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Algemeen 

1. Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat de regeling van het erf-
recht behelst, is bij Wet van 11 september 1969, Stb. 392, vastgesteld, na zo-
wel in de Tweede, als in de Eerste Kamer zeer uitvoerig te zijn behandeld. Het 
overleg in de Eerste Kamer heeft ertoe geleid dat Minister Polak nader beraad, 
mede met het notariaat, over een aantal onderwerpen ter gelegenheid van 
de Invoeringswet heeft toegezegd. Daarbij deed hij mededeling van zijn 
voornemen tot invoering van Boek 4 in twee gedeelten, waarvan het eerste 
in het bijzonder de erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot en 
van het onwettig kind zou betreffen. Het tweede gedeelte, dat nauwer sa-
menhang zou vertonen met het algemene vermogensrecht, zou in verband 
met Boek 3 kunnen worden ingevoerd. 

Aan dit voornemen is een begin van uitvoering gegeven in wetsontwerp 
12 863 tot partiële wijziging van de regeling van het erfrecht, vooruitlopende 
op de invoering van Boek 4 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Uit het voor-
lopig verslag op dit ontwerp bleek dat de vaste Commissie voor Justitie 
van de Tweede Kamer wèl kon instemmen met de invoering van de verster-
king van de positie van het onwettig kind, doch vrijwel unaniem, zij het op 
geheel uiteenlopende gronden, de voorgestelde regeling omtrent het erf-
recht van de langstlevende echtgenoot verwierp. 

Uiteraard leidde deze houding tot een hernieuwd beraad van een aantal 
jaren, opnieuw in overleg met de Commissie Erfrecht van de Koninklijke No-
tariële Broederschap. De uitkomst hiervan is geweest, dat de regeling ten 
gunste van het onwettig kind onderwerp van een nieuw wetsontwerp is 
gaan uitmaken (w.o. 16 585) en dat een voorstel zal worden gedaan om 
de erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot op geheel andere 
wijze te gaan regelen. Hoe deze regeling werd gedacht, is reeds uitvoerig uit-
eengezet en gemotiveerd in een brief mijnerzijds aan de vaste commissie, 
die onder nummer 5 in de parlementaire stukken bij wetsontwerp 12 863 is 
opgenomen. Over de brief is met de commissie mondeling overleg gevoerd, 
waarvan de uitkomst algemene instemming met de uiteengezette hoofdlij-
nen heeft opgeleverd; men zie de verslagen van dit overleg in de stukken 6 
en 7 van bovengenoemd ontwerp. 

Intussen heeft de uitwerking daarvan en het overleg over die uitwerking 
ook geruime tijd gekost, zó dat de vraag is gerezen of het nog wel aanbeve-
lenswaardig is de invoering van Boek 4 in twee fasen te doen verlopen. 
Daarbij moet op het volgende worden gewezen. 
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In de eerste plaats heeft het bezwaren, een deel van het nieuwe erfrecht bij 
voorrang in te voeren. Dit betekent immers dat een deel van het nieuwe 
recht moet worden geënt op het oude recht dat daarop niet is berekend, het-
geen tijdelijke noodvoorzieningen vereist. Partiële invoering betekent dan 
ook het bewandelen van een omweg die op zich zelf al extra tijd - zeker een 
aantal maanden - kost en die naar een niet geheel bevredigend voorlopig 
doel voert. Dit is wel te verantwoorden in een situatie, zoals die een vijftal ja-
ren geleden, bij de indiening van wetsontwerp 12 863, bestond. Immers, de 
invoering van de Boeken 3, 5 en 6 was toen nog ver verwijderd. Dit kan thans 
echter niet meer worden gezegd, nu aan de invoeringswetten reeds druk 
wordt gewerkt. 

Daarbij komt dat het nieuwe systeem in veel sterkere mate steunt op Boek 
3 dan het stelsel van wetsontwerp 12 863. In het nieuwe stelsel neemt het 
vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot een overheersende plaats 
in, met onder meer gevolgen voor de onderlinge verhouding tussen de erf-
genamen. Dit nieuwe stelsel kan derhalve moeilijk worden losgemaakt van 
de titels 3.7 en 3.8. Voor het systeem van wetsontwerp 12 863 gold dit in veel 
minder sterke mate; daarin was juist de echtgenoot enig erfgenaam, waar-
door het toepassingsgebied van titel 3.7 zou worden beperkt en aan titel 3.8 
geen bijzondere behoefte zou ontstaan. 

Dit alles heeft ertoe geleid onder de gegeven omstandigheden te volstaan 
met de voorstellen tot wijziging van Boek 4 zelf als afzonderlijk onderdeel 
van de invoeringswetgeving van de Boeken 3-6, en niet over te gaan tot ver-
werking van een deel daarvan in een wetsontwerp tot partiële invoering bij 
voorrang. Het is de bedoeling dat Boek 4 te zijner tijd gelijktijdig met de Boe-
ken 3, 5 en 6 in werking treedt. In dit ontwerp zijn de wijzigingen, aan te bren-
gen in Boek 4 zelf, opgenomen. Als zodanig vormt het ontwerp het derde 
gedeelte van de Invoeringswet nieuw BW; voor het eerste, dat de wijzigin-
gen in het proces- en faillissementsrecht bevat, zie men wetsontwerp 16 593, 
voor het tweede (algemene voorwaarden) wetsontwerp nr. 16983. 

2. Het wetsontwerp bevat in de eerste plaats de invoering van een nieuwe 
titel, 2A van Boek 4, behelzend de rechten van de langstlevende echtgenoot 
en andere rechten. De titel bestaat uit een tweetal afdelingen. In de eerste 
daarvan is het stelsel van het vruchtgebruik van rechtswege uitgewerkt, 
waarover in het voorgaande is gesproken. De tweede afdeling behelst in de 
eerste plaats een drietal andere rechten van de langstlevende - een tijdelijk 
woonrecht, een recht op vestiging van vruchtgebruik op de inboedelgoede-
ren en een recht op vestiging van vruchtgebruik op andere goederen uit de 
nalatenschap bij wijze van verzorging; op deze rechten kan de langstlevende 
zich beroepen, indien het vruchtgebruik van rechtswege van de eerste afde-
ling hem door de erflater geheel of ten dele is ontzegd. Vervolgens bevat de 
tweede afdeling rechten van kinderen op sommen ineens in een aantal ge-
vallen. Deze tweede afdeling komt in de plaats van afdeling 4.3.4 van Boek 4 
inzake de z.g. andere wettelijke rechten. 

De plaatsing van beide afdelingen in een afzonderlijke titel tussen titel 2 -
Erfopvolging bij versterf - en titel 3 - Uiterste willen - vindt haar grond in de 
volgende overwegingen. 

Het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en de andere rechten, 
hoewel erfrechtelijk van aard, vallen niet onder de erfopvolging bij versterf 
in engere zin; het vruchtgebruik van afdeling 1 ontstaat wel bij versterf, doch 
is niet zozeer erfopvolging, doch een beperkt recht op het recht van de erf-
genamen; ook de andere rechten ontstaan bij versterf, doch houden zeer 
speciale aanspraken van bepaalde personen in. Bovendien vormen de 
vruchtgebruiksrechten van deze afdeling het sluitstuk van het vruchtgebruik 
van afdeling 1, zodat bijeenvoeging in één titel het inzicht vereenvoudigt. 

Handhaving van de andere rechten in een afdeling van titel 4.3 zou ook 
minder juist zijn, omdat met name het recht op de sommen ineens van kin-
deren ook bestaat als hun rechten niet door enige uiterste wil zijn beperkt. 
Men zie hieromtrent ook reeds de memorie van toelichting op wetsontwerp 
12 863, blz. 15, het algemene deel onder Artikel I onder G. 

Tweede Kamer, zitting 1981 -1982, 17 141, nr. 3 2 



3. Ook op andere punten brengt het onderhavige ontwerp van wet wi jz i-
g ingen aan in Boek 4, zoals dit in 1969 is vastgesteld. Een eerste groep van 
wi jz ig ingen vloeit voort uit de toezegging, desti jds in de memor ie van ant-
woo rd aan de Eerste Kamer gedaan, dat een aantal bepal ingen in kritische 
heroverweging zou worden genomen. Dit heeft met name tot een - met aan-
zienlijke vereenvoudig ing gepaard gaande - omwerk ing van afdeling 4.3,3 
betreffende de legit ieme port ie gele id; voor nadere bi jzonderheden zij ver-
wezen naar deze memor ie bij die afdel ing, onder algemeen, bij de artikelen 
4.3.3.5-8 en 13 Iid2en bij de artikelen 4.3.3.8a-8g en 11-13. 

In de tweede plaats moest Boek 4 - behalve aan de nieuwe titel 2A - wor-
den aangepast aan na 1969 verschenen wetsontwerpen en tot stand ge-
brachte wetgev ing. Dit geldt in het bijzonder voor de Boeken 3, 5 en 6, die 
onlangs het Staatsblad bereikten, het onlangs ingediende eerste gedeelte 
van de invoer ingswetgeving betreffende de Boeken 3-6 (Rechtsvordering en 
Fail l issementswet) en het spoedig na het onderhavige wetsontwerp in te 
dienen ontwerp inzake de schenking (titel 7.3). Men denke voorts aan wets-
ontwerpen en wetten van meer beperkte strekking, bi jv. inzake de commo-
riëntes, het beschermingsbewind en de ver laging van de meerderjarigheids-
leefti jd. Ook aan de «voortrein» (wetsontwerp 12 863) zijn enige wi jz ig ingen 
ont leend. 

Nu onder leiding van prof. Dorhout Mees word t gewerkt aan de voorberei-
ding van een wetsontwerp tot invoering van t i tel 7.17 inzake verzekering, 
kon tevens gebruik worden gemaakt van de gelegenheid o m op enkele 
plaatsen in het onderhavig ontwerp rekening te houden met het verband 
tussen sommenverzeker ing en erfrecht. Men zie de art ikelen 4.2A.1.1, 
4.2A.2.3, 5 en 6,4.3.3.4a en 8, en 4.5.4.8. 

Voorts zijn enige wi jz ig ingen gebaseerd op recente l i teratuur en recht-
spraak en op voorstel len van de commissie erfrecht van de Koninkli jke Nota-
riële Broederschap met w ie over alle in Boek 4 aangebrachte wi jz ig ingen 
overleg is gevoerd. Voor dit overleg en voor de wijze waarop het is gevoerd, 
ben ik de commissie zeer erkenteli jk; op vo rm en inhoud van de in het ont-
werp vervatte voorstel len heeft het grote invloed u i tgoefend. 

4. Mede op aandrang van de vaste Commissie voor Justi t ie van de Twee-
de Kamer1 is in het on twerp bijzondere aandacht besteed aan het vraagstuk 
van de voortzett ing van een bedrijf dat geheel of ten dele tot een nalaten-
schap behoort. Daartoe is onder meer overleg gepleegd met vertegenwoor-
digers van het Landbouwschap en van de Raad voor het Midden- en Klein-
bedrijf. Dit heeft mede geleid tot een aantal voorstel len die over het ontwerp 
zijn verspreid, en die ten dele ook in verband met t i tel 7 van Boek 3 moeten 
worden gezien. Het volgende moge daarom dienen als een kort overzicht 
van de wi jz ig ingen die het nieuwe erfrecht volgens de voorstel len in dit op-
zicht zal brengen en van de consequenties die daaraan zijn verbonden. 

Onder het huidige erfrecht waarborgt de regeling van de legit ieme portie 
aan bloedverwanten in de rechte linie een aanspraak in goederen van de na-
latenschap. Is het bedrijf het belangrijkste bestanddeel daarvan, dan kan een 
beroep op de legit ieme door een verwant die niet in het bedrijf opvolgt , de 
voortzett ing van het bedri j f bedreigen. De erflater kan, bij voorbeeld door 
een testamentaire ouderl i jke boedelverdel ing2 , dit bezwaar zo goed mogeli jk 
ondervangen, maar de huidige regeling is voor de bedr i j fsopvolging niet 
zonder bezwaren. In dit opzicht brengt het nieuwe recht een drietal wi jz ig in-
gen. In de eerste plaats word t voorgesteld het recht op de legit ieme te be-
perken tot de bloedverwanten in de nederdalende linie. Vervolgens word t 
volgens de voorstel len de legit ieme portie een recht op een geldsom, in plaats 
van een recht op goederen (artikelen 4.3.3.1 lid 1 en 4.3.3.11). Ten slotte 
word t voorgesteld dat de rechter op verzoek van de schuldenaar een beta-
l ingsregel ing voor erfrechteli jke schulden kan vaststellen (artikel 4.1.3c). AI -
dus word t de positie van de in het bedrijf opvolgende erfgenaam of legataris 

• zie wetsontwerp 12 863, stuk nr. 6. tegenover de legit imarissen belangri jk verl icht. Er zij in dit verband op gewe-

» vgi. H.R. 12 mei 1972, N.j. 1973,53. zen dat deze verander ingen ook hun belang kunnen hebben, indien de be-
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3 Zie in het bijzonder J. Rombach, Het erf-
recht-ontwerp 1974 en de agrarische bedrijfs-
opvolging, preadv. Vereniging voor Agrarisch 
Recht, De Pacht 1975, p. 131-172 

drijfsopvolging buiten het erfrecht om is geregeld, in het bijzonder door 
overdracht tijdens leven of door een verblijvensbeding, en wel zonder vol-
doende vergoeding van de waarde: in zo'n geval kunnen legitimarissen ge-
dane giften immers inkorten. (Zie omtrent verblijvensbedingen het ontwerp 
tot vaststelling van de schenkingsovereenkomst, artikel 7.3.12b). Hetgeen 
voor de legitieme gaat gelden, is mede van toepassing op het recht op een 
som ineens, dat in afdeling 4.2A.2 in een aantal gevallen wordt toegekend. 

Een volgende wijziging die voor de bedrijfsvoortzetting en opvolging van 
groot belang is, is het vruchtgebruik dat afdeling 4.2A.1 aan de langstleven-
de echtgenoot van rechtswege toekent, of waarop deze krachtens artikel 
4.2A.2.3 aanspraak kan maken. In dit opzicht volgt het ontwerp tot op grote 
hoogte voorstellen die met betrekking tot de verhouding tussen erfrecht en 
bedrijfsopvolging vanuit theorie en praktijk reeds eerder waren gedaan.3 

Voor de gevolgen daarvan dient men onderscheid te maken naar gelang 
degene die het bedrijf voortzet, de langstlevende echtgenoot zelf is, dan wel 
een (andere) erfgenaam. 

Is het eerste het geval, dan geeft het nieuwe erfrecht bij versterf een bevre-
digende oplossing, en zal veelal aan testamentaire voorzieningen in dit op-
zicht weinig behoefte bestaan: de vergaande bevoegdheden die bij wettelijk 
vruchtgebruik de langstlevende toekomen, waarborgen een erfrechtelijk on-
gestoorde mogelijkheid van bedrijfsvoortzetting; in dit verband is van be-
lang dat de legitimaire vordering in het algemeen niet ten laste van de 
vruchtgebruiker opeisbaar is (artikel 4.3.3.11 lid 4). Voor de verhouding tus-
sen de langstlevende die als vruchtgebruiker het bedrijf uitoefent, en de 
(overige) erfgenamen zijn in artikel 4.2A.1.10 bijzondere voorzieningen ge-
troffen; voorts zie men de artikelen 4.2A.1.12 lid 1 onder d en de leden 4 en 5, 
4.2A.1.13lid5en4.2A.1.15lid 1. 

Is de langstlevende echtgenoot mede-erfgenaam, dan kan hij bovendien 
een verdeling van de nalatenschap vorderen (artikel 4.2A.1.8 lid 2); is hij de-
gene die het bedrijf voortzet, dan zullen bij de verdeling de bedrijfsgoederen 
in de regel aan hem worden toegekend. Voorts biedt het nieuwe artikel 
4.5.4.8a hem de bevoegdheid de bedrijfsgoederen tegen een passende prijs 
over te nemen. Ten gevolge van de rechtsovergang op de langstlevende 
gaat in de beide gevallen zijn vruchtgebruik door vermenging teniet (artikel 
3.4.1.2lid2ondere). 

Aan bepaalde regelingen bestaat meer behoefte wanneer een ander dan 
de langstlevende in het bedrijf opvolgt. De erflater kan hierin reeds hebben 
voorzien, hetzij bij handeling onder de levenden - de reeds vermelde bedrijfs-
overdrachtenen verblijvingsbedingen-, hetzij bij uiterste wi l ; veel minder 
dan onder het huidige recht zal een legataris aan wie het bedrijf is vermaakt, 
van de legitimarissen hebben te vrezen, zoals blijkt uit hetgeen hierboven 
over de legitieme is vermeld. In het algemeen is voorts een legaat niet belast 
met het vruchtgebruik van de langstlevende (zie artikel 4.2A.1.17 lid 1 laatste 
zin); dit geldt ook voor het legaat van de aan een bedrijf gebonden goede-
ren. 

Iets ingewikkelder wordt de situatie in een tweetal andere gevallen. In de 
eerste plaats wanneer de erflater heeft nagelaten, door toepassing van arti-
kel 4.2A.1.17 lid 1, de langstlevende van het vruchtgebruik der bedrijfsgoe-
deren uit te sluiten. Het is mogelijk dat de bedrijfsopvolger alsdan krachtens 
rechtsverhouding met de vruchtgebruiker het bedrijf voor diens rekening of 
als huurder of pachter gaat uitoefenen - de wet sluit dit uiteraard niet uit 
(vgl. ook artikel 4.2A.1.10 lid 1 laatste zin) - , doch vaak zal dit niet de beste 
oplossing zijn, omdat de bedrijfsopvolger meer armslag nodig heeft, bij 
voorbeeld ter verkrijging van het nodige krediet. Voor de verwerving van de 
bedrijfsgoederen vrij van vruchtgebruik staat alsdan de bedrijfsopvolger een 
aantal middelen ten dienste. Vooreerst is het mogelijk hem de genoemde 
goederen te doen toedelen waarbij hij in het algemeen op de wettelijke 
steun van de artikelen 3.7.1.1 lid 3 en 3.7.1.14 zal kunnen rekenen; de bezwa-
ren verbonden aan een eventuele overbedelingsvordering kunnen zo nodig 
door een betalingsregeling overeenkomstig artikel 4.1.3c worden verzacht. 
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Daarnaast zal de bedrijfsopvolger gebruik kunnen maken van het zojuist 
reeds genoemde nieuwe artikel 4.5.4.8a, dat hem de bevoegdheid tot over-
neming van de bedrijfsmiddelen toekent; ook op de daarvoor te betalen prijs 
kan artikel 4.1.3c worden toegepast. Vervolgens zal de bedrijfsopvolger con-
form artikel 4.2A.1.18 de rechtbank kunnen verzoeken deze bedrijfsmiddelen 
van het vruchtgebruik van de langstlevende te ontlasten. Lid 3 van dit artikel 
bevat een speciale bepaling ten behoeve van de bedrijfsopvolger, die hem in 
staat stelt de bedrijfsgoederen vrij van het vruchtgebruik te verwerven. De 
voorwaarden die hiervoor worden gesteld, zijn lichter dan die welke in het 
algemeen bij lid 1 van dat artikel gelden ter zake van de beëindiging van het 
vruchtgebruik ten behoeve van een hoofdgerechtigde. 

Iets dergelijks kan geschieden in het andere geval waarin het belang van 
de bedrijfsopvolger tegenover dat van de langstlevende komt te staan, nl. 
wanneer de erflater overeenkomstig artikel 4.2A.1.17 lid 1 aan de langstle-
vende het vruchtgebruik van het bedrijf heeft ontzegd, en hem overigens 
zonder voldoende verzorging achterlaat. Alsdan kan de langstlevende inge-
volge artikel 4.2A.2.3 in beginsel een vruchtgebruik afdwingen dat hem vol-
doende verzorging verschaft. De oplossing zal ook dan gewoonlijk in een fi-
nanciële regeling ten laste van de bedrijfsopvolger en de (andere) erf-
genamen moeten worden gevonden; partijen en de rechter hebben mede 
dank zij de artikelen 4.2A.2.3 leden 4-6, en 4 lid 1 de mogelijkheid de ver-
schillende belangen in concreto tegen elkaar af te wegen. 

Naar uit het bovenstaande blijkt, is in het ontwerp met een complex van 
regels getracht de erfrechtelijke problemen die bij bedrijfsvoortzetting rijzen, 
uit de weg te ruimen voor zover dat in het vermogen van de burgerlijke wet-
gever ligt, en voorzover een oplossing van de omstandigheden van het ge-
val afhankelijk moet zijn, de weg te openen voor een evenwichtige synthese 
van belangen. 

5. Wat betreft de afstemming van Boek 4 op het eerste gedeelte van de in-
voeringswetgeving (betreffende o.m. het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering) zij hier op twee algemene punten gewezen. In de memorie van 
toelichting bij dat wetsontwerp, inleidende opmerkingen onder 3, is uiteen-
gezet dat de figuur van de boedelrechter voorlopig niet zal worden inge-
voerd, zodat waar in de Boeken 3-6 sprake is van de boedelrechter, deze zal 
worden vervangen door de kantonrechter, met uitzondering van enkele ge-
vallen waar de desbetreffende bevoegdheid aan de president van de recht-
bank of de gewone rechter moet worden gegeven. In overeenstemming 
hiermee is in Boek 4 de boedelrechter praktisch over de gehele linie door de 
kantonrechter vervangen; men zie voor een uitzondering deze memorie bij 
artikel 4.5.3.5b. 

Op dezelfde plaats wordt vermeld dat de regeling van de verzoekschrift-
procedure (artikelen 429a e.v. Rv.) ook op de verzoekschriftprocedures van 
de Boeken 3-6 van toepassing wordt. In aansluiting daarop wordt in de me-
morie van toelichting bij de artikelen 429a-429t opgemerkt dat het veelal 
voor de hand zal liggen dat bijzondere regels zullen worden opgenomen ter 
plaatse waar het verzoekschrift wordt voorgeschreven. Dit geldt in het bij-
zonder voor het uitsluiten van hogere voorziening tegen beschikkingen, 
waarbij twee gevallen worden onderscheiden, namelijk het uitsluiten van el-
ke hogere voorziening en het slechts uitsluiten van hogere voorziening te-
gen een toewijzende beschikking. In beide gevallen zijn hoger beroep en 
cassatie uitgesloten, maar niet ook cassatie in het belang der wet. Voor een 
uiteenzetting van de beweegredenen die tot dit stelsel hebben geleid zij naar 
voormelde memorie verwezen. Hier kan worden volstaan met de vermel-
ding dat ook in Boek 4 op een aantal plaatsen bepalingen in deze trant zijn 
toegevoegd. Elke voorziening is uitgesloten in de artikelen 4.4.6.2 lid 1, 
4.4.6.3c lid 2, 4.4.6.5a lid 2 onder b, 4.5.1.4 lid 3, 4.5.2.3 lid 2, 4.5.2.5a, 4.5.2.5b 
lid 2, 4.5.2.7 lid 2, 4.5.3.1 onder a, 4.5.3.8 lid 4,4.5.3.10 lid 2, 4.5.3.11 lid 1, 
4.5.3.13 lid 2, 4.5.3.14 lid ' I ; hogere voorziening tegen een toewijzende 
beschikking is uitgesloten in de artikelen 4.3.3.8h, 4.5.1.4 lid 2, 4.5.2.2 lid 2 en 
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4 . 1 4.5.3.16a lid 3. Er zij de aandacht op gevest igd, dat de ui ts lu i t ing van hogere 
voorziening in drie geval len (artikelen 4.4.6.3c lid 2, 4.5.3.1 onder a en 
4.5.3.10 lid 2) in de plaats is gekomen van een reeds in Boek 4 voorkomende 
regel luidende dat een beslissing word t genomen «in hoogste ressort». Deze 
fo rmuler ing , die cassatie niet schijnt uit te slui ten, is ter wi l le van de eenheid 
van het stelsel vervangen. 

6. Met dit on twerp is de voorbere id ing van de invoer ing van Boek 4 nog 
niet vo l too id . In het bi jzonder moet nog worden gedacht aan aanpassing van 
de overige wetgev ing - waarvan o.m. de Successiewet 1956 de aandacht zal 
vragen - , en het overgangsrecht. Wat dat laatste betreft kan worden opge-
merkt dat de nieuwe regels van Boek 4 in beginsel onmiddel l i jk van het t i jd-
stip der inwerk ingt red ing af zullen moeten gaan werken met betrekking tot 
de nadien openval lende nalatenschappen. De wetgever dient echter reke-
ning te houden met de talri jke voordien opgemaakte uiterste wi l len die nog 
niet op het nieuwe recht zijn afgestemd en dat ui teraard ook niet konden zijn. 

Het is daarom de bedoel ing in het overgangsrecht regels op te nemen die 
in het a lgemeen waarborgen dat de vóór de inwerk ingt red ing geldige be-
schikkingen ook zo kunnen worden ui tgevoerd als zij onder het oude recht 
waren bedoeld. 

De ui twerking van de aanpassingswetgeving en van het overgangsrecht 
zal in een of meer vo lgende ontwerpen aan de orde komen. 

ARTIKEL I 

TITEL 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 4.1.2. Dit artikel behoort te worden vervangen in verband met de 
Benelux-overeenkomst inzake commor ientes (Trb. 1973, 36), goedgekeurd 
bij de Wet van 16 februar i 1978, Stb. 66. Het artikel stemt thans overeen met 
de leden 1 en 2 van artikel 878 BW, zoals vastgesteld bij de Wet van 16 febru-
ari 1978, Sto. 67, tot aanpassing van het Burgerl i jk Wetboek aan de voormel -
de overeenkomst. Art ikel 878 lid 3 behoeft niet te worden overgenomen; 
men zie de artikelen 4.2.6 en 4.3.2.2, wier fo rmu ler ing mede op het geval van 
geli jkt i jdig over l i jden is afgestemd. 

In de beide leden van artikel 4.1.2 worden de art ikelen 2 en 3 van de bij la-
ge, behorende bij de voorme lde Benelux-overeenkomst, weergegeven. De 
artikelen 1 en 4 behoeven niet te worden overgenomen daar die regels reeds 
voortsprui ten uit de art ikelen 4.2.1 en 4.3.2.2 lid 1 onderscheidenl i jk uit art i-
kel 4.2.6. 

Artikel 4.1.3. In de memor ie van antwoord aan de Eerste Kamer, blz. 39, 
l inkerkolom, voorlaatste alinea, en rechterkolom, laatste alinea, word t ver-
meld dat het overweging verdient het onderhavige artikel in twee opzichten 
te verduidel i jken, en wel door daarin met zoveel woorden tot ui tdrukking te 
brengen dat onder het in de aanhef bedoelde voordeel ook het ouderl i jk 
vruchtgenot valt, a lsmede dat de term verduisteren hier niet aanduidt het 
strafrechteli jke begr ip van artikel 321 Wetboek van Strafrecht. Na herover-
weg ing acht ik deze verduidel i jk ingen niet nod ig ; de vermelde memor ie be-
vat alle noodzakeli jke toel ichtende opmerk ingen ter zake. Wat het tweede 
punt betreft wi js ik er nog op dat het nieuwe BW in vergel i jkbare artikelen niet 
naar een un i forme termino log ie heeft gestreefd; men zie bijv. de artikelen 
107 boek 1, 3.7.2.3 lid 2 en 4.5.1.3 lid 2 onder c, waarvan ook het eerstge-
noemde de term «verduisteren» in een ru ime betekenis gebruikt. 

Artikel 4.1.3a. Dit artikel is verval len. Het zou in de praktijk vooral van be-
lang zijn voor de som men verzekering, maar juist daar zou het volgens artikel 
7.17.3.4 lid 4 toepass ing missen, omdat het als a lgemene regel te ver gaat. 

Tweede Kamer, zi t t ing 1981 -1982, 17 141, nr. 3 6 



Het artikel is daarom vervangen door een tweetal specifieke bepalingen, nl. 
artikel 4.2A.1.1 lid 2 - tenzij anders bedongen, rust het vruchtgebruik van de 
langstlevende echtgenoot mede op de uitkering krachtens sommenverzeke-
ring ten gunste van de erfgenamen als zodanig - e n een in een nieuw artikel 
7.3.12c op te nemen bepaling - de begunstiging krachtens sommenverzeke-
ring van de erfgenamen als zodanig wordt aangemerkt als een gift; de uitke-
ring aan hen geldt als een legaat voor de toepassing van de regels omtrent 
inkorting (artikelen 4.2A.2.8 en 4.3.3.13-14a) en vermindering (artikel 4.4.2.4). 

Artikel 4.1.3b. Aan het artikel is een tweede lid toegevoegd, handelend 
over overeenkomsten terzake van nog niet opengevallen nalatenschappen. 
Naar huidig recht zijn alle overeenkomsten over zodanige nalatenschap nie-
tig; men zie artikel 1370 lid 2, welke bepaling in verkorte vorm is overgeno-
men in artikel 6.5.2.13. Aan dit laatste artikel is een belangrijk deel van zijn 
toepassingsgebied komen te ontvallen door artikel 4.1.3b, dat in het gewij-
zigd ontwerpvan Boek 4 werd opgenomen; men zie de memorie van ant-
woord II, eerste twee alinea's bij dit artikel. Ten aanzien van de vraag op wel-
ke overeenkomsten artikel 1370 lid 2 c.q. artikel 6.5.2.13 overigens betrek-
king heeft, bestaat in de doctrine veel verschil van mening; men zie in het 
bijzonder Wiersma, Niet erfrechtelijke verkrijgingen bij overlijden naargel-
dend en toekomstig recht, Beekhuisbundel blz. 329 e.v., en Asser-Rutten II 
(Algemene leer der overeenkomsten) blz. 148 e.v., beiden met bespreking 
van rechtspraak en oudere literatuur. Het komt mij gewenst voor dat de wet 
in deze meer zekerheid schept, en dat dit, gelet op het verband met artikel 
4.1.3b zoals dit thans luidt, gebeurt door toevoeging van een tweede lid aan 
dat artikel. Bij het gedeelte van de invoeringswet betreffende Boek 6 zal dan 
artikel 6.5.2.13 kunnen worden geschrapt, zoals onlangs reeds werd aange-
kondigd in het mondeling overleg met de Eerste Kamer over Boek 3 (3770, 
zitting 1979-1980, nr. 46, blz. 9). 

Het belangrijkste geschilpunt in de doctrine betreft de vraag in hoeverre 
een erflater bij overeenkomst over zijn goederen kan beschikken, in dier voe-
ge dat de contractuele rechten van de wederpartij pas na het overlijden van 
de erflater kunnen worden uitgeoefend. 

Het nieuwe tweede lid van artikel 4.1.3b, dat in de plaats komt van artikel 
6.5.2.13, nu heeft een zeer beperkte inhoud: de sanctie van nietigheid treft 
slechts overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet openge-
vallen nalatenschappen in hun geheel of over een evenredig deel daarvan; 
men vergelijke Wiersma, aangehaald werk, blz. 341 en blz. 342. 

Dit betekent in de eerste plaats dat overeenkomsten over bepaalde goede-
ren met werking na dode in beginsel geldig zullen zijn. Dit is in het bijzonder 
van belang voor de z.g. verblijvens-, toescheidings-, overnemings- en optie-
bedingen. Bij arrest van 26 maart 1965, NJ 1966,328, heeft de Hoge Raad 
reeds beslist dat een vennootschappelijk verblijvensbeding, aangegaan 
voor het geval van ontbinding der vennootschap bij overlijden van een ven-
noot, niet strijdig is met artikel 1370 lid 2, daar dit niet is een regeling om-
trent de nalatenschap als zodanig van de overleden vennoot. Door de be-
perkte strekking van het nieuwe lid 2 heeft de vraag naar de geldigheid van 
dit soort bedingen nu ook buiten het vennootschapsrecht haar belang verlo-
ren. Dii betekent niet dat die bedingen ook steeds hun volle werking zouden 
kunnen uitoefenen, ook voor zover zij de belangen van de schuldeisers der 
nalatenschap kunnen schaden. Met het oog daarop is in het ontwerp van de 
titel omtrent de schenkingsovereenkomst artikel 7.3.12b opgenomen dat 
aan deze bedingen is gewijd. 

Voorts zie men ter zake van giften in het algemeen de regeling van de arti-
kelen 7.3.3-3c, terwijl het voorts in de bedoeling ligt ook in artikel 6.1.1.5 nog 
een bepaling op te nemen die strekt tot bescherming van schuldeisers der 
nalatenschap tegen de omzetting van natuurlijke verbintenissen met wer-
king bij overlijden van de schuldenaar. 

Onder de artikelen 1370 lid 2 en 6.5.2.13 vallen voorts de overeenkomsten 
over nog niet opengevallen nalatenschappen van derden. Ook op dit punt 
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beperkt het n ieuwe tweede lid van artikel 4.1,3b het verbod tot overeenkortv 
sten waarb i j een toekomst ige erfgenaam beschikt over de gehele nalaten-
schap of een evenredig deel daarvan. Ik acht het gewenst het verbod in zo-
verre te behouden, zulks enerzijds als concret isering van artikel 3.2.7 lid 1 
(handelend over overeenkomsten in str i jd met de goede zeden) en anderzijds 
omdat het gevaar voor benadel ing van de erfgenaam bij een transactie als 
voo rme ld groot is. Daarentegen heeft de regel niet langer betrekking op het 
volgens verschi l lende schri jvers mede door de artikelen 1370 l id 2 en 6.5.2.13 
bestreken geval van een overeenkomst waarb i j een toekomst ige er fgenaam 
of legataris een bepaalde (mede) aan de erflater toebehorende zaak aan een 
derde verkoopt. Of een dergel i jke overeenkomst geldig of nietig c.q. vernie-
t igbaar moet worden geacht, is een vraag die slechts met inachtneming van 
alle omstand igheden van het concrete geval , aan de hand van bepal ingen 
als de art ikelen 3.2.7 lid 1 en 3.2. 10 lid 4, kan worden beantwoord. Men ziet 
in dit verband ook de beide voormelde auteurs (Wiersma blz. 342, Asser-Rut-
ten blz. 152), alsmede H. Dr ion, WPNR 4829 (1964) blz. 430. 

In verband met de hierboven toegel ichte wi jz ig ing van artikel 4.1.3b zij ten 
slotte nog op het volgende gewezen. De materie van de «overeenkomst over 
eigen nalatenschap» staat in nauw verband met twee andere onderwerpen, 
te weten de omschr i jv ing van het begrip uiterste wi lsbeschikking en het be-
gr ip schenking na dode. In het geldende wetboek vinden deze onderwerpen 
hun regel ing in onderscheidenl i jk de artikelen 1370 l id 2, 922 en 1703 lid 2, 
over de betekenis en de onder l inge verhoud ing waarvan veel verschi l van 
mening bestaat; men zie in het bi jzonder het voormelde opstel van Wiers-
ma, a lsmede Van der Ploeg, preadvies Broederschap der notarissen 1960. In 
het n ieuwe wetboek is getracht ook op dit terrein meer klaarheid te brengen. 
Art ikel 4.1.3b en hetgeen hierboven is opgemerkt omtrent de artikelen 
7.3.3-3c, 7.3.12b en 6.1.1.5 maken daarvan deel uit. Ter verduidel i jk ing van 
het onder l inge verband word t het gehele stelsel hier in het kort nog eens sa-
mengevat. 

Art ikel 4.3.1.2 omschri j f t het begr ip uiterste wi lsbeschikking als de eenzij-
dige rechtshandel ing waarbi j een erflater een beschikking maakt die eerst 
werkt na zijn over l i jden en die in Boek 4 is geregeld of in de wet als zodanig 
word t aangemerkt ; een zodanige beschikking kan alleen bij uiterste wi l wor-
den gemaakt en herroepen. Zoals word t uiteengezet in de memor ie van ant-
woo rd II, blz. 23-24 en in de toel icht ing bij artikel 7.3.3 (blz. 897-898), is als 
complement in t itel 7.3 een regel ing opgenomen voor de schenkingsover-
eenkomst die de strekking heeft dat haar ui tvoer ing pas na het overl i jden 
van de schenker zal plaatsvinden. Deze overeenkomst heeft als nadelig ken-
merk dat de schenker zonder zelf enig vermogensof fe r te brengen de begif-
t igde door middel van een (al dan niet herroepeli jke) schenking een posit ie 
in zijn nalatenschap kan verschaffen waarvan, hoewel zij inhoudel i jk sterk 
geli jkt op die van een legataris, er fgenamen en schuldeisers van de nalaten-
schap de dupe zouden kunnen worden . Deze nadelen zijn door de regeling 
van artikel 7.3.3 (in het wetsontwerp betreffende de schenking ve rnummerd 
tot art ikelen 7.3.3-3c) geël imineerd. Van belang hierbi j is nog dat die regeling 
krachtens artikel 7.3.12 van overeenkomst ige toepassing is op andere giften 
dan schenkingen; juist met het oog op de «giften na dode» is dat nog enigs-
zins ui tgewerkt in de nieuwe artikelen 7.3.12a-7.3.12c, zoals voorgesteld in 
het on twerp van titel 7.3. 

Mede tegen deze achtergrond moet de boven toegel ichte wi jz ig ing van ar-
tikel 4.1.3b worden gezien. Door de voormelde regeling van t i tel 7.3 word t 
de problemat iek van de schenkingen en gif ten van bepaalde goederen met 
effect na dode aan het toepassingsgebied van de regel inzake de verboden 
overeenkomst over eigen nalatenschap ont t rokken; door de aanvul l ing van 
artikel 6.1.1.5 zal hetzelfde geschieden voor de omzett ing van een natuurl i jke 
verbintenis met werk ing na dode. Voor overeenkomsten over bepaalde goe-
deren onder bezwarende titel is, gelijk uiteengezet, geen beperkende regel 
nodig. Derhalve kan de bepaling tot overeenkomsten over de gehele nala-
tenschap of een evenredig deel daarvan worden beperkt. 
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Artikel 4.1.3c. Het artikel bevat de eerste van de reeks bepalingen die in 
het ontwerp in het bijzonder met het oog op de vererving van bedrijven zijn 
opgenomen. 

Uit het erfrecht kunnen geldschulden ontstaan. Te denken valt aan de ver-
goeding wegens overbedeling of wegens overneming van een bedrijf, aan 
de legitimaire vordering en aan de rechten op sommen ineens. Deze geldbe-
dragen zijn in beginsel terstond of op korte termijn opeisbaar, doch het kan 
voor de schuldenaar zeer bezwaarlijk zijn zo spoedig volledig aan zijn ver-
plichtingen te moeten voldoen. In het bijzonder is dat het geval, indien de erf-
rechtelijke schuld uit de opbrengsten van een beroep of bedrijf moet worden 
voldaan. Tegeldemaking van beroeps- of bedrijfsgoederen op korte termijn 
betekent voor de schuldenaar een zware slag, maar zal ook voor de schuldei-
ser vaak onvoordelig zijn. Voor het geval van overbedeling in het algemeen 
geeft artikel 3.7.1.14 lid 3 een regeling. De artikelen 894 derde en vierde lid 
en 914 vierde en vijfde lid BW zouden volgens het ontwerp 12 863 wat meer 
uitgewerkte regelingen met betrekking tot nalatenschappen gaan bevatten. 
Ter vervanging van bijzondere bepalingen in Boek 4 wordt nu aan het slot 
van de algemene bepalingen in het erfrecht een regeling opgenomen, waar-
van de tekst in hoofdzaak is geïnspireerd door artikel 145 lid 2 Boek 1 BW, 
en die tevens vrijwel gelijk is aan de bovengenoemde bepalingen van ont-
werp 12 863. 

