heeft". 

Artikel 4.3.1.14. Ten einde de volledige aansluiting, be-
staande tussen artikel 925 B.W. en artikel 16 der Armenwet te 
behouden, geeft de ondergetekende de voorkeur aan een enigs-
zins gewijzigde redactie voor artikel 4.3.1.14, waarin overeen-
komstig de bedoeling van prof. Meijers duidelijk tot uitdruk-
king komt, dat de armeninrichtingen en niet de armen als de 
rechthebbenden worden aangemerkt. 

Artikel 4.3.2.2. Door de ondergetekende zijn twee wijzi-
gingen aangebracht in de door prof. Meijers ontworpen tekst. 

De eerste wijziging betreft het derde lid, waarin de woorden 
„naaste bloedverwanten" zijn vervangen door „bloedverwanten 
in erfelijke graad". Blijkens de door prof. Meijers gegeven 
toelichting heeft hij een beperking willen aanbrengen op de 
regel van het huidige artikel 928 B.W., dat fideïcommissen 
de residuo ten behoeve van afstammelingen van verwachters, 

ook al zijn die nog niet geboren, steeds toelaat. Naar de 
mening van de ondergetekende gaat de door prof. Meijers 
gegeven beperking, t.w. tot afstammelingen uitsluitend van 
verwachters die tot de naaste bloedverwanten van de erflater 
behoren, te ver. Prof. Meijers wilde onderscheiden tussen 
bloedverwanten en vreemden. De door hem ontworpen be-
paling brengt echter mede dat b.v. een neef in het ene geval 
wel en in het andere niet een „vreemde" is. Het schijnt daar-
om de ondergetekende juister de grenslijn enigszins ruimer 
te trekken, maar dan ook een vast criterium daarvoor aan te 
nemen. Aldus is hij gekomen tot het criterium „bloedver-
wanten in erfelijke graad", een begrip dat ook in artikel 4.2.6, 
lid 4 voorkomt. 

De tweede wijziging is de invoeging van een nieuw vierde 
lid. Hierin wordt, in overeenstemming met de heersende op-
vatting t.a.v. de fideïcommissen in het huidige recht, geregeld 
dat de erflater mag bepalen, dat bij de in het tweede en derde 
lid bedoelde makingen het recht van de bezwaarde niet bij 
diens overlijden, maar reeds eerder, nl. op een bepaald tijd-
stip gedurende diens leven, zal overgaan op de verwachters. 
Aan dit geval is toegevoegd dat de erflater kan bepalen, dat 
het recht van de verwachters aanvangt bij het intreden van 
een onzekere gebeurtenis. Als men eenmaal de tijdsbepaling 
toelaat, is er geen reden de voorwaarde uit te sluiten. 

Hierbij zij nog opgemerkt dat, indien de erflater van een 
van deze mogelijkheden gebruik maakt bij instelling van 
een van de in lid 2 bedoelde fideïcornmissen, er uiteraard 
nog geen erfgenamen bij versterf in de rechte nederdalende 
lijn van de bezwaarde — die immers nog leeft — zijn. Op het 
in de uiterste wil bepaalde tijdstip, respectievelijk ten tijde 
van de vervulling der voorwaarde, zal men dus, teneinde uit 
te maken wie de verwachters zijn, moeten bepalen wie de 
erfgenamen in de rechte nederdalende lijn van de bezwaarde 
zouden zijn, indien deze op bedoeld tijdstip zou zijn over-
leden. 

Omdat in de toelichting van prof. Meijers enige misstel-
lingen voorkomen, die een juist inzicht in de hier geregelde 
fideïcommissen kunnen belemmeren, moge de ondergetekende 
een nadere uiteenzetting geven. 

De algemene regel is, dat makingen over de hand geoor-
loofd zijn als de verwachter bestaat op het ogenblik dat de 
erflater overlijdt en de bezwaarde overleeft (artikel 4.4.5.6). 
Dergelijke makingen over de hand worden als voorwaarde-
lijke uiterste wilsbeschikkingen aangemerkt (artikel 4.4.5.6). 
Desgewenst kan de erflater van deze makingen over de hand 
een zogenaamd fideïcommis de residuo (zie de artikelen 928 
j° 1036 v. B. W.) maken (artikel 4.4.5.4 lid 3). 