Artikel 4.1.3d. In het ontwerp wordt een aantal malen gebruik gemaakt 
van de term «de waarde van de goederen der nalatenschap», veelal als be-
standdeel van de waarde der nalatenschap zelf; men zie de artikelen 
4.2A.1.7,4.2A.1.16,4.2A.2.7-mede voor artikel 4.2A.2.8-, 4.3.3.4 en 4.3.3.11. 
Telkens wordt daarmede bedoeld de waarde welke deze goederen onmid-
dellijk na het overlijden van de erflater hebben, een waarde die juist door dat 
overlijden kan zijn beïnvloed. Anderzijds moet in deze gevallen geen reke-
ning worden gehouden met de invloed die het wettelijk vruchtgebruik ten 
behoeve van de langstlevende echtgenoot daarop uitoefent. Voor een enigs-
zins vergelijkbare bepaling zij verwezen naar artikel 4.3.3.8 ga. 

TITEL 2 

Erfopvolging bij versterf 

Artikel 4.2.2. Lid 3 is gewijzigd. De nieuwe formulering komt in de plaats 
voor de huidige artikelen 4.2.2 lid 3 en 4.2.3a. Het daarin bepaalde wordt, op 
de basis van het bij wetsontwerp voorgestelde herziene artikel 222 Boek 
1, door het nieuwe lid 3 in één regel weergegeven. 

Artikel 4.2.3. Het voorgestelde lid 3 is ontleend aan artikel 884b lid 3 van 
het wetsontwerp 12 863; het is een tot gelijke resultaten komende samenvat-
ting van het thans in artikel 4.2.3 leden 3 en 4 bepaalde. De nieuwe formule-
ring beoogt mede de moeilijkheden te ondervangen, waartoe de redactie 
van de leden 3 en 4 van artikel 4.2.3 heeft geleid; men zie de memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer, blz. 41. 

Het artikellid is geredigeerd als een bepaling van de grootte van het erf-
deel bij versterf van een halfbroer of halfzuster. Daarbij is wegens lid 2 van 
artikel 4.2.6 een bepaling over erfopvolging bij plaatsvervulling, voorkomen-
de in het huidige artikel 4.2.3 lid 3, tweede zin, overbodig; men zie in deze zin 
reeds de voormelde memorie van antwoord, blz. 41, rechterkolom, tweede 
alinea. 

Ook het vierde lid van het huidige artikel 4.2.3 is in het nieuwe lid 3 ver-
werkt. Wordt een volle broer of zuster of een afstammeling van een hunner 
als erfgenaam bij versterf geroepen, dan is hiermee de maatstaf voor de 
grootte van het erfdeel bij versterf van een halfbroer of -zuster gegeven, ook 
als tevens een ouder van de erflater erft en aan deze al dan niet ingevolge lid 
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4.2A.1 2 een groter erfdeel toekomt. Slechts wanneer bij gebreke van intestate erf-
delen van volle broers of zusters de maatstaf wordt afgeleid van het intesta-
te erfdeel van een mede ervende ouder, moet rekening gehouden worden 
met de mogelijkheid dat dit door lid 2 tot een kwart wordt verhoogd; dit doet 
zich voor wanneer als erfgenamen bij versterf worden geroepen hetzij twee 
ouders en vijf of meer halfbroers of -zusters (met inbegrip van plaatsvervul-
lende afstammelingen), hetzij één ouder en zeven of meer halfbroers of -zus-
ters (met inbegrip van plaatsvervullende afstammelingen), omdat ingevolge 
lid 2 in deze gevallen slechts de helft, onderscheidenlijk driekwart van de na-
latenschap in (krachtens lid 1 onderling gelijke) erfdelen van de halfbroers 
en -zusters kan worden verdeeld. Met het oog op deze mogelijkheden be-
paalt het slot van het nieuwe lid 3 dat, indien geen volle broers of zusters 
noch afstammelingen van een volle broer of zuster erven, het erfdeel bij ver-
sterf van een halfbroer of halfzuster ten hoogste de helft van het erfdeel bij 
versterf van een mee-ervende ouder is. 

De schrapping van artikel 4.2.3a is toegelicht bij artikel 4.2.2. 

TITEL 2A. HET VRUCHTGEBRUIK TEN BEHOEVE VAN DE ECHTGENOOT EN 
ANDERE RECHTEN BIJ VERSTERF 

Afdeling 4.2A. 1. Het vruchtgebruik ten behoeve van de echtgenoot 

Algemeen 

Bij brief van 16 maart 1978" is aangekondigd dat de erfrechtelijke positie 
van de langstlevende echtgenoot op een nieuwe leest zal worden geschoeid. 
Volgens Boek 4, zoals het in 1969 tot stand kwam, zou de echtgenoot recht 
verkrijgen op een quasi-legitieme portie naast een «voordeel», hoofdzakelijk 
uit inboedelgoederen (artikelen 4.3.4.1a en 1b); volgens wetsontwerp 12 863 
zou hij enig erfgenaam worden onder de last tot uitkering aan de kinderen 
van hun (quasi-)erfdeel in geld, waartegenover hij zelf een beroep op een 
verzorgingssom zou kunnen doen; het bij de brief voorgestelde systeem 
houdt in een vruchtgebruik van rechtswege ten behoeve van de langstleven-
de echtgenoot, waaraan verbonden is het recht tot beschikking over de daar-
aan onderworpen goederen. Dit voorstel is in de vaste Commissie voor Jus-
titie van de Tweede Kamer goed ontvangen, zoals uit het verslag van de be-
sprekingen daaromtrent blijkt5. Het voordeel van het stelsel is in het kort, dat 
in de eerste plaats voor de langstlevende althans in zijn woonomgeving en 
financieel ten gevolge van erfrechtelijke regelingen zo weinig mogelijk ver-
andert en dat vervolgens in zijn verzorgingsbehoefte - voor zover die door 
de nalatenschap kan of moet worden gedekt - op soepele wijze wordt voor-
zien, in het bijzonder omdat geen schattingen voor toekomstige behoeften 
nodig zijn. Anderzijds erven de kinderen, zij het onder de last van het vrucht-
gebruik, terstond hun aandeel in de goederen van de nalatenschap van de 
eerststervende ouder. Hertrouwen van de langstlevende brengt geen veran-
dering in deze positie. Beschikt de langstlevende over hun goederen, dan 
krijgen zij voor de waarde daarvan een - t e indexeren - geldvordering terug, 
welke bij het einde van het vruchtgebruik opeisbaar wordt. Voor een uitvoe-
rige motivering moge worden verwezen naar de bovengenoemde Kamer-
stukken. 

Het onderhavige gedeelte van het ontwerp bevat de uitwerking van het 
stelsel van dit vruchtgebruik. Er is naar gestreefd de vragen die bij deze nieu-
we rechtsfiguur rijzen, in de tekst ondubbelzinnig te beantwoorden. Bij deze 
uitwerking bleek detaillering vaak nodig. Voorts is getracht de regeling zo te 
maken dat haar toepassing in de praktijk zo weinig mogelijk problemen 
meebrengt; ook dat veroorzaakt uitbreiding van de tekst. Om het systeem 

4 Kamerstuk nr. 12863, nr. 5. doorzichtiger te maken volgt hier eerst een algemene toelichting van een 
5 Kamerstuk nr. 12 863, nrs. 6en 7. a a n t a l a s p e c t e n . 
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4.2A.1 1. Hoofdlijnen. Het stelsel wordt gekenmerkt als een - strikt persoonlijk -
vruchtgebruik (artikel 1) waaraan beschikkingsbevoegdheid is verbonden 
(artikel 2 lid 1), welke evenwel geen schenkingsbevoegdheid inhoudt (artikel 
2 lid 2). De beschikkingsbevoegdheid heeft als spiegelbeeld een verhaals-
recht van schuldeisers van de langstlevende voor bepaalde vorderingen op 
de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen (artikel 6 lid 1). Geraken 
door beschikking of verhaal goederen uit de boedel, dan krijgen de erf-
genamen voor de waarde een vordering op de echtgenoot (artikel 13 lid 1), 
die wordt geïndexeerd (artikel 14) en die opeisbaar wordt bij het einde van 
het vruchtgebruik - het overlijden van de echtgenoot - en in geval van diens 
faillissementen surséance van betaling (artikel 16 lid 1). In mindering op de 
vordering komt de waarde van de goederen die in de loop van de tijd onder 
het vruchtgebruik zijn gebracht (artikel 15 lid 1); automatische zaaksvervan-
ging echter wordt uitgesloten (artikel 12 lid 4). 

De toekenning van het vruchtgebruik is geen dwingend recht: het kan bij 
testament worden ontzegd of beknot (artikel 17 lid 1) en het kan ook op ver-
zoek van een erfgenaam door de rechter worden beperkt (artikel 18 lid 1). 
Voor legaten wordt, behoudens uitdrukkelijke bepaling van het tegendeel, 
aangenomen dat zij niet met het vruchtgebruik worden belast (artikel 17 lid 
1, laatste zin). 

Tegen testamentaire ontzegging of beknotting staat de echtgenoot niet 
machteloos: hij kan de rechter verzoeken beperkingen op te heffen (artikel 
17 lid 2) en voorts kan hij voor zijn verzorging beroep doen op de rechten die 
het ontwerp hem in artikel 4.2A.2.3 toekent, hetgeen ten gevolge heeft dat 
het hem ontzegde intestaat vruchtgebruik van afdeling 4.2A.1 wordt vervan-
gen door een verzorgingsvruchtgebruik van afdeling 4.2A.2, dat niet zulke 
verstrekkende bevoegdheden behoeft mee te brengen (artikel 4.2A.2.4). 

2. Systematiek. De opbouw van de afdeling is als volgt: 
Artikel 1. Toekenning van het vruchtgebruik. 
Artikelen 2-5. Bijzondere bevoegdheden van de echtgenoot, verbonden 

aan zijn vruchtgebruik, met de beperkingen daaraan gesteld. 
Artikel 6. Verhaalsaansprakelijkheid van de goederen voor de schulden 

van de echtgenoot. 
Artikel 7. Rol van de echtgenoot bij de afwikkeling van de nalatenschap. 
Artikel 8. Verdeling van de nalatenschap. 
Artikel 9. Boedelbeschrijving en jaarlijkse opgaven. 
Artikel 10. Bijzondere regeling voor een onderneming. 
Artikel 1 7. Bijzondere regeling voor effecten. 
Artikel 12. Vruchtgebruik van nieuwe goederen. 
Artikel 13-16. Vergoedingsvordering. 
Artikelen 17-18. Afwijkingen. 
Artikel 19. Verwerping van het vruchtgebruik. 

3. Verband met andere delen van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Voor-
eerst maakt deze regeling deel uit van het erfrecht, en sluit zij aan bij het 
erfrecht bij versterf (titel 4.2), d.w.z. de erfrechtelijke regeling die geldt voor 
zover daarvan niet bij uiterste wil is afgeweken. Zoals reeds is opgemerkt, 
kan de echtgenoot zich tegen zulk een testamentaire afwijking die zijn rech-
ten te ver beknopt, te weer stellen door een beroep te doen op artikel 17 lid 2 
of de hem bij afdeling 4.2A.2 toegekende rechten. 

Vervolgens is er in de onderhavige afdeling uiteraard een nauw verband 
met de algemene regeling van het vruchtgebruik in titel 3.8; deze regeling is 
ook op dit vruchtgebruik van toepassing voor zover afdeling 4.2A.1 daarvan 
niet afwijkt. Vandaar dat bij voorbeeld uit titel 3.8 de term «hoofdgerechtig-
de» is overgenomen als degene die onder het huidig recht wel wordt aange-
duid als de «bloot eigenaar». In eerste instantie zijn meestal de hoofdgerech-
tigden de kinderen als erfgenamen, maar als zodanig gelden ook eventuele 
andere erfgenamen krachtens making en evenzeer de legataris wiens goed 
met het vruchtgebruik is bezwaard (ook al vloeit uit artikel 17 lid 1 laatste zin 
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4.2A.1 voort dat dit als regel niet het geval zal zijn). En voorts valt te bedenken dat 
tijdens de loop van het vruchtgebruik de goederen door vererving en ver-
vreemding - al dan niet na verdeling - in handen van derden kunnen raken. 
Vandaar dat in deze afdeling de echtgenoot-vruchtgebruiker in het alge-
meen niet tegenover de kinderen of de erfgenamen is gesteld, doch tegen-
over de hoofdgerechtigde. 

Voorts zij gewezen op het verband tussen deze afdeling en titel 3.7, die de 
gemeenschap - het toebehoren van goederen aan twee of meer deelgeno-
ten gezamenlijk - regelt. De situatie waarin het onderhavige vruchtgebruik 
voorkomt, veronderstelt immers als normaal geval zulk een gemeenschap. 
Vruchtgebruik zonder gemeenschap zal er slechts zijn, als aan de langstle-
vende het erfgenaamschap bij testament is ontzegd, en er slechts één erfge-
naam over is. In alle andere gevallen bestaat er gemeenschap, die krachtens 
artikel 8 slechts onder bepaalde omstandigheden kan worden beëindigd. 
Ook titel 3.7 is, wanneer er gemeenschap bestaat, steeds van toepassing, 
tenzij daarvan wordt afgeweken. 

Ten slotte behoort aandacht te worden gewijd aan de verhouding tussen 
het vruchtgebruik en de legitieme portie. Deze laatste is het gedeelte van de 
waarde van het vermogen waarop kinderen en andere afstammelingen in 
weerwil van uiterste wilsbeschikkingen en giften van de erflater aanspraak 
kunnen maken. (vgl. artikel 4.3.3.1 lid 1). Het vruchtgebruik van afdeling 
4.2A.1 - en ook dat van afdeling 4.2A.2-iseen wettelijk recht, zodat de legi-
timaris niet reeds uit hoofde van zijn aanspraak het hem toekomende van 
die last kan bevrijden, zoals hij het met testamentair vruchtgebruik zou kun-
nen doen. 

Integendeel, de legitimaris zal in het algemeen moeten wijken voor de 
echtgenoot met vruchtgebruik. Zijn recht bestaat uit een geldvordering die 
aan het vruchtgebruik geen afbreuk kan doen (artikel 4.3.3.11 leden 1 en 4). 

Wèl kan de erflater aan een legitimaris goederen vrij van het vruchtge-
bruik vermaken - zoals hij dat aan ieder ander kan doen (artikel 17); dezegoe-
deren komen dan in de regel in mindering op zijn legitieme portie (artikelen 
4.3.3.8-8ab). Reeds is uiteengezet dat de echtgenoot zich daartegen kan wa-
penen, indien zijn verzorgingsbehoefte door zulk een testamentaire beschik-
king in het gedrang komt, en wel door inroeping van het vruchtgebruik in ar-
tikel4.2A.2.3. 

Op één ander aspect van de verhouding tussen vruchtgebruik en legitieme 
dient nog te worden gewezen. De legitieme portie wordt bepaald als de 
waarde van een breukdeel van hetgeen de legitimaris krachtens titel 4.2 bij 
versterf had kunnen erven, en wel berekend over de zgn. legitimaire massa 
van artikel 4.3.3.4, waartoe de goederen der nalatenschap behoren. Voor de-
ze berekening worden die goederen voor de volle waarde, dus zonder reke-
ning te houden met het vruchtgebruik, in aanmerking genomen, zoals in arti-
kel 4.1.3d wordt bepaald. Het is echter duidelijk dat het vruchtgebruik waar-
mee de verkrijgingen van de legitimaris worden belast, de waarde daarvan 
wèl drukt. Dit waardeverschil nu komt voor rekening van de legitimaris; hij 
mag het niet afwentelen op (andere) erfgenamen, legatarissen, door een last 
bevoordeelden en begiftigden. Beloopt de waardevermindering ten gevolge 
van het vruchtgebruik de helft, dan mag de legitimaris daaruit niet afleiden 
dat hij nu het dubbele aan goederen en geld nodig heeft om tot het hem toe-
komende te geraken. Stel dat de legitieme portie f 50 000 bedraagt en dat de 
door de legitimaris als erfgenaam of legataris verkregen goederen deze 
waarde inderdaad hebben, indien ze niet met het vruchtgebruik zouden zijn 
belast; de legitimaris mag nu niet zover gaan inkorten tot hij een vrije waarde 
van f 50 000 heeft. Artikel 4.3.3.8ga belet dit. 

4. Waarborgen voor de andere erfgenamen. Is de hoofdstrekking van de-
ze afdeling het vruchtgebruik van de echtgenoot met de daaraan verbonden 
beschikkingsbevoegdheid, met de belangen van de (andere) erfgenamen 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Dit blijkt in de eerste plaats daar-
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4.2A.1 u ' 1 dat n e t vruchtgebruik een hoogst persoonlijk recht van de langstlevende 
is: hij kan dit niet vervreemden of bezwaren en het kan niet worden uitge-
wonnen (artikel 4.2A.1.1 lid 3), de beschikkingsbevoegdheid houdt niet het 
doen van giften in (artikel 4.2A.1.2 lid 2), aan een volmacht tot beschikking 
over de goederen zijn nauwe grenzen gesteld (artikel 4.2A.1.5). Het is de be-
doeling het vruchtgebruik ook uit te sluiten van een gemeenschap van goe-
deren waarin de langstlevende mocht hertrouwen (artikel 94 Boek 1). Voorts 
zij gewezen op onder meer het voorrecht van uitwinning van artikel 6 lid 2, 
en in het bijzonder op de vergoedingsvordering die de erfgenamen toekomt, 
wanneer de echtgenoot van zijn beschikkingsbevoegdheid gebruik maakt: 
de vruchtgebruiker heeft in beginsel wel beschikkings-, doch geen interings-
bevoegdheid. 

De vergoedingsvordering betekent dat de langstlevende door de be-
voegdheid tot beschikking niet rijker wordt: door over een waarde te be-
schikken loopt de langstlevende een schuld tot gelijk bedrag op. De beschik-
kingsbevoegdheid die aan het vruchtgebruik is verbonden, vormt dan ook, 
anders dan het vruchtgebruik zelf, geen «middel van bestaan» in de zin van 
artikel 1 van de Algemene Bijstandswet. Dit brengt mede dat het bijstand ver-
strekkend orgaan niet ingevolge artikel 3 van die wet, als voorwaarde voor de 
verlening, kan verlangen dat de langstlevende vruchtgebruiksgoederen te 
gelde maakten inteert. 

Zoals reeds eerder is aangestipt, bieden de artikelen 17 en 18 de mogelijk-
heid het vruchtgebruik te beperken ten gunste van de erfgenamen. Ten slot-
te wordt eraan herinnerd dat ook in titel 3.8 waarborgen voor de hoofdge-
rechtigden zijn opgenomen, zoals de bevoegdheid tot uitlokking van onder-
bewindstelling in geval van wanbeheer (artikel 3.8.19). 

5. Problemen van zaaksvervanging. Het vruchtgebruik is een rechtsvorm 
die vanouds in zwang is als erfrechtelijke bevoordeling. Niettemin zijn er 
verschillende redenen waarom andere constructies het in de praktijk sterk 
hebben verdrongen. Een daarvan is de geringe armslag die zijn regeling de 
vruchtgebruiker biedt, een bezwaar dat door de beschikkingsbevoegdheid 
als opgeheven kan worden beschouwd. Een andere reden wordt gevormd 
door de bezwaren die met zaaksvervanging zijn verbonden. Men denke bij 
voorbeeld aan de positie van goederen die slechts gedeeltelijk met vrucht-
gebruiksgeld zijn gefinancierd, en met registergoederen waarvoor vruchtge-
bruiksgeld is gebezigd. Duurt het vruchtgebruik - zoals toch vaak het geval 
zal zijn - een groot aantal jaren, dan kunnen er zoveel wisselingen zijn, dat 
niet of slechts met de grootste moeite zal zijn na te gaan, op welke goederen 
het vruchtgebruik rust. Dit is geen groot bezwaar, waar de beschikkingsbe-
voegdheid van de vruchtgebruiker slechts beperkt geldt, zoals dat bij het 
normale vruchtgebruik van titel 3.8 het geval is. De strekking van het vrucht-
gebruik van afdeling 4.2A.1 houdt echter juist een zeer ruime beschikkings-
bevoegdheid in, en dan gaat het bezwaar ernstig tellen. Daarbij moet men er 
bovendien rekening mee houden, dat in de talloze gevallen waarin juist dit 
vruchtgebruik zich straks zal voordoen, er betrekkelijk weinig zullen zijn waar 
een zeer nauwkeurige verantwoording in geschrift zal worden afgelegd. In 
familieverhoudingen waarin dit vruchtgebruik zal plaatsvinden, zal er van 
nauwgezette en uitvoerige administratie immers vaak niet veel terecht ko-
men. 

Om deze redenen is er de voorkeur aan gegeven voor dit vruchtgebruik 
met de automatische zaaksvervanging te breken: een goed waarover wordt 
beschikt of dat wordt uitgewonnen, is weg en er komt niet een ander goed 
voor in de plaats, waarop het vruchtgebruik weer komt te rusten. Niet uitge-
sloten wordt dat het vruchtgebruik zich over nieuwe goederen gaat uitstrek-
ken, doch dit gebeurt niet van rechtswege door zaakvervanging: normaal is 
dat dit pas geschiedt wanneer daarvan schriftelijk bewijs voorhanden is (ar-
tikel 12 lid 1, in het bijzonder de onderdelen a-c). 
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4.2A.1 ledere beschikking brengt derhalve mee dat de hoofdgerechtigden hun 
goed verliezen, en dat daarvoor niets anders in de plaats komt dan een ver-
goedingsvordering. Ook het bedrag daarvan kan in ieder geval aan schrifte-
lijke bescheiden worden ontleend (artikel 13 leden 1 en 4). 

Dit alles betekent dat aan het eind van het vruchtgebruik eerst zal worden 
nagegaan welke goederen uit de - laatste - boedelbeschrijving nog aanwe-
zig zijn: deze goederen zijn in de eerste plaats die waarop de hoofdgerech-
tigden nu hun volle recht kunnen doen gelden. Vervolgens wordt nagegaan 
welke goederen overigens op een van de in artikel 12 lid 1 genoemde wijzen 
onder het vruchtgebruik zijn gebracht - hetgeen eveneens vrij gemakkelijk 
kan worden vastgesteld. Ten slotte moet de grootte der vergoedingsvorde-
ring worden bepaald. De rekening hiervan wordt als volgt opgemaakt. Van 
de verdwenen goederen wordt de laatstbekende waarde genoteerd - dat wil 
zeggen de waarde op het tijdstip van een boedelbeschrijving of ander ge-
schrift waaruit zij blijkt — en die waarde wordt volgens artikel 14 geïndexeerd 
van dat tijdstip af tot het einde van het vruchtgebruik. Daarentegen worden 
de waarden van de goederen die tijdens de duur van het vruchtgebruik over-
eenkomstig artikel 12 daaronder zijn gebracht, van die vordering afgetrok-
ken - en wel van het eerste tijdstip van vermelding af, zodat ook van dat tijd-
stip af voor die waarde de indexatie van de vergoedingsvordering wordt uit-
gesloten. Gegeven het karakter van de rekening verdient deze handelwijze 
de voorkeur boven die welke de waarde aan het einde van het vruchtgebruik 
in aftrek zou brengen. 

Men mag aannemen dat op deze wijze voor de registergoederen geen en-
kele twijfel behoeft te ontstaan. Ook voor een bedrijf - en de daartoe beho-
rende goederen waarvoor de zaaksvervanging in het algemeen wel wordt 
gehandhaafd" zal dankzij de artikelen 10,12 lid 1 onder d en 15 de oplossing 
in de praktijk niet moeilijk zijn: aan het einde van het vruchtgebruik zal het 
bedrijf zoals het reilt en zeilt aan de hoofdgerechtigde toevallen, met een 
eventuele schuld aan (de erfgenaam van) de vruchtgebruiker, welke door de 
balans wordt uitgewezen. Alleen als het bedrijf zelf geheel of ten dele is ver-
vreemd, komt daarvoor een vergoedingsvordering in de plaats. Van de tot 
de boedel behorende overige belangrijke goederen zal men eveneens wel 
de lotgevallen zonder grote problemen kunnen nasporen, voor zover die 
voor de rekening van belang zijn. Voor geld zijn er twee mogelijkheden: het 
is öf vanaf de aanvang van het vruchtgebruik afzonderlijk gehouden, eventu-
eel op een afzonderlijke rekening gezet, öf met het eigen geld van de vrucht-
gebruiker vermengd. In het eerste geval vervalt het saldo, verminderd met 
eventuele rente, zonder meer aan de hoofdgerechtigden, in het tweede komt 
er een - t e indexeren - vergoedingsvordering voor in de plaats. Het moei-
lijkst te behandelen zijn vermoedelijk de tot de boedel behorende effecten. 
Vandaar dat artikel 11 daarvoor speciale regels geeft, die onder meer inhou-
den dat een bank of beleggingsinstelling wordt ingeschakeld: daardoor 
wordt in elk geval bereikt dat regelmatig bescheiden binnenkomen, die 
slechts behoeven te worden bewaard om te zijner tijd een sluitende rekening 
te kunnen construeren; daarnaast worden voor effecten nog enkele bijzon-
dere vereenvoudigingen in artikel 11 voorgesteld. 

Vertrouwd mag worden dat afsnijding van de zaaksvervanging door de 
bovengenoemde regels het vruchtgebruik in de praktijk hanteerbaar zal ma-
ken. Daarbij moet natuurlijk worden bedacht dat het opmaken van de reke-
ning civielrechtelijk in het algemeen slechts in die gevallen van belang is, 
waar de erfgenamen van de eerststervende echtgenoot - afgezien van de 
langstlevende - niet dezelfden zijn als die van deze langstlevende; bij een 
hoog percentage van de boedels zal men zich derhalve niet aan het opstellen 
van de rekening volgens de artikelen 13-15 behoeven te zetten. 

6. De goederen waarop het vruchtgebruik rust. Aan het slot van deze alge-
mene beschouwing past nog een verduidelijking van een technische term 
die het ontwerp geregeld gebruikt, nl. «de aan het vruchtgebruik onderwor-
pen goederen». In beginsel zijn dit de goederen van de nalatenschap voor 
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4.2A.1 zover die anderen dan de echtgenoot-vruchtgebruiker zelf toekomen. Bij het 
openvallen der nalatenschap vormt deze, indien er twee of meer erf-
genamen zijn, een gemeenschap van een algemeenheid van goederen (af-
deling 3.7.2). Deze gemeenschap kan deel uitmaken van een grotere ge-
meenschap van die aard, nl. de - weliswaar ontbonden, doch nog niet ver-
deelde - huwelijksgemeenschap waarin de echtgenoten leefden. 

De erflater heeft het in zijn macht niet alleen bepaalde goederen van het 
vruchtgebruik te ontlasten, doch ook het aandeel van een of meer der erf-
genamen daarvan vrij te stellen (artikel 17). 

In de regel zal het vruchtgebruik evenwel rusten op aandelen in een ge-
meenschap van een algemeenheid van goederen, en dit zal ook veelal zo 
blijven, omdat artikel 8 verdeling van die gemeenschap weliswaar niet uit-
sluit, doch de mogelijkheden ertoe wel beperkt. Voor de redenen daartoe zie 
men de toelichting op dat artikel. 

Wanneer het ontwerp dan ook de term «de aan het vruchtgebruik onder-
worpen goederen > bezigt, zal men in de eerste plaats moeten denken aan 
aandelen in een onverdeelde gemeenschap, en pas in de tweede plaats aan 
individuele zaken of rechten. Wel zal beschikking over een «aan het vrucht-
gebruik onderworpen goed» dikwijls toch neerkomen op beschikking over 
zo'n zaak of recht: de echtgenoot zal immers meestal bevoegd zijn tot 
beschikking over alle aandelen, als deelgenoot over zijn eigen aandeel en als 
bijzonder vruchtgebruiker over de overige aandelen. Doch het resultaat -
vervreemding of bezwaring van de zaak of het recht - is dan afgeleid, en 
wordt bereikt door vervreemding of bezwaring van alle aandelen gezamen-
lijk. Hetzelfde geldt voor uitwinning: in het bedoelde geval wordt het verhaal 
genomen op de aandelen gezamenlijk. Daarbij valt nog te bedenken dat arti-
kel 3.7.2.1 uitsluit dat over een afzonderlijk aandeel in een afzonderlijk tot de 
gemeenschap behorend goed wordt beschikt of dat wordt uitgewonnen. 

Toelichting op de artikelen 

Artikel 7. Het artikel bevat in lid 1 de meest principiële bepaling van de 
nieuwe afdeling: de toekenning van een vruchtgebruik bij versterf over de 
goederen der nalatenschap. Lid 2 strekt dit uit over uitkeringen krachtens 
sommenverzekering die niet, zoals in geval van een blanco-polis of bij be-
gunstiging van de verzekeringnemer zelf of diens nalatenschap, reeds recht-
streeks tot de goederen der nalatenschap behoren, doch waartoe de erf-
genamen als zodanig zijn gerechtigd. Bij aanwijzing van anderen dan de erf-
genamen als zodanig tot begunstigde komt de uitkering niet van rechtswege 
onder het vruchtgebruik. Wil de verzekeringnemer hier een voorziening tref-
fen, dan zal hij zijn echtgenoot als begunstigde voor het vruchtgebruik kun-
nen aanwijzen, waaraan hij volgens artikel 3.8.13 beschikkings- en interings-
bevoegdheid kan verbinden. 

Lid 3 kenschetst het vruchtgebruik als een hoogst persoonlijk recht, dat 
bijv. ook niet door de curator in het faillissement van de echtgenoot kan wor-
den vervreemd. Het is de bedoeling dit ook te doen uitkomen in een aanvul-
ling van artikel 94 van Boek 1, zodat wordt verhinderd dat het vruchtgebruik 
valt in de gemeenschap van goederen die kan ontstaan door een nieuw hu-
welijk van de langstlevende echtgenoot. De uitsluiting van de bevoegdheid 
tot vervreemding houdt niet in dat de echtgenoot geen afstand van het 
vruchtgebruik ten behoeve van de hoofdgerechtigde zou mogen doen. 

Niet alleen de bevoegdheid tot vervreemding en bezwaring door de echt-
genoot zelf wordt uitgesloten, ook uitwinning van dit vruchtgebruik wordt 
uitgesloten. Juist uitwinning van dit vruchtgebruik, met zijn verstrekkende 
bevoegdheden, zou de hoofdgerechtigde te sterk benadelen. Wèl laat artikel 
6 in plaats daarvan toe dat voor schulden van de echtgenoot de aan het 
vruchtgebruik onderworpen goederen zelf worden uitgewonnen. 

Lid 4 verklaart op de verhouding tussen vruchtgebruiker en hoofdgerech-
tigde het voorschrift omtrent redelijkheid en billijkheid dat tussen partijen bij 
een verbintenis geldt, van overeenkomstige toepassing. Op het vruchtge-
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4.2A.1 brutk dat bij rechtshandeling wordt gevestigd, is artikel 6.5.3.1 jo 6.5.1.6 
rechtstreeks toepasselijk, doch voor het onderhavige vruchtgebruik, dat van 
rechtswege uit de wet voortvloeit, is een uitdrukkelijke bepaling wenselijk. 
Uit haar zal bijv. voortvloeien dat de hoofdgerechtigde niet eigenmachtig af-
stand zal mogen doen van een vordering die aan het vruchtgebruik is onder-
worpen. 

De aard van dit vruchtgebruik met zijn bijzondere taken en bevoegdheden 
vereist dat de echtgenoot veelal zelfstandig zal moeten optreden mede ter 
vertegenwoordiging van de hoofdgerechtigden. Dit leidt ertoe dat hij over 
de nodige gegevens en bescheiden zal moeten kunnen beschikken; lid 5 legt 
de hoofdgerechtigden en executeurs in deze een verplichting op. 

Artikel 2. Dit artikel leidt de bepalingen in die de eigen aard van dit vrucht-
gebruik in onderscheiding van het vruchtgebruik in het algemeen kenmer-
ken. 

Lid 1 bevat de belangrijkste van deze bijzonderheden, nl. de beschikkings-
bevoegdheid die deze vruchtgebruiker van rechtswege toekomt - behou-
dens testamentaire (artikel 17) of rechterlijke (artikel 18) ontzegging. 

In het algemene deel van de toelichting op deze afdeling is onder 6 reeds 
uiteengezet, wat moet worden gedacht bij de uitdrukking «de aan het vrucht-
gebruik onderworpen goederen >:, nl. in de eerste plaats de onverdeelde aan-
delen van de erfgenamen in de goederen van de nalatenschap (of de huwe-
lijksgemeenschap die deze nalatenschap omvat en een eventuele uitkering 
van sommenverzekering), en vervolgens de zaken of rechten die tot de nala-
tenschap of huwelijksgemeenschap behoren. 

De langstlevende met het onderhavige vruchtgebruik beschikt krachtens 
eigen rechtover de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen. Dit sluit 
niet uit dat hij daarbij voor zoveel nodig de hoofdgerechtigden vertegen-
woordigt (vgl. HR, 24 februari 1964, NJ 1965, 450, AAXIV, 209). Doch de aard 
van deze vertegenwoordiging wordt door het element van het eigen recht 
van de langstlevende bepaald, en deze vertegenwoordiging is zeker geen 
vertegenwoordiging krachtens volmacht. Een bepaling als artikel 3.3.11 bijv. 
is hier niet van toepassing. 

Ook wordt de beschikkingsbevoegdheid van de langstlevende niet beïn-
vloed door faillissement van de hoofdgerechtigde: de bevoegdheden van de 
curator strekken zich niet verder uit dan tot de goederen zoals die met het 
vruchtgebruik zijn belast. Artikel 35 Faillissementswet richt zich niet tegen 
beschikkingen door de vruchtgebruiker. 

Een bepaling als artikel 6.3.2.4 brengt, omgekeerd, geen aansprakelijkheid 
voor de hoofdgerechtigden mee: de langstlevende handelt immers niet ter 
uitoefening van de hem als vertegenwoordigertoekomende bevoegdheden. 
Het is derhalve zaak uit de vertegenwoordigingsbevoegdheid die het eigen 
recht van de vruchtgebruiker mede inhoudt, geen verkeerde en te ver reiken-
de conclusies te trekken. 

Voor de tweede zin van lid 1 vergelijke men artikel 3.8.10 lid 2 dat de toe-
passelijkheid van een aantal van dezelfde bepalingen uit titel 3.8 uitsluit voor 
het geval de beschikkingsbevoegdheid niet van rechtswege, doch bij rechts-
handeling wordt toegekend; de overige der genoemde bepalingen passen 
niet goed bij het onderhavige vruchtgebruik. De tweede zin brengt mee dat 
deze vruchtgebruiker de bestemming van zaken mag veranderen, dat hij 
overeenkomsten mag ontbinden en opzeggen, ook als dat de beheersbe-
voegdheid overschrijdt, en dat hij onroerende zaken mag verhuren en ver-
pachten met het gevolg dat de hoofdgerechtigde daaraan na afloop van het 
vruchtgebruik is gebonden. 

Lid 2 behelst een algemene beperking op de beschikkingsbevoegdheid in 
de vorm van een «schenkingsverbod >, dat als een ontbreken van beschik-
kingsbevoegdheid is geconstrueerd. Ongeldig is in beginsel de beschikking 
bij wege van gift zonder medewerking van de hoofdgerechtigde. Daarbij 
past tweeërlei opmerking. Vooreerst dient aan de hand van de bepalingen 
van boek 3 te worden vastgesteld, welke gevolgen het ontbreken van de be-
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4.2A.1 schikkingsbevoegdheid heeft - men zie de art ikelen 3.4.2.2 e.v.. Vervolgens 
word t er nu de aandacht op gevest igd dat het verbod de beschikkingsbe-
voegdheid treft en niet de t i tel , zoals een schenkingsovereenkomst; verb in-
tenisrechtel i jk is de echtgenoot derhalve gehouden tot nakoming, maar hij 
kan niet rechtsgeldig voldoen ten laste van vruchtgebruiksgoederen en de 
begif t igde kan die ook niet u i tw innen (artikel 6 l id 1 laatstezin); vg l .ook 
artikel 16 lid 2 slot. De constructie is met het oog op de praktijk gekozen; 
men denke aan het geval dat de echtgenoot niet een bepaald goed, maar 
bijv. een geldbedrag schenkt. 

Dat de langstlevende niet bij uiterste w i l krachtens zijn vruchtgebruik kan 
beschikken, volgt uit de regel dat het vruchtgebruik met zijn over l i jden ein-
digt (artikel 3.8.3 l id 2). 

Artikel3. Tot een nalatenschap kunnen l idmaatschappen behoren, die 
stemrecht meebrengen. Men denke bij voorbeeld aan het l idmaatschap van 
een coöperat ieve vereniging tot f latexploi tat ie. Voor het vruchtgebruik op 
aandelen bevatten de artikelen 88 en 197 van Boek 2 onder meer de regel dat 
het stemrecht door de vruchtgebruiker word t u i tgeoefend, indien deze een 
persoon is aan wie de aandelen vri jel i jk kunnen worden overgedragen; de -
overlevende - echtgenoot pleegt zulk een persoon te zi jn, doch de statuten 
kunnen anders bepalen (artikelen 87 en 195 Boek 2). 

Voor het onderhavige vruchtgebruik met de daaraan verbonden beschik-
kingsbevoegdheid bestaat er alle reden toe, deze regel algemeen toe te pas-
sen, en daarmee af te wi jken van de regel van artikel 3.8.17a, hetgeen in lid 1 
geschiedt. 

Lid 2 breidt de bevoegdheid van de echtgenoot - doch zonder de mogel i jk-
heid van de statutaire afwi jk ingen — uit tot alle overige z.g. «wilsrechten» die 
hetzij de erflater toekomen en in de nalatenschap zijn overgegaan, zoals op-
ties, hetzij verbonden zijn aan nalatenschapsgoederen, zoals keuzedividen-
den en conversierechten die uit effecten voor tv loe ien. 

Artikel 4. Art ikel 4 behandelt het geval waar in de langstlevende behalve 
vruchtgebruiker met beschikkingsbevoegdheid, tevens voogd of curator is, 
welke posit ie eveneens beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de goede-
ren van anderen meebrengt, doch een beschikkingsbevoegdheid die in het 
belang van d :e anderen moet worden ui tgeoefend. Bij deze samenloop doet 
zich twi j fe l voor, in hoeverre de langst levende als vruchtgebruiker krachtens 
eigen recht de beperkingen die hem als voogd of curator zijn gesteld, ter zij-
de mag stel len. In het algemeen zal ook de langst levende-vruchtgebruiker 
de voor hem als voogd of curator geldende regels in acht moeten nemen, 
doch het onderhavige lid noemt een viertal bepal ingen uit Boek 1 die bij de-
ze samenloop niet van (overeenkomstige) toepassing zijn, nl. de regels o m -
trent bewar ing van effecten en spaarbankboekjes (artikel 344) - men verge-
lijke in dit verband artikel 11 - , en de macht ig ingen die de voogd en curator 
voor bepaalde handel ingen voor de voortzett ing van een bedrijf, voor beleg-
ging van gelden en voor het onverdeeld laten van een boedel nodig hebben 
(artikelen 345, 350 en 351): deze beperkingen zouden de vr i jheid van de 
langstlevende te sterk beperken. 