In het onderhavige artikel 4.3.2.2, leden 2 en 3, worden 
aan bovenstaande hoofdregel enkele uitbreidingen gegeven. In 
bepaalde gevallen kan een making over de hand ook rechts-
geldig worden getroffen, al bestaan bij het openvallen van 
de nalatenschap de verwachters nog niet. In het tweede lid 
wordt deze uitbreiding gegeven voor beide soorten makingen 
over de hand, ongeacht of deze met of zonder bewarings-
plicht zijn gedaan. In het derde lid wordt dan voor het fideï-
commis de residuo een nog verder gaande uitbreiding gegeven. 

Volgens het tweede lid kan de erflater zowel met betrek-
king tot het fideïcommis mèt bewaringsplicht, als met be-
trekking tot het fideïcommis de residuo bepalen, dat het ver-
maakte aan bij zijn overlijden nog niet geboren verwachters 
zal ten goede komen, mits de bezwaarde zijn afstammeling, 
broer of zuster, of een afstammeling van laatstgenoemden is, 
en de verwachters de erfgenamen bij versterf in de rechte 
nederdalende lijn van die bezwaarde zijn. In het derde lid 
mag de bezwaarde iedere willekeurige derde zijn — in de 
praktijk is het meestal de echtgenoot —, de verwachters moe-
ten, zoals reeds hiervoor n.a.v. de aangebrachte wijziging is 
uiteengezet, bloedverwanten in de erfelijke graad of hun reeds 
geboren of nog ongeboren wettige afstammelingen zijn. 

Tevens moge de ondergetekende er op wijzen, dat de laatste 
alinea van de op p. 325 gegeven toelichting van prof. Meijers 
abusievelijk vermeldt, dat het derde lid in overeenstemming 
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met het thans geldende recht (artikel 1023 en aanhef artikel 
1020 B.W.) is. Deze arlikelen betreffen het fideïcommis mèt 
bewaringsplicht, bef derde lid van artikel 4.3.2.2 echter het 
fideïcommis de residuo. Het in de aanhef van artikel 1020 
B.W. bepaalde, dal een making over de hand niet aan het 
wettelijk erfdeel mag tekort doen, volgt trouwens reeds — en 
wel voor alle makingen over de hand — uit artikel 4.3.3.8. 
Aldus ook de toelichting van prof. Meijcrs op p. 326, eerste 
alinea. 

Door de invoeging van het nieuwe vierde lid moesten de 
in het ontwerp-Meijers voorkomende leden 4, 5 en 6 worden 
vernummerd. 

Artikel 4.3.2.4. De aanvangswoorden van lid 3 zijn gc-
wijzigd. Het betreft hier slechts een redactionele verbetering. 

Artikel 43.2.5. In lid 2 is „gedane diensten" vervangen 
door „bewezen diensten". 

Artikel 4.3.2.6. In lid 2 onder a is „gedane diensten" ver-
vangen door „bewezen diensten". 

Artikel 4.3.3.2. Volgens het ontwerp-Meijers (artikel 4.3.3.1 
lid 1, in verband met artikel 4.3.3.3 lid 2; vergelijk de vijfde 
alinea van zijn toelichting bij artikel 4.3.3.1) kunnen de natuur-
lijke kinderen van een natuurlijk kind recht op een legitieme 
portie in de nalatenschap van hun grootouders hebben, na-
mclijk onder voorwaarde dat zij erfgenaam bij versterf zijn 
(artikel 4.3.3.1 lid 1), dus slechts in het uitzonderlijke geval 
van artikel 4.2.6 lid 4, dat de erflater geen wettige bloed-
verwanten in erfelijke graad en geen echtgenoot achterlaat. 
Zoals door prof. Meijers in de toelichting t.a.p. reeds is ver-
meld, bestaat in dit uitzonderlijke geval van artikel 4.2.6 lid 
4 geen gevaar voor achteruitzetting der wettige verwantschap. 
Het komt de ondergetekende voor, dat in dit uitzonderlijke 
geval ook aan de natuurlijke kinderen van een wettig kind een 
legitieme portie kan worden toegekend in de nalatenschap van 
hun grootouders. Daartoe is in het tweede lid van artikel 2 het 
woord „wettige" geschrapt. 

Artikel 4.3.3.4. Abusievelijk is in de toelichting van prof. 
Meijers op p. 329, tweede zin van de tweede alinea, gezegd, 
dat voor inbreng verschil wordt gemaakt tussen een tenietgaan 
door schuld en een tenietgaan zonder schuld. Artikel 4.5.4.8 
verwijst naar het onderhavige artikel 4.3.3.4, waaruit voort-
vloeit, dat, als de zaak is tenietgegaan — onverschillig hoe — 
en de waarde op het moment van de inbreng dus nihil is, niets 
behoeft te worden ingebracht. Wel zal in geval van tenietgaan 
der zaak onder omstandigheden een actie uit onrechtmatige 
daad mogelijk zijn. 