Art ikel 343 Boek 1 bepaalt dat de voogd alle handel ingen voor de minder-
jarige moet verr ichten die hij in diens belang noodzakelijk, nutt ig of wense-
lijk acht. Ook hier kan een zeker confl ict bestaan met de bevoegdheid die de-
ze voogd - of, bij overeenkomstige toepassing, de curator - als vruchtge-
bruiker krachtens eigen recht toekomt. Het tweede deel van artikel 4 zoekt de 
oplossing nu hierin dat de voogd (curator)-vruchtgebruiker zijn eigen belang 
bij zijn beslissingen mag laten meewegen. Een soortgeli jk prob leem doet 
zich voor bij (overeenkomstige) toepassing van artikel 356 lid 1 Boek 1 door 
de kantonrechter, die zich volgens deze bepaling evenzeer moet laten leiden 
door hetgeen noodzakelijk, nutt ig of wenseli jk is voor de handel ingsonbe-
kwame; de oplossing is eveneens conform aan die welke voor de toepassing 
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4.2A.1 v a n artikel 343 is gevonden. In het bijzonder zal de rechter er rekening mee 
houden dat de minderjarige niet meer of anders heeft verkregen dan een 
aandeel in een nalatenschap dat door het vruchtgebruik met zijn verstrek-
kende bevoegdheden is belast; in deze bevoegdheden kan de rechter uiter-
aard niet ingrijpen. 

Artikel 5. Artikel 5 beperkt in de eerste plaats de gevolgen die artikel 3.3.3 
verbindt aan een algemene volmacht en aan een bijzondere volmacht in al-
gemene bewoordingen, nl. de bevoegdheid tot beschikking die aan een al-
dus gevolmachtigde toekomt. Deze beschikkingsbevoegdheid wordt uitge-
sloten, omdat anders de vruchtgebruiker door een zodanige volmacht toe te 
kennen, artikel 1 lid 2 goeddeels zou kunnen ontkrachten. De algemeenheid 
van de volmacht zou immers meebrengen dat de gevolmachtigde zelfstan-
dig over de vruchtgebruiksgoederen zou kunnen gaan beschikken, en dit is 
kwalijk te verenigen met het hoogst persoonlijke recht dat de wet aan deze 
vruchtgebruiker toekent. De bepaling verzet zich uiteraard niet tegen verte-
genwoordiging krachtens curatele of bewind. 

De laatste zin beperkt de omvang van de onherroepelijkheid van een vol-
macht tot beschikking over vruchtgebruiksgoederen tot die handelingen 
waartoe de echtgenoot - krachtens wet of rechtshandeling - verplicht is. 

Artikel 6. Tegenover de beschikkingsbevoegdheid, waaromtrent de arti-
kelen 2-4 bijzondere regels geven, staat de mogelijkheid tot uitwinning. Is 
iemand bevoegd tot beschikking over een goed, dan is daaraan veelal ver-
bonden dat zijn schuldeiser daarop ook verhaal kan nemen. In het bijzonder 
ligt dit voor de hand, indien iemand een goed heeft verkocht, doch, of-
schoon bevoegd tot vervreemding, weigert dit te leveren; evenzeer wanneer 
hij er krachtens zijn bevoegdheid een pand- of hypotheekrecht op heeft ge-
vestigd. Maar ook meer algemeen geldt deze regel, omdat de beschikkings-
bevoegde in het rechtsverkeer het vertrouwen wekt dat de goederen die hij 
als zodanig onder zich heeft, hem ook toebehoren. 

Met het bovenstaande strookt het, schuldeisers van de echtgenoot wel 
verhaal toe te kennen op de vruchtgebruiksgoederen, doch hierbij beperkin-
gen aan te brengen. De eerste beperking schuilt daarin dat het verhaal al-
leen bestaat voor vorderingen uit rechtshandeling - en derhalve niet uit een 
wettelijke aanspraak - , en dan nog slechts voor zover die vordering na het 
overlijden van de erflater, dat wil zeggen tijdens het vruchtgebruik - aan de 
schuldeiser is ontstaan. Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan over-
eenkomsten die de echtgenoot na de aanvang van het vruchtgebruik heeft 
aangegaan, maar ook aan bij voorbeeld huurtermijnen die nadien zijn ver-
schenen, al bestond de huur reeds tijdens het leven van de erflater. 

De mogelijkheid tot uitwinning mag zich voorts niet verder uitstrekken dan 
de beschikkingsbevoegdheid - vandaar de uitsluiting van verhaal op goede-
ren waarover de echtgenoot niet vrijelijk kan beschikken, en wegens schul-
den uiteen gift. 

Verdere beperkingen van de verhaalsaansprakelijkheid zijn te vinden in de 
leden 2 en 4. 

Lid 2, dat de vruchtgebruiker en de hoofdgerechtigde een «voorrecht van 
uitwinning» van de goederen van de eerstgenoemde toekent, is gevormd 
naar artikel 96 lid 1 Boek 1. Lid 3 sluit hierbij aan: het beoogt, boven hetgeen 
reeds uit de regeling inzake exploiten volgt, te verzekeren dat de hoofdge-
rechtigden tijdig worden gewaarschuwd. 

Het bijzonder vruchtgebruik mag niet benadeling van de schuldeisers der 
nalatenschap tot gevolg hebben. Dit zou het geval zijn, indien de schuld-
eisers van de echtgenoot zouden gelijkstaan met of, wegens een aan hun 
vordering verbonden voorrang, voorgaan boven de schuldeisers der nala-
tenschap. Lid 4 verhindert deze benadeling. 

Artikel 7. De artikelen 7 en 8 regelen de verhouding van de langstlevende 
echtgenoot met zijn bijzondere positie tot de erfgenamen. In artikel 7 komen 
de consequenties daarvan met betrekking tot de afwikkeling der nalaten-
schap aan de orde. 
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4.2A. 1 '-)e P ° s i t i e v a n de langst levende bevat de volgende elementen die voor dit 
onderwerp van belang z i jn: 

a. de echtgenoot heeft als vruchtgebruiker de goederen der nalatenschap 
onder zich, en zal dus in het a lgemeen de afwikkel ing van de nalatenschap 
het gemakkeli jkst op zich kunnen nemen; dit maakt het wensel i jk zijn rol ver-
geli jkbaar te maken met die van een executeur; 

b. de echtgenoot is vruchtgebruiker, en heeft daardoor een zakelijk recht 
op goederen der nalatenschap; dat recht mag evenwel de afwikkel ing der 
nalatenschap niet in de weg staan; 

c. de echtgenoot is beschikkingsbevoegd en kan derhalve de goederen 
der nalatenschap vervreemden en bezwaren; hij mag dat niet kunnen doen 
ten nadele van de schuldeisers en de er fgenamen; 

d. bij beschikking over de goederen onder het vruchtgebru ik bli jft zaaks-
vervanging in het algemeen achterwege (vgl. artikel 12, in het bijzonder de 
leden 1 en 4). De tegenwaarde die de echtgenoot bij vervreemding en be-
zwar ing ontvangt , vloeit in zijn eigen vermogen, evenals hetgeen hij door in-
ning van een vorder ing ontvangt . Ook dit mag niet tot nadeel van schuld-
eisers en er fgenamen leiden. 

Lid 1 is op het onder a genoemde element geïnspireerd. Art ikel 3.8.20 ver-
leent de hoofdgerecht igden reeds de bevoegdheid de vruchtgebruiker de 
verp l icht ing op te leggen de tot een a lgemeenheid van goederen behorende 
schulden ten laste van die a lgemeenheid te vo ldoen. De onderhavige bepa-
l ing gaat verder: zij kent de echtgenoot de bevoegdheid - doch niet, als een 
executeur volgens artikel 4.4.6.3 lid 1, de taak - toe de schulden der nalaten-
schap uit de goederen te vo ldoen. Als schulden der nalatenschap worden 
beschouwd die welke in de reeks van artikel 4.5.1.3a l id 1 voo rkomen ; daar-
bij moet er rekening mee worden gehouden dat de legi t imaire vorder ing 
slechts bij u i tzondering opeisbaar zal zijn (artikel 4.3.3.11 lid 4). Uiteraard 
sluit de bepal ing niet uit dat de erflater een executeur benoemt, hetzij de 
echtgenoot zelf, hetzij juist een ander. Het slot van de eerste zin ziet op de 
mogel i jkhe id dat een erfdeel in de nalatenschap vr i j van het vruchtgebruik is 
vermaakt. Het aan dat erfdeel evenredig deel der schuld mag de echtgenoot 
niet vo ldoen ten laste van de aan zijn vruchtgebruik onderworpen goederen; 
doet hij het toch, dan moet hij aan de andere er fgenamen hun schade ver-
goeden. 

De tussenzin uit de eerste zin en de tweede zin regelen wat er gebeurt als 
de langst levende en de (overige) er fgenamen onenigheid over de betaling 
der schulden verkr i jgen. Een confl ict kan ontstaan, omdat de langstlevende 
tot die betal ing volgens de onderhavige bepal ing bevoegd is, en de erf-
genamen krachtens hun erfrechteli jke posit ie. Zo kunnen zij van mening ver-
schil len of de schuld wel bestaat en of zij opeisbaar is. De strekking van de 
regeling is dat zij hun onder l ing geschil aan de kantonrechter kunnen voor-
leggen. Deze kan de bevoegdheid tot betal ing aan de langstlevende - hetzij 
voor bepaalde, hetzij voor alle schulden - ontzeggen; hij kan ook de be-
voegdheid van de er fgenamen om ten laste van de goederen der nalaten-
schap te betalen van zijn macht ig ing afhankelijk stel len. Tot ontzegging van 
de bevoegdheid tot betal ing van een bepaalde schuld, resp. weiger ing van 
de macht ig ing tot zulk een betal ing, zal hij kunnen beslui ten, indien hij 
meent dat het bestaan of de opeisbaarheid van de schuld eerst in rechte 
moet zijn bewezen. Uiteraard beletten de procedure en haar uitslag de (ver-
meende) schuldeiser niet zijn recht te vervolgen. 

De laatste zin ontzegt de er fgenamen de bevoegdheid om eigenmacht ig 
afstand van termi jnen (mede) ten nadele van de echtgenoot te doen. De be-
pal ing is een u i twerk ing van artikel 1 lid 4. 

De leden 2-4 strekken ertoe de onder b-d genoemde gevaren te keren. Ter 
toel icht ing daarvan het vo lgende. 

Schuldeisers der nalatenschap hebben op de goederen daarvan verhaal 
(artikelen 3.7.2.2a en 4.5.1.3). De echtgenoot-vruchtgebruiker heeft het even-
wel in zijn macht, het verhaal op de goederen der nalatenschap te veri jdelen 
door hen te vervreemden. Daar artikel 12 de band der zaaksvervanging 
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4.2A.1 doorsnijdt, komt de tegenwaarde bij vervreemding niet van rechtswege on-
der het vruchtgebruik, doch vloeit in het eigen vermogen van de echtgenoot. 
Weliswaar zouden de schuldeisers der nalatenschap zich daartegen kunnen 
wapenen door overeenkomstig artikel 4.5.3.4 de benoeming voor een veref-
fenaarte verzoeken, maar een veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid is 
niet bevorderlijk voor een vlotte afwikkeling van nalatenschappen. De wette-
lijke regeling moet hiertoe zo weinig mogelijk aanleiding geven. Wegens de, 
ook voor hen aan een vereffening verbonden, nadelen zouden de schuld-
eisers der nalatenschap ertoe kunnen worden gebracht de aanvaard heb-
bende erfgenamen zelf, in de regel elk voor zijn deel, aan te spreken. Dit is 
niet alleen eveneens onpraktisch, doch ook onbillijk jegens die erfgenamen, 
wier erfdeel immers zolang de echtgenoot leeft, met het vruchtgebruik is be-
last. Hun zou het aanleiding kunnen geven tot verwerping der nalatenschap 
of tot aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving, handelingen 
die de wetgever evenmin moet bevorderen. Voorts is, onder b, als probleem 
genoemd dat zonder nadere bepaling het vruchtgebruik als beperkt recht op 
de goederen der nalatenschap zou blijven rusten, ook indien deze ter vol-
doening van de schulden der nalatenschap zouden worden geleverd, te gel-
de gemaakt of uitgewonnen; door de last van het vruchtgebruik - en in het 
bijzonder dit vruchtgebruik, met zijn verstrekkende beschikkingsbevoegd-
heid-zou hun waarde ernstig worden aangetast, en zouden zij ook nage-
noeg onverkoopbaar zijn. 

Het ontwerp strekt ertoe deze problemen op te lossen. Lid 2 bewerkstelligt 
in de eerste plaats dat de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen vrij 
van dat vruchtgebruik voor de schulden der nalatenschap kunnen worden 
uitgewonnen: de schuldeiser kan het goed aldus voor de volle waarde exe-
cuteren. Heeft het goed overwaarde, dan wordt de echtgenoot-vruchtgebrui-
ker krachtens de artikelen 3.9.2.14, 3.9.4.16 en 3.10.1.3d zoveel mogelijk 
schadeloos gesteld. Met een schuld van de nalatenschap wordt voorts ge-
lijkgesteld de schuld van een derde waarvoor het goed reeds bij de erflater 
kon worden uitgewonnen. Men denke bijv. aan de vordering tot voldoening 
van kosten tot behoud van een goed gemaakt, waaraan volgens artikel 
3.10.3.3 een voorrecht is verbonden. Lid 2 van genoemd artikel houdt in dat 
de schuldeiser zijn vordering op het goed weliswaar kan verhalen, doch dat 
hem daarbij een later verkregen recht zou kunnen worden tegengeworpen, 
derhalve ook het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot; de toe-
voeging aan de eerste zin van lid 2 van artikel 7 verhindert dit, voor het on-
derhavige geval ongewenste, gevolg. 

De eerste zin van lid 2 heeft niet slechts betrekking op uitwinning, doch 
ook op beschikking, en wel niet slechts door de echtgenoot-vruchtgebruiker, 
doch ook - en in het bijzonder - door de erfgenamen-hoofdgerechtigden. 
Daarbij valt aan tweeërlei te denken. In de eerste plaats aan beschikking ter 
voldoening van een verplichting tot overdracht, zoals die bijv. krachtens ver-
koop of legaat kan bestaan, in de tweede plaats met het oog op tegeldema-
king ter voldoening van een geldschuld ten laste van de nalatenschap. Ook 
in deze gevallen mag het goed waarover wordt beschikt, niet worden gedrukt 
door het vruchtgebruik van de echtgenoot. De regel wordt uiteraard beperkt 
tot de voldoening van opeisbare schulden: zo kan daarmee niet worden 
bereikt dat legitimaire vorderingen, die volgens artikel 4.3.3.11 lid 3 niet 
opeisbaar zijn, voortijdig ten nadele van de echtgenoot worden voldaan. 

Denkbaar is evenwel dat de verkrijger op niet meer recht heeft dan op het 
met het vruchtgebruik bezwaarde goed; dit kan bijv. bij legaten het geval 
zijn, al is het ook daar geen regel (zie artikel 17 lid 1 laatste zin). De tweede 
zin van lid 3 bepaalt dat in zo'n geval de echtgenoot zijn vruchtgebruik uiter-
aard wèl zal kunnen inroepen. Voor het geval het goed bij tegeldemaking 
overwaarde heeft, komt het bedrag daarvan onder het vruchtgebruik: zie ar-
tikel 12 lid 1 onder e. 

Lid 3 bevat een regel van persoonlijke mede-aansprakelijkheid van de 
echtgenoot voor schulden der nalatenschap. Aan een regel van deze strek-
king ontstaat behoefte, naarmate de echtgenoot meer goederen der nalaten-
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4.2A.1 schap heeft vervreemd en hun tegenwaarde voor zich heeft behouden: de 
schuldeisers zouden dan onvoldoende verhaal op de overblijvende goede-
ren kunnen vindenen het zou geen billijk resultaat opleveren als zij dan wer-
den genoopt de aanvaard hebbende erfgenamen persoonlijk aan te spreken. 
De voorgestelde regel omtrent de hoofdelijke medeaansprakelijkheid kent 
twee begrenzingen: deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de nettowaar-
de van de goederen der nalatenschap (vgl. artikel 4.1.3d) die - oorspronkelijk 
- onder het vruchtgebruik zijn gebracht, en zij bestaat slechts naar evenre-
digheid van het gedeelte van het erfdeel dat met het vruchtgebruik is belast. 
Is dat gedeelte de helft, dan beloopt de mede-aansprakelijkheid ook de helft 
van het bedrag der schuld; geen mede-aansprakelijkheid is er ten opzichte 
van de erfgenaam, wiens erfdeel is vrijgesteld van het vrucntgebruik. 

Dat de echtgenoot hoofdelijk mede aansprakelijk wordt gesteld jegens de 
schuldeiser, neemt niet weg dat de schuld uiteindelijk de erfgenaam aan-
gaat, en dat in de onderlinge verhouding de echtgenoot op hem verhaal 
heeft: men zie hiervoor de artikelen 6.1.2.4, 6.1.2.7 en 6.1.2.7a. Het zou uiter-
aard onredelijk zijn, als de echtgenoot dat verhaal zou kunnen nemen, zo-
lang de waarde van het erfdeel praktisch aan de erfgenaam blijft onthouden. 
Vandaar dat de tweede zin van dit lid bepaalt dat de afrekening tussen echt-
genoot en erfgenaam ter gelegenheid van het opeisbaar worden van de ver-
goedingsvordering van artikel 13 geschiedt. Men zie voorts in dit verband ar-
tikel 15 lid 4, bepalend dat de regresvordering van de echtgenoot vanaf het 
tijdstip der voldoening van de schuld op deze vergoedingsvordering in min-
dering komt; voor het belang van deze bepaling met het oog op de indexatie 
zie men de toelichting op artikel 15. 

Lid 4 geeft de bevoegdheid aan de erfgenamen om schuldeisers van de 
nalatenschap die beslag willen leggen, in de eerste plaats naar de goederen 
der nalatenschap te verwijzen, en voorts, met inachtneming van lid 4 — dat is 
met inachtneming van de daar omschreven beperkingen der hoofdelijke 
aansprakelijkheid van de echtgenoot - naar diens goederen. De bepaling is 
vergelijkbaar met artikel 6 lid 2. 

Lid 5 is deels ontleend aan artikel 4.4.6.4 en is deels geïnspireerd door de 
artikelen 4.4.6.5a en 5b, alle bepalingen die voor de executele gelden. Men 
zie ook de nieuwe artikelen 4.4.6.5c en 4.5.2.5 lid 2. 

Artikel 8. Het artikel geeft enige bijzondere regels omtrent de verdeling 
van de nalatenschap, die tegen de achtergrond van titel 3.7 moeten worden 
gezien. 

De hoofdstrekking is dat het wenselijk is de aandelen in de goederen der 
nalatenschap waarop het vruchtgebruik rust, zoveel mogelijk als een geheel 
bijeen te behouden. Verdeling, die ten gevolge heeft dat het vruchtgebruik 
gaat rusten op afzonderlijke goederen, die elk aan één erfgenaam (of slechts 
enkelen van hen) toebehoren, heeft ongunstige gevolgen. Deze uiten zich 
met name daarin dat beschikking door de vruchtgebruiker over zo'n goed -
al dan niet bewust om bepaalde erfgenamen te treffen of te sparen - in eer-
ste instantie slechts ten laste komt van die ene erfgenaam; hetzelfde effect 
heeft uitwinning van een zodanig goed voor een schuld van de vruchtge-
bruiker. Weliswaar kan dit gevolg aan het einde van het vruchtgebruik dank 
zij artikel 16 lid 3 in beginsel weer worden rechtgetrokken, doch dit is op z'n 
minst een vrij moeizame operatie die zoveel mogelijk voor uitzonderingen 
moet worden gereserveerd. 

Tegen uitboedeling bestaat geen bezwaar voor de aandelen in de nalaten-
schap die niet onder het vruchtgebruik vallen, waartoe in de eerste plaats 
zullen behoren de aandelen van erfgenamen die door de erflater van het 
vruchtgebruik zijn vrijgesteld. Integendeel, het vergemakkelijkt de uitoefe-
ning van de bevoegdheden van de vruchtgebruiker, indien deze goederen 
uit het geheel van de nalatenschap worden losgemaakt. 

Groot bezwaar tegen uitboedeling van het eigen aandeel van de echtge-
noot als erfgenaam bestaat uit technisch oogpunt evenmin, doch men moet 
hiertoe niet te licht besluiten tegen de wil van de vruchtgebruiker, die men 
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4.2A.1 daardoor toch last zou bezorgen. Uitboedeling van de echtgenoot zelf heeft 
ook minder voordeel, daar hem toch de beschikkingsbevoegdheid over de 
goederen toekomt, zij het deels als deelgenoot, deels als bijzonder vruchtge-
bruiker. 

In het licht van het bovenstaande dient men de eerste tweede leden te be-
schouwen. Lid 1 beperkt de regels van artikel 3.7.1.9, aangevende door wie 
en wanneer verdeling kan worden gevorderd - deze vordering staat slechts 
open met betrekking tot de «vrije» aandelen. En lid 2 geeft hierbinnen nog 
een speciale regel met betrekking tot het vrije aandeel van de echtgenoot. 
De op lid 2 volgende leden geven nog enige bijzondere bepalingen inzake 
verdeling van de nalatenschap ten einde met het belang van de echtgenoot 
voldoende rekening te houden. 

In lid 3 wordt de echtgenoot, indien hij niet tevens erfgenaam is, gelijkge-
steld met een deelgenoot voor de bevoegdheid, aan de verdeling vooraf-
gaande betaling van gemeenschapsschulden te verlangen. 

Artikel 3.7.2.2b lid 1 kent aan schuldeisers van een deelgenoot o.a. in een 
nalatenschap de bevoegdheid toe verdeling te vorderen. In lid 4 wordt dit 
uitgesloten voor de erfgenamen wier nalatenschapsaandeel met het vrucht-
gebruik is belast, geheel in de geest van lid 1. Slechts de uitboedeling van de 
vrije aandelen is ook langs deze weg toegelaten. Men houde hierbij voor 
ogen dat schuldeisers van de deelgenoten met aandelen die door het vrucht-
gebruik zijn belast, hierdoor niet ernstig worden benadeeld: ook na uitboe-
deling zou het vruchtgebruik immers blijven drukken op de aandelen van die 
deelgenoten. 

Het ligt voor de hand dat de boedelpapieren bij de echtgenoot blijven be-
rusten, zolang diens bijzondere positie als vruchtgebruiker duurt; aldus be-
paalt lid 5. 

Lid 6 stelt de echtgenoot gelijk met een erfgenaam voor de bevoegdheden 
die deze heeft om de vernietiging van een verdeling ongedaan te maken, 
waartoe hij eventueel gebruik kan maken van de aan het vruchtgebruik on-
derworpen goederen. 

Artikel 9. De artikelen 9-12 van het ontwerp geven een regeling omtrent 
het vruchtgebruik in werking - afgezien van de fundamentele regels omtrent 
beschikkingsbevoegdheid en uitwinning - tegen de achtergrond van de ge-
wone bepalingen die in titel 3.8 zijn te vinden. 

Artikel 9 geeft een aantal bijzonderheden - veelal vereenvoudigingen -
ten opzichte van de regeling van de artikelen 3.8.4 en 5, die de vruchtgebrui-
ker de verplichtingen tot het opmaken van een boedelbeschrijving en van 
jaarlijkse opgaven van mutaties en tot het stellen van zekerheid en vertoning 
van zaken opleggen. 

Ook bij het onderhavige vruchtgebruik is de boedelbeschrijving zeer fun-
damenteel: bij het einde van het vruchtgebruik dient zij als grondslag voor 
de bepaling van de goederen die de hoofdgerechtigden dan onbezwaard 
toevallen, èn als grondslag voor de vaststelling van hetgeen zij krachtens ar-
tikel 13 van de (nalatenschap van de) vruchtgebruiker bij wijze van vergoe-
ding hebben te vorderen. 

De jaarlijkse opgaven zijn in dit verband eveneens van belang, omdat zij 
deze grondslag moeten aanvullen. Tot op zekere hoogte hebben zij bij dit 
vruchtgebruik nog een functie boven de gewone, die van informatie en be-
wijs, omdat de vermelding in de jaarlijkse opgaven ook constitutieve beteke-
nis heeft: zie artikel 12 lid 1 onder c in verband met de uitsluiting van de al-
gemene zaaksvervanging, en de artikelen 13 lid 4 en 15 lid 3 voor de bereke-
ning van de omvang van de vergoedingsvordering. 

Aan de andere kant moet men er rekening mee houden dat de aard van dit 
vruchtgebruik, dat zich in hoofdzaak tussen nauwe bloed- en aanverwanten 
zal voordoen, zal meebrengen dat een zeer nauwgezette administratie van 
de mutaties niet steeds mag worden verwacht; vandaar dat in dit opzicht 
enige vereenvoudigingen ten opzichte van artikel 3.8.4 lid 4 worden voorge-
steld. 
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4.2A.1 Lid 1 stelt een termijn voor het opmaken van de boedelbeschrijving, en 
wel een termijn van een jaar na het openvallen der nalatenschap. Deze ter-
mijn is gekozen omdat daarbinnen ook de opgave voor de successiebelas-
ting gereed moet zijn gemaakt, en de echtgenoot en de (andere) erfgenamen 
zich in verband daarmede toch nauwkeurig over de omvang en samenstel-
ling van de boedel moeten beraden. 

Het hertrouwen van de echtgenoot brengt op zich zelf geen wijziging in 
zijn positie als vruchtgebruiker teweeg, mede omdat het vruchtgebruik in elk 
geval buiten een eventuele gemeenschap van goederen zal blijven. Juist 
daarom echter, en ook omdat in de leefwijze van de echtgenoot dikwijls toch 
een verandering zal optreden, is deze gebeurtenis een goede gelegenheid 
om de rekening over de afgelopen periode op te maken en een nieuwe te be-
ginnen. Vandaar het voorschrift van lid 2 tot het opmaken van een nieuwe 
boedelbeschrijving. 

Lid 3 houdt rekening met een bijzonder geval dat zich in het nieuwe stelsel 
kan voordoen. Daarbij dient men te denken aan een trits van sterfgevallen in 
een bepaalde volgorde: eerst overlijdt een der ouders, vervolgens overlijdt 
een - gehuwd - kind, ten slotte overlijdt de tweede ouder. Ten gevolge van 
het eerste sterfgeval verkrijgt de overlevende ouder het vruchtgebruik van 
het aandeel van het kind in de nalatenschap van de eerststervende ouder 
(het «eerste vruchtgebruik»). Door het overlijden van het kind - de erflater in 
de zin van het onderhavige lid - verkrijgt diens echtgenoot het vruchtgebruik 
van de nalatenschap van dat kind (het «tweede vruchtgebruik»); in deze na-
latenschap bevindt zich het aandeel van het overleden kind in de eerste nala-
tenschap, dat alsdan nog met het eerste vruchtgebruik is bezwaard. Overlijdt 
nu de tweede ouder, dan wordt dat aandeel van dit eerste vruchtgebruik ont-
last, maar wordt het terstond met het tweede vruchtgebruik, dat van de echt-
genoot van het kind, bezwaard; bovendien wordt alsdan opeisbaar de even-
tuele vordering die het kind en zijn erfgenamen krachtens artikel 13 tegen-
over zijn langstlevende ouder hadden verworven. Voor een juiste verwer-
king is het wenselijk dat van die goederen binnen redelijke termijn eveneens 
een boedelbeschrijving wordt opgemaakt ter aanvulling van de reeds be-
staande, waarin slechts het met het vruchtgebruik bezwaarde aandeel zal 
zijn vermeld, te zamen met de vergoedingsvordering zoals die ten tijde van 
het overlijden van de langstlevende ouder moest worden geschat. 

In het bovenstaande is er reeds op gewezen dat bij het vruchtgebruik 
waarop deze afdeling ziet, aan een nauwkeurige administratie wel niet 
steeds de hand zal worden gehouden, en dat men dan ook wel niet altijd op 
jaarlijkse opgaven zal mogen rekenen. Anderzijds is het natuurlijk voor de 
erfgenamen van belang dat zij de omvang van hun rechten althans ten naas-
tenbij kunnen kennen. Vandaar dat lid 4 voor dit geval een oplossing in-
houdt, die de belangen van de hoofdgerechtigden waarborgt, en die voor de 
echtgenoot niet te bezwaarlijk is. In de tweede zin van het lid is tot uitdruk-
king gebracht dat het enkel achterwege blijven van de jaarlijkse opgave 
geen ernstiger sanctie heeft. 

Lid 5 stelt enige eisen aan de boedelbeschrijving nl. waardering van de 
goederen en vermelding van de omvang van eventuele aandelen in goede-
ren, met het oog op haar functie als grondslag van berekeningen, waarop in 
het voorgaande is gewezen. 

Het voorschrift omtrent jaarlijkse opgaven stelt in beginsel nogal strenge 
eisen aan de administratie van de vruchtgebruiker. Deze eisen zullen dikwijls 
te hoog zijn gegrepen voor de vruchtgebruiker van deze afdeling. Daarom 
wordt in lid 6 het voorschrift verzacht tot dat van een opgaaf van de belang-
rijke mutaties, een eis die ook bij deze vruchtgebruiker wel kan worden ver-
vuld. 

Artikel 3.8.5 lid 1 bevat de hoofdregel dat de vruchtgebruiker zekerheid 
moet stellen. Met het karakter van dit vruchtgebruik strookt deze hoofdregel 
niet, en lid 7 stelt hem daarvan ook vrij. Ook de subsidiaire verplichting van 
artikel 3.8.5 lid 2 is in het algemeen weinig passend voor de familieverhou-
dingen die in dit vruchtgebruik worden geregeld. De verplichtingen van arti-
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4.2A.1 kei 3.8.5 worden daarom slechts voor enkele uitzonderingsgevallen voorbe-
houden, en wel die waarin moet worden gevreesd dat de vruchtgebruiker 
zich een slordig of slecht beheerder heeft betoond. 

Artikel 10. Artikel 10 geeft een bijzondere regeling voor het geval een be-
roep of bedrijf met behulp van vruchtgebruiksgoederen wordt uitgeoefend. 
Een onderneming moet als een algemeenheid van goederen worden be-
schouwd, die onder meer voor het vruchtgebruik als eenheid wordt behan-
deld (vgl. artikel 3.1.1.11). Een jaarlijkse opgaaf van de mutaties - bij voor-
beeld in vorderingen en voorraden - heeft geen goede zin. Daarom wordt in 
plaats daarvan overlegging van een balans met toelichting verlangd (vgl. 
ook artikel 6 Wetboek van Koophandel), waaruit onder meer het jaarresul-
taat moet blijken. Bovendien wordt verlangd dat het aandeel van de echtge-
noot in het ondernemingsvermogen uitdrukkelijk blijkt, en dat de wijzigin-
gen in de betrokken posten gedurende het boekjaar worden toegelicht. Een 
en ander is wenselijk ter informatie van de hoofdgerechtigde, doch ook met 
het oog op de afrekening aan het einde van het vruchtgebruik. 

Lid 2 geeft de hoofdgerechtigde de bevoegdheid een bevel tot wijziging 
van de jaarstukken uit te lokken, indien zij geen juist beeld van de financiële 
situatie leveren. De terminologie is ontleend aan de titel van Boek 2 inzake 
de jaarrekening; daar de onderneming hier niet door een rechtspersoon 
wordt gedreven en in het algemeen ook minder hoge eisen aan de jaarreke-
ning kunnen worden gesteld, is hier volstaan met een rekestprocedure voor 
de rechtbank en is niet de regeling van de dagvaardingsprocedure voor de 
ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van toepassing 
verklaard. 

Artikel 11. Vruchtgebruik van een effectenportefeuille levert bijzondere 
problemen op. Deze vraagstukken doen zich voor bij het afgescheiden nou-
den van deze effecten, verder in verband met wederbelegging, met verwer-
ving van nieuwe effecten bij wijze van dividend, door de uitoefening van 
claimrechten en dgl., en tenslotte bij de vraag wat als «vruchten» moet wor-
den beschouwd. 

In dit artikel worden enige regels gegeven met het doel deze problemen 
voor de praktijk zo goed mogelijk te ondervangen; zij beperken zich tot toon-
dereffecten en ter beurze genoteerde effecten, omdat bij aandelen op naam 
die niet ter beurze zijn genoteerd, zich minder praktische moeilijkheden zul-
len voordoen en het beheer daarvan meestal niet is gelijk te stellen met dat 
van een gewone effectenportefeuille. 

Ten einde het afgescheiden houden te vergemakkelijken, wordt in lid 1 
voorgeschreven dat de echtgenoot de effecten in bewaring moet geven bij 
een effectengiroinstelling of daarvoor een effectenrekening bij een beleg-
gingsinstelling moet aanhouden. 

Of de effecten overeenkomstig de Wet giraal effectenverkeer in een verza-
meldepot komen te berusten, doet overigens niet ter zake, omdat zij anders 
toch afzonderlijk worden bewaard (art. 10 onder a Wet giraal effectenver-
keer). Komen de effecten in het verzameldepot, dan worden de hoofdge-
rechtigden deelgenoot daarin, en wordt de echtgenoot vruchtgebruiker van 
hun aandeel in de effecten van dat depot. Voor de definitie van beleggings-
instelling is aangesloten bij die welke is opgenomen in het ontwerp van de 
Wet beleggingsinstellingen (wetsontwerp 14664). Bij een effectenrekening 
is gedacht aan een rekening waarop bedragen, uitgedrukt in (fracties van) ef-
fecten, kunnen worden bij- en afgeboekt. 

Lid 2 voegt aan de verplichting van lid 1 toe de verplichting om ook effec-
ten als bonusaandelen, stockdividenden, door gebruikmaking van claims of 
conversie verworven aandelen enz., overeenkomstig lid 1 te behandelen, als 
zij voortspruiten uit effecten die reeds in de administratie van de instelling 
zijn opgenomen. Men denke hierbij ook in het bijzonder aan de werking van 
de in lid 4 genoemde artikelen 88 lid 5 en 197 lid 5 van Boek 2, die al deze uit-
keringen in aandelen, onverschillig of zij vrucht zijn of niet, in beginsel aan 
de hoofdgerechtigde toekennen. 
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4.2A.1 Lid 3 behelst de regel dat de «vruchtgebruikseffecten» gezamenlijk en van 
de «eigen» effecten van de echtgenoot afgezonderd worden beheerd. Ten 
behoeve van de administratie zal de echtgenoot een verklaring van erfrecht 
aan de instelling moeten overleggen, die zich daaraan zal kunnen houden 
voor wat de tenaamstelling, het eventuele eigen aandeel van de echtgenoot 
in de effecten, en diens beschikkingsbevoegdheid betreft. Doet de echtge-
noot omtrent zijn recht een opgaaf die afwijkt van hetgeen de verklaring van 
erfrecht vermeldt - en berust deze opgaaf niet op een vergissing of blijkt niet 
de onjuistheid van de verklaring van erfrecht - dan zal men daarin een be-
schikkingshandeling van de echtgenoot moeten zien; uit de verklaring van 
erfrecht zal dan moeten blijken, of de echtgenoot daartoe bevoegd is. 

Voor de vraag wat er gebeurt, als de echtgenoot bevoegdelijk beschikt, zie 
men de artikelen 13 e.v., voorde vraag omtrent de rechtspositie van verwor-
ven effecten die in de administratie worden gebracht, zie men de artikelen 12 
lid 1 onder b en lid 3, en 15. Wederbelegging betekent ook hier geen zaaks-
vervanging; wel komen de nieuwe effecten voor zover zij in de administratie 
worden opgenomen, in mindering op de vergoedingsvordering die door de 
vervreemding van de oude effecten is ontstaan of vergroot. 

Over de vraag, wat als vruchten van aandelen moet worden beschouwd, 
bestaat veel onzekerheid en weinig eenstemmigheid in de literatuur. Het is 
wenselijk voor het onderhavige vruchtgebruik op zo eenvoudig mogelijke 
wijze duidelijkheid te brengen. Men bedenke hierbij dat dit vruchtgebruik 
zijn werking veelal in eenvoudige familieverhoudingen zal moeten hebben; 
verfijningen, hoe redelijk en zinvol op zich zelf ook, kunnen tot allerlei ver-
wikkelingen leiden, die hier zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Lid 4 
bevat daartoe een bijzondere regel, maar het staat de erflater vrij, deze bij ui-
terste wil buiten werking te stellen, indien hij daartoe aanleiding mocht zien. 
De regel brengt mee dat niet alleen het contante dividend op een aandeel als 
vrucht daarvan wordt beschouwd, doch ook het stockdividend en een uitke-
ring in aandelen krachtens keuzedividend, ook als zij ten laste van de agiore-
serve worden gebracht. Hetzelfde geldt zelfs voor een bonusaandeel dat als 
dividend wordt aangekondigd. De bepaling is overigens niet limitatief: denk-
baar zijn ook andere vruchten dan wat als dividend wordt aangekondigd. Bij 
de beslissing daaromtrent zal dan echter niet als vrucht zijn te beschouwen 
een uitkering die de aandeelhouder aanspraak geeft op een deel van het on-
dernemingsvermogen dat reeds eerder krachtens bevoegdelijk genomen 
besluit ten behoeve van de bedrijfsuitoefening is gebonden (zie HR, 23 mei 
1958, NJ 1958, 458); deze regel wordt slechts opzijgezet voor hetgeen als di-
vidend wordt aangekondigd. 

Het slot van de bepaling verwijst naar de reeds hierboven vermelde artike-
len 88 lid 5 en 197 lid 5 van Boek 2, die bepalen dat aandelen, ook als zij als 
vrucht moeten worden beschouwd, en dus de vruchtgebruiker zouden moe-
ten toevallen, niettemin de hoofdgerechtigde toekomen. Hieraan doet het 
onderhavige artikel geen afbreuk; in feite zal door toepassing van lid 2 hier-
aan gevolg worden gegeven. Wanneer echter de uitkering in aandelen als 
vrucht moet worden beschouwd, dan moet, zo schrijven de aangehaalde be-
palingen voor, de hoofdgerechtigde de waarde aan de vruchtgebruiker ver-
goeden. Dit geschiedt in het systeem van het ontwerp doordat de waarde 
van het als vrucht verworven aandeel krachtens artikel 15 lid 1 — via de ver-
wijzing naar artikel 12 lid 1 onder b - op de vergoedingsvordering in minde-
ring komt. 

Een bonusaandeel dat - ook bij toepassing van lid 4 - niet als vrucht kan 
worden aangemerkt, wordt evenzeer krachtens lid 2 van het onderhavige ar-
tikel in de administratie opgenomen, doch zijn waarde komt niet in minde-
ring op de vergoedingsvordering: het is een goed dat als een ander voordeel 
dan een vrucht krachtens artikel 3.8.11 lid 2 onder het vruchtgebruik komt, 
en waarvoor artikel 15, jo artikel 12 lid 1 (aanhef), een ander regime heeft. 

Lid 5 schrijft voor dat de instelling de effectenbescheiden aan de echtge-
noot-vruchtgebruiker toezendt en dat deze die moet bewaren: deze beschei-
den zullen immers te zijner tijd dienen tot verantwoording (zie lid 6), tot be-
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4.2A.1 paling op welke effecten het vruchtgebruik rustte (zie lid 3) en tot berekening 
van de omvang der vergoedingsvordering (artikelen 13 lid 4 en 15). 

Lid 6 specificeert wat in de jaarlijkse opgave aan de hoofdgerechtigden als 
mutaties in de effectenportefeuille moet worden vermeld, en bepaalt dat dit 
- in de regel - op eenvoudige wijze kan geschieden aan de hand van af-
sch riften van de bescheiden die de echtgenoot daarover zelf van de instel-
ling heeft ontvangen. 