Artikel 4.3.3.7. Door de opneming van dit artikel in zijn 
ontwerp heeft prof. Meijers gevolg gegeven aan de door de 
Tweede Kamer n.a.v. vraagpunt 35 aanvaarde conclusie, lui-
dende: 

„Wat een derde-begunstigde uit hoofde van een levensver-
zekering of een lijfrente ontvangt, moet als een aan inkorting 
en inbreng onderworpen gift worden aangemerkt, behalve voor 
alle gevallen, waarin de begunstigde een persoon is, ten op-
zichte van wie een wettelijke of morele plicht tot verzorging 
na dode bestaat. Ter zake van deze laatste gevallen moet een 
voorbehoud worden gemaakt voor overdreven hoge bedragen 
en voor het geval de premie te hoog is voor de inkomsten van 
de verzekcringsnemer". 

Ofschoon de conclusies op de vraagpunten materiële rechts-
vragen beslissen, en niet op de redactionele uitwerking van de 
in het nieuwe B.W. op te nemen bepalingen vooruitlopen, is 
het toch duidelijk dat prof. Meijers de in de aanvang van 
het onderhavige artikel voorkomende uitdrukking „moreel of 
wettelijk verplicht ( . . . . maatregelen te treffen, teneinde in 
hun onderhoud na zijn overlijden te voorzien)" heeft ontleend 
aan de formulering van bovengenoemde conclusie; zulks is te 
meer duidelijk nu in het Voorlopig Verslag (2846 no. 22, 
p. 7) en de Memorie van Antwoord (2846 no. 26, p. 15) bij 
vraagpunt 35 uitdrukkelijk de vraag is besproken, in welke 

gevallen er een wettelijke plicht tot verzorging na dode bestaat. 
In de Memorie van Antwoord t.a.p. is door de ondergetekende 
geantwoord dat zulk een wettelijke verplichting alleen bestaat 
in het geval van artikel 344/ B.W. 

Door prof. Meijers is dit artikel 344; verwerkt in artikel 
4.3.4.2 van zijn ontwerp, en in overeenstemming daarmede 
wordt in de derde alinea van de toelichling-Meijers bij artikel 
4.3.3.7 gezegd dat de personen die (volgens artikel 4.3.4.2) 
recht hebben op een som ineens tot onderhoud uit de nalaten-
schap, personen zijn jegens wie de erflater wettelijk verplicht 
is tot verzorging na dode. Intussen zij opgemerkt dat de 
door prof. Meijers bij artikel 4.3.4.2 toegelichte verruiming 
van dat artikel tot alle bloedverwanten, die niet legitimaris 
zijn, en tot de gewezen echtgenoot — een en ander voor zover 
de erflater op het tijdstip van zijn overlijden onderhoudsplichtig 
was t.a.v. deze personen —, uiteraard ten gevolge heeft dat de 
term „wettelijk verplicht" in artikel 4.3.3.7 ook op andere 
personen betrekking kan hebben dan de in artikel 344/ B.W. 
genoemde onwettige kinderen, b.v. eveneens op behoeftige 
ouders en kleinkinderen (mits zij niet erfgenaam bij versterf, 
en dus niet legitimaris, zijn) en op behoeftige grootouders. 

Voorts zij er op gewezen, dat prof. Meijers in de genoemde 
derde alinea van de toelichting bij artikel 4.3.3.7 onder de 
term „wettelijk verplicht" eveneens het geval brengt, dat de 
erflater een levensverzekering heeft gesloten ten behoeve van 
een legitimaris. Hoewel dit laatste geval niet in de meerge-
noemde Memorie van Antwoord is vermeld, moet de onder-
getekende erkennen dat, wanneer men de „quasi-legitimarissen" 
van artikel 4.3.4.2 aanmerkt als personen jegens wie de erflater 
wettelijk verplicht is tot onderhoud na dode, het voor de hand 
ligt hetzelfde aan te nemen met betrekking tot de legitima-
rissen. 

Ofschoon prof. Meijers zich derhalve begrijpelijkerwijze ge-
bonden achtte aan de in de formulering van het voorlopig 
antwoord opgenomen en bij de verdere behandeling van het 
vraagpunt niet bestreden vermelding van wettelijke naast mo-
rele verplichtingen, heeft nadere bezinning de ondergetekende 
tot het inzicht geleid dat zulks geen aanbeveling verdient. 

Aan de speciale vermelding van de wettelijke verplichting 
tot verzorging na dode in artikel 4.3.3.7 zijn immers enkele 
ernstige bezwaren verbonden. In de eerste plaats kan men 
immers uit de tegenstelling tot de eveneens vermelde morele 
verplichting afleiden, dat in de gevallen waarop „wettelijk ver-
plicht" betrekking heeft, niet vereist zou zijn dat er een 
morele verplichting tot onderhoud na dode bestaat, dus o.m. 
dat hier irrelevant zou zijn of de door de verzekering begun-
stigde zeer vermogend is of een zeer groot inkomen heeft, en 
de voorziening dus in genen dele behoeft. Weliswaar bestaat 
het recht op een som uit de boedel (artikel 4.3.4.2) alleen in 
geval van behoeftigheid, maar aangezien het recht op een 
legitieme portie bestaat onafhankelijk van de behoeftigheid, 
zou het gevolg zijn dat een erflater volgens artikel 4.3.3.7 een 
levensverzekering ten behoeve van zijn zeer vermogend kind 
zou kunnen sluiten en dat deze verzekering onaantastbaar zou 
zijn voor inkorting door de onterfde, en wellicht behoeftige, 
echtgenoot van de erflater. 

Dat deze consequentie onaanvaardbaar is, behoeft geen be-
toog. Zij ligt ook stellig niet besloten in het arrest van de Hoge 
Raad van 30 November 1945, N.J. 1946 no. 62 (door prof. 
Meijers in de toelichting aangehaald) en het is duidelijk dat 
prof. Meijers haar evenmin heeft gewild; deze heeft in zijn 
toelichting immers uitvoerig betoogd waarom het arrest van 
de Hoge Raad te ver gaat en dat deze regel van jurisprudentie-
recht derhalve moet worden beperkt. Genoemde consequentie 
nu zou juist een aanmerkelijke en onaanvaardbare uitbreiding 
aan deze regel geven. 

Men zou derhalve noodzakelijkerwijze, voor zover de ver-
zekering ten behoeve van legitimarissen is gesloten, de nodige 
beperking moeten zoeken in het slot van artikel 7 van het 
ontwerp-Meijers, met name in de woorden „voor zover zij als 
uitvloeisel van die verplichting zijn aan te merken". De — ove-
rigens juiste — formulering van dit slot van het artikel maakt 
het evenwel juist ten aanzien van de legitimarissen bezwaarlijk 
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deze noodzakelijke beperking aan te brengen, aangezien de 
wettelijke verplichting (tot verzorging na dode) t.a.v. legiti-
marissen in niets anders bestaat dan het niet aan deze personen 
ontnemen van hun legitieme portie, zodat het vereiste ,,uit-
vloeisel van die (se.: de zoeven genoemde) verplichting" moei-
lijk kan worden te hulp geroepen ter verkrijging van een be-
perking, berustende op een vraag van geheel andere aard, nl. 
of er een morele verplichting was. En, wanneer men door een 
vrije interpretatie niettemin de noodzakelijke beperking zou 
lezen in het slot van de bepaling, dient men zich voor ogen 
te houden dat men niets anders heelt gedaan dan het geval, dat 
er een wettelijke verplichting bestond, levens te onderwerpen 
aan het vereiste dat er een morele verplichting bestond. De 
slotsom moet dan echter zijn dat de woorden „of wettelijk" 
voor „verplichting" als overbodig kunnen worden gemist, aan-
gezien men, aanvaardende dat een verzekering ten behoeve van 
legitimarissen en quasi-legitimarissen slechts onder artikel 7 
kan vallen indien tot het sluiten van de verzekering een morele 
verplichting bestond, kan volstaan met het vereiste „moreel 
verplicht". 

Op grond van bovenstaande overwegingen is de ondergc-
tekende van oordeel dat hier behoort te worden afgeweken 
van de formulering van de conclusie op vraagpunt 35; mitsdien 
zijn de woorden „of wettelijk" voor „verplicht" geschrapt. 

Artikel 4.3.3,8. Volgens de tweede zin van het vijlde lid 
kan de termijn, binnen welke een legitimaris de keuze, als 
bedoeld in dit artikel, moet doen, op grond van bijzondere 
omstandigheden door de boedelrechier worden verlengd. 

Door de ondergetekende is daaraan nog toegevoegd dat deze 
verlenging ook na verloop van de termijn nog kan worden toe-
gestaan, zoals ook voor een soortgelijk geval reeds in artikel 
4.5.2.3 lid 2 van het ontwerp-Meijers was bepaald. 