Lid 7 geeft een sanctie op de verplichtingen die krachtens de eerste drie le-
den op de echtgenoot rusten: voldoet hij daaraan niet binnen 6 maanden 
dan wordt hij geacht daarover ten eigen behoeve te hebben beschikt. Dit 
brengt mede, dat de waarde der effecten alsdan voor vergoeding overeen-
komstig de artikelen 13 en 14 in aanmerking komt. Voldoet hij nadien alsnog 
aan zijn verplichtingen, dan komt de - nieuwe - waarde volgens artikel 15 in 
mindering op zijn schuld uit dien hoofde. 

Artikel 12. Artikel 3.8.11 lid 1 bevat voor vruchtgebruik in het algemeen 
een zaaksvervangingsregel, die zoals in het algemene deel van de toelich-
ting op deze afdeling onder 5 reeds uiteengezet, voor het onderhavige 
vruchtgebruik beter kan worden beperkt. Moet volgens artikel 3.8.10 de be-
schikkingsbevoegdheid, behoudens in het geval van lid 1 van dit artikel, aan 
de vruchtgebruiker uitdrukkelijk worden toegekend, volgens artikel 2 van de-
ze afdeling geschiedt deze toekenning krachtens de wet - behoudens ont-
zegging of beperking bij uiterste wil overeenkomstig artikel 17. Wat bij het 
«gewone» vruchtgebruik uitzondering is, wordt hier derhalve regel, ook in 
die gevallen waarin op een nauwkeurige administratie niet mag worden ver-
trouwd. Waar bovendien vruchtgebruiken van zeer lange duur kunnen zijn, 
zou een ruime zaaksvervangingsregel tot grote praktische moeilijkheden bij 
het einde van het vruchtgebruik kunnen leiden, wanneer moet worden nage-
gaan welke de goederen zijn waarop het vruchtgebruik krachtens zaaksver-
vanging is komen te rusten, en welke de echtgenoot zelf toebehoorden. 
Daarbij komen dan nog de moeilijkheden die ontstaan wanneer de echtge-
noot nieuwe goederen ten dele met eigen middelen en ten dele met vrucht-
gebruiksgoederen heeft gefinancierd. 

Denkbaar zou zijn te trachten deze moeilijkheden te ondervangen door 
een bewijsregel die het - wederlegbare - vermoeden inhoudt dat alle tot de 
nalatenschap van de echtgenoot behorende goederen deel van het vrucht-
gebruiksvermogen uitmaken. Enige jaren geleden sprak het notariaat blij-
kens een enquête zijn voorkeur voor deze regel uit. Het ontwerp is het notari-
aat daarin niet gevolgd, omdat eensdeels aan de regel ernstige bezwaren 
kleven, en anderdeels het voordeel daarvan langs andere weg wordt bereikt 

- een omstandigheid waarmede het notariaat nog geen rekening kon nou-
den. 

Voor wat de bezwaren betreft, zij het volgende opgemerkt. In het alge-
meen kan men zeggen dat de regel een veel te ver strekkend effect zou heb-
ben. Hij zou (de erfgenamen van) de echtgenoot belasten met het voor hen 
dikwijls niet of nauwelijks te leveren bewijs dat bepaalde goederen door de 
echtgenoot - geheel - met eigen middelen zijn gefinancierd, ook als die 
echtgenoot deze heeft vermengd met middelen die hij in vruchtgebruik had. 

Soortgelijke bewijsproblemen zouden ontstaan in geval van hertrouwen: 
zoals reeds eerder is aangekondigd, ligt het in het voornemen artikel 94 van 
Boek 1 aan te vullen met een bepaling krachtens welke het vruchtgebruik 
niet in de gemeenschap valt, maar opneming van een bewijsregel als boven-
bedoeld zou tot gevolg hebben dat het gehele aandeel van de echtgenoot in 
het gemeenschappelijk vermogen zou worden vermoed onder het vruchtge-
bruik te vallen. Voorts is de regel zeker onbillijk, indien de echtgenoot eigen 
inkomsten heeft gehad - reeds wanneer deze uit alleen maar een weduwen-
pensioen hebben bestaan, maar zeker wanneer de vooroverledene op jeug-
dige of middelbare leeftijd overleed en de echtgenoot jarenlang een eigen 
beroep of bedrijf heeft uitgeoefend. 
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4.2A.1 Wegens deze, aan het vermoeden klevende, bezwaren is gekozen voor 
een sterke beperking van de zaaksvervanging en voorts tot opneming van de 
hoofdregel dat «nieuwe» goederen slechts onder het vruchtgebruiksregime 
komen, wanneer dat op eenvoudige wijze kan blijken. Dientengevolge zal 
wel de erfgenamen hun recht op vervangende goederen kunnen ontgaan, 
maar daarvoor krijgen zij in elk geval dan de vergoedingsvordering van arti-
kel 13 - geïndexeerd volgens artikel 14 - terug, hetgeen voor hen onder om-
standigheden zelfs voordeliger kan zijn. Daarbij bedenke men dat voor de 
erfgenamen de goederen der nalatenschap zelf wèl veelal affectiewaarde 
zullen hebben - een van de redenen voor de vruchtgebruiksconstructie - , 
maar dat aan vervangende goederen deze waarde slechts zelden toekomt. 

Ter toelichting van lid 1 diene het volgende. De verwijzing naar artikel 
3.8.11 lid 2 in de aanhef betreft de voordelen die een aan het vruchtgebruik 
onderworpen goed oplevert en die geen vruchten zijn - men denke bijv. aan 
bonusaandelen; (vgl. echter het daaromtrent bij artikel 11 lid 4 opgemerkte). 
Voor hen blijft de regel van genoemde bepaling gelden, volgens welke zij 
aan de hoofdgerechtigde toekomen, doch aan het vruchtgebruik zijn onder-
worpen. 

Dat registergoederen slechts worden verkregen door degene op wiens 
naam zij zijn gesteld, volgt uit ons systeem van overdracht van die goede-
ren, met de daaraan verbonden openbaarheid; vgl. HR 2 april 1976, NJ 1976, 
450; AA 1976, blz. 759. Wat aandelen en vorderingen op naam betreft: het 
zou verwarrend zijn, indien de echtgenoot van deze goederen, indien ze op 
zijn naam zijn gesteld, toch slechts de vruchtgebruiker zou zijn. 

Onderdeel b vormt, met lid 3, het sluitstuk op artikel 11: elk toondereffect 
en ter beurze genoteerd effect gaat deel uitmaken van het vruchtgebruiks-
vermogen, indien en zodra het overeenkomstig artikel 11 lid 2 jo lid 1 in de 
administratie wordt opgenomen. De herkomst van het effect - door koop, al 
dan niet bij wijze van wederbelegging, verworven of als vrucht of ander 
voordeel verkregen - doet niet ter zake. 

Voor de overige goederen - met uitzondering van de speciale gevallen 
van de onderdelen d-f - geldt volgens onderdeel c dat ze onder het vrucht-
gebruiksvermogen geraken door vermelding in een jaarlijkse opgaaf of in 
een boedelbeschrijving: pas dan kan met voldoende zekerheid hun identiteit 
worden vastgesteld. De onderdelen d-f vormen de enige overgebleven ge-
vallen van echte zaaksvervanging. Voor onderdeel d stemt dit overeen met 
artikel 3.1.1.11 lid 2, onderdeel e kan zich voordoen bij de afwikkeling der na-
latenschap, voor onderdeel f zie men artikel 3.8.11 lid 1, tweede zin. 

Lid 2 heeft de strekking de vruchtgebruiker een vervangingsplicht op te 
leggen; komt hij deze niet na, dan blijft uiteraard de vergoedingsschuld van 
artikel 13 op hem rusten. 

Lid 3 geeft voor de aldaar genoemde gevallen ter aanvulling van lid 1 een 
speciale regel van verkrijging. Deze wijkt voor de bezitslevering af van artikel 
3.5.9 dat voor het constitutum possessorium - waarvan hier meestal sprake 
zal zijn, omdat het op z'n minst dubieus is, of artikel 3.5.4 bij dit vruchtge-
bruik geldt - een tweezijdige verklaring vereist. De eis van tweezijdigheid 
zou hier onpraktisch zijn, gezien de positie van de echtgenoot, en het zou 
ook niet wenselijk zijn de hoofdgerechtigde de gelegenheid te bieden om 
achteraf nog de bezitsverkrijging te verwerpen, vooral wanneer de goederen 
in een gemeenschap vallen, zoals bij het vruchtgebruik van een nalaten-
schap nu eenmaal dikwijls het geval zal zijn. 

Zoals reeds is opgemerkt, bevat artikel 12 geen regeling van zaaksvervan-
ging, doch komt zij in de plaats daarvan; dit wordt in lid 4 uitgedrukt. Het-
geen de echtgenoot derhalve verkrijgt als tegenwaarde van koop met 
vruchtgebruiksgeld, of door verkoop van andere vruchtgebruiksgoederen 
valt in zijn privévermogen, evenals hetgeen hij int op een aan de hoofdge-
rechtigde toebehorende vordering. Een uitzondering geldt slechts voor de 
gevallen van lid 1 onder d en e. Hoewel de zaaksvervanging in het algemeen 
is uitgesloten, behoren de nieuwe goederen toch tezamen met de onver-
deelde nalatenschap (of eventuele andere algemeenheid, zoals de onver-
deelde huwelijksgemeenschap die de nalatenschap omvat) een eenheid te 
vormen, hetgeen met name van belang is voor de toepasselijkheid van af-
deling 3.7.2. Aldus bepaalt lid 5. 
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4.2A.1 Artikel 13. De artikelen 13-16 hebben betrekking op de vergoedingsvor-
dering die de hoofdgerechtigden op de echtgenoot verkrijgen, wanneer deze 
over goederen der nalatenschap beschikt of wanneer daarop voor zijn schul-
den verhaal is genomen. Artikel 13 bevat de hoofdgedachte hiervan, met het 
uitgangspunt bij de bepaling van de omvang der vordering. 

Lid 1, eerste en tweede zin, geeft het beginsel weer. Daaruit volgt dat ver-
vreemding, executie, bezwaring met een beperkt recht, verhuur en verpach-
ting in beginsel tot vergoeding aanleiding zullen geven. Buitengebruikstel-
ling door slijtage of verbruik doet geen waarde voor de hoofdgerechtigden 
verloren gaan, en leidt dus niet tot vergoeding - dat stemt overeen met de 
aard van het vruchtgebruik (vgl. artikel 3.8.6). De derde zin sluit bij het voor-
gaande aan. Uiteraard kan de vruchtgebruiker hetgeen hij op een vordering 
int, afgescheiden van zijn vermogen houden - al zal dat in de praktijk zelden 
geschieden. Deze afscheiding op zich zelf heeft echter geen gevolg, tenzij hij 
het afgescheiden bedrag op een jaarlijkse opgave of in een boedelbeschrij-
ving opvoert - zie artikel 12 lid 1 onder c, en lid 3, alsmede de daarop gege-
ven toelichting. 

De laatste zin voorziet een tweetal gevallen waarin de beschikking over en 
het verhaal op aan het vruchtgebruik onderworpen goederen niet tot een 
vergoedingsschuld leiden, omdat zij het netto-vermogen onder vruchtge-
bruik niet hebben aangetast. Bij het eerste denke men in het bijzonder aan 
artikel 7 van deze afdeling: hetgeen ter voldoening van de schulden der na-
latenschap van de goederen is onttrokken, behoeft uiteraard niet te worden 
vergoed; wèl echter een waardeoverschot dat bij executie wegens zo'n 
schuld aan de echtgenoot ten goede is gekomen. 

Lid 2 bevat een vermoeden dat op de toepassing van lid 1 betrekking 
heeft: de echtgenoot" of zijn rechtverkrijgende onder algemene titel - moet 
bewijzen dat het goed is verbruikt, door slijtage teniet is gegaan of dat zich 
een van de gevallen, bedoeld in de derde zin van lid 1 heeft voorgedaan. 

Het is duidelijk dat de waarde die voor vergoeding in aanmerking komt, 
niet behoort te worden gedrukt door het vruchtgebruik dat erop heeft gerust. 
In lid 3 wordt dit uitdrukkelijk bepaald; In lid 3 wordt dit uitdrukkelijk bepaald, 
vgl. voor soortgelijke bepalingen de artikelen 4.1.3 den 4.3.3.8ga. 

Lid 4 bevat de hoofdregels voor de waardebepaling van de goederen, wel-
ker ontstentenis of bezwaring de vergoedingsvordering doet ontstaan. In ar-
tikel 9 lid 5 is voorgeschreven dat in de boedelbeschrijving en in de jaarlijkse 
opgaven de waarden van de goederen moeten worden vermeld. De eerste 
zin grijpt terug op dit voorschrift, en preciseert dat, behoudens voldoende 
aanwijzingen van het tegendeel, de waarde volgens de laatste boedelbe-
schrijving of opgave bepalend is. Dit steunt op de gedachte dat de meest re-
cente waardering in beginsel als de meest relevante zal worden beschouwd 
- waarbij in het bijzonder aan die vermelding in een jaarlijkse opgaaf moet 
worden gedacht, waarin is medegedeeld dat het goed te gelde is gemaakt. 
Soms, zoals bij bijvoorbeeld huizen, zal de verkoopprijs niet al te moeilijk 
zijn te achterhalen; dit is het geval waarop de tweede zin ziet. Zowel bij de 
vermelding in boedelbeschrijving of opgave, alsook wanneer de koopprijs 
uit een geschrift blijkt, dient er rekening mee te worden gehouden dat de 
waardering niet reëel behoeft te zijn geweest. In de tekst wordt aan deze mo-
gelijkheid herinnerd. Goederen die niet zijn vervreemd, doch met een be-
perkt recht zijn bezwaard, zullen gewoonlijk wel in waarde zijn gedaald, doch 
zijn aan het einde van het vruchtgebruik of bij de aanvang van een faillisse-
ment of surséance van betaling nog wel aanwezig; voor de waarde welke 
aan deze goederen alsdan moet worden toegekend, is dat tijdstip, en niet het 
tijdstip van bezwaring, relevant. Hetzelfde geldt voor de waardedrukkende 
werking van verhuur en verpachting: weliswaar is de vruchtgebruiker-echt-
genoot hiertoe onbeperkt bevoegd - vgl. de uitsluiting van bepalingen uit ar-
tikel 3.8.16 in artikel 2 lid 1 -dat betekent niet dat de waardevermindering 
dientengevolge ten laste van de hoofdgerechtigde zou moeten komen. 

De activa van een onderneming, voor zover ze niet blijvend aan het bedrijf 
zijn verbonden, plegen ertoe te zijn bestemd elkaar gedurig op te volgen. De-
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4.2A.1 ze voortdurende wisseling wordt verantwoord in boekhouding en jaarreke-
ning. Al deze goederen moeten veeleer als een geheel, een algemeenheid 
van goederen, worden beschouwd. Beschikking over de goederen afzonder-
lijk, zolang en voor zover de uitoefening van het beroep of bedrijf duurt, met 
alle daaraan verbonden winsten en verliezen, is daarom voor de vergoe-
dingsvordering niet van belang: aldus lid 5. Alleen wanneer over de onder-
neming zelf geheel of ten dele wordt beschikt, is dit geen handeling die tot 
toepassing van lid 1 aanleiding zal geven (vgl. art. 3.1.1.11). 

Artikel 14. Dit artikel bevat een zekere waarborg voor de erfgenamen te-
gen waardedaling ten gevolge van inflatie. Deze is gevonden door de ver-
goedingsvordering rentedragend te maken, waarbij is aangeknoopt bij de 
regeling van de wettelijke rente in artikel 6.1.9A.8. Uiteraard bestaan er hier 
verschillen, reeds omdat er geen sprake van is dat de echtgenoot in vertra-
ging is in de voldoening van de vergoedingsschuld, die immers pas bij het 
einde van het vruchtgebruik en in geval van zijn faillissement opeisbaar 
wordt. Maar ook zou het niet met het recht van de echtgenoot als vruchtge-
bruiker stroken dat het volle percentage van de wettelijke rente hem in reke-
ning wordt gebracht: zolang zijn recht duurt, mag hij immers aanspraak ma-
ken op de vruchten van de waarde der goederen. In de rentevergoeding nu 
schuilt zowel een element dat samenhangt met vruchttrekking als een ele-
ment van inflatiebestendigheid, maar vanzelfsprekend is het niet wel moge-
lijk in het rentepercentage naar dat onderscheid een zuivere verdeling te ma-
ken. In het artikel wordt daarom voorgesteld de knoop door te hakken en bij 
wege van inflatievergoeding aan de schuldeisers van de echtgenoot een 
rente op hun vergoedingsvordering toe te kennen, die gelijk is aan de wette-
lijke rente, voor zover die 6% overtreft, een percentage dat aan de in artikel 
21 onder II Successiewet bedoelde algemene maatregel van bestuur is ont-
leend. Wegens de verschillen met de echte wettelijke rente is de regel van 
«rente op rente» in de tweede zin uitgesloten. 

Artikel 15. Artikel 15 vormt het spiegelbeeld van artikel 13: vinden in dit 
laatste de oorzaken van ontstaan en vermeerdering van de vergoedingsvor-
dering behandeling, artikel 15 behandelt de posten waardoor deze vordering 
vermindert - eventueel zelfs negatief wordt. Lid 1 grijpt terug naar de rege-
ling van artikel 12 waarin wordt bepaald, onder welke omstandigheden en 
op welk tijdstip het vruchtgebruik op een nieuw verworven goed komt te 
rusten. Zodra het aldus door de hoofdgerechtigde wordt verkregen, komt 
zijn waarde in mindering op de vergoedingsvordering. 

De regel geldt niet voorde in de aanhef van artikel 12 bedoelde voordelen 
die geen vruchten zijn, zoals bonusaandelen: deze komen de hoofdgerech-
tigde van rechtswege toe en kunnen de schuld van de vruchtgebruiker daar-
om niet verminderen. Voorts geldt de regel niet voor de bedrijfs- en be-
roepsgoederen (artikel 12 lid 1 onder d), om dezelfde reden als die welke tot 
hun uitsluiting in artikel 13 lid 5 leidde. 

Lid 2 is gelijk aan lid 3 van artikel 13. 
Lid 3 vormt het spiegelbeeld van artikel 13 lid 4: wordt een verdwenen 

goed opgenomen voor de laatst bekende waarde dan wel zijn verkoopprijs, 
een verschenen goed wordt geboekt voor de eerst bekende waarde ofwel 
zijn koopprijs. Het is immers de waarde op het tijdstip van verwerving door 
de hoofdgerechtigde die in verband met de indexering van zijn vordering 
van dat tijdstip af in mindering moet komen op de vergoedingsvordering. 
Latere waardewijzigingen, blijkend uit bij voorbeeld boedelbeschrijvingen, 
mogen daaraan niet meer afdoen. 

Lid 4 houdt verband met de mede-aansprakelijkheid die artikel 7 lid 4 de 
echtgenoot oplegt voor schulden van de nalatenschap. Daarbij is bepaald 
dat de regresvordering van de echtgenoot voor het door hem aldus betaalde 
opeisbaar wordt gelijktijdig met de vergoedingsvordering in artikel 13. Het 
onderhavige lid vormt daarvan het complement: het bedrag van de regres-
vordering wordt reeds onmiddellijk bij de betaling op dat van de vergoe-
dingsvordering in mindering gebracht. Het zou immers onbillijk zijn een 
schuld van de echtgenoot te indexeren, zonder rekening te houden met een 
daartegenover staande vordering. 
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4.2A.1 Artikel 16. De aard van het vruchtgebruik van de echtgenoot brengt mee 
dat hij tijdens zijn leven zoveel mogelijk de vrije beschikking over de goede-
ren der nalatenschap behoort te hebben. Dat heeft tot gevolg dat de vergoe-
dingsschuld tijdens zijn leven in beginsel niet op zijn goederen of op de aan 
zijn vruchtgebruik onderworpen goederen behoort te kunnen worden ver-
haald. Alleen in het geval van faillissement of surséance van betaling is dit 
anders, vooral om praktische redenen. Het geeft immers problemen om, zo-
als de artikelen 131 en 262 Faillissementswet voorschrijven, de contante 
waarde te berekenen van een vordering die op het tijdstip van overlijden van 
de gefailleerde opeisbaar wordt. 

Lid 2 bevat het «interingselement» in het onderhavige vruchtgebruik. Dit 
verschilt immers daarin van het fideicommis de residuo, dat de echtgenoot 
wèl vrij kan beschikken over de goederen der nalatenschap, maar dat hij dit 
niet «straffeloos», zonder een schuld op te lopen, kan doen. Doch dit zou 
juist een consciëntieuze echtgenoot ervan kunnen weerhouden om zich het 
nodige uit de goederen der nalatenschap te verschaffen, om te voorkomen 
dat hijzelf bij zijn overlijden meer schulden dan bezittingen zou achterlaten. 
Een dergelijke schroom strookt evenwel niet met de strekking van het wets-
ontwerp, dat beoogt de echtgenoot binnen redelijke grenzen de vrije 
beschikking over de nalatenschap te waarborgen. Vandaar dat lid 2 de 
schuld van rechtswege teniet laat gaan, voor zover zij niet uit de nalaten-
schap van de echtgenoot kan worden voldaan. Voor dit rechtsgevolg bezigt 
het ontwerp, evenals Boek 4 dat elders doet, het begrip «de waarde der nala-
tenschap», in verband waarmede zij herinnerd aan de begripsomschrijving 
van artikel 4.1. 3d. Voorts wordt in de tekst naar artikel 4.5.1,3a verwezen, dat 
de schulden der nalatenschap in de ruimste zin opsomt. Het is duidelijk dat 
de vordering der hoofdgerechtigden hier wel moet wijken voorde «ech-
te» vorderingen op de nalatenschap, doch niet voor de erfrechtelijke, die in 
artikel 4.5.1.3a na onderdeel d worden genoemd. En hetzelfde geldt voor de 
vorderingen uit giften - er is hier een parallel met artikel 2 lid 2 dat de echt-
genoot de bevoegdheid ontzegt om bij wege van gift over de vruchtge-
bruiksgoederen te beschikken, en met artikel 6 lid 1, dat de begiftigde een 
verhaalsrecht op die goederen onthoudt. Dat de vergoedingsvordering zelf, 
ofschoon een schuld der nalatenschap volgens artikel 4.5.1.3a lid 1 onder a, 
niet met de schulden wordt meegerekend, heeft een technische reden: het 
gaat er immers om, te beoordelen of na betaling van de andere schulden 
nog activa ter voldoening van de vergoedingsschuld aanwezig zijn. 

Lid 3 zal vooral toepassing vinden, wanneer, ondanks de rem van artikel 8, 
de nalatenschap is verdeeld, maar ook bijvoorbeeld wanneer legaten met 
het vruchtgebruik zijn bezwaard. Het is billijk de waardevermindering naar 
evenredigheid tussen de hoofdgerechtigden om te slaan; de tweede zin van 
het lid verwijst hiervoor naar de regels van de artikelen 6.1.2.4 e.v. 

Artikel 17. Het vruchtgebruik van deze afdeling behelst een regeling die 
weliswaar voor de - grote - meerderheid der gevallen passend wordt ge-
acht, doch die naar omstandigheden nuancering zal behoeven en soms ook 
beter opzij kan worden gezet. Lid 1 strekt ertoe de erflater daartoe een drietal 
bevoegdheden te geven. Het verst gaat ontzegging van het vruchtgebruik, 
geheel of voor een gedeelte, bijvoorbeeld een of meer erfdelen, minder ver 
gaat beperking of ontzegging van de specifieke bevoegdheden van dit bij-
zondere vruchtgebruik, en tenslotte kan de erflater toepassing geven aan de 
mogelijkheden die titel 3.8 in geval van vestiging van het vruchtgebruiks-
recht openlaat. Ontzegging van de specifieke bevoegdheden betekent dat 
daarvoor dan de gewone regels in de plaats treden, zoals die van de titels 3.7 
en 3.8. Dat de erflater het vruchtgebruik ook onder bewind kan stellen, is in 
artikel 4.4.7.1 bepaald. 

De laatste zin van lid 1 bevat de regel dat, tenzij bij uiterste wil anders is 
bepaald, legaten van goederen uit de nalatenschap vrij van hetvruchtge-
bruik zijn. Deze regel zal vermoedelijk overeenstemmen met wat de meeste 
erflaters voor ogen staat. Voor de meeste testamenten zou de regel ove-
rigens wellicht kunnen worden gemist, omdat de notaris de testateur wel 
naar zijn bedoeling zal vragen. Maar dit is anders bij uiterste wilsbeschikkin-
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gen waaraan geen Nederlandse notaris te pas komt, zoals het codici l , het ho-
lografisch testament en het buitenlandse testament - het laatste uiteraard 
voor het geval dat Nederlands erfrecht van toepassing is. 

De vr i jheid die bij l id 1 aan de erflater word t gegeven, kan een voldoende 
verzorging van de echtgenoot in gevaar brengen. Daardoor zou het wets-
ontwerp een van zijn doeleinden missen. Aan de echtgenoot word t dan ook 
de mogel i jkheid geboden zich tegen een te ver gaande beknott ing te verwe-
ren. Tegen ontzegging kan hij de artikelen 4.2A.2.2 en 3 inroepen, lid 2 van 
het onderhavige artikel verschaft hem het recht beperkingen van zijn be-
voegdheid aan te tasten. Het cr i ter ium daarvoor is hetzelfde als het in laatst-
genoemd artikel gebezigde; aan een termi jn is het verzoek niet gebonden. 

Artikel 18. Het vruchtgebruik van de echtgenoot kan voor lange t i jd goe-
deren der nalatenschap aan de beschikking van de er fgenamen onttrekken. 
Niet alt i jd zal dit ook een wenseli jke oplossing zi jn, in het bi jzonder wanneer 
het belang van een kind bij bepaalde goederen groter is dan het belang van 
de echtgenoot. Daarom verdient het aanbevel ing de regel ing van het vrucht-
gebruik een zekere soepelheid te verlenen - evenals artikel 17 lid 2 dat in an-
dere richting doet - door de mogel i jkheid te openen t i jdens de duur van het 
vruchtgebru ik te beperken of, eventueel, geheel op te heffen. Lid 1 biedt 
verschi l lende varianten van beperking, die al dan niet voorwaardel i jk kun-
nen worden toegepast. 

In lid 3 word t bijzondere rekening gehouden met het beroep of bedrijf dat 
tot een nalatenschap behoort en dat door een van de hoofdgerecht igden 
word t voortgezet. Een uiteenzett ing over de samenhang van deze met ande-
re bepalingen is in het a lgemene deel van deze memor ie onder punt 4 gege-
ven. 

Lid 4 geeft de rechter de bevoegdheid tot het treffen van nadere regel ingen; 
daaraan kan o.a. in verband met de veraoedingsvorder ing van artikel 13 
behoefte bestaan. 

Lid 5 biedt de verzoeker de mogel i jkheid conservatoire maatregelen te ne-
men o m te verhinderen dat de vruchtgebruiker vóór de beslissing op het 
verzoek de goederen waarop dit betrekking heeft, vervreemdt. 

Artikel 19. Zoals van ieder recht kan ook van het vruchtgebruik volgens 
deze afdeling afstand worden gedaan. Afstand moet echter in het a lgemeen 
bij tweezijdige handel ing geschieden (zie artikel 3.4.2.11), zodat - behou-
dens in het uitzonderl i jke geval van artikel 3.8.21a - hiertoe de medewerk ing 
van de hoofdgerecht igden zal zijn vereist. Omtrent erfrechteli jke verkr i jg in-
gen, ook indien aanvaarding niet is vereist, pleegt de wet echter te bepalen 
dat zij (eenzijdig) verworpen moeten kunnen worden , omdat men hen niet 
aan de rechthebbende behoort op te dr ingen. Art ikel 19 sluit zich hierbi j aan; 
de eerste drie leden zijn aan artikel 4.5.2.7 omtrent legaten ont leend. 

Verwerping van het vruchtgebruik is een rechtshandel ing die zonder na-
dere bepaling aan verniet ig ing krachtens artikel 3.2.11 (de z.g. Pauliana) kan 
bloot staan. Schuldeisers van de echtgenoot, die tevens schuldeisers van de 
erflater waren, hebben bij zulk een verniet iging geen belang; zij kunnen hun 
vorder ingen te allen t i jde op de nalatenschapsgoederen verhalen, onver-
schil l ig of daar al of niet het vruchtgebruik op rust (voor het eerste geval zie 
men artikel 7). Enigermate anders echter is het met de privé-schuldeisers 
van de echtgenoot. Door de toekenning van het vruchtgebruik kri jgen zij ver-
haal, niet op dat vruchtgebruik zelf (artikel 1 lid 2), doch op de goederen der 
nalatenschap (artikel 6), zij het ook binnen de grenzen van lid 1 van dat art i-
kel. Deze grenzen zijn zo nauw getrokken dat aanvaarding hun meestal 
slechts weinig voordeel zal bieden. Door verwerp ing van het vruchtgebruik 
worden zij bovendien niet slechter af dan zij vóór het openval len der nala-
tenschap waren, doch het vruchtgebruik kan hun onder bijzondere omstan-
digheden extra-verhaalsmogel i jkheden verschaffen, en wel op goederen die 
niet aan hun schuldenaar, de echtgenoot, doch aan de er fgenamen toebeho-
ren. De bil l i jkheid van dit gevolg springt niet zo in het oog, dat een echtge-
noot, die uit consideratie voor de kinderen het vruchtgebruik verwerpt, door 
zijn schuldeisers moet kunnen worden gecorr igeerd. Om deze reden sluit l id 
4 de Pauliana tegen deze verwerping uit. 
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4.2A.2 Afdeling 4.2A.2. Andere wettelijke rechten 

Algemeen 

1. Afdeling 4.3.4 van Boek 4 zoals dat in 1969 is vastgesteld, bevat, onder 
de benaming «andere wettelijke rechten», de toekenning van een aantal 
aanspraken, die in het geldende erfrecht grotendeels onbekend zijn. 

Zo zal de langstlevende echtgenoot een drietal rechten verkrijgen: het 
recht om gedurende zes maanden na het overlijden van de erflater in de ge-
meenschappelijke woning te blijven, het z.g. «voordeel», dat wil zeggen het 
recht om tot een waarde van f 15 000 goederen uit de inboedel, kieren en 
kleinodiën tot zich te nemen, en het recht op een som ineens ter grootte van 
een legitieme portie, met de mogelijkheid tot verhoging daarvan ter voorzie-
ning in een voldoende verzorging. Het eerste recht, dat van tijdelijk verblijf, 
wordt mede toegekend aan bloedverwanten in de erfrechtelijke graad en 
aanverwanten in de rechte lijn, die met de overledene samenwoonden. Op 
de beide andere rechten kan slechts de niet van tafel en bed gescheiden 
echtgenoot aanspraak maken. 

Rechten op een som ineens ter verzorging zullen volgens afdeling 4.3.4 
toekomen aan de van tafel en bed gescheiden en gewezen echtgenoot en 
het minderjarige onwettig kind dat met de overledene, zijn vader, niet in fa-
milierechtelijke betrekking stond. Alleen dit laatste recht bestaat ook volgens 
geldend recht: men zie daartoe artikel 406 lid 5 Boek 1 BW. 

2. In wetsontwerp 12 863 wordt voorgesteld de inhoud van afdeling 4.3.4 
in gewijzigde vorm reeds in het huidige erfrecht op te nemen, en wel in een 
nieuwe Elfde Titel B (artikelen 901-920). De belangrijkste wijziging daarin is 
dat de som ineens die aan de echtgenoot wordt toegekend, niet meer in be-
ginsel de omvang van een legitieme portie heeft en verder dat zij aan iedere 
inkorting door een legitimaris wordt onttrokken. Voorts werd, in verband 
met deze wijziging, nu ook voorzien in een verzorgingssom ten behoeve van 
de minderjarige wettige en natuurlijke kinderen van de overledene, opdat 
dezen een eigen recht uit de nalatenschap zouden behouden, mede in de ge-
vallen waarin hun legitieme portie door de verzorgingssom van de langstle-
vende echtgenoot wordt doorbroken. 

Artikel 907 van het ontwerp bevat een regeling ter berekening van de 
maxima van verzorgingssommen berekend over een «massa» die behalve 
de nalatenschap ook de waarde van bepaalde giften van de erflater omvat. 
Deze massa wordt in beginsel gelijkgesteld met de legitimaire massa vol-
gens het nieuwe erfrecht van Boek 4 (artikelen 908-911) en aan de rechtheb-
benden worden inkortingsrechten toegekend zoals die ook aan legitimaris-
sen toekomen (artikel 917). 

3. In het onderhavige wetsontwerp wordt beoogd afdeling 4.3.4 met ge-
wijzigde inhoud te vervangen door een nieuwe afdeling 4.2A.2. 

De eerste afwijking van belang is dat aan de echtgenoot volgens het ont-
werp, behalve zijn woonrecht, niet meer een eigendomsrecht op goederen 
uit inboedel, kleren en kleinodiën tot een bepaald bedrag en voorts een som 
ineens wordt toegekend, doch dat daarvoor in de plaats komt een recht van 
vruchtgebruik van de inboedel en, voor zover dat voor verzorging nodig is, 
van andere goederen van de nalatenschap (artikelen 2 en 3). De belangrijk-
ste overweging die tot deze wijziging heeft geleid, is dat dit vruchtgebruik 
aansluit bij dat van afdeling 4.2A.1: wordt dit laatste de echtgenoot geheel of 
gedeeltelijk bij uiterste wil ontzegd (artikel 4.2A.1.15), en brengt dat mee dat 
de langstlevende echtgenoot daartoe uit een deel van de inboedel zou wor-
den gestoten of voldoende verzorging zou ontberen, dan kan hij dit herstel-
len door het ontzegde vruchtgebruik op z'n minst ten dele op te eisen. Men 
bedenke hierbij dat voor de echtgenoot een beroep op de artikelen 2 en 3 
vrijwel alleen zin heeft, indien het intestaat vruchtgebruik van afdeling 
4.2A.1 hem geheel of ten dele is ontzegd. 

Aanvaardt men dat, afgezien van testamentaire voorzieningen, een - bij-
zonder - vruchtgebruik de meest geschikte vorm is waarin het belang van de 
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4.2A.2 langst levende echtgenoot kan worden beschermd, dan geldt dit ook, wan -
neer dat belang in te sterke mate door een uiterste wi l van de erflater word t 
ondermi jnd . Daarbij komen nog de vo lgende overwegingen. 

Verkri jgt de langstlevende (het overgrote deel van) de inboedel in e igen-
d o m , dan kan dit betekenen dat daartoe behorende goederen te gemakkeli jk, 
bi j voorbeeld door her t rouwen, in een andere fami l ie geraken; juist tot de in-
boedel behoren echter veelal goederen waaraan de kinderen zijn gehecht. 
Door de construct ie van het vruchtgebruik word t dit bezwaar goeddeels on-
dervangen. 

Tegen een som ineens zijn verschi l lende bezwaren in te brengen. De be-
langri jkste daarvan zijn dat het moei l i jk is het bedrag dat voor de verzorging 
nodig zal zi jn, tevoren met enige zekerheid te schatten, dat een te hoge 
schatt ing de er fgenamen benadeelt en een te lage de langst levende, en dat 
voor de uitkering van een som ineens wel l icht een groot aantal goederen 
van de nalatenschap op korte termi jn te gelde moet worden gemaakt. Toe-
kenning van een vruchtgebruik ondervangt deze bezwaren in belangri jke 
mate. Wel iswaar valt aan een zekere schatt ing van een toekomst ige verzor-
gingsbehoefte niet te on tkomen, doch het vruchtgebruik, zeker wanneer 
daaraan niet een vol ledige beschikkingsbevoegdheid word t toegekend, doet 
de goederen niet definit ief voor de er fgenamen verloren gaan: een te ru ime 
schatt ing is hier gemakkeli jker aanvaardbaar, in het bi jzonder wanneer deze 
t i jdens de duur van het vruchtgebruik door overeenkomst ige toepassing van 
artikel 4.2A.1.18 kan worden bi jgesteld (zie artikel 4, lid 1, eerste zin). 

4. Kan aldus voor de langst levende echtgenoot de som ineens worden 
vervangen door een vruchtgebruiksrecht, die oplossing past niet voor de 
overige geval len waar in Boek 4 en wetsontwerp 12 863 een aanspraak op de 
som ineens voorzien. Van deze geval len is dat van de van tafel en bed ge-
scheiden en gewezen echtgenoot niet overgenomen. Sinds het n ieuwe echt-
scheidingsrecht is diens f inanciële rechtsposit ie bij voorover l i jden van de 
(gewezen) echtgenoot versterkt; verwezen zij naarde artikelen 157 l id 2 en 
182 Boek 1 BW, artikel 8a Pensioen- en spaarfondsenwet en artikel G 4 van 
de A lgemene Burgerli jke Pensioenwet en de daarmee verwante art ikelen 
van de andere publiekrechtel i jke pensioenwetten, terwi j l tevens word t her in-
nerd aan de artikelen 153 en 180 Boek 1 BW en 4a Algemene Weduwen- en 
Wezenwet. Mede daarom kan de invoer ing van een verzorgingspl icht na do-
de ten laste van de nalatenschap in deze t i jd als achterhaald worden be-
schouwd. 

Wel zijn de rechten op de sommen ineens tot verzorging van - de wet t ige 
en de natuurl i jke en andere onwet t ige - kinderen gehandhaafd; zij zijn in ar-
tikel 5 samengevoegd. De bezwaren die aan de toekenning van zo'n som kle-
ven, zijn hier evenwel kleiner dan die bij echtgenoten en ex-echtgenoten. In 
de eerste plaats, omdat de e indtermi jn hier met grotere mate van zekerheid 
is te bepalen, nl. het bereiken van de leefti jd van 21 jaren, een leefti jd die de 
overgrote meerderheid bli jkens de statistiek ook inderdaad zal bereiken. De 
tweede reden is dat, indien het jeugdige kind, zoals meestal gebeurt , in het 
gezin van zijn ouders opgroeit , het over l i jden van een van hen gewoonl i jk 
niet betekent dat de verzorging ophoudt : normaal is dat de over levende ou-
der de opvoeding en verzorging voortzet, waartoe hij t rouwens ook is ver-
plicht. Deze voortzett ing van opvoeding en verzorging ligt ook voor de hand 
wanneer het kind van de overleden echtgenoot geen eigen kind van de over-
levende echtgenoot is, maar wel opgroei t in het gezin dat beiden vo rmden . 
Ook in geval len als deze bestaat er geen behoefte aan de uitkering van een 
som ineens, als de langstlevende echtgenoot of een ander de verp l icht ing 
tot verzorging en opvoeding op zich neemt; in artikel 5 lid 3 word t met dit al-
les rekening gehouden. 

Dit betekent dat in de praktijk de behoefte aan een verzorg ingssom we l 
vooral in de volgende drie geval len zal voo rkomen: het kind heeft beide ou-
ders ver loren en leeft niet in gezinsverband met een st iefouder die tot onder-
houd in staat en bereid is, het kind groeit op in het gezin van de over levende 
ouder die gescheiden is van de over leden ouder en die niet tot vo ldoende 
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4.2A.2 onderhoud in staat is, en het kind is een onwettig, niet natuurlijk kind; zoals 
reeds opgemerkt, wordt dit laatste geval reeds thans geregeld in artikel 406 
lid 5 BW. 