Artikel 4.3.3.10. In de derde alinea van p. 334 van de 
toelichting van prof. Meijcrs bij dit artikel is vermeld: „Voor 
het overige is een zodanige uitzonderlijke beschikking ten op-
zichte van het wettelijk erfdeel op dezelfde wijze als een ont-
erving van een legitimaris geregeld". Daar het ontwerp geen 
gronden tot onterving van een legitimaris kent, zij er, (er voor-
koming van misverstand, op gewezen, dat deze woorden als 
een misstelling moeten worden beschouwd. 

Artikel 4.3.3.13. Blijkens de toelichting van prof. Meijers 
bij dit artikel (p. 336) wordt door het woord „alleen" in lid 3 
verduidelijkt, dat de termijn, die de erflater in zijn uiterste wil 
kan bepalen voor het doen van een keuze, een vervaltermijn 
is. Naar het oordeel van de ondergetekende kan dit taalkundig 
beter tot uitdrukking worden gebracht door de woorden „een 
redelijke termijn bepalen, binnen welke alleen, de legitimaris 
tegen de beschikking kan opkomen" te vervangen door: „een 
redelijke termijn bepalen, na verloop waarvan de legitimaris 
niet meer tegen de beschikking kan opkomen.". 

Omdat het denkbaar is dat de door de erflater gestelde tcr-
mijn te kort blijkt te zijn, b.v. tengevolge van de ingewikkeld-
heid van de nalatenschap, is aan lid 3 de bepaling toegevoegd 
dat op verzoek van de legitimaris de boedelrechter de termijn 
— zelfs nadat deze reeds is verstreken — op grond van bij-
zondere omstandigheden kan verlengen. Men vergelijke voor 
een soortgelijk geval artikel 4.3.3.8 lid 5. 

Artikel 4.3.4.2. De term „voogdijraad" is in lid 2 vervangen 
door „raad voor de kinderbescherming" overeenkomstig de 
terminologie van het gewijzigd wetsontwerp 2814. 

Artikel 4.3.5.1. In lid 1 konden de woorden „Behoudens 
hetgeen hierboven omtrent huwelijkse voorwaarden is bepaald", 
die naast het in artikel 4.3.5.15« bepaalde overbodig zijn, 
worden geschrapt. 

In lid 1 zijn voorts de slotwoorden „ , of die door een erflater 
aan wederkerige of onderlinge beschikkingen zijn toegevoegd", 
die door een misstelling in de tekst zijn gekomen en geen bete-
kenis hebben naast de woorden „die bij dezelfde akte door 
twee of meer erflaters zijn gemaakt", geschrapt. 

Reeds is in de toelichting bij artikel 4.3.1.2 opgemerkt, dat 
het tweede lid van het onderhavige artikel 4.3.5.1 niet thuis-
hoort in afdeling 5, betreffende de vorm van uiterste willen, 
maar in afdeling 3, die handelt over uiterste wilsbeschikkingen. 
Dit tweede lid is hier derhalve geschrapt. 

Artikel 4.3.5.7. Daar in het ontwerp van prof. Meijers de 
term „uiterste wilsbeschikkingen" beperkt is tot beschikkingen 
over het vermogen (artikel 4.3.1.2 lid 1), en het codicil blijkens 
de tekst van het artikel ook andere beschikkingen mag be-
vatten, zoals b.v. de regeling van de begrafenis, zijn de woorden 
„uiterste wilsbeschikkingen" vervangen door: „beschikkingen". 

Verder zijn in dit artikel nog enkele andere wijzigingen aan-
gebracht. Het woord „klederen" is vervangen door „kleren", 
zulks in overeenstemming met artikel 1.7.3.4 lid 1. 

Omdat het zeer twijfelachtig is, of onder meubelen in het 
moderne spraakgebruik ook vallen tapijten, kachels, lampen, 
piano's, bedden e.d., welke zaken wel onder het begrip ,,meu-
belen" van het B.W. vallen (zie de artikelen 982 j " . 571), is 
het woord „meubelen" vervangen door „tot de inboedel be-
horende zaken". Men vergelijke artikel 1.7.2.1, lid 1, sub c 
voor de vraag wat onder inboedel moet worden verstaan. 

Tenslotte kwam het de ondergetekende onjuist voor, dat 
boeken, schilderijen en tekeningen wèl, en bepaalde platen, 
etsen, litho's, beeldhouwwerken, grammofoonplaten en andere 
kunstwerken niet bij codicil kunnen worden vermaakt. Daarom 
wordt in het regeringsontwerp gesproken van „bepaalde boeken 
en kunstwerken". 