5. Aan de rechten op een som ineens is, in artikel 6 van het wetsontwerp, 
er één toegevoegd, nl. dat van het z.g. uitgesteld loon («salaire différé»). De 
vraag of de toekenning van dit recht wenselijk is, is voor het eerst aangesne-
den in het voorlopig verslag over het ontwerp van Boek 4. Een amendement 
tot invoering van dit recht werd ingediend door de heer Van Rijckevorsel, 
doch weer ingetrokken na de belofte van Minister Samkalden dat aan het on-
derwerp een onderzoek zou worden gewijd. In een brief van 18 januari 1977 
deelde de Minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer mede dat de 
toenmalige Minister van Justitie de invoeging van een bepaling omtrent het 
uitgesteld loon in wetsontwerp 12 863 overwoog. 

De vraag naar de wenselijkheid van invoering van een recht op uitgesteld 
loon is thans voor het onderhavige ontwerp na enige aarzeling bevestigend 
beantwoord. Daartegen pleit de overweging dat de omvang van zulk een 
recht niet gemakkelijk is vast te stellen en licht tot onenigheid bij de afwikke-
ling van de boedel leidt. In het rapport Agrarisch Erfrecht6 zijn voor de bere-
kening richtlijnen opgesteld, doch in het overleg met vertegenwoordigers 
van het Landbouwschap bleek dat men deze onder de huidige omstandighe-
den toch niet (meer) voor vastlegging in de wetgeving durfde aanbevelen -
nog daargelaten dat de maatstaven wellicht buiten de agrarische wereld zich 
niet goed voor toepassing lenen; de voorkeur werd gegeven aan een een-
voudige bepaling, die veel aan de billijkheid overlaat. Daarbij komt dat het 
aantal gevallen waarin kinderen zonder echte beloning in het (agrarisch of 
middenstands)bedrijf of in de huishouding medewerken, naar de indruk van 
deskundigen zeker sinds de laatste tien of vijftien jaren sterk is afgenomen7. 

De doorslag vóór opneming van de bepaling in het ontwerp hebben ech-
ter billijkheidsoverwegingen gegeven: men kan het betreuren dat ouders 
hun kinderen zonder behoorlijke vergoeding geruime tijd voor zich werk la-
ten verrichten dat economische waarde heeft, en hen zelfs niet in hun uiter-
ste wil daarvoor belonen, ligt het geval er eenmaal, dan is het niet meer dan 
billijk aan zulke kinderen bij de verdeling der nalatenschap een krachtiger en 
omvangrijker recht te verlenen dan aan hun broers en zusters of andere erf-
genamen. 

6. Het spreekt wel vanzelf dat de in deze afdeling bijeengebrachte rechten 
een hoge rang toekomt. Wel kunnen zij natuurlijk niet concurreren met de 
«echte» passiva der nalatenschap: de schulden van de erflater zelf, de kos-
ten van lijkbezorging, de successiebelasting en de kosten van eventuele ver-
effening der nalatenschap. Anderzijds is het duidelijk dat zij voorgaan bij de 
legaten en lasten. Bijzondere aandacht verdient echter hun verhouding tot 
de legitieme portie en hun onderlinge verhouding. 

Evenals in wetsontwerp 12 863 krijgen de onderhavige aanspraken in dit 
ontwerp voorrang boven de legitimaire vorderingen: de «andere rechten» 
kunnen vrijwel geheel worden beschouwd als voldoening aan natuurlijke 
verbintenissen die op de erflater rusten, de legitieme portie berust - slechts 
- op de gedachte dat het niet aangaat bepaalde kinderen tegenover andere 
kinderen of tegenover derden erfrechtelijk al te zeer te benadelen. De voor-
rang die aan het vruchtgebruik boven de legitieme wordt verleend, komt uit 
in artikel 4 lid 2, waarin de laatstgenoemde ontbreekt in de rij van rechten 
waarvoor het vruchtgebruik moet wijken; voorts zie men artikel 4.3.3.11 lid 
4, dat aan de legitimaire vordering tijdens de duur van het vruchtgebruik de 
opeisbaarheid ontneemt. Dat de sommen ineens boven de legitieme gaan, 
volgt uit artikel 4.3.3.11 lid 2 jo artikel 4.5.1.3a. 

Dat de «andere rechten» boven de legitieme rang nemen, brengt voorts 
mee dat zij, evenals deze, eventueel op bepaalde giften kunnen worden ver-
haald; ook bij dat verhaal zal de legitieme dan moeten wijken voor deze 
rechten (zie artikel 8 lid 1, tweede zin). Niettemin behoeft de langstlevende 
nog in één opzicht bijzondere bescherming tegen de legitimarissen, en wel 
omdat zijn beroep op een verzorgingsvruchtgebruik aan de vrij korte termijn 

6 Uitg. Landbouwschap 1960. 
' Men zie de beantwoording van de vragen 
van de kamerleden Bischoff van Heemskerck 
en Wessel-Tuinstra, Handelingen Tweede Ka-
mer, zitting 1978-1979, aanhangsel nr. 1109. 
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4.2A.2 van een jaar is gebonden (artikel 4 lid 4), terwijl het recht op de legitieme 
portie in beginsel pas na vijfjaren vervalt (artikel 4.3.3.11 lid 6). Het kan der-
halve voorkomen dat de echtgenoot in onzekerheid verkeert of hij het ver-
zorgingsvruchtgebruik moet inroepen, omdat dit afhankelijk is van de vraag 
of legitimarissen een beroep op hun recht zullen doen. De echtgenoot kan 
aan deze onzekerheid een einde maken door legitimarissen een termijn voor 
het uitbrengen van hun keus te stellen (zie artikel 4.3.3.11 lid 6). Verzuimt hij 
dit echter, en roept hij zijn recht op het verzorgingsvruchtgebruik niet in om-
dat hij mede door zijn erfrechtelijke verkrijging voldoende verzorging meent 
te hebben, dan zouden legitimarissen hem na afloop van het eerste jaar na 
het overlijden van de erflater alsnog met hun beroep op de legitieme portie 
kunnen overvallen. Met het oog hierop is aan artikel 4.3.3.11 een zevende lid 
toegevoegd, dat een bijzondere vervaltermijn voor dit geval, en wel een van 
negen maanden, stelt. 

Ook de onderlinge verhouding tussen de «andere rechten» vormt een pro-
bleem. In wetsontwerp 12 863 wordt dit opgelost in artikel 907 door het stel-
len van verschillende maxima voor de sommen ineens. In dit ontwerp is van 
een gedeeltelijk andere gedachtengang uitgegaan, waartoe te meer reden is, 
nu de rechten - vruchtgebruik en geldvorderingen - niet gelijk van aard zijn. 

Omtrent deze onderlinge verhouding dient men in de eerste plaatste 
overwegen dat de rechten op de sommen ineens, toe te kennen aan kinde-
ren, enerzijds tot verzorging en opvoeding, anderzijds tot vergoeding van 
«uitgesteld loon», wel zeer dicht liggen bij de schulden die op de overledene 
zelf rustten en niet met zijn dood tenietgingen, en dat zij veelal tevens dik-
wijls een wettelijke of morele verplichting voor de overlevende echtgenoot 
betekenen. Het eerste spreekt in het bijzonder met betrekking tot de kinderen 
die buiten het gezin van de overledene worden opgevoed - men denke in dit 
verband ook aan het huidige artikel 406 lid 5 Boek 1 BW - het tweede juist 
met betrekking tot de kinderen die daarbinnen hun opvoeding genieten, ter-
wijl voor het uitgesteld loon beide meestal zwaar wegen. Daarbij komt dat 
de meeste gevallen waarin een aanspraak op een som ineens bestaat, zel-
den zullen voorkomen, en dat waar dat niet zo is, artikel 5 lid 3 jo artikel 3 lid 
1 vaak een oplossing voor de langstlevende echtgenoot zal bieden. Ook 
praktisch is het eenvoudiger de rechten op de sommen ineens voorrang bo-
ven het vruchtgebruik te verlenen dan deze rechten, die in aard zo verschil-
len, te laten concurreren. Om deze reden is ervoor gekozen de vorderingen 
tot sommen ineens in beginsel te laten voorgaan boven het vruchtgebruik; 
dit blijkt uit artikel 4 van het ontwerp, waar de aanspraken op een som in-
eens worden genoemd als vorderingen waarvoor het vruchtgebruik moet 
wijken. Anderzijds bestaat er reden toe de sommen te beperken tot een 
maximum, afhankelijk van de waarde der nalatenschap, ten einde te voorko-
men dat de nalatenschap in haar geheel aan de erfgenamen en de langstle-
vende echtgenoot kan worden onttrokken. In zoverre volgt het ontwerp het 
tweede lid van het bovengenoemde artikel 907 van wetsontwerp 12 863. De-
ze bepaling stelde dat maximum echter op een variabel breukdeel van de le-
gitimaire massa; in het onderhavige ontwerp is dit echter ter wille van de 
eenvoud in artikel 7 lid 3 gefixeerd op de helft der nalatenschap. 

Voor de praktijk van de afwikkeling van de boedel is ten slotte van belang, 
hoe bij samenloop van de verschillende rechten moet worden gehandeld. In 
het bijzonder moet worden voorkomen dat de echtgenoot over de houding 
van de somgerechtigden in onzekerheid blijft, of achteraf door een vorde-
ring van hun kant wordt overvallen. Zoals reeds is vermeld, doen zich dezelf-
de problemen voor in de verhouding tussen de echtgenoot en de legitima-
rissen, welke problemen in artikel 4.3.3.11 leden 4-7 zijn geregeld. Een 
soortgelijke regeling voor de verhouding van de echtgenoot tegenover de 
somgerechtigden vindt men in de combinatie van artikel 4 leden 3 en 4 voor 
het vruchtgebruik van de echtgenoot, en 7 leden 1 en 2 voor het recht op een 
som ineens voor de kinderen. 

Van de echtgenoot mag worden verwacht en verlangd dat hij zich op korte 
termijn een mening kan vormen over de vraag, of hij prijs stelt op het vrucht-
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4.2A.2 gebruik van inboedelgoederen; vandaar dat artikel 4 lid 4 hem slechts een 
te rmi jn van zes maanden gunt o m zich hierover uit te spreken. Een langere 
te rmi jn is ook niet gewenst, daar het beraad blokkering van transacties met 
deze goederen meebrengt (artikel 2). Langer zal de echtgenoot echter nodig 
hebben, o m zich te or iënteren over de vraag of hij een beroep op het verzor-
g ingsvruchtgebru ik zal doen. Daarvoor moet hij vo ldoende inzicht in de toe-
stand van de boedel hebben, en zich voor ts kunnen vergewissen van de 
houd ing van eventuele legit imarissen en somgerecht igden. Anderzi jds mag 
ook deze te rmi jn niet te lang zi jn, omdat anders de afwikkel ing van de boedel 
teveel wo rd t ver t raagd. Daarom is hier de termi jn op één jaar gesteld (artikel 
4 l id 4). Dit brengt echter wel mee dat de echtgenoot, als hij beslist, en ook 
als hij eventueel zijn vorder ing moet instel len, ook ten opzichte van de som-
gerecht igden moet weten waar hij aan toe is. Vandaar dat artikel 7 l id 2 het 
recht op een som ineens bindt aan een verklar ing binnen een termi jn van ne-
gen maanden, dezelfde termi jn als die welke artikel 4.3.3.11 lid 7 aan legit i-
marissen gunt. Voorts weerspiegelt de verhouding van deze termi jnen zich 
in die van de ver jar ingstermi jnen: die van de vorder ing van de echtgenoot 
stelt artikel 4 lid 3 op één jaar en drie maanden, die van de somgerecht igden 
is in artikel 7 l id 1 op een jaar gesteld. Er is evenwel rekening meegehouden 
dat een k ind, dat recht op een «salaire différé» heeft, dit veelal pas geldend 
zal w i l len maken als ook zijn andere ouder is over leden; volgens het ont-
werp word t de ver jar ingstermi jn voor een dergelijk geval ver lengd (artikel 7 
lid 1, tweede zin, slot). 

Toelichting op de artikelen 

Artikel 1. Dit artikel is ont leend aan artikel 901 volgens het ontwerp 
12 863. Echter is in de eerste plaats in lid 1 de zinsnede «anders dan krach-
tens huur» ingevoegd, omdat de huidige bepalingen inzake huur reeds voor-
zien in woonrechten na over l i jden van de huurder. Voor de overbl i jvende ge-
val len kan men denken aan de rechten van vruchtgebruik en gebruik en be-
w o n i n g , en voorts aan een gebruiksrecht zonder vergoeding. Voorts is het 
gebruiksrecht op de inboedel in een afzonderli jke tweede zin geplaatst met 
het oog op de mogel i jkheid dat de won ing (in haar geheel) de langstlevende 
echtgenoot toebehoor t , doch de inboedel in de nalatenschap of huweli jksge-
meenschap valt , dan wel de e r f l a te r - al dan niet krachtens h u u r - , bij voor-
beeld krachtens huurkoop ten gebruike toekwam. 

Vervolgens is de zinsnede «zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn» 
in lid 1 vervangen door «onder geli jke voorwaarden als tevoren», omdat de 
eerstgenoemde term onbedoeld enige wi jz ig ing ten gevolge van het overl i j -
den van de erflater zou kunnen meebrengen. Door het gebruik van de laatst-
genoemde te rm kon lid 2 enigszins worden vereenvoudigd. 

In l id 2 is de kring der «met de erflater samenwonende bloedverwanten in 
de erfeli jke graad en aanverwanten in de rechte lijn» ver ru imd tot degenen 
die tot het over l i jden van de erflater met hem een duurzame gemeenschap-
pelijke hu ishouding hadden, derhalve hetzelfde cr i ter ium als dat van artikel 
1623h BW in het huurrecht. 

Een defini t ie van inboedel is achterwege gelaten, omdat deze in Boek 3 zal 
worden opgenomen. 

Artikel 2. De principiële wi jz ig ing in dit artikel, nl. die van een vol recht in 
een vruchtgebruik, is reeds hierboven toegelicht. Voorts is het artikel in 
tweeërlei opzicht vereenvoudigd. In de eerste plaats is de beperking tot een 
bepaald bedrag — nl. f 15 000 - verval len: aan deze beperking bestaat juist 
wegens de verzwakking van het recht tot een vruchtgebruik we in ig behoefte 
meer. Voorts is het recht beperkt tot inboedelgoederen, en strekt het zich 
niet meer uit tot kleren en kleinodiën. Voor zover deze voor de echtgenoot 
van belang zijn - en niet reeds zijn ongedeelde e igendom - zullen zij zich ge-
woonl i jk niet zozeer in de nalatenschap van de overledene bevinden, doch 
veeleer in de, door diens overl i jden ontbonden, huwel i jksgemeenschap. Re-
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4.2A.2 delijkheid en billijkheid - zie artikel 3.7.1.1 lid 3 - zullen dan gewoonlijk wel 
meebrengen dat juist deze goederen aan de langstlevende echtgenoot wor-
den toegedeeld. 

Gedurende de termijn van artikel 4 lid 4 - en daarna tot de vestiging van 
het vruchtgebruik" kan niet worden beschikt over de inboedelgoederen; dit 
kan verantwoord worden geacht, nu het hier een beperkte groep goederen 
betreft, die zelden voor verkoop op korte termijn in aanmerking komen, en 
de termijn van beschikkingsonbevoegdheid kort is. De bepaling verhindert 
niet uitwinning van deze goederen door schuldeisers, doch die zullen ge-
woonlijk wel niet in de eerste plaats op deze goederen verhaal nemen. Voor 
zover legatarissen of door een last bevoordeelden de goederen in handen 
hebben gekregen, is er alle reden toe ook hen tot beschikking onbevoegd te 
verklaren, hetgeen in lid 2 geschiedt. 

Artikel 3. In het algemene gedeelte is reeds vermeld dat en waarom de 
verzorgingssom thans wordt omgezet in een verzorgingsvruchtgebruik. Het 
criterium van de verzorging van de echtgenoot zelf wordt uitgebreid met dat 
van de verplichting tot verzorging en opvoeding van kinderen van de overle-
dene, welke overeenkomstig artikel 5 lid 3 op de echtgenoot rust: zonder de-
ze uitbreiding zou hij die verplichting wellicht niet op zich kunnen nemen en 
zou het kind aanspraak moeten maken op een som ineens, met de daaraan 
nu eenmaal verbonden bezwaren. 

Het verzorgingscriterium vormt het principiële onderscheid tussen het 
vruchtgebruik volgens dit artikel en het wettelijk vruchtgebruik van de vorige 
afdeling. De overige verschillen vloeien hieruit voort: 

a. Het verzorgingsvruchtgebruik wordt gevestigd, waartoe de (verplichte) 
medewerking van de erfgenamen is vereist, het wettelijk vruchtgebruik ont-
staatvan rechtswege. 

b. Het verzorgingsvruchtgebruik strekt zich slechts over die goederen uit 
die tot verzorging kunnen dienen en daartoe voldoende zijn, het wettelijk 
vruchtgebruik omvat in beginsel de gehele nalatenschap. 

c. De aard van het verzorgingsvruchtgebruik brengt mee dat het niet bij 
uiterste wil kan worden uitgesloten (zie artikel 10), het wettelijk vruchtge-
bruik daarentegen kan bij uiterste wil worden ontzegd en beperkt (artikel 
4.2A.1.17). 

d. Het spiegelbeeld van c is, dat de erflater makingen kan vrijstellen van 
het wettelijk vruchtgebruik; met betrekking tot legaten gaat het ontwerp uit 
van de regel dat dit ook de bedoeling van de erflater is (artikel 4.2A.1.17 lid 1, 
laatste zin). Aan het verzorgingsvruchtgebruik kunnen makingen niet wor-
den onttrokken, ook al wordt met hun bijzondere aard rekening gehouden 
(artikel 3 leden 3 e.v.). Vergelijk voor de positie van het verhaalsrecht van de 
legataire vordering het bovengenoemde artikel 4.2A.1.17 lid 1, laatste zin, 
dat het legaat als regel aan het wettelijk vruchtgebruik onttrekt, met artikel 4 
lid 2 dat de legataire vordering niet noemt onder die waarvoor het verzor-
gingsvruchtgebruik heeft te wijken. 

e. Voorde legitimaire vordering is er weinig verschil: zowel tijdens de 
duur van het wettelijk als tijdens die van het verzorgingsvruchtgebruik - en 
reeds gedurende de daaraan voorafgaande tijd - is deze vordering niet 
opeisbaar (artikel 4.3.3.11 lid 4). Als zodanig valt zij niet onder de vorderin-
gen ter voldoening van schulden als bedoeld in artikel 4.2A.1.7 leden 1, 2 en 
4 - en is daarom het wettelijk vruchtgebruik tegen haar bestand - , terwijl zij 
in artikel 4 lid 2 niet wordt vermeld onder de vorderingen waarvoor het ver-
zorgingsvruchtgebruik moet wijken. 

f. Het wettelijk vruchtgebruik kent - volgens regelend recht - de langstle-
vende echtgenoot een aantal verreikende bevoegdheden toe en bevat een 
aantal voorzieningen die als passend voor normale gevallen kunnen worden 
beschouwd. Het verzorgingsvruchtgebruik zal een uitzondering zijn, zodat 
van geval tot geval kan worden bezien in hoeverre behoefte bestaat aan de 
bevoegdheden en voorzieningen (zie artikel 4 lid 1). 
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4.2A.2 Bij de inboedelgoederen kon in het vorig artikel een beschikkingsverbod 
worden gesteld zolang de termijn loopt. Zo'n verbod past niet in dit artikel, 
dat in beginsel op alle goederen der nalatenschap betrekking heeft. Vandaar 
dat lid 2 niet voorziet in een zodanig verbod, doch een regel van zaaksver-
vanging - analoog aan die van artikel 3.7.1.1a - stelt. 

Lid 3 heeft dezelfde strekking als lid 2 van artikel 2. 
De volgende drie leden geven enige richtlijnen voor de aanwijzing van 

goederen waarop het vruchtgebruik zal komen te rusten. 
Lid 4 stelt voorop de bevoegdheid van de erflater om ten deze regels te ge-

ven bij uiterste wil, zoals dit ook bij inkorting en vermindering geschiedt (vgl. 
de artikelen 4.3.3.12 lid 2 onder a, 4.4.2.4 lid 3 en 4.4.2.4a lid 2). 

Lid 5 neemt legaten en lasten zoveel mogelijk in bescherming, en daaron-
der in de eerste plaats die welke als voldoening aan een natuurlijke verbinte-
nis kunnen worden beschouwd, zoals dit ook bij vermindering in geval van 
legitieme en vereffening geschiedt (zie de artikelen 4.3.3.12 en 4.4.2.4 lid 3). 
Vgl. ook artikel 7 lid 4 van deze afdeling. 

Lid 6 is ontleend aan artikel 3.7.1.14 lid 1, dat betrekking heeft op het ver-
gelijkbare geval bij de verdeling van een gemeenschap. 

Lid 7 legt vast dat de echtgenoot niet straffeloos afstand kan doen van erf-
rechtelijke verkrijgingen om een beroep te kunnen doen op het vruchtge-
bruik krachtens het onderhavige artikel. De regel is strikter dan die voor legi-
timarissen volgens de artikelen 4.3.3.8-8ab: voor dezen staat het recht op 
een vrije verkrijging voorop, voor de echtgenoot dat op een voldoende ver-
zorging. Het slot van de eerste zin verhindert dat de echtgenoot die slechts 
verzorgingsgoederen nodig acht, wordt gedwongen eerst ook een beroep 
op het vruchtgebruik van inboedelgoederen te doen. De tweede zin stelt een 
mogelijke verkrijging uit sommenverzekering - men denke in het bijzonder 
aan levensverzekering - met een erfrechtelijke verkrijging gelijk. 

Artikel 4. In dit artikel zijn enige bepalingen bijeen gebracht, die zowel 
voor het vruchtgebruik van artikel 2 als voor dat van artikel 3 gelden. 

Op deze vormen van vruchtgebruik zijn niet zonder meer de bijzondere be-
palingen van afdeling 4.2A.1 van toepassing. Het kan bij voorbeeld zeer wel 
verantwoord zijn aan de echtgenoot de beschikkingsbevoegdheid van artikel 
4.2A.1.2 te onthouden, mits hem voldoende goederen in een «gewoon» 
vruchtgebruik ter beschikking worden gesteld. Lid 1 bepaalt dan ook dat van 
geval tot geval moet worden beslist, of en welke bijzondere bepalingen van 
afdeling 4.2A.1 zullen gaan gelden: steeds echter, aldus wordt bepaald, zal 
artikel 4.2A. 1.18 van toepassing zijn, dat ontlasting of beperking van het 
vruchtgebruik krachtens rechterlijke beschikking mogelijk maakt - dit is een 
voorziening die een soepele aanpassing aan verandering van omstandighe-
den mogelijk maakt. Een spiegelbeeld van dit artikel - uitbreiding van het 
vruchtgebruik ten behoeve van de langstlevende over andere goederen der 
nalatenschap, hoewel op zichzelf wellicht aantrekkelijk, is niet wel te verwe-
zenlijken. Dit zou immers betekenen dat de krachtens erfrecht verkregen 
goederen tijdens het leven van de echtgenoot aan de beschikking van de 
rechthebbenden moeten worden onttrokken of althans dat de waarde waar-
voor zij zijn vervreemd, in handen van hun verkrijgers moet blijven, hetgeen 
noch wenselijk, noch afdwingbaar is. Maar wel is het mogelijk, de aan het 
verzorgingsvruchtgebruik verbonden beperkte bevoegdheden te verruimen, 
door overeenkomstige toepassing te geven aan artikel 4.2A.1.17 lid 2. 

Lid 2 is reeds in het algemene gedeelte onder 6 en bij het vorige artikel 
toegelicht. Wordt een goed waarop het vruchtgebruik rust, uitgewonnen 
door een schuldeiser tegen wie dat vruchtgebruik niet kan worden ingeroe-
pen, dan is artikel 3.10.1.3d van toepassing, hetgeen betekent dat de vrucht-
gebruiker althans zoveel mogelijk bescherming vindt. Voorts komt de laatste 
volgens de tekst van het onderhavige artikellid een voorrecht van uitwinning 
toe. 

De leden 3 en 4 zijn in hoofdzaak reeds toegelicht in de passage die in deze 
memorie is gewijd aan de onderhavige afdeling in het algemeen, en wel aan 
het slot van punt 6. De oorsprong van lid 3 is te vinden in artikel 4.3.4.2b lid 5 
en in artikel 915 volgens ontwerp 12 863. 
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4.2A.2 Artikel 5. Dit artikel is in het algemene gedeelte onder 4 reeds ter sprake 
gekomen. 

Lid 1 correspondeert met artikel 904 van wetsontwerp 12 863, doch in ver-
band met wetsontwerp 15 417 zijn de verwi jz ingen naar meerder- en min-
derjar igheid vervangen door het cr i ter ium van het al dan niet bereikt hebben 
van de éénentwint ig jar ige leeft i jd. Het recht op een som ineens word t in het 
systeem van het onderhavige ontwerp, evenals in dat van ontwerp 12 863, 
mede gemot iveerd door de sterke positie van de langst levende: het wettel i jk 
vruchtgebruik van de langst levende echtgenoot dat zelfs niet door een be-
roep op de legit ieme port ie kan worden beperkt, kan meebrengen dat ver-
zorging en opvoeding van de minderjar ige kinderen van de erflater niet vol -
doende tot hun recht komen, als hun geen eigen terstond geldend te maken 
aanspraak word t toegekend. Dit zal geen rol spelen als ook de overlevende 
echtgenoot ouder van het kind is, omdat dan op hem de verpl icht ing tot 
levensonderhoud bli j f t rusten. Evenmin zal aanspraak op de som ineens 
worden gemaakt, indien de langstlevende of een ander overeenkomstig lid 3 
zulk een verpl icht ing tot levensonderhoud op zich wi l nemen; verwacht mag 
worden dat hiervan gebruik zal worden gemaakt, indien het kind reeds in het 
gezin van de over levende en de langstlevende opgroeide. Zoals reeds eer-
der is opgemerkt , bevat l id 2, dat correspondeert met artikel 4.3.4.2a en met 
artikel 906 volgens wetsontwerp 12 863, een regel die thans in artikel 406 lid 
5 Boek 1 BW is opgenomen. 

Lid 3 is reeds enige malen ter sprake gekomen; de daar bedoelde overeen-
komst kan met name een soepele oplossing bieden, wanneer de verhoudin-
gen tussen de langstlevende en het kind goed zijn, of wanneer een ander 
dan de langstlevende zich de zorg voor het kind wi l aantrekken. Op de over-
e e n k o m s t - e n op de daarbi j eventueel vastgestelde bedragen — zijn o.m. de 
artikelen 401 e.v. Boek 1 BW van toepassing. 

Lid 4 heeft dezelfde strekking als artikel 3 lid 7. 

Artikel 6. De achtergrond van lid 1 is reeds in het algemene gedeelte van 
deze memor ie toegel icht. De omvang van de som ineens die het kind toe-
komt, is moeil i jk in een algemene wetsbepal ing nader aan te geven. De eer-
ste maatstaf zal uiteraard zijn het loon dat een werknemer die gelijke arbeid 
verr ichtte, zou hebben verd iend, waarop dan de geschatte tegenwaarde van 
de genoten kost en inwon ing in minder ing komt. Te denken valt in dit ver-
band mede aan de norm van de Wet op het m i n i m u m l o o n en de m in imum-
vakantietoeslag (vgl. ook HR 3 maart 1979, N.J. 1979, 504). Maar bij een fa-
mi l ieverhouding als die waarvan hier sprake is, zal ook met bil l i jkheidsfacto-
ren rekening moeten worden gehouden. Het recht op het uitgesteld loon is 
beperkt tot de periode waar in het kind meerderjarig was, omdat krachtens 
artikel 25, Boek 1 de ouders het vruchtgenot van het arbeidsinkomen van 
hun minderjar ige kinderen hebben. 

Lid 2 bevat een algemene regel tot aftrek van hetgeen het kind heeft ont-
vangen of krachtens making of sommenverzeker ing op het leven van de erf-
later verkri jgt of kan verkr i jgen, doch slechts voor zover dat als beloning 
voor zijn arbeid is te beschouwen; uit het feit dat een gelijke verkri jging ook 
aan andere kinderen is toegekend, zal veelal zijn af te leiden, dat zij de strek-
king van beloning mist. 

Artikel 7. De sommen ineens tonen enige verwantschap met de legit imai-
re vorder ingen die onder de nieuwe wet evenzeer geldvorder ingen zullen 
worden . Een verschil is dat de sommen ineens in rang boven de legit imaire 
vorder ingen komen: zie artikel 4.3.3.11 lid 2 tegenover lid 3 van het onderha-
vige artikel, beide in verband met de opsomming der schulden van artikel 
4.5.1.3a lid 1. In dit en het volgend artikel zijn bepal ingen opgenomen die dit 
verband in zijn overeenkomsten èn verschi l len, nader ui twerken. 

De bepal ingen van het artikel zijn in hoofdzaak ont leend aan de artikelen 
4.3.3.11 en 12 uit de regeling der legit ieme met betrekking tot de onderwer-
pen die voor de som ineens gelijke behandel ing behoeven. 

Over de termi jnen van de leden 1 en 2 zie men overigens punt 6 van de 
passage van deze memor ie die aan de onderhavige afdel ing in het algemeen 
is gewi jd . 
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Lid 3 vervat, zoals in het algemene deel van de toelichting op deze afdeling 
onder 6 slot, reeds is aangekondigd, de vaststelling van een maximum voor 
de sommen ineens. De bepaling stemt voor het overige in hoofdzaak over-
een met artikel 4.3.3.11 lid 2, zij het dat uiteraard voor de berekening van de 
waarde der nalatenschap de schulden uit de sommen ineens - artikel 
4.5.1.3a onder e - zelf niet in mindering worden gebracht. 

Lid 4 stemt overeen met artikel 4.3.3.12. 

Artikel 8. Ook dit artikel, dat zowel ten behoeve van de vruchtgebruiker als 
van de somgerechtigde volgens deze afdeling geldt, is analoog aan (èn ver-
wijst ook naar) bepalingen die voor de legitimaire vorderingen gelden, en 
wel deartikelen4.3.3.13en 14, welke betrekking hebben op inkorting van 
giften. Hier zijn slechts twee bijzonderheden van belang. 

De eerste bijzonderheid is vervat in de tweede zin: de rechthebbenden 
krachtens deze afdeling kunnen desnoods van legitimarissen opeisen het-
geen dezen op giften hebben ingekort en op giften inkorten wat binnen de 
legitieme portie valt. Deze regel die overigens in de praktijk wel zelden toe-
passing zal vinden, is het sluitstuk op de rangorde die is gekozen, volgens 
welke deze rechthebbenden voorrang hebben boven de legitimarissen. 

In de tweede plaats is er deze bijzonderheid, dat hetgeen de echtgenoot 
als vruchtgebruiker inkort, ook onder de titel van vruchtgebruik, nl. op een 
geldbedrag, wordt verkregen. 

Artikelen 9 en 10. Deze artikelen komen overeen met artikel 4.3.4.2d, resp. 
artikel 920 volgens wetsontwerp 12 863. 

Afdeling 4.3.1 

Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 

Artikel4.3.1.5. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer (blz. 43, 
rechterkolom) heeft mijn toenmalige ambtsvoorganger de in het voorlopig 
verslag van de bijzondere Commissie voor de herziening van het Burgerlijk 
Wetboek uitgesproken mening onderschreven, dat herziening van het on-
derhavige artikel ter gelegenheid van de Invoeringswet overweging ver-
dient. Ook ik deel deze mening. Blijkens de toelichting van Meijers geldt het 
artikel zowel voor een verbod dat als een zakelijke beperking van het recht 
op de nagelaten goederen is geformuleerd, als voor een verbod dat als een 
ontbindende voorwaarde of een last is geformuleerd. De bezwaren richten 
zich tegen de eerstvermelde, gezien de tekst van het artikel meest in het oog 
springende functie. Het artikel wekt de indruk dat onderbewindstelling een 
goed onvervreemdbaar maakt, hetgeen echter onjuist is; men zie onder 
meer het bij nota van wijzigingen ingevoegde artikel 3.6.1.4b, alsmede punt 
2 van de nota naar aanleiding van het eindverslag betreffende Boek 3 (Twee-
de Kamer, zitting 1976-1977,3770, nr. 12). Bovendien verdraagt het artikel 
zich slecht met artikel 4.3.1.2, dat de uiterste wilsbeschikkingen tot de in de 
wet genoemde beperkt; dit stelsel, dat bij het gewijzigd ontwerp in artikel 
4.3.1.2 is neergelegd, heeft het uit het ontwerp-Meijers afkomstige artikel 
4.3.1.5 ook in zoverre overbodig gemaakt. Ten slotte vormen de overdraag-
baarheid van goederen en de bevoegdheid om daarover te beschikken een 
materie die door Boek 3 wordt bestreken; men zie met name de artikelen 
3.4.1.2 lid 1, 3.4.2.1 en 3.4.2.2 lid 1. 

Uit het bovenstaande vloeit voort dat het artikel alleen betekenis heeft 
voor beperkingen van de vervreemdbaarheid die voortvloeien uit voorwaar-
den en lasten. In navolging van de voormelde passages in het voorlopig ver-
slag en de memorie van antwoord ware een hierop toegespitste regel, met 
schrapping van artikel 4.3.1.5, als tweede lid aan artikel 4.3.1.6 toe te voegen. 

De voorgestelde formulering sluit aan bij het in het voorlopig verslag ge-
dane redactievoorstel, alsmede bij artikel 6.5.3.4 lid 5, met dien verstande 
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dat hier niet van «beperken» doch van «uitsluiten» van de bevoegdheid tot 
verv reemding word t gesproken. Dit omva t wel t i jdel i jke vervreemdingsver-
boden (vgl . de toel icht ing van Mei jers en het voormelde voor lop ig verslag), 
maar laat de mogel i jkheid van beperkingen open ; zie voor voorbeelden As-
ser-Meijers-Van der Ploeg blz. 114. Hoe ver dergeli jke beperkingen mogen 
gaan zonder de facto op het ui tslui ten van de bevoegdheid tot verv reemding 
neer te komen, kan aan de rechtspraak worden overgelaten. Anders dan arti-
kel 4.3.1.5 is het in deze opzet niet nodig de bepal ing tot de door de erflater 
nagelaten goederen te beperken; het is niet goed in te zien waa rom voor-
waarden en lasten als voorme ld wel betrekking zouden mogen hebben op 
goederen waarvan een erfgenaam of legataris uit anderen hoofde rechtheb-
bende is. 

In de voorme lde passage van de memor ie van an twoord aan de Eerste Ka-
mer word t nog opgemerkt dat ter gelegenheid van de voorgestelde wi jz i -
g ing eveneens zou kunnen worden verduidel i jk t dat de tweede zin van art i-
kel 4.3.1.6 (thans: lid 1) mede toepasseli jk kan zijn. Deze verduidel i jk ing is 
niet aangebracht ; integendeel vo lgt uit het verband tussen de beide leden 
van artikel 4.3.1.6 dat de tweede zin van lid 1 slechts op de eerste zin van l id 1 
terugslaat, en dus geen betrekking heeft op het in lid 2 bepaalde. Niet igheid 
van de beschikking zelf ware hier ongerechtvaard igd, daar de bepal ing zich 
slechts tegen de onvervreemdbaarheid w i l keren. 

Artikel 4.3.1.6. Men zie inzake het n ieuwe tweede lid het bij artikel 4.3.1.5 
opgemerkte. 

Afdeling 4.3.2 

Wie uiterste wilsbeschikkingen kunnen maken en wie daaruit voordeel 
kunnen genieten 

Artikel 4.3.2.1. In lid 1 dient «de leefti jd van achtt ien jaren» te worden ge-
wi jz igd in «de leefti jd van zestien jaren», zulks ter aanpassing aan de wi jz i-
g ing die bij we tson twerp 15 417 in artikel 944 van het Burgerl i jk Wetboek 
word t voorgeste ld. 

Artikel 4.3.2.2. In lid 2 zijn de woorden «een afstammel ing van zijn ou -
ders» vervangen door «een afs tammel ing van zijn vader of moeder». Door 
deze wi jz ig ing, die in overeenstemming is met een suggestie, gedaan in de 
toel icht ing bij artikel 7.3.6 (blz. 903, eerste alinea), worden ook halfbroers en 
halfzusters en hun afs tammel ingen onder de regel begrepen, gelijk dit ook in 
lid 3 en in artikel 7.3.6 l id 2 onder a en b het geval is. 

Artikel 4.3.2.6. Overeenkomst ig een in de toel icht ing bij artikel 7.3.4 geda-
ne suggestie is artikel 4.3.2.6 (thans: lid 1) in dier voege aan artikel 7.3.4 aan-
gepast, dat in plaats van «de bedienaars van de godsdienst» word t gespro-
ken van «de geestelijke verzorgers». Aldus worden onder de bepal ing ook 
andere geesteli jke verzorgers dan bedienaars van een godsdienst gebracht, 
waarbi j gedacht moet worden aan personen die evenals deze bedienaars 
van de geesteli jke verzorging hun beroep maken. 

Lid2. Aan het artikel is een tweede lid toegevoegd, waar in de bij de wet 
van 15 mei 1981, Stb. 283, aan artikel 953 BW toegevoegde bepal ing is over-
genomen ; men zie de aan de Tweede Kamer uitgebrachte memor ie van ant-
woo rd bij wetsontwerp 15 350 (zitt ing 1979-1980, no. 5) blz. 26-27. 

Artikel 4.3.2.8. Lid 1 is redactioneel gewi jz igd ten einde de indruk te ver-
mi jden dat hier een afwi jk ing van de artikelen 3.2.13 e.v. beoogd zou zi jn, 
volgens welke artikelen een verniet ig ing in beginsel zowel door een bui ten-
gerechtel i jke verklaring als door een rechterl i jke uitspraak kan plaatsvinden. 
Voor de vraag wie zich op de verniet igbaarheid kunnen beroepen zie men de 
artikelen 3.2.14en 15. 
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Aan het artikel is een n ieuw lid 4 toegevoegd, dat ziet op het geval dat een 
krachtens de vor ige leden verniet igbaar legaat is gemaakt, in verband waar-
mee de legataris gehouden is een tegenprestat ie te ver r ichten; men denke 
aan een legaat van een zaak tegen vergoeding van de helft van de waarde. 
De verniet ig ing van het legaat krachtens artikel 4.3.2.8 l id 1 zal er doorgaans 
toe leiden dat het legaat geheel en al nietig moet worden geacht (vgl. artikel 
3.2.7a), een resultaat dat onder omstandigheden verder gaat dan de strek-
king van de onderhavige art ikelen 4.3.2.4 e.v. meebrengt. Nu deze artikelen 
hun ratio v inden in de bescherming van de erflater tegen ongeoor loofde 
beïnvloeding en het daarui t met name voor de er fgenamen voor tspru i tende 
nadeel beogen te ecarteren, l igt het voor de hand de soepele regeling van 
het voor een vergel i jkbaar geval geschreven artikel 3.2.17c van overeenkonv 
stige toepassing te verklaren. Een soortgel i jke regel is voor de schenking op-
genomen in artikel 7.3.12a. 