Artikel 4.3.5.8. Evenals in artikel 1.4.7, onder b, is de term 
„krijgslieden" vervangen door „militairen". 

In het ontwerp-Meijers werd slechts een voorziening ge-
troffen voor het maken van een uiterste wil door militairen die 
zich in het veld, in een belegerde plaats of in krijgsgevangen-
schap bevinden; niet voor militairen die zich aan boord van een 
oorlogsschip of een oorlogsluchtvaartuig bevinden. Ofschoon in 
deze laatste gevallen artikel 4.3.5.9 — dat niet beperkt is tot 
niet-militairen of tot vredestijd — kan worden toegepast, heeft 
de ondergetekende het nuttig geoordeeld in artikel 8 in te voe-
gen: „aan boord van een oorlogsschip of een oorlogsluchtvaar-
tuig". Volgens artikel 9 immers zijn slechts de gezagvoerder en 
de eerste officier bevoegd het testament te verlijden; in het alge-
meen is dit ook voldoende, en is het zelfs niet gewenst méér 
personen bevoegd te verklaren. In oorlogstijd zal het echter zó 
dikwijls — en juist in de gevallen dat een aantal gewonden een 
testament wenst te maken, b.v. na een zeeslag — ongewenst 
zijn dat de twee hoogste verantwoordelijke officieren aan boord 
van een oorlogsschip of -luchtvaartuig zich aan hun eigenlijke 
taak moeten onttrekken teneinde hun bijstand te verlenen bij 
het maken van een testament, dat in dit bijzondere geval iedere 
officier bevoegd dient te zijn; ook volgens het ontwerp-Meijers 
is trouwens, in navolging van artikel 993 Ii.W., iedere officier 
bevoegd in de tot dusver reeds in artikel 8 genoemde gevallen. 

Voorts is nog „in tijd van oorlog" vervangen door „in geval 
van oorlog". Hoewel een term uiteraard niet noodzakelijkerwijze 
in het burgerlijk recht dezelfde betekenis behoeft te hebben als 
in het strafrecht, kwam het de ondergetekende toch gewenst 
voor hier ter plaatse de term te vermijden, waaronder artikel 
87 lid 3 van het wetboek van strafrecht gevallen brengt, waarin 
het onderhavige artikel 8 van het ontwerp volgens zijn ratio 
geen toepassing behoort te vinden. 

Artikel 4.3.5.9. Het woord „vliegtuig" is gewijzigd in „lucht-
vaartuig", zulks in overeenstemming met de luchtvaartwet-
geving. 

Voorts is het woord „stuurman" vervangen door „eerste 
officier". Met betrekking tot oorlogsschepen en luchtvaartuigen 
is de term „stuurman" immers niet bruikbaar, en met belrek-
king tot koopvaardijschepen leed hij aan vaagheid, gezien het 
grote aantal personen dat de titel van (eerste, tweede, derde) 
stuurman draagt. 

Artikel 4J.3.15a. Een kleine wetstechnische verbetering is 
aangebracht, daarin bestaande dat artikel 4.3.6.6 — in het 
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ontwerp-Meijers niet alleen voor de zesde, doch ook voor de 
vijfde afdeling bepalende dat deze niet van toepassing is op 
uiterste wilsbeschikkingen in huwelijkse voorwaarden — is 
beperkt tot de afdeling zelf, waarin deze bepaling voorkomt, en 
dat een soortgelijk voorschrift is opgenomen als laatste artikel 
van afdeling 4.3.5. 

Artikel 4.3.6.6. In dit artikel zijn de woorden „en in de 
vorige" voor „afdeling" geschrapt. Voor de reden van deze 
schrapping zij verwezen naar de toelichting bij artikel 4.3.5.15a. 

Artikel 4.4.2.2. Evenals in artikel 4.3.1.10, was de opsom-
ming in de tweede zin van het onderhavige artikel, zoals dit 
luidde in het ontwerp-Meijers, niet geheel volledig, en ontbrak 
hier met name het geval van een nietige of vernietigde making. 
Ook hier is derhalve de opsomming vervangen door een alge-
mene formule, die behalve de in het ontwerp-Meijers ge-
noemde gevallen ook de zoeven genoemde omvat. Hier kon 
de formule echter niet gelijk zijn aan die, welke werd ge-
kozen voor artikel 4.3.1.10, aangezien de onderhavige be-
paling niet alleen betrekking heeft op het geval dat de met de 
uitkering belaste persoon door de erflater als — testamentaire 
— erfgenaam of legataris was aangewezen en de making te 
zijnen opzichte geen gevolg heeft, doch ook op het geval dat 
hij tot de door de wet geroepen erfgenamen behoorde, en 
zich daarna een omstandigheid voordoet waardoor hij niet de 
erfgenaam van de erflater wordt. 