Afdeling 4.3.3 

Legitieme portie 

Algemeen. Op afdel ing 4.3.3 is in het voor lop ig verslag van de bi jzon-
dere Commissie voor de herziening van het Burgerl i jk Wetboek in de Eerste 
Kamer ernstige kritiek u i tgeoefend, ten dele in het voetspoor van de com-
missie erfrecht der Notariële Broederschappen. Deze kritiek had met name 
betrekking op twee, als te ingewikkeld en daardoor voor de praktijk onhan-
teerbaar beschouwde regel ingen: die inzake de bi j te l l ing, toerekening en in-
kort ing van gif ten (artikelen 4.3.3.5, 8 en 11) en die inzake de toerekening van 
erfstel l ingen en makingen op de legit ieme port ie (artikelen 4.3.3.8a e.v.). 
Men zie voor deze kritiek de §§6 en 14 onder a en n van het eerste gedeelte 
van het voor lop ig verslag, en de opmerk ingen bij de artikelen 4.3.3.4 en vol-
gende in het tweede gedeelte van het verslag. In de memor ie van antwoord 
naar aanleiding van dit verslag is de kritiek ui tvoer ig bestreden, maar voorts 
aangekondigd (zie met name § 6 i.f. en § 14 onder a i.f.) dat ter gelegenheid 
van de Invoer ingswet bezien zou worden of op bepaalde punten vereenvou-
d ig ing zou kunnen worden tot stand gebracht. Na hern ieuwd overleg met de 
commiss ie erfrecht is het mij inderdaad gewenst voorgekomen de regeling 
van de legit ieme op de voorme lde punten aanzienlijk te vereenvoudigen en 
te bekorten. Men zie voor een uiteenzetting over de n ieuwe regel ingen deze 
memor ie bij de artikelen 4.3.3.5, 8 en 13 lid2en bij de artikelen 4.3.3.8-8g en 
11-13. Hiernaast zijn in enige andere artikelen van deze afdel ing wi jz ig ingen 
van geringer belang aangebracht. Men zie bijv. artikel 4.3.3.4a lid 2 en de 
toel icht ing daarop; de laatste zin dankt haar bestaan aan nadere bezinning 
over de verhouding tussen erfrecht en verzekeringsrecht. 

Artikel 4.3.3.1. Lid 1. In het onderhavige ontwerp- invoer ingswet geeft de 
legi t ieme portie in beginsel recht op een uitkering in contant geld ten laste 
van de nalatenschap; men zie artikel 4.3.3.11 en deze memor ie bij de artike-
len 4.3.3.8a-8g en 11-13, onder 6, waar deze wi jz ig ing word t toegel icht tegen 
de achtergrond van een aantal andere wi jz ig ingen dat in de artikelen 8a e.v. 
is aangebracht. Een consequent ie hiervan is dat de legi t imar is niet meer het 
recht heeft om uiterste wi lsbeschikkingen te vern ie t igen; voor giften gold 
reeds hetzelfde blijkens artikel 4.3.3.14. Hiermede is de ontwikkel ing van de 
legit ieme als een recht op goederen naar een recht op waarde vo l too id ; men 
zie hierover nader de voormelde toel icht ing. Om deze reden is het juist voor-
gekomen de tweede zinsnede van lid 1 te wi jz igen met name ten einde de 
daarin opgesloten associatie met beschikkingsbevoegdheid in zakenrechte-
tijke zin te ecarteren. 

Lid 2. De leden 2 en 3 van artikel 4.3.3.1 zijn vervangen d o o r e e n n ieuw 
tweede l id, dat is ont leend aan het in wetsontwerp 12 863 voorgestelde arti-
kel 960 l id 2. De nieuwe bepal ing beantwoordt de vraag wie legit imaris is in 
duidel i jker bewoord ingen dan de huidige leden 2 en 3, en laat de mede door 
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deze leden bestreken vraag hoeveel de legitieme bedraagt, aan het volgende 
artikel over. Van artikel 960 lid 2 wijkt de bepaling slechts in dit opzicht termi-
nologisch af dat de zinsnede «in de gevallen dat zij door de wet als erfge-
naam bij versterf worden geroepen», is vervangen door de zinsnede «die 
door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen». De 
nieuwe redactie, die beter aansluit bij artikel 4.2.2 lid 1, aanhef, beoogt even-
als de vorige uit te drukken dat de afstammelingen die ingevolge artikel 
4.2.1 erfgenaam bij versterf zijn, legitimaris zijn ook als zij door de erflater 
zijn onterfd of de erfenis verwerpen, doch niet indien zij krachtens artikel 
4.1.3 onwaardig zijn om uit de nalatenschap voordeel te trekken; dit laatste 
vloeit trouwens mede voort uit de slotwoorden van het artikellid. 

Lid 3. Voor een toelichting op deze nieuwe bepaling zie men deze memo-
rie bij de artikelen 4.3.3.8-8g en 11-13, onder 4. 

Artikel 4.3.3.2. Ter bepaling van de grootte van de legitieme portie van 
een kind van de erflater gaat artikel 4.3.3.2 lid 1 onder a, b en c, evenals het 
geldende artikel 961, eerste, tweede en derde lid, uit van het door een breuk 
bepaalde erfdeel bij versterf van het kind en neemt daarvan een met het kin-
dertal variërende breuk. Maar daarbij moet dan tevens worden gelet op de in 
het geldende wetboek niet rechtstreeks uitgedrukte, voor het geldende recht 
dan ook wel betwiste, regel, inhoudende dat geen rekening wordt gehouden 
met de omstandigheid dat een broer of zuster van het kind-legitimaris de 
hoedanigheid van erfgenaam bij versterf mist door onwaardigheid, onter-
ving of verwerping van de nalatenschap, door welke omstandigheid het erf-
deel bij versterf van dat kind-legitimaris eventueel groter is dan nor-
maal. Zoals in deze memorie bij het vorige artikel werd opgemerkt, lag ook 
deze regel inzake de hoegrootheid van de legitieme portie in het geschrapte 
derde lid van artikel 4.3.3.1 besloten, maar is hij in dat artikel, dat zich thans 
uitsluitend inlaat met de vraag wie legitimarissen zijn, niet teruggekeerd. Hij 
is derhalve thans verwerkt in het onderhavige artikel 4.3.3.2, en wel in de 
aanhef van het eerste lid daarvan. Dit herziene lid spreekt om deze reden niet 
meer van erfdelen bij versterf, maar van de (in artikel 4.3.3.4 omschreven) 
waarde waarover legitieme porties worden berekend, gedeeld door het aan-
tal in artikel 4.2.2 lid 1 onder a genoemde, door de erflater achtergelaten per-
sonen, en neemt van de aldus gevonden breuk dier waarde dan weer een 
breukdeel. De personen om wie het hier gaat zijn, evenals in het geldende 
recht, de kinderen en de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, die be-
staan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt (vgl. artikel 4.2.1). 

Tot zover de eerste zin van het artikel. De daarop volgende zin specificeert 
dat breukdeel: het varieert met het aantal der door de erflater achtergelaten 
kinderen. Tot het aantal der door de erflater achtergelaten kinderen behoort 
uiteraard niet een voor of gelijktijdig met de erflater overleden kind. Voorts 
maakt de tweede zin van lid 1, evenmin als de eerste, geen onderscheid we-
gens onwaardigheid, onterving of verwerping. 

Maar, zoals ook het geldende artikel 961 (vierde lid) en het huidige artikel 
4.3.3.2 (derde lid) doen, moet wel rekening worden gehouden met afstamme-
lingen van een kind van de erflater dat op het ogenblik van het openvallen 
van de nalatenschap niet meer bestaat. Hierin voorziet het nieuwe tweede 
lid, eerste zin. Zij worden, ook weer ongeacht eventuele onwaardigheid, ont-
erving of verwerping, voor de toepassing van lid 1 (eerste en tweede zin) te-
zamen als een door de erflater achtergelaten kind geteld. 

Door deze bepaling worden afstammelingen van een vooroverleden kind 
van de erflater ingeschoven in lid 1; dit is in twee opzichten van belang: niet 
alleen voor de vaststelling van de grootte der legitieme porties voor de over-
levende kinderen van de erflater die legitimaris zijn, maar ook voor de vast-
stelling van hun eigen legitieme porties voor zover zij, gelet op artikel 4.2.6 
en 4.3.3.1 lid 2, zelf legitimaris zijn. Ook in laatstgenoemd opzicht tellen af-
stammelingen van een vooroverleden (of gelijktijdig met de erflater overle-
den) kind te zamen als een door de erflater achtergelaten kind. Bedacht dient 
echter te worden dat voor zover de afstammelingen van een kind legitimaris 
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zi jn, niet aan hen te zamen één legi t ieme port ie, maar aan ieder van hen een 
eigen legi t ieme port ie toekomt. Vandaar de tweede zin van lid 2: A fs tamme-
l ingen van een kind van de erflater die legi t imar is zi jn, kunnen ieder slechts 
voor hun deel opkomen. Opmerk ing verdient dat deze tweede zin mede be-
trekking heeft op afs tammel ingen van een onwaard ig kind van de erflater. 
Ook dezen kunnen immers legi t imaris z i jn; men zie het hierboven voorge-
stelde artikel 4.3.3.1 lid 2. 

Het huid ige tweede lid van artikel 4.3.3.2 keert in de nieuwe versie van het 
artikel niet terug. Het bevat een bepal ing die in Boek 4, zoals gewi jz igd bij het 
onderhavige ontwerp- lnvoer ingswet , niet zou passen. De bepal ing beoogt 
de echtgenoot ook voor de keuze van de volgens het eerste lid onder a, b en 
c variërende breuk te doen meetel len als een k ind; zij berust op de overwe-
ging dat de echtgenoot in Boek 4, zoals dit in 1969 is vastgesteld, hoezeer 
ook daar geen legi t imar is, toch wel door artikel 4.3.4.1b lid 1 als m i n i m u m 
van een som ineens verzekerd werd van een bedrag gelijk aan de waarde 
van de legi t ieme port ie waarop de echtgenoot aanspraak zou hebben gehad, 
indien hij een kind van de erflater zou zijn geweest. Maar zoals in deze me-
morie bij afdel ing 4.2A.2 (Algemeen onder 3) word t toegel icht, heeft het ont-
werp deze bepal ing niet overgenomen. 

Vol ledigheidshalve zij nog vermeld dat het herziene artikel 4.3.3.2 inhou-
deli jk overeenstemt met artikel 961 van het we tson twerp 12 863, dat echter 
op verschi l lende punten kon worden bekort. Ook de hierboven gegeven toe-
l icht ing kon grotendeels aan de memor ie van toel icht ing bij dat wets-
on twerp worden ont leend. 

Artikel 4.3.3.4. Dit artikel is redactioneel enigszins gewi jz igd. Voor de be-
tekenis van de ui tdrukking «de waarde van de goederen der nalatenschap» 
zie men artikel 4.1.3d. Aan de aftrekposten zijn toegevoegd de kosten van 
veref fening en de sommen ineens bedoeld in de artikelen 4.2A.2.5 en 6, ter-
wi j l de woorden «de waarde van het voordeel dat krachtens artikel 4.3.4.1a 
aan de echtgenoot uit de nalatenschap toekomt» in verband met de gewi j -
zigde opzet van dit laatste artikel (men zie thans artikel 4.2A.2.2) konden wor-
den geschrapt. 

Artikel 4.3.3.4a. De tekst van het artikel is in één belangri jk opzicht gewi j -
zigd, en wel met betrekking tot de sommenverzeker ing. 

De redactie van Boek 4 houdt o.m. in dat een gift bij wijze van verzekering 
op het leven van de erflater word t geschat op de waarde, onmiddel l i jk na het 
over l i jden van de erflater. Dit betekent dat, als de begunst ig ing bij een le-
vens- of ongeval lenverzekering op het leven van de erflater is te beschou-
wen als een gift - en dus niet als de vo ldoen ing aan een, al dan niet natuur l i j -
ke, verbintenis - het vol le bedrag van de ui tkering als gift in aanmerking 
word t genomen. In het thans voorgestelde systeem zou dit dan gelden zo-
wel voor de berekening van de legitimaire massa (artikel 5), als voor de foe-
rekening op de legitieme portie (artikel 8), alsook voor de mogel i jkheid van 
inkorting (artikel 13), en tevens voor de inbreng (artikel 4.5.4.8). Dit is niet in 
alle opzichten bil l i jk. Bij een gift door verzekering immers behoeft de verr i j -
king van de ontvanger niet gelijk te zijn aan de verarming van de gever: de 
eerste kan bij de verwezenl i jk ing van het risico, het over l i jden van de gever, 
een grote ui tkering ontvangen, ook al is nog slechts één premie betaald. 
Voor de ontvanger is de waarde van de gift dus inderdaad gelijk aan het vo l -
Ie bedrag der ui tker ing, maar voor de gever behoeft dat niet het geval te zi jn. 

Met het oog hierop maakt het on twerp enig verschil naar gelang de hier-
boven onderscheiden vier aspecten. Bij de toerekening op de legitieme por-
tie en bij inbreng gaat het in de eerste plaats om hetgeen een legi t imaris, 
resp. een er fgenaam, door de activiteit van de erflater verkri jgt, bij de bere-
kening van de legitimaire massa en de inkorting echter in beginsel o m de 
vraag, door welke giften het vermogen van de erflater is benadeeld. Daar, 
waar het accent ligt op de waarde voor de ontvanger, nl. bij de toerekening 
en de inbreng, word t dan ook de vol le uitkering in aanmerking genomen. 
Het mag daarbij ook geen verschil maken, of de verkr i jg ing door verzekering 
een echte gift is ofwel kan worden beschouwd als nakoming van een natuur-
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lijke verbintenis. Vandaar dat in artikel 4.3.3.8 lid 3 de verzekeringsuitkering 
voor de toerekening op de legitieme portie in haar geheel met een gift wordt 
gelijk gesteld, en dat deze bepaling ook voor de inbreng in artikel 4.5.4.8, 
laatste zin, van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. 

Voor de berekening van de legitimaire massa en voor de inkorting echter 
liggen de omstandigheden anders. Daar hangt het er in de eerste plaats van-
af wie de begunstigden zijn. Worden als zodanig de erfgenamen in hun kwa-
liteit aangewezen, dan is de uitkering een verkrijging die de erfrechtelijke zo 
nabij komt, dat daarop hetzelfde regime van toepassing behoort te zijn, zo-
dat deze uitkeringen ten volle als waren zij legaten aan alle erfgenamen in 
aanmerking behoren te worden genomen. 

Komt een verzekeringsuitkering echter aan andere begunstigden toe, dan 
is het niet billijk haar in haar geheel als gift te beschouwen. Voor de bereke-
ning van de legitimaire massa en voor de inkorting toch komt het erop aan, 
welk bedrag ten behoeve van de begunstigden aan het vermogen van de erf-
later is onttrokken, dat wil zeggen, hetzij de - premievrije - waarde op de 
dag vóór zijn overlijden, hetzij een zeker bedrag aan premiën. In artikel 
7.3.12c nu wordt, in aansluiting aan artikel 7.3.3b, bepaald, in hoeverre op 
een gift, die bestaat in begunstiging bij sommenverzekering, kan worden in-
gekort; een lid daarvan geeft regels voor deze gift aan de erfgenamen als zo-
danig, en een volgend lid regelt de positie van andere begunstigden. Naar 
deze regeling voor de inkorting verwijst thans ook de laatste zin van lid 2 van 
artikel 4.3.3.4a met betrekking tot de waardering van de begunstiging bij 
sommenverzekering met het oog op de berekening van de legitimaire mas-
sa, een wijze van waardering die dan ook geldt voor de inkorting volgens ar-
tikel 4.3.3.13. 

Artikelen 4.3.3.5, 8 en 13 lid 2. Zoals onder Algemeen bij deze afdeling 
reeds werd gememoreerd, is de regeling van de bijtelling, toerekening en in-
korting van giften, zoals vervat in de artikelen 5, 8 en 11 lid 2 van deze afde-
ling, tijdens de behandeling van Boek 4 in de Eerste Kamer wegens haar in-
gewikkelde karakter ernstig bekritiseerd. Op die grond heeft mijn toenmalige 
ambtsvoorganger nadere overweging omtrent mogelijkheden tot vereen-
voudiging in het vooruitzicht gesteld, waarbij hij met name dacht aan een 
wijziging die ten aanzien van andere giften dan bijzondere zoals de in artikel 
5 lid 1 onder a - c genoemde, voor de toepassing van de regels inzake bijtel-
ling, toerekening en inkorting éénzelfde termijn zou stellen (memorie van 
antwoord I, blz. 20, linkerkolom, boven, en blz. 49, rechterkolom). Na her-
nieuwd overleg met de commissie erfrecht meen ik dat een grotere mate 
van vereenvoudiging bereikbaar is. Alvorens dit nader toe te lichten, ver-
dient het aanbeveling de inhoud van de thans in Boek 4 neergelegde rege-
ling kort weer te geven. Daartoe kan worden teruggegrepen op het in het 
mondeling overleg met de vaste commissie voor Justitie in de Tweede Ka-
mer (blz. 26-28) en het in de voormelde memorie van antwoord, blz. 19, 
rechterkolom, opgemerkte. 

Uitgangspunt van het stelsel van Boek 4 is dat voor de legitieme portie in 
het algemeen slechts rekening gehouden wordt met giften van de laatste vijf 
jaren en enige bijzondere giften (zie artikel 5 lid 1 onder a - c). In het bijzon-
der geldt dit voor de bijtelling van giften ter bepaling van de z.g. fictieve 
massa; men zie de artikelen 4 en 5. Aan de bijtelling van de giften van 
(slechts) de laatste vijf jaren ligt de gedachte ten grondslag dat de erflater 
ten behoeve van zijn legitimarissen rekening had te houden en ook kon nou-
den met enigszins belangrijke giften welke in die laatste jaren werden ge-
daan en dus bij het overlijden van de erflater nog betrekkelijk vers in het ge-
heugen liggen. Ook kan de beperking tot vijf jaar worden gemotiveerd met 
de overweging dat vermeden moet worden dat voor de berekening van de 
legitieme te ver in het verleden teruggegrepen moet worden. 

Van dit uitgangspunt is in twee gevallen afgeweken. De kring van giften 
die voor toerekening op de legitieme portie van een begiftigde legitimaris in 
aanmerking komen, is ruimer (de memorie van antwoord gewaagt ter aan-
gehaalde plaatse zelfs van «zo ruim mogelijk») getrokken om daardoor te 
bereiken dat hij in zo weinig mogelijk gevallen zal kunnen overgaan tot in-
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korting van makingen en giften aan anderen; men zie artikel 8, dat in lid 2 
nog bepaalt dat de daar bedoelde giften tevens voor bijtelling in aanmerking 
komen, zij het slechts voor de berekening van de legitieme portie van de be-
giftigde. Anderzijds is de mogelijkheid van inkorting van giften (niet slechts 
ten opzichte van het huidige recht, maar ook ten opzichte van het ontwerp-
Meijers) zeer sterk beperkt; daarvoor komen afgezien van de voormelde 
«bijzondere» giften en van alle giften uit het laatste half jaar voor het overlij-
den (artikel 5 lid 1 onder d), slechts de binnen vijfjaar voor het overlijden aan 
de echtgenoot gedane giften in aanmerking (artikel 11 lid 2). De inkorting, 
die de begiftigde tot terugbetaling verplicht (artikel 14 lid 1), dient volgens 
de geciteerde passages tot zo weinig mogelijk gevallen beperkt te blijven. 

Zoals reeds opgemerkt komt het mij wenselijk voor dit weliswaar alleszins 
verdedigbare, maar onmiskenbaar ingewikkeld uitgevallen stelsel te vereen-
voudigen. De aanzet daarvoor is te vinden in artikel 8. Het strookt met de bo-
venvermelde ratio van deze bepaling haar eerste lid te vervangen door een 
regel die eenvoudig de waarde van alle door de erflater aan een legitimaris 
gedane giften in mindering van diens legitieme portie doet strekken (men 
lette hierbij overigens op de belangrijke uitzonderingen van artikel 4.3.3.7, 
die de gehele onderhavige materie bestrijken). Deze regel heeft nog het 
voordeel dat de thans in artikel 8 lid 1 onder a gebruikte begrippen «huwe-
lijksgoed» en «gevestigde stand» worden vermeden. Deze begrippen zijn 
enerzijds niet ondubbelzinnig en leiden anderzijds tot een verschillende be-
handeling van giften, waarvan de gerechtvaardigdheid aan sterke twijfel on-
derhevig is. 

Als volgende vereenvoudiging kan artikel 8 lid 2, een bepaling die dwingt 
tot het opstellen van verschillende fictieve massa's, worden geschrapt. Het 
opnemen van deze bepaling hing samen met de door artikel 8 lid 1 onder a 
en b aan de erflater verschafte bevoegdheid om de imputatie bij de gift of bij 
uiterste wil zelf nader te regelen; men zie de memorie van antwoord II, blz. 
51, eerste alinea. Gezien de zo juist toegelichte wijziging van artikel 8 lid 1, is 
deze ratio voor lid 2 komen te vervallen. Derhalve dienen de volgens artikel 8 
lid 1 toe te rekenen giften steeds zonder meer voor de berekening van de fic-
tieve massa te worden bijgeteld, hetgeen in een nieuwe letter d in artikel 
4.3.3.5 is bepaald. 

Het thans in artikel 4.3.3.5 lid 1 onder d bepaalde kon worden geschrapt; 
het is opgegaan in het huidige artikel 5 lid 2 da t - in vereenvoudigde redactie 
- als letter e is opgenomen. Dit hangt samen met de wijziging die de regel in-
zake de inkorting heeft ondergaan. In het nieuwe artikel 13 lid 2 worden alle 
in artikel 5 genoemde giften voor inkorting vatbaar verklaard; de regels inza-
ke de bijtelling en de inkorting zijn derhalve geheel gelijk getrokken. Hier-
door is de bevoegdheid tot inkorting op twee punten verruimd ten opzichte 
van hetgeen uit artikel 11 lid 2 j° artikel 5 voortvloeit. In de eerste plaats komt 
zij nu te gelden voor alle giften van de laatste vijf jaar voor het overlijden; 
over de bezwaren die mijn toenmalige ambtsvoorgangers tegen deze, ove-
rigens reeds in het ontwerp-Meijers voorkomende termijn van vijfjaar (an-
ders dan voor giften aan de echtgenoot van de erflater) hadden (men zie de 
vermelde passage in het verslag van het mondeling overleg, alsmede de 
memorie van antwoord II, blz. 44, alinea 0, in fine), ben ik heengestapt ter 
wille van de noodzaak tot vereenvoudiging. Ten tweede zijn nu ook de giften 
aan legitimarissen onder de inkortingsregel komen te vallen; aldus zijn de 
drie regels (bijtelling, toerekening en inkorting) ook op dit punt geheel ge-
harmoniseerd. Het komt mij, gelet op de wenselijkheid van een zoveel mo-
gelijk (doorgaans ook door de erflater beoogde) gelijke behandeling der legi-
timarissen en gelet op het feit dat het hier om niet onbelangrijke giften gaat 
(vgl. immers artikel 4.3.3.7 onder b), niet ongerechtvaardigd voor, dat de be-
giftigde legitimarissen rekening moeten houden met de mogelijkheid dat de 
ontvangen giften na het overlijden van hun ouders met de andere legitima-
rissen zullen moeten worden verrekend; ook aan de regeling van de inbreng 
(afdeling 4.5.4) ligt deze gedachte ten grondslag. Daarbij zij overigens nog 
gewezen op de laatste zinsnede van artikel 4.3.3.14 lid 1, bepalende dat de 
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inkort ing tot een vergoedingspl icht aan de inkortende legi t imaris leidt, 
«voorzover dit niet, alle omstandigheden in aanmerk ing genomen, onrede-
lijk is». Op deze bepaling zullen uiteraard ook tot vergoeding aangesproken 
mede-legit imarissen zich kunnen beroepen. Hierbij kan niet alleen gedacht 
worden aan het in de memor ie van an twoord II blz. 63, tweede alinea, ge-
noemde geval van een sterke waardedal ing van het geschonkene, doch ook 
b.v. aan het in de memor ie van an twoord I, blz. 19, rechterkolom onder c, ge-
stelde geval. Aldaar word t tegen de mogel i jkheid van een ui tbreiding van de 
inkort ingsbevoegdheid aangevoerd dat aldus een jongere gift aan een legit i-
maris, niet gedaan ter ver i jdel ing van de legi t ieme, eerder zou kunnen wor-
den ingekort dan een oudere gift aan een derde waarb i j die bedoel ing (bij 
schenker én begift igde) wel heeft voorgezeten; vg l . artikel 5 onder a en voor 
de anciënniteitsregel artikel 12 lid 2 (in het onderhavige ontwerp artikel 13 
lid 3). Het komt mij voor dat in een dergeli jk geval, dat zich t rouwens ook in 
het stelsel van het vastgestelde Boek 4 laat indenken, artikel 14 lid 1, slot, uit-
komst zal kunnen bieden. 

Het resultaat van een en ander kan als vo lgt worden samengevat. Al le 
krachtens artikel 4.3.3.8 imputabele giften (dit zijn alle gi f ten aan legit imaris-
sen, behoudens die vermeld in artikel 4.3.3.7) worden bi jgeteld en zijn vat-
baar voor inkort ing. Ook alle andere gi f ten, die krachtens artikel 4.3.3.5 wor-
den bi jgeteld, zijn vatbaar voor inkort ing (artikel 4.3.3.13 lid 2). Derhalve zijn 
de drie regels geheel op elkaar afgestemd, hetgeen met vereenvoudig ing 
van elk der regels afzonderli jk gepaard is gegaan. Hierbi j is het boven aange-
geven stelsel van artikel 4.3.3.5 inzake de bi j tel l ing praktisch ongewi jz igd ge-
handhaafd, terwi j l de categorie van giften die voor toerekening vatbaar zijn 
is ui tgebreid. Dit laatste geldt ook voor de gif ten die kunnen worden inge-
kort; dit is tegen de achtergrond van de wens naar vereenvoudig ing accep-
tabel, mede gelet op de correctie van artikel 14 lid 1 in f ine (een correctie die 
in het ontwerp-Mei jers, dat een ongeveer even ru ime inkort ingsmogel i jk-
heid kende als thans word t voorgeste ld, nog niet voorkwam) . 

Tegenover deze sterke vereenvoudig ing staat dat voor de toepassing van 
artikel 4.3.3.8 - en alleen voor dat artikel - in l id 3 daarvan de gehele uitke-
ring uit bepaalde sommenverzeker ingen met een gift wo rd t gel i jkgesteld, en 
niet alleen haar waarde volgens artikel 4.3.3.4a lid 2 voor zover zij als een gift 
is te beschouwen; de reden hiervoor is reeds bij laatstgenoemd artikel toe-
gelicht. Wordt in zoverre de algemene overeenstemming tussen de artikelen 
5, 8 en 13 derhalve enigszins doorbroken, v o o r d e praktische toepassing van 
deze artikelen zal dit nauwel i jks enige compl icat ie kunnen betekenen. 

Erzi j ten slotte op gewezen dat ook de regeling van de inbreng aan het 
hier uiteengezette stelsel is aangepast; men zie artikel 4.5.4.3 en deze me-
morie bij dat artikel. 

Artikel 4.3.3.5. Na de in het voorgaande besloten toel icht ing van de wijzi-
g ingen die het onderhavige artikel heeft ondergaan, zij nog slechts opge-
merkt dat de nieuwe bepaling onder d (giften aan legit imarissen) is gefor-
muleerd op een wijze die aansluit bij artikel 4.3.3.8 lid 2 (voorheen lid 3). Is 
aan het onder d gestelde vereiste niet voldaan (b.v. omdat de begif t igde af-
s tammel ing voorover leden is zonder afstammel ingen na te laten), dan is er 
geen reden om de gift aan de hoofdregel onder e te onttrekken. 

Artikel4.3.3.6a. Aan het artikel is een tussenzin toegevoegd voor het bi j-
zondere geval van een gift door sommenverzeker ing. Deze verwi jst naar art i-
kel 7.3.12c; zijn strekking is bij dat artikel toegelicht. 

Artikel4.3.3.7. De redactie van de bepaling onder b is enigszins gewi jz igd; 
vg l . de opmerk ing van de commiss ie erfrecht in WPNR 5272 over artikel 910 
van wetsontwerp 12 863, alsmede artikel 88 lid 1 onder b van Boek 1. 

Artikel 4.3.3.8. Het nieuwe lid 1, dat in de plaats komt van de leden 1 en 2 
van het artikel zoals het in 1969 werd vastgesteld, is h ierboven, voor wat de 
giften betreft, reeds ui tvoerig toegel icht bij de artikelen 4.3.3.5, 8 en 11 lid2. 
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Er zij nog op gewezen dat de - in het vastgestelde artikel 8 lid 1 onder c 
voorkomende - mogelijkheid van toerekening van uitgaven voor studie of 
opleiding, ook als deze niet als gift zijn te beschouwen, niet in het onderhavi-
ge ontwerp is overgenomen. Die regel past niet in het nieuwe vereenvoudig-
de stelsel waarin enerzijds de toerekening krachtens artikel 8 geheel aan de 
invloed van de erflater is onttrokken en anderzijds de regels inzake toereke-
ning, bijtelling en inkorting van giften volledig op elkaar zijn afgestemd. 

Het voormalige derde lid is thans lid 2. 
De achtergrond van het derde lid, de bepaling omtrent sommenverzeke-

ring, is reeds bij artikel 4.3.3.4a lid 2 toegelicht. Bij de term «om niet» wordt 
van de toepassing uitgesloten de verzekeringsuitkering die dient tot aflos-
sing van een schuld van de erflater aan de legitimaris, een wijze van finan-
ciering die in de huidige kredietpraktijk wel voorkomt; een uitkering ter vol-
doening aan een natuurlijke verbintenis, ook al is die in een afdwingbare 
omgezet, wordt wèl om niet verkregen. Het vereiste dat de verzekering moet 
zijn gesloten door de erflater of diens echtgenoot, voorkomt dat b.v. de we-
zenuitkering uit een, door de werkgever van de erflater gesloten, pensioen-
verzekering wordt toegerekend. 

Het slot van de eerste zin is ontleend aan artikel 13 van de Successiewet. 
Daarbij moet in het bijzonder worden gedacht aan een verzekering gesloten 
door de echtgenoot van de erflater, terwijl de premies of koopsommen in het 
geheel niet - ook niet via enige gemeenschap van goederen of deelgenoot-
schap - ten laste van de laatste zijn gekomen. 

Artikelen 4.3.3.8a-8g en 11-13. Ook de regeling van de artikelen 8a e.v., 
inzake de toerekening van erfrechtelijke verkrijgingen op de legitieme en 
aanverwante problemen, is tijdens de behandeling van Boek 4 ernstig bekri-
tiseerd; men zie de onder Algemeen geciteerde passages uit het voorlopig 
verslag I en de memorie van antwoord I, alsmede het tweede rapport van de 
commissie erfrecht, blz. 82 e.v. Aan deze kritiek moet naar het mij voorkomt 
gehoor gegeven worden. Ook hier gaat een korte schets van het stelsel van 
Boek 4 vooraf aan de beschrijving van de voorgestelde vereenvoudigingen. 

De artikelen 4.3.3.8a e.v. geven aan welke erfrechtelijke verkrijgingen op 
de legitieme in mindering worden gebracht, alsmede onder welke omstan-
digheden verwerping van een aan een legitimaris opgekomen bate op zijn 
legitieme portie wordt toegerekend. Als hoofdregel - af te leiden uit de arti-
kelen 8a en 8c - geldt dat alles wat de legitimaris verkrijgt op zijn legitieme 
wordt toegerekend. Onderscheiden wordt vervolgens tussen opkomende 
baten die óók in mindering komen indien de legitimaris ze verwerpt, en ma-
kingen die hij (binnen een bepaalde tijd) mag verwerpen zonder dat toereke-
ning plaatsvindt. Tot de eerste categorie behoren de «zuivere erfstellingen 
en al hetgeen de legitimaris verder als onvoorwaardelijk erfgenaam kan ver-
krijgen» (artikel 8a lid 1) en de legaten die voldoen aan de vereisten, vermeld 
in artikel 8a lid 2 en waarvan de opeisbaarheid slechts mag worden beperkt 
in het geval behandeld in artikel 8b (bedrijfsvoortzetting). Andere makingen, 
met name die onder voorwaarde, tijdsbepaling of last, kan de legitimaris 
«straffeloos» verwerpen (artikel 8c leden 1 en 2); voor lasten gelden voorts 
nog enige bijzondere regels (leden 3 en 4). Een bijzondere regeling geldt 
voor bewind: dit kan de legitimaris beëindigen voorzover het op z'n legitie-
me drukt (artikel 8f), behalve in de gevallen bedoeld in artikel 8g. Voorts is er 
nog een regeling voor het geval op de legitimaris legaten rusten die tot iets 
anders verplichten dan overdracht van goederen der nalatenschap, dan wel 
verplichten tot overdracht van zodanige goederen tegen een niet-opeisbare 
som gelds; deze legataris kan ermede volstaan de waarde van hetgeen hem 
boven zijn legitieme toekomt, aan de legataris uitte keren (artikel 8e). Ten-
slotte is er in deze reeks nog artikel 8d, dat de z.g. oneigenlijke inkorting be-
treft, uiteraard ook een verkrijging die op de legitieme in mindering komt. De 
inkorting van makingen komt vervolgens aan de orde in de artikelen 11—12b, 
die van giften in artikel 14. 
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Naar mijn mening kan het voormelde stelsel, met behoud van de grondge-
dachten daarvan, aanzienlijk worden vereenvoudigd en bekort. De bij het 
onderhavige wetsontwerp voorgestelde regeling berust op de volgende 
nauw samenhangende uitgangspunten: 

1. De waarde van alles wat de legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt, 
komt in mindering van zijn legitieme. Deze regel wordt thans in een nieuw 
artikel 8a uitdrukkelijk vooropgesteld. Hij vormt het complement van het-
geen artikel 8 lid 1 voor giften aan legitimarissen bepaalt. 

2. Zuivere en onbelaste baten worden ook bij verwerping op de legitieme 
toegerekend. Deze ook in het vastgestelde Boek 4 aanvaarde regel is de con-
sequentie van de conclusie op vraagpunt 39, inhoudende dat een legitimaris 
genoegen moet nemen met een geldsom, hem door de erflater bij wege van 
legaat of last toegekend. De regel kan zonder bezwaar ook voor zuivere en 
onbelaste (ab intestato dan wel krachtens testament te verkrijgen) erfdelen 
gelden. Daarvoor pleit in het onderhavige ontwerp nog de hierna onder 6 te 
noemen vernieuwing (de legitieme als geldvordering). Deze zou er immers 
toe kunnen leiden dat, indien verwerping van de nalatenschap steeds zonder 
consequenties voor het recht op de legitieme portie mogelijk zou zijn, er geen 
erfgenamen meer te vinden zouden zijn die een enigszins gecompliceerde na-
latenschap zouden willen aanvaarden en afwikkelen. De regel is neergelegd in 
de aanhef van de artikelen 8aa, 8ab, beide lid 1. 

3. De legitimaris heeft recht op een onbezwaarde legitieme, op een zuive-
re en onbelaste bate. De eenvoudigste wijze om dit recht te waarborgen is 
de legitimaris de bevoegdheid te geven andere dan zuivere en onbelaste 
makingen te verwerpen zonder zijn legitieme te verspelen. Ook deze gedach-
te is op zich niet nieuw ten opzichte van het vastgestelde Boek 4 (artikelen 
8a-8c). Hij wordt echter in de nieuwe artikelen 8aa en 8ab, respectievelijk 
handelend over erfstellingen en legaten, op een meer overzichtelijke wijze 
uitgewerkt. Op deze regel worden overigens twee, reeds in het vastgestelde 
Boek 4 voorkomende uitzonderingen erkend: men zie de artikelen 8b (legaat 
van een in termijnen uit te betalen geldsom in verband met bedrijfsopvol-
ging) en 8g (bewind over de legitieme op bepaalde gronden). 

4. Het onder b en c gestelde impliceert onder meer dat verwerping van de 
nalatenschap c.q. een aandeel daarin niet behoeft te leiden tot verlies van 
het recht op de legitieme. Hiermee is de in het huidige recht - waarin im-
mers de legitimaris steeds erfgenaam is - bestaande koppeling van verwer-
ping van de nalatenschap en verlies van het recht op de legitieme geheel 
verlaten. Voor wat betreft erfstellingen onder voorwaarden, lasten, etc. is dit 
in overeenstemming met het vastgestelde Boek 4 (men zie artikel 8c leden 1 
en 2 in verband met de artikelen 8a-8b); het vloeit voorts noodzakelijk voort 
uit de onder 3 vermelde regel. Voor wat betreft «zuivere erfstellingen en al 
hetgeen een legitimaris verder als onvoorwaardelijk erfgenaam kan verkrij-
gen» wijkt het ten dele af van Boek 4; men zie de memorie van antwoord I, 
p.6 linkerkolom, alinea's 0 en 1, alwaar wordt betoogd dat deze legitimaris-erf-
genaam zich i.g.v. verwerping buiten de nalatenschap stelt en geen erfstel-
lingen meer kan inkorten; hij is slechts bevoegd tot inkorting van giften, het-
geen immers blijkens artikel 4.3.3.14 tot het ontstaan van een vordering op 
de begiftigde leidt. Aangezien nu, zoals hieronder onder 6 nader zal worden 
uiteengezet, in het onderhavige wetsontwerp de legitieme steeds een geld-
vordering inhoudt, ontmoet het geen bezwaar de regeling ook op dit punt te 
harmoniseren. Derhalve behoudt de legitimaris in het geval onder 3 zijn ge-
hele legitieme; in het geval onder 2 (verwerping van een zuivere en onbelas-
te bate) blijft dit recht bestaan, voorzover de legitieme de verworpen bate 
overtreft. 

Het bovenstaande betekent uiteraard niet dat het recht op de legitieme on-
der alle omstandigheden voor de legitimaris behouden blijft; hij kan immers 
van dat recht ook afstand doen. Het is denkbaar maar niet noodzakelijk dat 
hij met de verwerping tevens deze afstand beoogt. Om te bereiken dat hier-
over dadelijk de gewenste duidelijkheid bestaat, bepaalt het ontwerp dat 
verwerping leidt tot het verlies van het recht op de legitieme, tenzij de legiti-
maris bij het afleggen van de verwerpingsverklaring anders verklaart. Men 
zie artikel 4.3.3.1 lid 3. 
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5. Zoals vermeld , heeft de legit imaris steeds recht op zijn onbezwaarde le-
g i t ieme; verwerp ing van makingen die hem die onbezwaarde bate niet ga-
randeren, laat zijn recht op de legit ieme onaangetast. Het lijkt mi j gerecht-
vaardigd om daaraan de consequentie te verb inden dat de legit imaris, zo hij 
n iet temin aanvaarding van een making als voormeld verkiest, aan de inhoud 
daarvan zonder beperking is gebonden; hiermee word t een in Boek 4 inge-
zette ontwikkel ing ten einde gedacht. Aldus kunnen verschi l lende gecompl i -
ceerde regels verval len, met name die van de artikelen 8c leden 3 en 4, 8e en 
8f. Ook artikel 4.3.3.14b kan in dit stelsel worden gemist ; men zie daarover 
deze memor ie bij dat art ikel. Het resultaat hiervan is derhalve dat indien de 
waarde van de aanvaarde voorwaardel i jke of anderszins «onzuivere» ma-
king gelijk is aan of groter dan die van de legit ieme port ie, de legit imaris ge-
heel is vo ldaan; is de waarde kleiner dan die van de legit ieme dan heeft hij 
voor het verschil een aanspraak op de (overige) er fgenamen; zie hierover 
nader onder 6. 