Opgemerkt zij nog dat de gekozen formule derhalve ook 
het geval omvat dat de door de erflater met de uitkering 
belaste persoon op het moment van het verlijden van de 
uiterste wil zijn erfgenaam bij versterf was, doch dit later niet 
meer het geval is doordat iemand anders hem vóórgaat in 
de orde van erfopvolging (b.v. de erflater huwt of krijgt een 
kind). Het komt de ondergetekende wenselijk voor ook dit 
geval onder deze bepaling te brengen; het verschilt immers 
niet wezenlijk van het geval van vooroverlijden: ook in dit 
laatste geval had de erflater zeer wel de beschikking kunnen 
overmaken, en vindt niettemin de bepaling toepassing. 

Artikel 4.4.2.6. Deze bepaling is geschrapt, omdat zij over-
bodig is naast de met artikel 1428 B.W. overeenstemmende 
bepaling, die in boek 6 zal komen. 

Artikel 4.4.3.3. Om taalkundige redenen is in lid 1 een 
kleine omzetting van de woorden aangebracht. 

Artikel 4.4.6.1. In de eerste zin van het eerste lid zijn de 
woorden „of boedelvereffenaars" achter „een of meer execu-
teurs" geschrapt. Deze woorden toch zouden tot het mis-
verstand aanleiding kunnen geven dat de erflater een ver-
effenaar zou kunnen benoemen, die niet executeur is, en op 
wie dus niet de omtrent executeurs in de onderhavige afdeling 
en in afdeling 4.5.3 gegeven bepalingen van toepassing zouden 
zijn. Voorzover de geschrapte woorden in herinnering wilden 
brengen dat de executeur een vereffenaar in de zin van af-
deling 4.5.3 is, waren zij bovendien ten dele overbodig — 
aangezien zulks in beginsel reeds is bepaald in artikel 4.5.3.1 
onder a — en ten dele niet juist, aangezien een executeur niet 
altijd vereffenaar is: zie artikel 4.5.3.2. 

Artikel 4.4.7.1. Abusievelijk wordt in de toelichting van 
prof. Meijers op p. 350 (tweede alinea, regel 7), waar sprake 
is van het bewind, het woord „beheer" gebezigd. De onder-
getekende wil van deze gelegenheid gebruik maken om te 
wijzen op de voor het ontwerp zo belangrijke onderscheiding 
tussen „beheer", „bestuur" en „bewind". 

Bestuur en bewind zijn ruimer dan beheer. De bestuurder 
is niet alleen tot daden van beheer maar ook tot daden van 
beschikking bevoegd; zie de toelichting van prof. Meijers 
op p. 64 bij afdeling 2 van titel 1.7. Ook een bewind omvat 
niet alleen daden van beheer, maar tevens daden van beschik-
king. Er is echter dit verschil tussen bestuur en bewind, dat 
bij bestuur in beginsel vrije beschikkingsmacht aanwezig is; 
bewind geeft hoogstens in enkele gevallen vrije beschikkings-
macht, doch voor de meeste beschikkingshandelingen be-

hoeft de bewindvoerder een machtiging, gewoonlijk van de 
boedelrechter. Men vergelijke de toelichting van prof. Meijers 
t.a.p. en bij artikel 1.18.1.2 op p. 109. 

Artikel 4.5.1.2. In het eerste lid van dit artikel is, in na-
volging van artikel 881 B.W., de zogenaamde hereditatis pe-
titio geregeld. 

Deze rechtsvordering komt aan de erfgenaam toe, die daar-
mee de goederen die ten tijde van het overlijden van de erf-
later tot de boedel behoorden, kan opvorderen; onverschillig 
is daarbij of de erflater deze goederen in eigendom had dan 
wel slechts bezitter of houder was. 

Op het voetspoor van het aan het Romeinse recht ontleende 
artikel 881 B.W. voegt het ontwerp van prof. Meijers hieraan 
toe dat deze vordering slechts kan worden ingesteld tegen die-
gene die deze goederen als erfgenaam of zonder enige titel 
onder zich heeft. 