6. De legit ieme geeft slechts recht op betal ing van een ge ldsom, niet meer 
- zoals in het huid ige recht en in het vastgestelde Boek 4 - op goederen van 
de nalatenschap. Deze wi jz ig ing hangt nauw samen met de reeds gememo-
reerde regel dat het de erflater vri j staat de legit ieme bij wege van legaat uit 
te keren. Indien het legaat na het overl i jden van de erflater niet toereikend 
bli jkt o m de legit imaris zijn legi t ieme te verschaffen, zou deze zich in het stel-
sel van het vastgestelde Boek 4 door een beroep op de legi t ieme alsnog de 
posit ie van erfgenaam kunnen verschaffen. Men mag aannemen dat dit re-
sultaat niet zou stroken met de bedoel ingen van de erflater. Het lijkt dus juis-
ter om de legi t imaris zeker in dit geval ter completer ing van zijn legit ieme 
een aanvul lende persoonl i jke vorder ing tegen de er fgenamen te geven. Bij 
nadere beschouwing pleit er echter veel voor om deze gedachte te veralge-
menen. In de eerste plaats denke men aan het geval van algehele onterv ing, 
eveneens een situatie waar in zich de legit ieme als ge ldvorder ing goed laat 
verdedigen. Hetzelfde geldt voorts indien de legit imaris wel iswaar als erfge-
naam word t ingesteld, maar hij bevoegd is op grond van de onder 3 ge-
schetste regeling de erfstel l ing te verwerpen zonder zijn legit ieme te verspe-
len. Daarentegen zou men in gevallen dat de legit imaris als erfgenaam op-
treedt maar te we in ig ontvangt , wel l icht geneigd zijn de huidige regel onge-
wi jz igd te laten; als er fgenaam is hij immers toch partij bij de verdel ing, zo-
dat hi j , zonder dat dit voor de overige er fgenamen bezwarend is, zijn recht 
op goederen geldend zou kunnen maken. Het lijkt mi j echter, mede gelet op 
het streven naar vereenvoudig ing van de onderhavige afdel ing, zeer onaan-
trekkeli jk zo'n tweespor ige legit ieme-regel ing in de wet neer te leggen. Zij 
zou de wet immers aanzienlijk compl iceren; men denke slechts aan de nood-
zaak om de verhouding tussen de legit imaris met recht op goederen en de 
legit imaris met recht op geld te regelen. Om deze reden is over de gehele l i-
nie voor het stelsel van de legit ieme als geldvorder ing gekozen. 

Met de t ransformer ing van de legit ieme tot een aanspraak op een geldsbe-
drag wordt , naar het mi j toeschi jnt, de consequentie getrokken uit een reeds 
lang ingezette ontwikkel ing. Men denke, wat Boek 4 betreft, aan de omschr i j -
v ing van de legit ieme port ie als waarde (artikel 4.3.3.1 lid 1), aan de voormel -
d e - d a a r m e e nauw samenhangende - regel inzake het legaat in geld ter vo l -
doening aan de legi t ieme, alsmede aan de inkort ing bij gi f ten zoals neerge-
legd in artikel 4.3.3.14 l id 1. Wat het huidige recht betreft zij herinnerd aan de 
uitspraak van de Hoge Raad (21 december 1973, NJ 1974,308), inzake de 
rechten van de legit imaris in geval van een ouderl i jke boedelverdel ing; vol -
gens Kleijn, in zijn noot onder het arrest, en Pitlo-Van der Burght, Erfrecht, 
blz. 368-369, kan uit het arrest worden afgeleid dat in dat geval de inkor-
t ingsactie van de legi t imaris slechts recht geeft op uitkering van de waarde 
van de legit ieme portie in contanten. Hierbij moet worden bedacht dat de 
voormelde regeling van het legaat van een ge ldsom ter vo ldoening aan de 
legit ieme mede strekt ter vervanging van de ouderl i jke boedelverdel ing; 
men zie de toel icht ing van Meijers, eerste alinea bij artikel 4.3.3.8. 
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De hier besproken vernieuwing is neergelegd in de artikelen 11, 12 en 13. 
De huidige artikelen 8d, 11, 12,12a en 12b zijn in verband daarmee verval-
len. Ook elders in het ontwerp is door deze nieuwe opzet van de legitieme 
enige vereenvoudiging mogelijk gebleken; men zie bijv. de artikelen 4.3.3.8g 
lid 1 en 4.5.1.5a lid 1. Vooreen andere (wenselijke) consequentie zie men de-
ze memorie bij afdeling 4.4.6 (algemeen, onder 1). 

Artikel4.3.3.8a. Dit nieuwe artikel is reeds hierboven, onder 1, toegelicht. 

Artikel4.3.3.8aa. In dit nieuwe artikel zijn de hierboven onder 2 en 3 weer-
gegeven uitgangspunten verwerkt voor zover het betreft hetgeen een legiti-
maris als erfgenaam kan verkrijgen. Inhoudelijk stemt de regel onder a ten 
aanzien van de voorwaarde en de last overeen met wat in het vastgestelde 
Boek 4 voortvloeit uit de artikelen 8a lid 1 en 8c leden 1 en 2; de vermelding 
van het bewind houdt verband met de schrapping van artikel 8f. Het onder b 
gestelde houdt verband met de schrapping van artikel 8e. De schrapping van 
deze beide artikelen is hierboven (uitgangspunt 5) toegelicht. 

Het artikel behoeft onder a geen melding te maken van een erfstelling on-
der tijdsbepaling. Door de werking van artikel 4.4.5.1 worden deze makingen 
door de regel onder b dan wel door het volgende artikel beheerst. 

Artikel4.3.3.8ab. In dit artikel, dat inhoudelijk overeenstemt met de leden 
2 en 3 van het vastgestelde artikel 8a, zijn de hierboven onder 2 en 3 weerge-
geven uitgangspunten verwerkt voor zover het aan de legitimaris gemaakte 
legaten betreft. Lid 1 is redactioneel aangepast vanwege het nieuwe artikel 
8a. Voorts is lid 1 qua opzet aangepast aan het nieuwe artikel 8aa, waarbij 
weer is rekening gehouden met de schrapping van de artikelen 8c, 8e en 8f; 
daaraan danken de letters a en b hun ontstaan. 

Artikel 4.3.3.8b. Dit artikel is ongewijzigd, behoudens de vervanging in lid 
3 van «boedelrechter» door «kantonrechter». 

Artikel 4.3.3.8c. Dit artikel kan vervallen. De leden 1 en 2 zijn opgegaan in 
de artikelen 8aa en 8ab. De schrapping van de leden 3 en 4 is hierboven bij 
de artikelen 4.3.3.8-8g en 11-13, onder 5, gemotiveerd. 

Artikel 4.3.3.8d. Dit artikel kan vervallen. De inhoud is verwerkt in het 
nieuwe artikel 4.3.3.11 inzake het recht van de legitimaris op een uitkering in 
geld. 

Artikel4.3.3.8e. Dit artikel kan vervallen; men zie hetgeen bij de artikelen 
4.3.3.8-8g en 11-13, onder 5, werd opgemerkt. Voorzover nodig is de inhoud 
van het artikel verwerkt in de artikelen 8aa (onder b) en 8ab (lid 1 onder b). 

Artikel4.3.3.8f. Voor dit artikel geldt hetzelfde; men zie de artikelen 8aa 
onder a en 8ab lid 1 onder a. 

Artikel4.3.3.8g. In lid 1 is het onder c vermelde geval-onderbewindstel-
ling van het aandeel van de legitimaris in een bedrijf — geschrapt. Het gaat 
hier om een geval van bewind in het belang van een ander dan de rechtheb-
bende legitimaris, dat niet past in het bij de artikelen 4.3.3.8-8g en 17-73uit-
eengezette stelsel, volgens hetwelk de legitimaris de keuze heeft tussen aan-
vaarding van de verkrijging in de vorm waarin deze door de erflater is ge-
wild, of verwerping daarvan met behoud van zijn recht op de legitieme por-
tie in geld. In het eerste geval staat het aandeel inderdaad onder bewind, in 
het tweede is er aan het bewind geen behoefte. 

Dit laatste is anders in de onder a en b genoemde gevallen van bewind, 
welke juist beogen het belang van de legitimaris te dienen. Vooropgesteld zij 
dat het ook mij gerechtvaardigd voorkomt dat het de erflater in deze geval-
len vrij staat de legitieme met een bewind te belasten. De uitwerking van de-

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17141, nr. 3 51 



ze gedachte moet evenwel tegen de achtergrond van het n ieuwe stelsel en 
de daarmee samenhangende schrapping van artikel 8f op enigszins andere 
wi jze geschieden dan in het vastgestelde Boek 4 het geval was. 

Daartoe is allereerst in lid 1 - evenals in artikel 8b - bepaald dat hetgeen 
de legi t imar is kan verkr i jgen ook bij verwerp ing in minder ing van zijn legit ie-
me komt, zulks als ui tzondering op de artikelen 8aa onder a en 8ab l id 1 on-
der a. Als comp lement daarvan bepaalt lid 2 dat de legi t imaris die het hem 
opgekomene heeft aanvaard, de ju is theid van de voor de onderbewindste l -
l ing opgegeven grond mag betwisten. Dit behoeft speciale vermeld ing om-
dat bi j gebreke daarvan uit artikel 8a zou voor tv loeien dat de waarde van de 
verkr i jg ing van rechtswege in minder ing op de legit ieme zou komen, het-
geen er onder omstand igheden toe zou leiden dat de legi t imaris ondanks 
het bewind zijn gehele legi t ieme zou ontvangen. Een zodanig resultaat is 
echter alleen gerechtvaardigd indien voor de aanvaarding het alternatief be-
staat van verwerp ing met behoud van het recht op een legit ieme als on-
bezwaard geldbedrag, hetgeen in casu juist niet het geval is: de legi t ieme is 
immers onder bewind gesteld. 

Het geval dat de betwist ing niet slaagt, is geregeld in lid 2 en behoeft hier 
geen verdere bespreking. Het geval dat de betwist ing slaagt is u i tgewerkt in 
lid 3. Deze regel ing berust op de gedachte dat, nu door de betwist ing is ge-
bleken dat het bewind niet op een der bi jzondere gronden is ingesteld, de le-
g i t imar is alsnog materieel in dezelfde posit ie moet komen te verkeren als in-
dien de bi jzondere grond van de aanvang af in de uiterste wi l had ontbroken. 
Derhalve word t hem de keuze gegeven de making onder de last van het be-
w ind te behouden dan wel deze te «verwerpen» en zijn onbezwaarde legitie-
me in geld op te eisen. Dit laatste geschiedt hier in dier voege dat de bewind-
voerder hem op zijn ver langen dit geldsbedrag uit de onder bewind gestelde 
goederen uitbetaalt, en het restant aan de rechthebbenden, doorgaans de an-
dere ergenamen, uitkeert. Bli jkens de verwi jz ing naar artikel 4.4.6.3c worden 
dezen door de bewindvoerder in beginsel over de tegeldemaking geconsul-
teerd. 

Het verval len artikel 8f en daardoor ook artikel 8g behandelden de op de 
legi t ieme inputabele giften (artikel 8) impl ic iet op dezelfde wi jze als de erf-
rechteli jke verkr i jg ingen. Duidel i jkheidshalve zijn de gif ten thans in een 
apart vierde lid ondergebracht. Onderscheiden word t of de onderbewind-
stel l ing zonder bi jzondere g rond , dan wel op een der gronden van l id 1 is ge-
schied. Ook in dit geval is het t i jdst ip waarnaar voor de toepassing van dit art i-
kel de ju istheid van die grond moet worden beoordeeld, het t i jdst ip van over-
l i jden van de erflater. 

Het vierde lid is ve rnummerd tot l id 5. Het bepaalde dat bij de vaststel l ing 
van de op de legit ieme port ie toe te rekenen waarde van het onder bewind 
gestelde met het bewind geen rekening word t gehouden. Deze regel is ook 
in het n ieuwe stelsel doorgaans ju is t : men denkeaan de verwerp ing (lid 1), 
en aan de mislukte betwist ing (lid 2). De vraag is niet van belang indien de 
betwist ing slaagt en de legi t imaris zijn in lid 3 vermelde Devoegdheid uitoe-
fent. Daarentegen is de regel onjuist indien de legit imaris ondanks de ge-
slaagde betwist ing in het bewind berust; alsdan dient het beginsel van arti-
kel 8a onverkort van toepassing te zi jn. Derhalve zal de legi t imaris in dat ge-
val , indien het bewind de waarde van het verkregene tot onder de waarde 
van zijn legi t ieme drukt, het restant van de (andere) er fgenamen in geld kun-
nen vorderen. 

Ten slotte zij gewezen op het n ieuwe artikel 4.4.7.3, dat aan de bewind-
voerder en v i j f jaar na het over l i jden van de erflater aan de rechthebbende 
de bevoegdheid verleent opheff ing van het bewind te vorderen, indien aan-
nemeli jk is dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op 
verantwoorde wijze zal kunnen besturen. Deze bepaling is ook op het onder-
havige, op de legit ieme portie drukkende bewind van toepassing. Voor de 
schenking zie men artikel 7.3.8, zoals dit in het wetsontwerp betreffende arti-
kel7.3 is aangepast. 
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Artikel 4.3.3.8 ga. Dit n ieuwe artikel houdt verband met de regel ing inzake 
het vruchtgebruik van de langst levende echtgenoot die bij het onderhavige 
ontwerp in titel 4.2A is opgenomen. Het artikel vormt de tegenhanger van ar-
tikel 4.1.3d waar in met het oog op o.m. de artikelen 4.3.3.4 en 4.3.3.11 l id 1 
tot ui tdrukking is gebracht dat bij de vaststel l ing van de waarde van de nala-
tenschapsgoederen met het vruchtgebruik geen rekening word t gehouden. 
Het onderhavige artikel doet vaststaan dat hetzelfde geldt voor de waarde 
van de goederen die op de legi t ieme portie wordt toegerekend, hetzij omdat 
de legit imaris ze heeft verkregen (artikel 8a), hetzij omdat hij ze niet straffe-
loos kon verwerpen (artikelen 8aa - 8g). Derhalve zal bijv. de legi t imaris die 
zijn verkr i jg ing heeft aanvaard geen beroep kunnen doen op schending van 
de legi t ieme port ie, indien de waarde van de door hem verkregen goederen 
los van het daarop rustende vruchtgebruik aan zijn legit ieme beantwoordt , 
ook al zou die waarde ten gevolge van de belasting met vruchtgebruik lager 
zijn dan de hem toekomende legit ieme portie. Men zie ook hetgeen hierover 
reeds in deze memor ie bij afdel ing 4.2A.1 (Algemeen, onder 3) is opgemerkt . 

Artikel 4.3.3.8b. Dit artikel is aan de wi jz ig ingen in de artikelen 8a e.v. aan-
gepast. «Boedelrechter» is vervangen door «kantonrechter». Wat de nieuwe 
tweede zin betreft vergeli jke men deze memor ie , Algemeen, onder 5. 

Artikel 4.3.3.9. Ook hier is «boedelrechter» vervangen door «kantonrech-
ter». In het artikel zijn de rechten van de legit imaris tegen de ergenamen en 
executeurs ver ru imd. Het belang ervan is uiteraard in het n ieuwe stelsel, 
waar in de legit ieme bestaat in een geldvorder ing, nog vergroot. 

Artikelen 4.3.3.11-13. In artikel 11 is de nieuwe regel neergelegd dat de le-
g i t ieme bestaat in een ge ldvorder ing; men zie deze memor ie bij de artikelen 
4.3.3.8-8g en 11-13, onder 6. De inhoud van het huidige artikel 11, voor zo-
ver over de inkort ing van makingen handelend, is te zamen met die van de 
artikelen 8d, 12 lid 1 en 12a in het n ieuwe artikel 12 opgenomen. Hierna han-
delt het n ieuwe artikel 13 ui ts lui tend over de (bevoegdheid tot) inkort ing van 
gi f ten. Het huidige artikel 12b kan in het nieuwe stelsel verval len. 

Artikel 4.3.3.11. Lid 1 behoeft na het eerder in deze memor ie opgemerkte 
(men zie bij de artikelen 4.3.3.8-8g en 11-13, onder 6), geen toel icht ing 
meer. 

De aansprakeli jkheid van de er fgenamen word t begrensd door de waarde 
van de nalatenschap; aldus lid 2. De waarde van de goederen der nalaten-
schap word t hierbi j op dezelfde wi jze berekend als in artikel 4.3.3.4; men zie 
artikel 4.1.3d. Als aftrekposten dienen hier, behalve de in artikel 4 vermelde 
schulden, ook de belast ingschulden (artikel 4.5.1.3a onder d) en de sommen 
ineens (artikel 4.5.1.3a onder e) te worden vermeld; deze laatste nemen im-
mers rang vóór de legit imaire vorder ingen (men zie de artikelen 4.2A.2.7 lid 
3 en 4.5.1.3a lid 2). 

In de leden 3-4 word t de opeisbaarheid van de legit imaire vorder ingen ge-
regeld. In lid 3 word t vooropgeste ld dat de vorder ingen zes maanden na het 
over l i jden van de erflater opeisbaar worden. Deze regel is geïnspireerd op 
artikel 4.4.2.7a lid 1 (legaten van een geldsom), en komt ook hier gerecht-
vaardigd voor. Hij geldt ook voor legaten van een geldsom die in minder ing 
van de legit ieme strekken (artikel 4.3.3.8ab lid 1 onder c), a lsmede voor de 
rechten op een som ineens; men zie in het vastgestelde Boek 4 artikel 
4.3.4.2b l id 1 j° artikel 4.4.2.7a lid 1, in het onderhavige ontwerp artikel 
4.2A.2.7l id 1. 

Vervolgens word t in lid 4 een uitzondering gemaakt voor het geval dat de 
nalatenschap is belast met een vruchtgebruik als bedoeld in afdel ing 4.2A.1 
of afdel ing 4.2A.2. Zoals reeds werd uiteengezet in deze memor ie bij afdel ing 
4.2A.1 (Algemeen, onder 3), worden de vorder ingen alsdan in beginsel pas 
opeisbaar op het t i jdst ip waarop dit vruchtgebruik eindigt. Uit de fo rmu le -
ring van de bepaling vloeit voort dat indien slechts een deel van de nalaten-
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schap met vruchtgebruik is belast, de opeisbaarheid van de vorderingen 
voor een gelijk deel daarvan is uitgesloten. Zolang vestiging van het vrucht-
gebruik van afdeling 4.2A.2 kan worden geëist (men zie de artikelen 4.2A.2.2 
en 3), is de opeisbaarheid uitgesloten totdat deze mogelijkheid definitief van 
de baan is, bijv. omdat de echtgenoot afstand heeft gedaan van de bevoegd-
heid de vestiging van een vruchtgebruik te verlangen of de termijn bedoeld 
in de voormelde artikelen heeft laten verlopen zonder zodanige vestiging te 
verlangen, dan wel een rechterlijke uitspraak houdende afwijzing van een 
vordering tot zodanige vestiging in kracht van gewijsde is gegaan. 

De niet opeisbaarheid van de vordering op de zojuist vermelde grond 
staat niet in de weg aan de bevoegdheid tot inkorting van giften; men zie ar-
tikel 4.3.3.13 lid 4. 

De grootte van de legitimaire vorderingen evenals de verhaalbaarheid 
daarvan op de nalatenschapsgoederen wordt berekend op basis van de 
waarde van de nalatenschapsgoederen op het tijdstip onmiddellijk na het 
overlijden van de erflater; men zie de artikelen 4.1.3d, 4.3.3.4 en 4.3.3.11 lid 
2. Dit stelsel is uiteraard afgestemd op een spoedige afwikkeling van de na-
latenschap, waartoe de voldoening der legitimaire vorderingen behoort. 
Voor gevallen waarin deze spoedige afwikkeling niet mogelijk is omdat op 
de nalatenschap een vruchtgebruik als voormeld komt te rusten, is een bij-
zondere regel gewenst die rekening houdt met de waardeverschuivingen die 
zich alsdan ten aanzien van het onder vruchtgebruik liggende vermogen 
kunnen voordoen; hierbij is enerzijds te denken aan waardeveranderingen 
van de daartoe behorende goederen zelf en anderzijds aan onttrekkingen en 
toevoegingen aan dat vermogen, met name op grond van de beschikkings-
bevoegdheid van de echtgenoot krachtens artikel 4.2A.1.2. Het komt ge-
wenst voor deze waardeveranderingen ook dan mede over de legitimarissen 
om te slaan, indien hun legitieme niet uit een aandeel in de goederen maar 
uit een - mede aan het vruchtgebruik onderworpen - vorderingsrecht be-
staat. Daartoe strekt lid 5, dat de vorderingen met de waarde van het vrucht-
gebruikvermogen doet fluctueren, uiteraard met dien verstande dat geen re-
kening behoeft te worden gehouden met een waardevermindering die door 
een vergoedingsvordering als bedoeld in artikel 4.2A.1.13 wordt gecompen-
seerd. Voor dit laatste komt het uiteindelijk aan op de vraag hoeveel van die 
vergoedingsvordering kan worden geïnd, hetgeen enerzijds wordt bepaald 
door artikel 4.2A. 1.16 lid 2, en anderzijds afhangt van het totaal der door de 
vruchtgebruiker nagelaten (andere) schulden die ten laste van diens nalaten-
schap moeten worden voldaan. 

Voor de praktijk zal de toepassing van lid 5 geen bijzondere moeilijkheden 
meebrengen. Men moet slechts uitrekenen, welk percentage van de waarde 
der goederen onder vruchtgebruik de door dat vruchtgebruik opgeschorte 
legitimaire vordering heeft bedragen. Bij het einde van het vruchtgebruik be-
draagt deze vordering weer hetzelfde percentage van de waarde der goede-
ren die alsdan van het vruchtgebruik worden ontlast, vermeerderd met dat 
percentage over de vergoedingsvordering van artikel 4.2A.1.13. Is bijv. de 
waarde van de goederen onder vruchtgebruik bij het openvallen der nala-
tenschapf 100 000 en het bedrag der legitimaire vordering, voorzover haar 
opeisbaarheid is opgeschort, f 20 000, dan is het hierboven bedoelde per-
centage 20. Indien bij het einde van het vruchtgebruik de waarde der vrijko-
mende goederen nog f 60 000 is, en het bedrag der vergoedingsvordering 
f 80 000, dan komt het bedrag der legitimaire vordering alsdan op 20% van 
f 60 000 + f 80 000, d.w.z. f 28 000. Is de vergoedingsvordering niet verhaal-
baar, en gaat zij overeenkomstig artikel 4.2A.1.16 lid 2 derhalve teniet, dan 
blijft ook de legitimaire vordering beperkt tot 20% van f 60 000, d.w.z. 
f12 000. 

In lid 6 is een bepaling opgenomen inzake het verval door tijdsverloop van 
het recht op de legitieme. Nu de legitieme portie is getransformeerd tot een 
geldvordering en de uitoefening van dit recht derhalve niet meer tot vernieti-
ging van uiterste wilsbeschikkingen leidt, is de materie van het verval aan de 
werking van artikel 3.2.18 onttrokken (vgl. de eerste nota van wijzigingen, 
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toelichting op artikel 4.3.3.16). Derhalve is nu een algemene regel hierover in 
de onderhavige afdeling wenselijk; om dezelfde reden is indertijd de bijzon-
dere regel van artikel 4.3.3.14 lid 3 (die zijn bestaansrecht naast de nieuwe 
regel behoudt) opgenomen. De formulering is mede afgestemd op het nieu-
we artikel 4.3.3.1 lid 3. Wat de termijnstelling betreft zij erop gewezen dat 
voordat de vordering van de legitimaris opeisbaar is, doorgaans geen be-
lang zal bestaan bij een uitspraak als in lid 4 bedoeld. 

Lid 7 geeft een bijzondere regeling voor de vervaltermijn van een legiti-
maire vordering in verband met de positie van de echtgenoot van de langst-
levende. In normale gevallen - dat wil zeggen wanneer er een wettelijk 
vruchtgebruik volgens afdeling 4.2A.1 is - wordt deze voldoende beschermd 
door het bepaalde in lid 4. Anders kan het echter zijn, indien dit vruchtge-
bruik hem geheel of gedeeltelijk is ontzegd. Dan zal hij zich soms moeten be-
raden op de vraag, of hij zijn recht op een verzorgingsvruchtgebruik volgens 
artikel 4.2A.2.3 zal inroepen. Daarvoor zal van wezenlijk belang kunnen zijn, 
of legitimarissen de hun toekomende aanspraak geldend zullen maken. Het is 
voor hem wenselijk, zich hieromtrent te kunnen vergewissen, voordat deter-
mijn waarbinnen hij zijn recht zal kunnen inroepen - één jaar volgens artikel 
4.2A.2.4 lid 4 - is verstreken. Vandaar dat het onderhavige lid 6 voor dit ge-
val aan legitimarissen een uiterste termijn van negen maanden stelt. 

Daar een zo korte vervaltermijn onder omstandigheden onbillijk kan zijn 
tegenover legitimarissen, bij voorbeeld indien zij moeilijk zijn te bereiken, 
verklaart de bepaling artikel 8h van toepassing, dat de kantonrechter de be-
voegdheid geeft de termijn te verlengen. Bij zijn beslissing hieromtrent zal 
hij de belangen van legitimarissen en echtgenoot tegen elkaar kunnen afwe-
gen. 

Artikel 4.3.3.12. Dit artikel bevat de materie van de in het vastgestelde 
Boek 4 voorkomende artikelen 4.3.3.8d (de z.g. «oneigenlijke inkorting») en 
12 lid 1 en 12a (inkorting van makingen). Het feit dat de legitieme van struc-
tuur is veranderd en is geworden van een recht op nalatenschapsgoederen 
tot een geldvordering tegen de erfgenamen, brengt inhoudelijk geen wijzi-
ging in de volgorde van de categorieën van baten ten laste waarvan zij wordt 
gerealiseerd. Allereerst komt de voldoening der legitimaire schulden derhal-
ve ten laste van het gedeelte der nalatenschap dat niet aan ingestelde erf-
genamen toekomt (lid 1; men vergelijke het vervallen artikel 8d). Is dit onvol-
doende, dan komen de makingen aan de beurt (lid 2); eerst daarna de voor 
inkorting vatbare giften (artikelen 13 en 14). 

In artikel 12 lid 2 (inkorting van makingen) zijn de artikelen 11 lid 1 (gedeel-
telijk), 12 lid 1 en 12a lid 2 opgegaan. Artikel 12a lid 1 is als in deze opzet 
overbodig geschrapt; artikel 12b past uiteraard niet in het nieuwe stelsel. 

Overigens is daarin wel de term «inkorting» gehandhaafd. Deze term duidt 
immers niet noodzakelijk op vernietiging van rechtshandelingen (uiterste 
wilsbeschikkingen of giften); in artikel 14, zoals vastgesteld in 1969 en onge-
wijzigd in het onderhavige ontwerp overgenomen, wordt hij gebruikt voor 
de verklaring van de legitimaris, die een geldschuld ten laste van een begif-
tigde doet ontstaan. De term kan derhalve zonder bezwaar ook worden ge-
bezigd waar het gaat om het effectueren van de legitieme als geldvordering 
ten laste van ingestelde erfgenamen en legatarissen. Aldus leidt inkorting in 
het nieuwe stelsel steeds tot het ontstaan van een geldvordering, hetzij te-
gen de erfgenamen, hetzij tegen begiftigden. Een gevolg hiervan is dat er 
wat legaten betreft geen verschil meer bestaat tussen inkorting daarvan op 
grond van artikel 12 en vermindering daarvan als bedoeld in artikel 4.4.2.4 in 
verband met onder meer de artikelen 4.4.2.4a en 4.4.2.4b. 

Artikel 4.3.3.13. Dit artikel regelt thans, tezamen met artikel 14 de inkor-
ting van giften. Inhoudelijk is hier slechts de regel betreffende de voor inkor-
ting vatbare giften, voorkomend in lid 2, gewijzigd ten opzichte van het 
vastgestelde artikel 11 lid 2; deze wijziging is reeds toegelicht in deze memo-
rie bij de artikelen 4.3.3.5, 8 en 13 lid 2. Lid 1 is ontleend aan artikel 11 lid 1; in 
lid 3 zijn de leden 2 en 3 van artikel 12 ongewijzigd overgenomen, met dien 
verstande dat in de eerste zin de makingen niet meer behoefden te worden 
vermeld. 
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Een nieuw vierde lid is toegevoegd in verband met de niet opeisbaarheid 
van de legitimaire vorderingen krachtens artikel 4.3.3.11 lid 4. Ener-
zijds is het ongewenst dat de bevoegdheid tot inkorting nog na een wellicht 
lange tijd durend vruchtgebruik zou kunnen worden uitgeoefend. Anderzijds 
dient de begiftigde niet van een zodanig vruchtgebruik te kunnen profiteren. 
Derhalve is bepaald dat het vruchtgebruik niet aan de bevoegdheid tot inkor-
ting in de weg staat; alsdan moet voor de toepassing van artikel 13 lid 1 on-
der «hetgeen een legitimaris ontvangt» worden verstaan hetgeen hij had kun-
nen ontvangen indien hij de vordering onmiddellijk had kunnen geldend make 

Artikel 4.3.3.14. In lid 1 is de zinsnede «vermeerderd met de wettelijke rente 
sedert het overlijden van de erflater» vervallen. Er bestaat hier onvol-
doende reden om af te wijken van artikel 6.1.9A.8 j° artikel 6.1.8.7. Men zie 
ook artikel 917, vierde lid, van het wetsontwerp 12863. 

Artikel 4.3.3.14a. Dit artikel is vervallen. Lid 1 kan ineen stelsel waarin de 
inroeping van de legitieme geen vernietigende werking meer heeft, worden 
geschrapt. 

Lid 2 is grotendeels opgegaan in het nieuwe artikel 4.4.3.3, waarin de ge-
vallen van wijziging of opheffing van testamentaire lasten thans centraal zijn 
geregeld. Voor zover lid 2 mede betrekking had op aan giften toegevoegde 
lasten is een bijzondere regel naast artikel 6.5.3.11 onnodig geoordeeld. Ik 
wijs er hierbij op dat indien een beroep wordt gedaan op artikel 6.5.3.11 ter 
verkrijging van opheffing of wijziging van een aan een schenking toege-
voegde last de maatstaven van artikel 4.4.3.3 via de open norm van artikel 
6.5.3.11 lid 1 overeenkomstig kunnen worden toegepast. 

Artikel 4.3.3.14b. Dit artikel kan worden geschrapt. Het beoogde, tegen de 
achtergrond van artikel 4.1.3b, de geldigheid van dez.g. «cautio socini» bui-
ten twijfel te stellen. Deze beschikking is in het huidige recht bedoeld voor 
gevallen waarin de erflater aan een legitimaris meer dan zijn wettelijk erf-
deel nalaat, echter onder bezwaar dat op de gehele making drukt. Zon-
der nadere bepaling zou de legitimaris de keus hebben tussen het accepte-
ren van de making onder het bezwaar en een beroep op de legitieme; in dit 
laatste geval zou hij zijn legitieme portie onbezwaard en de rest van de ma-
king onder het bezwaar ontvangen. In het huidige recht bestaat deze moge-
lijkheid, die zelden aan de bedoeling van de erflater zal beantwoorden, 
steeds wanneer een making wordt gemaakt onder een last, voorwaarde, be-
wind of ander bezwaar; in Boek 4 is zij in de loop van de parlementaire be-
handeling verkleind (vgl. bij voorbeeld de memorie van antwoord II, blz. 55 
bovenaan), doch niet geheel verdwenen. Dit is wel het geval in het onderha-
vige ontwerp van wet; men zie hetgeen hierover bij de artikelen 4.3.3.8-8g 
en 11-13, onder 5, is opgemerkt. In het nieuwe stelsel heeft de legitimaris 
steeds de keus tussen het aanvaarden van de testamentaire beschikking 
zoals zij luidt, en het ontvangen van louterde onbezwaarde legitieme (c.q. 
een aanvulling op het verkregene indien dit een geringere waarde heeft dan 
zijn legitieme). In dit stelsel bestaat derhalve aan artikel 4.3.3.14b geen be-
hoefte meer. 

Afdeling 4.3.5 

Vorm van uiterste willen 

Artikel 4.3.5.1. In dit nieuwe artikel wordt bepaald dat een uiterste wil die 
bij dezelfde akte door twee of meer personen is gemaakt, nietig is. Een bepa-
ling van deze inhoud kwam voor in het ontwerp-Meijers en in het oorspron-
kelijke regeringsontwerp, maar is bij het gewijzigd ontwerp geschrapt (zie 
voor de motivering memorie van antwoord II blz. 69/70); deze schrapping is 
bekritiseerd door de commissie erfrecht (rapport II blz. 151-153), terwijl de 
Bijzondere Commissie uit de Eerste Kamer over de kwestie verdeeld was. Na 
hernieuwd overleg met de commissie erfrecht is mij gebleken dat het notari-
aat onveranderd op het standpunt staat dat de oorspronkelijke bepaling de 
voorkeur verdient, omdat een gemeenschappelijk testament te licht bij een 
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of beide erflaters de indruk kan wekken dat de beschikkingen niet eenzijdig 
kunnen worden herroepen. Hoe verdedigbaar het in de voormelde memorie 
van antwoord vervatte betoog van mijn toenmalige ambtsvoorganger ook 
is, ik heb gemeend aan de op dit punt zo duidelijk in de notariële praktijk le-
vende wensen gevolg te moeten geven. 

Artikel4.3.5.4. Lid3. Blijkens artikel 4.3.5.2 kan een uiterste wil bij een no-
tariële akte worden gemaakt; bijzondere vormvereisten, zoals de tegen-
woordigheid van en ondertekening door getuigen, kwamen aanvankelijk in 
Boek 4 voor, doch zijn daaruit in het gewijzigd ontwerp geschrapt; men zie 
de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer bij artikel 4.3.5.2. Het ligt 
mijns inziens in de lijn van deze ontwikkeling om het vereiste van getuigen 
ook in artikel 4.3.5.4 leden 3 en 4, betreffende de onderhandse uiterste wil, te 
schrappen. Uiteraard zal de Wet op het Notarisambt aan een en ander 
moeten worden aangepast. 

Blijkens de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer betreffende arti-
kel 4.3.5.4 lid 3 heeft mijn toenmalige ambtsvoorganger het wenselijk ge-
acht, dat bij gelegenheid van de Invoeringswet zou worden overwogen of 
het aanbeveling verdient een wetsbepaling op te nemen, die aan de erflater 
de bevoegdheid verleent te beschikken dat zijn uiterste wil eerst na zijn be-
grafenis zal worden geopend of door de notaris geopenbaard. Aangezien 
een dergelijke bepaling veeleer in de Wet op het Notarisambt dan in het Bur-
gerlijk Wetboek zou thuishoren, stel ik mij voor op het onderhavige punt te-
rug te komen in het deel van de Invoeringswet waarbij de voormelde wet 
aan Boek 4 zal worden aangepast. 

Lid4. Overeenkomstig hetgeen in de memorie van antwoord aan de Eer-
ste Kamer wordt opgemerkt, is de mogelijkheid dat de akte van bewaarge-
ving op het papier of het omslag van de aangeboden uiterste wil kan worden 
gesteld, vervallen. De schrapping van de getuigen is hierboven reeds toege-
licht. 

Artikel 4.3.5.14. Lid 2. Op de redactie van lid 2 is in het voorlopig verslag 
van de bijzondere commissie uit de Eerste Kamer kritiek uitgeoefend. In de 
memorie van antwoord is daarop deze redactie niet onberispelijk genoemd 
en een heroverweging daarvan ter gelegenheid van de Invoeringswet in het 
vooruitzicht gesteld. Ik heb de hoop dat de thans voorgestelde redactie de 
bespeurde onduidelijkheid opheft. Voor een toelichting op de regel kan ver-
wezen worden naar de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer be-
treffende dit artikel; een materiële wijziging is met de onderhavige herfor-
mulering immers niet beoogd. 

Lid 5. Deze bepaling kan vervallen. Zij is overbodig naast de algemene re-
gel van artikel 3.2 Ja. Kon daaraan worden getwijfeld in de redactie van het 
ontwerp van Boek 3 waarin die regel als artikel 3.2.9 was geplaatst na arti-
kel 3.2.8, dat toen nog alleen sprak van nietigheid van een rechtshandeling 
wegens haar inhoud, nu Boek 3 inmiddels in beide opzichten is gewijzigd be-
staat er geen aanleiding meer om aan de toepasselijkheid van genoemde al-
gemene regel te twijfelen voor het geval de grond van nietigheid (vernieti-
ging daaronder begrepen) in de niet-naleving van een vormvoorschrift gele-
gen is. 

Artikel 4.3.5.15. Dit artikel kan als overbodig en ter voorkoming van a con-
trario-redeneringen worden geschrapt. 

Afdeling 4.4.2 

Legaten 

Artikel 4.4.2.1. Met het vervallen van de woorden «daarbij aangewezen» 
in lid 1 wordt gevolg gegeven aan hetgeen in de memorie van antwoord aan 
de Eerste Kamer, blz. 34, linkerkolom, is opgemerkt. Evenals mijn toenmali-
ge ambtsvoorganger meen ik dat uit de bestaanseis op het tijdstip van het 
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overlijden van de erflater, die krachtens artikel 4.3.2.2 lid 1 ook voor de lega-
taris geldt, wel de onmisbaarheid van de mogelijkheid tot diens identificatie 
volgt, maar niet dat deze identificatie al bij het openvallen van de nalaten-
schap moet kunnen geschieden. 

Blijkens de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, blz. 78, derde 
alinea, brengt de zinsnede «een of meer daarbij aangewezen personen» me-
de tot uitdrukking dat de personen door de erflater zelf moeten zijn aange-
wezen, en dat een verwijzing bij uiterste wil naar een elders gedane aanwij-
zing niet voldoende is. Het vervallen van de woorden «daarbij aangewezen» 
beoogt hierin geen wijziging te brengen; de gewijzigde bepaling spreekt im-
mers van een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater een of meer perso-
nen een vorderingsrecht toekent. 

Artikel4.4.2.1a. In afdeling 4.2A.1 wordteen reeks bijzondere bepalingen 
voorgesteld met het oog op het vruchtgebruik dat aan de langstlevende 
echtgenoot wordt toegekend. Buiten het huwelijk kunnen echter ook relaties 
bestaan waarvoor deze bepalingen of sommige daarvan, zoals die welke in 
de plaats van de zaakvervanging komen, onder omstandigheden een bruikba-
re oplossing kunnen geven. Het voorgestelde artikel biedt de mogelijkheid de-
ze op een dergelijk testamentair vruchtgebruik van toepassing te verklaren. 

Artikel 4.4.2.2a. In dit artikel moet een aanpassing plaats vinden aan de 
nieuwe afdeling 4.2A.1 en moet «boedelrechter» worden vervangen door: 
kantonrechter. 