De term „zonder enige titel" wordt meestal uitgelegd 
als „zonder enige titel aan te voeren". Tegen de gedaag-
de die voor het houden van de goederen enigerlei andere 
titel dan die van erfgenaam aanvoert, zou de hereditatis petitio 
derhalve tot mislukken gedoemd zijn, ook al zou de aange-
voerde titel ontbreken. Beroept b.v. de gedaagde zich er op 
dat hij het goed van de erflater heeft gekocht en op grond 
van die titel in eigendom heeft verkregen, dan zou derhalve 
de hereditatis petitio moeten worden afgewezen, ongeacht of 
dit beroep al dan niet juist zou zijn. De erfgenaam zou dan 
nodeloos gedwongen worden een nieuw proces te beginnen 
tot revindicatie van de goederen, en zou dan eerst in dit nieuwe 
proces in de gelegenheid zijn te bewijzen, dat niet de derde, 
maar hijzelf, als rechtsopvolger van de erflater, eigenaar is. 

Het komt de ondergetekende voor dat deze consequentie 
ondoelmatig is. De ontvankelijkheid van de vordering behoort 
niet afhankelijk te zijn van het verweer van de gedaagde, on-
verschillig of dit geheel uit de lucht gegrepen is. Mitsdien 
zijn de woorden „van een ieder opvorderen, die deze goederen 
als erfgenaam of zonder enige titel onder zich heeft" vervan-
gen door de woorden „van iedere derde opvorderen, die deze 
goederen zonder recht houdt.". Opgemerkt zij dat de woorden 
„zonder recht houdt" aldus moeten worden verstaan, dat de 
gedaagde geen enkel recht tegen de eiser kan inroepen; onver-
schillig is of de gedaagde tegen een derde een recht kan in-
roepen. 

Tenslotte moge de ondergetekende volledigheidshalve wijzen 
op artikel 3.7.1.6, waaruit blijkt dat de erfgenaam, in tegen-
stelling tot artikel 881 lid 2 B.W., bevoegd is deze rechts-
vordering in het belang van zijn mede-erfgenamen in te stellen. 

Artikel 4.5.1.4. Omdat er geen reden is alleen van de ten 
laste van de overledene uitgesproken vonnissen de tenuitvoer-
legging op te schorten en niet van andere tegen de overledene 
verkregen executoriale titels, zoals grossen van notariële akten, 
is in lid 1 een dienovereenkomstige aanvulling aangebracht. 

In het tweede lid is het woord „echter" geschrapt. Opgemerkt 
zij dat de „maatregelen" die de boedelrechter op verzoek van 
belanghebbenden kan voorschrijven, zowel de vorm van een 
beschikking als die van een vonnis kunnen hebben. In spoed-
eisende zaken zal men de boedelrechter kunnen adiëren, wiens 
taak dan is te vergelijken met die van de President van de 
rechtbank in kort geding. 

Tenslotte zij volledigheidshalve nog opgemerkt dat het onder-
havige tweede lid de bepaling van artikel 1073 B.W., welke 
door prof. Meijers dan ook niet in zijn ontwerp is overgenomen, 
overbodig maakt. 

Artikel 4.5.2.1. Als een erfgenaam zijn erfdeel heeft aan-
vaard, en hem daarna een ander erfdeel opkomt, kan deze 
erfgenaam volgens de derde zin van het derde lid dit laatste 
erfdeel alsnog afzonderlijk aanvaarden of verwerpen. Dit op-
komen van een erfdeel aan die erfgenaam kan het gevolg 
zijn van verschillende feiten. Het ontwerp-Meijers noemt 
de verwerping en de vervallenverklaring. Daarnaast denke men 
echter nog aan het geval dat een vernietiging heeft plaats-
gevonden van een — b.v. op grond van artikel 4.3.1.3 lid 1 
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of artikel 4.3.2.8 — vernietigbare making, alsmede aan het 
geval van een eerst na het overlijden van de erflater opgekomen 
onwaardigheidsgrond (b.v. de verduistering van een codicil, 
artikel 4.1.3 lid 1 sub d). 

Het komt de ondergetekende voor, dat voor laatstgenoemde 
gevallen de mogelijkheid van afzonderlijke aanvaarding of ver-
werping evenzeer behoort te bestaan. Dit is bereikt door de 
formulering algemeen te maken. 

Artikel 4.5.3.5. Het vierde lid van dit artikel verwijst naar 
artikel 3.6.1.13 lid 1. In die bepaling, evenals in artikel 4.4.6.5 
aanhef, wordt naast ontzetting het „ontslag" genoemd, en niet, 
zoals in het onderhavige artikel de „ontheffing". In overeen-
stemming met genoemde artikelen is derhalve in het vierde lid 
„ontheven" vervangen door „ontslagen". 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 