Artikel 4.4.2.3. Dit artikel is vervallen. De legataris heeft - blijkens artikel 
4.4.2.1 lid 1 - een persoonlijk recht op levering c.q. vestiging van een hem 
gelegateerd goed der nalatenschap c.q. beperkt recht daarop. Ik acht niet 
voldoende grond aanwezig om de legataris anders te behandelen dan ande-
re persoonlijk gerechtigden, bijv. de koper van een goed. Vreest de legataris 
dat de erfgenamen of executeur het goed ten nadele van hem zouden willen 
vervreemden, dan dient hij, evenals bijv. een koper in soortgelijke omstan-
digheden kan doen, conservatoir beslag tot levering te leggen; gaat het om 
een legaat van een registergoed, dan is dit beslag inschrijfbaar in de open-
bare registers (artikel 3.1.2.2 lid 1 onder g). In dit verband zij er aan herinnerd 
dat de reële executie van leveringsverplichtingen als voormeld, in het bij de 
onderhavige invoeringswet geheel herziene beslagrecht een uitvoerige re-
geling heeft gevonden; zie de voorgestelde artikelen 730 e.v. van het Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 4.4.2.3a. Ook dit artikel kan worden geschrapt. Legaten van vrucht-
gebruik van de nalatenschap worden veelal ten behoeve van de langstleven-
de echtgenoot gemaakt. Het is duidelijk dat de behoefte hieraan wordt weg-
genomen door de nieuwe afdeling 4.2A.1. Is hierdoor het praktische belang 
van het artikel reeds grotendeels vervallen, het komt mij bovendien voor dat 
het artikel niet beslist nodig is ter verwezenlijking van de doeleinden, ver-
meld in de memorie van antwoord I, blz. 55, linkerkolom, derde tot vijfde ali-
nea. De erflater kan in de eerste plaats immers in de uiterste wil de nodige 
voorzieningen treffen, bijv. bepalen dat de legataris de erfgenamen een re-
delijke tijd moet laten om eerst (dat wil zeggen voor de uitkering van het le-
gaat) de opeisbare schulden der nalatenschap uit de goederen daarvan te 
voldoen, of dat de erfgenamen tot het in lid 2 bedoelde overleg gehouden 
zijn. Voorts kunnen - indien zodanige voorzieningen niet in de uiterste wil 
getroffen mochten zijn - deze en dergelijke regels, afhankelijk van de om-
standigheden van het geval, voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid 
waaraan ook de verbintenis tussen erfgenamen en legatarissen onderwor-
pen is (artikel 6.1.1.2). 

Artikel 4.4.2.4. Toegevoegd is een nieuw artikel 4.4.2.4, dat handelt over 
de rangorde van de schulden uit legaat ten opzichte van de andere schulden 
van de nalatenschap. Het is ontleend aan artikel 4.5.3.11a, dat de onderhavi-
ge materie regelde in het kader van de vereffening en was geformuleerd als 
een voorschrift inzake de inhoud van de uitdelingslijst. Tegen deze plaatsing 
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laat zich evenwel het bezwaar aanvoeren dat de regel ook behoort te gelden 
buiten het voormelde geval; hierbij denke men niet slechts aan een vereffe-
ning waarin geen uitdelingslijst wordt opgesteld (artikel 4.5.3.13 lid 1 j° arti-
kel 4.5.3.11 lid 1), maar ook aan een afwikkeling - bijv. door een executeur -
die niet op de in afdeling 4.5.3 geregelde wijze geschiedt. Om deze reden is 
het bij nader inzien gewenst voorgekomen de bepaling naar de onderhavige 
afdeling - haar oorspronkelijke plaats, men zie artikel 4.4.2.4 in het ontwerp-
Meijers - over te brengen. Daarvoor pleit mede dat in het onderhavige ont-
werp ook bij de sommen ineens en bij de schulden aan de legitimarissen in 
de daarop betrekking hebbende afdelingen wordt aangegeven hoe zij zich 
tot de andere schulden van de nalatenschap verhouden; men zie de artike-
len 4.2A.2.7 lid 3 en 4.3.3.11 lid 2. In een nieuw artikel 4.5.1.3a lid 2 wordt 
thans duidelijkheidshalve naar deze bepalingen verwezen. 

Tegen de overbrenging naar de onderhavige afdeling zou kunnen worden 
ingebracht dat het artikel sinds het gewijzigde ontwerp - terecht- mede 
over schulden uit testamentaire lasten handelt, die pas in de volgende afde-
ling worden geregeld. Maar dit systematische nadeel acht ik geringer dan de 
eerder genoemde voordelen die aan de overbrenging verbonden zijn. 

De verplaatsing maakte een redactionele aanpassing van lid 1 nodig. Voor 
het overige is het artikel op twee punten gewijzigd. Aan lid 2 is een tweede zin 
toegevoegd die bepaalt dat de artikelen 4.3.3.4a en 4.3.3.6a van overeenkom-
stige toepassing zijn. De zin doelt op de giften, waarop de artikelen 7.3.3b en 
7.3.12b en c (zoals deze artikelen luiden in het spoedig na het onderhavige 
wetsontwerp in te dienen wetsontwerp inzake titel 7.3) betrekking hebben. 
De regel komt erop neer dat een tot stand gekomen en bevestigde schenking 
of andere gift na dode als bedoeld in artikel 7.3.3 j° artikel 7.3.12, wordt ge-
waardeerd naar de waarde onmiddellijk na het overlijden van de schenker 
(artikel 4.3.3.4a lid 2, tweede zin), terwijl giften die bestaan in de aanwijzing 
van een begunstigde bij sommenverzekering en na het overlijden van de 
schenker tot uitkering komen, zijn onderworpen aan de bijzondere regeling 
van artikel 7.3.12c (artikel 4.3.3.4a lid 2, derde zin). Men zie hierover verder 
deze memorie bij de artikelen 4.3.3.4a en 4.3.3.6a. 

Van louter redactionele betekenis is een kleine wijziging in lid 4, die de in-
druk poogt weg te nemen dat een erfgenaam die met zijn hele vermogen 
aansprakelijk is, als regel hoofdelijk aansprakelijk zou zijn tot voldoening van 
de legaten. Lid 4 beoogt slechts aan te geven dat de vermindering geen wij-
ziging brengt in de verplichtingen van erfgenamen die met hun gehele ver-
mogen aansprakelijk zijn. 

Artikel 4.4.2.4b. Aan het artikel is een tweede lid toegevoegd overeen-
komstig hetgeen is opgemerkt in de memorie van antwoord aan de Eerste 
Kamer, p. 56, linkerkolom. Men lette erop dat op de in dit lid genoemde 
schuld artikel 4.1.3c (j° artikel 4.4.2.7a lid 4) van toepassing is, hetgeen niet 
geldt voor lid 1 («onverwijld»). 

Artikel4.4.2.5a. In lid 1 zijn de woorden «op vordering van» vervangen 
door «op verzoek van». Deze wijziging is ingegeven door de overweging dat 
een beroep op artikel 4.4.2.5a te pas zal kunnen komen in combinatie met 
een verzoek tot wijziging of opheffing van een last, dat op een der thans cen-
traal in artikel 4.4.3.3 geregelde gronden wordt gedaan. Men bedenke dat 
soms lastig is uit te maken of men met een last of een (sub)legaat te doen 
heeft, terwijl ook soms een legaat onder een last moeilijk van een voorwaar-
delijk legaat kan zijn te onderscheiden. Voorts kan het zich voordoen dat een 
legaat onder een last is gemaakt en de vraag of het legaat moet worden ge-
wijzigd of opgeheven in verband staat met de eventuele wenselijkheid van 
wijziging of opheffing van de last; in zo'n geval is het gewenst dat dezelfde 
rechter over beide vragen beslist (men zie voor de relatieve bevoegdheid ar-
tikel 429c lid 4 Rv., zoals dit komt te luiden volgens het ontwerp-invoerings-
wet Boeken 3-6, eerste gedeelte). 

Toegevoegd is een nieuw tweede lid dat ertoe strekt het artikel op dit punt 
aan te passen aan de voor lasten geldende regel (in het onderhavige ont-
werp artikel 4.4.3.3 lid 2); vgl. Kleijn, noot onder HR 16 juni 1978, NJ 1979, 
139. De bepaling wijkt in zoverre van artikel 6.5.3.11 af dat uit de strekking 
van dat artikel voortvloeit dat de bedoeling van beide partijen zoveel moge-
lijk in acht moet worden genomen. 
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Het oorspronkelijke tweede lid is vernummerd tot lid 3. Voorts zijn de be-
palingen van de artikelen 6.5.3.11 en 12a die van overeenkomstige toepas-
sing zijn, thans duidelijkheidshalve vermeld, evenals in het nieuwe artikel 
4.4.3.3 lid 3 is geschied. 

Artikel 4.4.2.7a. Lid 3 is aangepast aan de formulering die artikel 6.1.8.8 on-
der a in het gewijzigd ontwerp heeft gekregen. 

In het nieuwe vierde lid is artikel 4.1.3c van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Om vergelijkbare redenen als bij dat artikel uiteengezet, dient de 
rechter de bevoegdheid te hebben ook geldschulden uit legaat wegens ge-
wichtige redenen op termijn te stellen. 

Afdeling 4.4.3 

Testamentaire lasten 

Algemeen. Gelet op het ruime - bij het onderhavige ontwerp-invoerings-
wet door de wijziging van artikel 4.4.2.1 lid 1 nog verder verruimde - begrip 
legaat, acht ik het ook na nadere overweging niet gewenst de regeling van 
de testamentaire lasten te wijzigen in die zin dat alle of bepaalde lastbevoor-
deelden een vorderingsrecht op nakoming van de last zouden krijgen; men 
zie de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer, blz. 36, rechterkolom. 
Behalve het geringe praktische nut dat een dergelijke regeling zou hebben, 
pleit daartegen bovendien dat zij noodzakelijkerwijze met verschillende 
soorten lasten rekening zou moeten houden en dus een gecompliceerd ka-
rakter zou hebben en tevens de heldere indeling, die Boek 4 in de materie 
van legaten en lasten aanbrengt, teniet zou doen. Een en ander zou slecht 
stroken met het streven naar vereenvoudiging van Boek 4, dat een belangrij-
ke doelstelling van de onderhavige invoeringswet vormt. 

Artikel 4.4.3.2. In lid 2 is thans voor de verzoekschriftprocedure gekozen. De 
in lid 1 bedoelde erfgenaam of legataris zal zich nog al eens willen verweren 
met een verzoek tot wijziging of opheffing van de last. De wijziging van lid 2 
leidt ertoe dat deze vragen door dezelfde rechter worden beslist; men zie ar-
tikel 429c lid 4 Rv., zoals voorgesteld in het ontwerp-invoeringswet, eerste 
gedeelte. 

Artikel 4.4.3.2a. De slotsnede is vervallen; het daarin geregelde geval is op-
gegaan in het nieuwe artikel 4.4.3.3 (lid 1 onder c). 

Artikel 4.4.3.2c. Dit artikel is om dezelfde reden vervallen; men zie thans ar-
tikel 4.4.3.3 lid 1 onder b. 

Artikel 4.4.3.3. In het vastgestelde Boek 4 kenden verschillende artikelen de 
bevoegdheid toe om herziening of gehele of gedeeltelijke opheffing van een 
last te verzoeken; men zie de artikelen 4.3.3.8c lid 4, 4.3.3.14a lid 2, 4.4.3.2a, 
4.4.3.2c en 4.4.3.3, alsmede het voor al deze gevallen geldende artikel 
4.4.3.3a. 

Van deze bepalingen is artikel 4.3.3.8c lid 4 niet in het onderhavige ont-
werp overgenomen; men zie deze memorie bij dat artikel. Om redenen van 
overzichtelijkheid zijn de andere gevallen thans in één artikel samenge-
voegd, waarbij enerzijds onderlinge verschillen konden worden opgeruimd 
en anderzijds een betere afstemming op de artikelen 6.5.3.11 en 4.4.2.5a is 
tot stand gebracht. 

In lid 1 onder a is het in het oorspronkelijke artikel 4.4.3.3 geregelde geval 
ondergebracht. Hierbij is de maatstaf voor herziening of opheffing iets nader 
gepreciseerd. Anders dan bijv. in de artikelen 6.5.3.11 en 4.4.2.5a gaat het 
hier niet zo zeer om wat redelijkheid en billijkheid tussen partijen mee-
brengen, maar veeleer om een voorziening met het oog op lasten die door, 
na het overlijden van de erflater ingetreden, omstandigheden hun zin verlo-
ren hebben, niet meer met de bedoeling van de erflater overeenstemmen, 
aanpassing behoeven aan hun maatschappelijke strekking of aan het alge-
meen belang, etc. Om deze reden is een verwijzing opgenomen naar de bij 
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de last betrokken persoonlijke en maatschappelijke belangen waarmee de 
rechter rekening moet houden. 

In lid 1 onder b zijn de artikelen 4.3.3.14a lid 2 en 4.3.3.2c samengevat. 
Voor inkorting van makingen zie men de artikelen 4.2A.2.8 en 4.3.3.12, voor 
vermindering van legaten en lasten de artikelen 4.4.2.4 en 4.4.2.4a. 

Lid 1 onder c is in de plaats gekomen van de slotzinsnede van artikel 4.4.3.2a. 
Lid 2 is ontleend aan het vervallen artikel 4.4.3.3a, eerste zin. 
Lid 3 is nieuw. Het verwijst, anders dan artikel 4.4.2.5a lid 3, niet naar arti-

kel 6.5.3.11 lid 2, welke bepaling zich niet goed op de onderhavige regeling 
voor lasten laat toepassen. Voor het overige is er geen reden onderscheid te 
maken tussen de onderhavige regeling en de regeling van artikel 4.4.2.5a in-
zake legaten. 

Artikel 4.4.3.3a. Dit artikel is vervallen. De eerste zin van lid 1 is overge-
bracht naar artikel 4.4.3.3 lid 2. De tweede zin is vervallen. Ook in andere ge-
vallen waarin de rechter een rechtsbetrekking wijzigt of opheft, heeft hij -
binnen de door het verzoek of de vordering gestelde grenzen - een zekere 
speelruimte, zoals bijv. blijkt uit de bepaling van artikel 6.5.3.12a lid 2; aan 
een nadere of andere regel bestaat hier geen behoefte. Lid 2 kan om een 
soortgelijke reden vervallen. 

Afdeling 4.4.4 

Stichtingen 

Artikel 4.4.4.7. Lid 3 heeft dezelfde redactie gekregen als artikel 288 lid 3 
van Boek 2. Voormeld artikel 288 is bij de Invoeringswet Boek 2 Nieuw BW 
tijdelijk in Boek 2 opgenomen, in een grotendeels aan artikel 4.4.4.1 ontleen-
de redactie. Het zal kunnen vervallen indien Boek 4 in werking treedt; men 
zie hoofdstuk 6 (slotbepalingen), aanhef en onder K, van de voormelde ln-
voeringswet. 

Afdeling 4.4.5 

Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde 

Artikel 4.4.5.1. Op erfstellingen onder tijdsbepaling zijn in het algemeen 
de vruchtgebruiksbepalingen van toepassing. De voorgestelde toevoeging 
aan artikel 4.4.5.1 lid 2 heeft tot doel om de erflater de gelegenheid te bieden 
hiervoor de bijzondere bepalingen van afdeling 4.2A.1 te doen gelden. Vgl. 
het bij het ontwerp voorgestelde artikel 4.4.2.1a. 

Artikel 4.4.5.4. Lid 2 is geschrapt. De eerste zin daarvan is overbodig. Het 
ligt voor de hand dat een erfgenaam die slechts een voorwaardelijk recht op 
de goederen der nalatenschap heeft verkregen, niet bevoegd is door over-
dracht een onvoorwaardelijk recht te verschaffen, tenzij de wet het tegen-
deel bepaalt; dat een zodanige bepaling niet in lid 1 gelezen kan worden, 
blijkt ten overvloede uit de laatste zinsnede van het volgende lid. Dat de 
eerstgeroepene daartoe wel bevoegd is met toestemming van degene die 
onder opschortende voorwaarde als erfgenaam is ingesteld of met machti-
ging van de boedelrechter, is reeds bepaald in artikel 3.8.10 lid 3, waarnaar 
het huidige derde lid verwijst. 

De tweede zin van lid 2 is met betrekking tot registergoederen overbo-
dig naast de artikelen 3.1.2.6 en 7 en bevat met betrekking tot andere goede-
ren een afwijking van de algemene regels van Boek 3, die naar mijn mening 
niet wordt gerechtvaardigd door de overweging dat voorwajrdelijke erfstel-
lingen weinig voorkomen. 

Wanneer het artikel door schrapping van lid 2 wordt vereenvoudigd, dient 
in de tweede zinsnede van het huidige lid 3 het woord «opschortende» ter 
wille van de aansluiting bij lid 1 eveneens te worden geschrapt. 

Voorts is het wegens de nieuwe regeling van afdeling 4.2A.1 gewenst om 
in het huidige lid 3 tot uitdrukking te brengen dat daar gedoeld wordt op de 
regels van titel 3.8. 
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De voorgestelde toevoeging van lid 4 beoogt analogische toepassing van 
afdeling 4.2A.1 ook op voorwaardelijke makingen mogelijk te maken. Vgl. ar-
tikel 4.4.2.1a en de toevoeging aan 4.4.5.1 volgens dit ontwerp. 

Afdeling 4.4.6 

Executeurs 

Algemeen. 1. In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer bij deze 
afdeling, onder Algemeen, is aandacht besteed aan de vraag of het aanbeve-
ling zou verdienen de erflater de bevoegdheid te verlenen de taakomschrij-
ving van de executeur te verruimen buiten de grenzen van artikel 4.4.6.3; 
men denke aan de bevoegdheid de nalatenschap in staat van verdeling te 
brengen of zelfs te verdelen. Evenals mijn toenmalige ambtsvoorganger 
meen ik dat een zodanige uitbreiding ongewenst is, gelet op het feit dat in 
het nieuwe wetboek ook de legitimarissen zich aan de executele hebben te 
onderwerpen; men zie de voormelde memorie van antwoord, blz. 58, linker-
kolom, tweede alinea, en blz. 59, linkerkolom, derde alinea. Op de laatstver-
melde plaats wordt nog de mogelijkheid geopperd dat de erflater aan de 
executeur wel de bevoegdheid zou kunnen geven om de nalatenschap in 
staat van verdeling te brengen, echter zonder dat dit de legitimarissen zou 
kunnen binden. In een dergelijke complicering van de regeling der executele 
(de wijziging zou bijv. ook tot aanpassing van artikel 4.4.6.5a moeten leiden) 
zie ik geen heil. Zij is mijns inziens overbodig, daar hetzelfde doel kan wor-
den verwezenlijkt door de instelling van een «afwikkelingsbewind» als be-
doeld in het huidige artikel 4.4.7.1 onder c. Aan een zodanig bewind, waar-
van de inhoud binnen de grenzen van artikel 3.6.2.1a door de erflater kan 
worden bepaald, zijn de legitimarissen niet, de overige erfgenamen wel ge-
bonden. Men zie in dit verband ook het verslag van het mondeling overleg 
met de vaste Commissie van Justitie uit de Tweede Kamer, blz. 65-67. 

Wat dit bewind betreft merk ik nog op dat de effectiviteit daarvan aanmer-
kelijk is vergroot in het nieuwe stelsel van afdeling 4.3.3 (legitieme portie), 
dat eerder in deze memorie werd uiteengezet. In het huidige recht en in het 
vastgestelde Boek 4 (artikel 4.3.3.8f) heeft een legitimaris de bevoegdheid 
zijn legitieme portie in goederen van de nalatenschap vrij van het bewind en 
als erfgenaam op te eisen; hierdoor wordt de opzet van de erflater, dat de 
bewindvoerder (c.q., in het geldende recht, de executeur aan wie de erflater 
deze bevoegdheid heeft verleend) de verdeling geheel zelfstandig voorbe-
reidt of tot stand brengt, doorkruist. In het bij het onderhavige wetsontwerp 
voorgestelde stelsel, is artikel 4.3.3.8f vervallen en heeft de legitimaris die 
zich niet volledig van de erfenis wenst te distanciëren, nog slechts de keuze 
tussen het accepteren van de beschikkingen van de erflater en het verwer-
pen van zijn erfdeel onder voorbehoud van zijn legitieme portie; men zie de-
ze memorie bij de artikelen 4.3.3.8-8g en 11-13, onder 5. In beide gevallen 
kan de bewindvoerder zijn opdracht uitvoeren: in het eerste geval is de legi-
timaris gelijk elke andere aanvaardende erfgenaam aan het bewind gebon-
den; in het tweede heeft hij recht op zijn legitieme in geld, welke vordering 
evenals de andere nalatenschapsschulden door de bewindvoerder wordt 
voldaan. 

2. In de voormelde passage van de memorie van antwoord aan de Eerste 
Kamer achtte mijn toenmalige ambtsvoorganger het ernstige overweging 
waard enkele de executeur bij de uitvoering van zijn taak belemmerende 
voorschriften te schrappen. Ik deel deze mening; men zie hieronder bij de ar-
tikelen 4.4.6.3c en 3d. 

3. Ook in deze afdeling moet de boedelrechter worden vervangen door de 
kantonrechter. Het gaat hier om de artikelen 4.4.6.1 lid 1, 4.4.6.2 lid 1, 4.4.6.3 
lid 2, 4.4.6.3a lid 1, 4.4.6.3c leden 2 en 3 en 4.4.6.5a lid 2 onder b. 

Artikel 4.4.6.1. De redactie van lid 3 is aangepast aan de gewijzigde redactie 
van artikel 3.6.1.10 lid 3. 
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Artikel 4.4.6.2. In lid 1, tweede zin, is het woord «erfgenaam» vervangen 
door «belanghebbende» op de grond, vermeld in de memorie van antwoord 
bij dit artikel. Tevens is een nieuwe zin toegevoegd waarbij hogere voorzie-
ning tegen de beschikking is uitgesloten; men zie deze memorie, Algemeen, 
onder4. 

In lid 2 is rekening gehouden met de bewindsvorm, geregeld in de bij 
de wet van 15 mei 1981, Stb. 283, voorgestelde negentiende titel van Boek 1. 

Artikel 4.4.6.3. Lid 1 kon iets worden bekort door de wijziging in de aanhef 
van artikel 4.5.1.3a; men zie hierna bij dat artikel. 

Artikel 4.4.6.3a. Zie de toelichting op deze afdeling onder Algemeen, punt 
3. 

Artikel 4.4.6.3c. De wijziging van lid 1 vloeit voort uit de schrapping van 
de artikelen 4.4.2.3 en 3a; men zie deze memorie bij die artikelen. 

De wijziging van lid 2 is ingegeven door hetgeen mijn toenmalige ambts-
voorganger heeft opgemerkt in de memorie van antwoord aan de Eerste Ka-
mer, blz. 59, linkerkolom, derde alinea. De slotwoorden van lid 2 («deze be-
slist in hoogste ressort») zijn vervangen door een soortgelijke zin als in artikel 
4.4.6.2 lid 1; men zie deze memorie, Algemeen, onder 5. 

Artikel 4.4.6.3d. Dit artikel kan vervallen. Men zie de memorie van ant-
woord aan de Eerste Kamer bij deze bepaling; de daar gegeven argumenta-
tie wint nog aan kracht in het stelsel van het onderhavige ontwerp, dat aan 
de legitimaris een geldvordering geeft (artikel 4.3.3.11). 

Artikel4.4.6.5. Lid 1 is afgestemd op artikel 3.6.1.13, zoals dit bij hetgewij-
zigd ontwerp is komen te luiden. 

Artikel 4.4.6.5a. In het in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer 
bij dit artikel opgemerkte, zie ik geen aanleiding lid 3 te herzien. Ik verwijs 
naar hetgeen hierboven, onder Algemeen bij deze afdeling, is uiteengezet. 
Indien de erflater wenst dat de executeur de nalatenschap in staat van schei-
ding en deling brengt, moet hij hem te dien einde tot bewindvoerder benoe-
men. Alsdan kunnen de erfgenamen hem die taak niet ontnemen door toe-
passing van lid 3, dat immers slechts op de aan de executeur eigen beheers-
bevoegdheid betrekking heeft. 

Aan lid 2 is een soortgelijke zin als in artikel 4.4.6.2 lid 1 toegevoegd. 

Artikel 4.4.6.5c. Aan afdeling 4.4.6 is een artikel toegevoegd in verband 
met het in de afdelingen 4.2A.1 en 4.2A.2 geregelde vruchtgebruik van de 
langstlevende echtgenoot. Aan deze echtgenoot komt op grond van afdeling 
4.2A.1 in beginsel de bevoegdheid toe om de schulden van de nalatenschap 
te voldoen en om over de tot het vruchtgebruik behorende goederen te be-
schikken; men zie de artikelen 4.2A.1.2 en 7, die blijkens artikel 4.2A.2.4 lid 1 
op het in afdeling 4.2.A.2 geregelde vruchtgebruik van toepassing kunnen 
worden verklaard. Bij de regeling van de executele moet met deze bevoegd-
heden, die aan de echtgenoot op deze punten een positie geven die met die 
van een erfgenaam vergelijkbaar is, rekening worden gehouden. Het een-
voudigst kan dit gebeuren door de echtgenoot voor de toepassing van die 
regeling met een erfgenaam gelijk te stellen, hetgeen van belang is voor de 
artikelen 4.4.6.2 lid 1,3 lid 2, 3a, 3b lid 1, 3c, 4 en 5a. Aldus bepaalt de eerste 
zin van het nieuwe artikel 5c; men vergelijke voor de vereffening het nieuwe 
artikel 4.5.2.5 lid 2. Uiteraard zijn deze bepalingen zonder belang in het veel 
voorkomende geval dat de echtgenoot erfgenaam is; men zie artikel 4.2.2 lid 
1 ondera. 

De tweede zin van artikel 4.4.6.5c bepaalt dat de in artikel 5a leden 1 en 2 
bedoelde bevoegdheden ook aan de voormelde echtgenoot toekomen. Men 
lette erop dat het voor deze regel zonder belang is of de echtgenoot tot de 
erfgenamen behoort of niet. 
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Afdeling 4.4.7 

Testamentair bewind 

Opschrift. Het lijkt minder juist dat het opschrif t van deze afdel ing gelijk 
luidt aan dat van titel 3.6. Het is daarom gewi jz igd in «Testamentair be-
w ind» . 

Artikel 4.4.7.1. In de memor ie van an twoord II betreffende Boek 3, voor-
laatste alinea bij artikel 3.6.2.1, word t opgemerkt dat ter gelegenheid van de 
invoer ingswet nader moet worden bezien, mede gelet op de gewi jz igde 
tekst van t i tel 3.6, in hoeverre artikel 4.4.7.1 dient te worden ver ru imd. Hier-
bij werd enerzijds gedoeld op de u i twerk ing van het bewind in het belang 
van een ander dan de rechthebbende in artikel 3.6.1.2a (bij nota van wi jz ig in-
gen ve rnummerd tot artikel 3.6.1.14c), en anderzijds op de ruimere mogel i jk-
heden voor een rechthebbende tot bepal ing van de inhoud van een door 
hemzelf ingesteld bewind ; men zie de artikelen 3.6.2.1a, 3a lid 2 en 4a. Ik 
meen dat de voormelde wi jz ig ingen in titel 3.6 inderdaad niet zonder gevolg 
voor de onderhavige afdeling kunnen bl i jven. Zo is niet goed in te zien waar-
o m artikel 4.4.7.1 onder a beperkt zou moeten bli jven tot bewind over een 
gelegateerd vruchtgebruik, terwi j l artikel 3.6.1.14c l id 1 onder b bewind over 
alle beperkte rechten toelaat, en evenmin bijv. waarom artikel 4.4.7.1 geen 
bewind over goederen, waarop een beperkt recht rust, in het belang van de 
beperkt gerecht igde (artikel 3.6.1.14c lid 1 onder a) of geen bewind in het be-
lang van een lastbevoordeelde (vgl. artikel 4.4.7.1 onder d) zou toestaan. Nu 
het artikel in elk geval op deze punten zou moeten worden ver ru imd, geef ik 
er de voorkeur aan het l imitat ieve stelsel te laten val len. Artikel 4.4.7.1 kan 
volstaan met te bepalen over welke goederen de erflater een bewind kan in-
stel len, het aan hemzelf overlatend de strekking of strekkingen daarvan aan 
te geven. 

Deze regel is in lid 1 van het herziene artikel tot ui tdrukking gebracht. De 
daar bedoelde goederen zijn de tot de nalatenschap behorende goederen 
alsmede gelegateerde goederen ongeacht of ze tot de nalatenschap behoor-
den, dus ook bijv. ingevolge legaat gevest igde beperkte rechten. Voorts is 
rekening gehouden met de nieuwe afdel ing 4.2A.1 inzake het vruchtgebruik 
van de langst levende echtgenoot. Het vruchtgebruik dat word t gevest igd op 
grond van de artikelen 4.2A.2.2 en 3 behoort niet door de erflater onder be-
w ind te kunnen worden gesteld. 

In het nieuwe lid 2 is terwi l le van de rechtszekerheid bui ten twi j fe l gesteld 
dat het bewind aanvangt op het t i jdst ip van overl i jden van de erflater en dat 
het in geval van verwerp ing op het t i jdst ip van de verwerp ing eindigt , al-
thans voorzover het is ingesteld in het belang van degene die verwerpt. 
Voorkomen moet immers worden dat door deze verwerp ing de bevoegd-
heid van de bewindvoerder met terugwerkende kracht komt te verval len; 
men zie artikel 4.5.2.1 lid 4, eerste zin. 

Artikel4.4.7.1a. Art ikel 3.6.2.3 is, ontdaan van de (gezien artikel 7.3.8 on-
nodige) verwi jz ing naar de schenking, als artikel 4.4.7.1a naar de onderhavi -
ge afdeling overgebracht. Dit belangri jke artikel dat de gevolgen van het tes-
tamentaire bewind regelt, past minder goed in titel 3.6. Immers, bij de ande-
re bewindsf iguren is het systeem gevolgd dat de algemene regels die voor 
meer bewindsf iguren gelden in titel 3.6 zijn opgenomen, en dat de bi jzonde-
re regels die voor afzonderli jke bewindsf iguren gelden, te v inden zijn op de 
plaats waar die f iguren zijn geregeld; men zie de nota naar aanleiding van 
het eindverslag inzake Boek 3 (Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 3770, nr. 
12) onder 1. De verplaatsing van artikel 3.6.2.3 strekt er toe de regels van het 
testamentaire bewind aan dit systeem aan te passen. Zij heeft tevens het 
voordeel dat de gecompl iceerde afdel ing 3.6.2 gemakkeli jker te overzien 
word t en ook duidel i jker ui tkomt dat de artikelen 3.6.1.1a en 2 op alle bij 
rechtshandel ingen ingestelde bewindsvormen van toepassing zijn, en niet 
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alleen op die welke in afdeling 3.6.2 zijn geregeld. Ook wordt het eenvoudi-
ger in de artikelen 4.4.7.2 en 3 op de regel van artikel 4.4.7.1a terug te grij-
pen. 

Het artikel is op een punt inhoudelijk gewijzigd: in lid 2 is, evenals in artikel 
3.6.2.3a lid 2, aan de insteller van het bewind de bevoegdheid gegeven te be-
palen dat de rechthebbende over de goederen onder de last van het bewind 
kan beschikken. 

Artikel4.4.7.2. De vereenvoudiging van artikel 4.4.7.1 leidt ertoe dat in ar-
tikel 4.4.7.2 de bewindsvormen waarvoor een duurvoorschrift geldt, moeten 
worden uitgeschreven. Daarvan is gebruik gemaakt om de beëindiging van 
rechtswege te vervangen door een stelsel van beëindiging door opzegging; 
men zie lid 4 in verband met de leden 1-3. Op het verstrijken van een wette-
lijke termijn zullen de bij het bewind betrokkenen, met name de rechtheb-
bende en de bewindvoerder, minder verdacht zijn dan op het verstrijken van 
een termijn, opgenomen in de akte of het vonnis waarbij een bewind is inge-
steld. Het nieuwe stelsel voorkomt alsdan dat de bewindvoerder onbewust 
van het eindigen van zijn bevoegdheid doorgaat met handelen. 

Lid 1 stemt inhoudelijk overeen met artikel 4.4.7.2 lid 1 j° artikel 4.4.7.1 on-
der c van het vastgestelde Boek 4. 

Lid 2 sluit aan bij het in de vastgestelde artikelen 4.4.7.2 lid 2 en 4.4.7.1 on-
der d bepaalde, met dien verstande dat ook is rekening gehouden met be-
voordeling uit een testamentaire last. De bepaling is in dit opzicht gewijzigd 
dat de duur van het bewind niet meer is afgestemd op de levensduur van de 
bij het legaat (of de last) bevoordeelde persoon. De in het bewind gelegen 
bescherming behoort immers niette vervallen indien bijv. de legataris over-
lijdt en zijn vorderingsrecht op een ander overgaat. Waar het op aan komt is 
dat het bewind niet al te lang voortduurt, zelfs als de verplichting uit legaat of 
last bij uitzondering van zeer lange duur is. Wat de duur van legaatverplich-
tingen onder opschortende voorwaarde betreft zie men overigens ook arti-
kel 4.4.5.5 lid 2: uiteraard eindigt in het daar bedoelde geval (verval van 
het legaat door tijdsverloop) het bewind van rechtswege zonder dat opzeg-
ging nodig is. Ook in andere gevallen waarin de verplichting uit het legaat of 
de last tenietgaat, is dit het geval. 

Lid 3 beantwoordt aan de vastgestelde artikelen 4.4.7.2 lid 2 en 4.4.7.1 on-
der e, met dien verstande dat bij de redactie is rekening gehouden met het 
feit dat de bepaling niet van toepassing behoort te zijn in het geval, geregeld 
in het nieuwe artikel 4.4.7.1 a lid 2, waarin de rechthebbende over het goed 
zelfstandig, zij het onder de last van het bewind kan beschikken (artikel 
3.6.1.14e). 

Artikel4.4.7.3. In de openbare commissievergadering betreffende de Boe-
ken 3, 5 en 6 is, ten vervolge op een in het mondeling overleg betreffende 
Boek 3 (blz. 16, eerste alinea) door het lid van de K.V.P. mevrouw Lückers-
Bergmans gestelde vraag, uitvoerig gediscussieerd over de vraag of een tes-
tamentair bewind ook op andere grond dan onvoorziene omstandigheden 
(artikel 3.6.2.2 lid 2) door de rechter moet kunnen worden opgeheven; men 
zie de Handelingen Tweede Kamer, 1976-1977, blz. 522-524. Genoemd wer-
den het geval dat de erflater die het niet kan vinden met de door de erfge-
naam gekozen echtgenoot, een bewind instelt om te voorkomen dat het na-
gelatene mede door die echtgenoot zal worden beheerd, terwijl de erfge-
naam en zijn echtgenoot daartoe zeer wel in staat zijn en ook de bewindvoer-
der het bewind daarom zinloos acht, alsmede het geval dat een bewind 
wordt ingesteld uit vrees voor wanbeheer, waartoe later geen reden blijkt te 
bestaan. 

Ik meen dat er inderdaad veel voorte zeggen is om voor het onderhavige 
bewind ook buiten het geval van onvoorziene omstandigheden een rechter-
lijke beëindigingsbevoegdheid in de wet neer te leggen. De strekking van het 
testamentaire bewind, met het in artikel 4.4.7.1a lid 1 aangegeven rechtsge-
volg, is, zoals de toelichting van Meijers, blz. 350, tweede alinea, het uitdrukt. 
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«een persoon die niet geschikt is om goederen te beheren of die spilziek is of 
met schulden overbelast tegen zich zelf of tegen zijn schuldeisers te bescher-
men». Om dit doel te bereiken opent de wet de mogelijkheid dat de erflater 
door het instellen van een bewind na zijn dood in die zin verder regeert, dat 
hij de erfgenaam of legataris de beheers- en vrije beschikkingsbevoegdheid 
over het vermaakte onthoudt. Deze strekking brengt mede dat het gerecht-
vaardigd is het bewind te beëindigen indien aannemelijk is dat de rechtheb-
bende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze zal 
kunnen besturen, en zulks ongeacht de vraag of er van onvoorziene omstan-
digheden in de zin van artikel 3.6.2.2 lid 2 sprake is. Reeds thans komt het in 
de praktijk menigmaal voor dat de erflater de bewindvoerder de bevoegd-
heid geeft het bewind in dat geval te beëindigen; men zie ook Asser-Meij-
ers-Van der Ploeg, blz. 427, voorlaatste alinea. Hierop bouwt het voorge-
stelde artikel 4.4.7.3 voort. Het kent de bevoegdheid om op de eerder ver-
melde grond beëindiging van het bewind te vragen reeds dadelijk aan de be-
windvoerder, en pas na vijfjaar na het overlijden van de erflater aan de recht-
hebbende toe. De bevoegdheidsregel van de derde zin van het artikel sluit 
aan bij artikel 429c lid 3 Rv., zoals voorgesteld in het eerste gedeelte van de 
invoeringswetgeving (wijziging van o.m. het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering). 

TITEL 4.5 

Gevolgen van de erfopvolging 

Afdeling 4.5.1 

Algemene bepalingen 

Artikel4.5.1.2. Lid 2 is geschrapt. De bepaling is overbodig geworden 
voor wat het daarin vermelde bewind betreft, nu het herziene beslagrecht 
(artikel 710 Rv.) zal gaan voorzien in een algemene regeling inzake onderbe-
windstelling door de rechter van goederen waarover geschil bestaat. Een 
speciale regel in deze materie over gerechtelijke bewaring acht ik overbodig 
naast de algemene regel in het nieuwe artikel 709 Rv., volgens welke gerech-
telijke bewaring als conservatoire maatregel slechts in combinatie met be-
slag mogelijk is. 

Artikel 4.5.1.3a. In de aanhef van het artikel (thans lid 1) is de beperking 
tot de onderhavige titel vervallen, daar ook buiten deze titel over schulden 
van de nalatenschap wordt gesproken; met zie bijv. de artikelen 4.2A.1.7 en 
4.4.6.3. Het onder d (thans onder b) bepaalde is aangepast aan artikel 
6.1.9.12 lid 2, zoals dit in het gewijzigde ontwerp is komen te luiden. Voorts 
is het artikel aangevuld met de belastingen die ter zake van het openvallen 
der nalatenschap worden geheven (men zie de memorie van antwoord aan 
de Eerste Kamer, blz. 55, rechterkolom, onderaan, en blz. 59, linkerkolom, 
onderaan), alsmede met de schulden aan legitimarissen (artikel 4.3.3.11) en 
de sommen ineens, bedoeld in de artikelen 4.2A.2.5 en 6. 

De volgorde waarin de schulden in het artikel worden genoemd komt 
overeen met de rangorde waarin zij ten laste van de nalatenschap komen. 
Deze rangorde vloeit voort uit de artikelen 4.2A.2.7 lid 3,4.3.3.11 lid 2 en 
4.4.2.4; hiernaar wordt in het nieuwe lid 2 overzichtelijkheidshalve verwe-
zen. Voormelde artikelen houden in dat na de onder a-d bedoelde schulden 
achtereenvolgens de sommen ineens (e), de schulden aan legitimarissen (f) 
en de schulden uit legaten en lasten (g) worden voldaan. 

Binnen groep a-d komt een bijzondere plaats toe aan de schulden die een 
langstlevende, aan wie het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4.2A.1 toe-
kwam, na zijn overlijden aan de hoofdgerechtigde nalaat; men zie artikel 
4.2A.1.16, dat mede in lid 2 van het onderhavige artikel is vermeld. 
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4.5.1 Artikel 4.5.1.4. Ook in dit artikel moet de boedelrechter worden vervangen 
door de kantonrechter. 

Wat de aan de leden 2 en 3 toegevoegde zin betreft zie men deze memorie, 
algemeen onder 4. 

Artikel 4.5.1.4a. De laatste jaren is in de literatuur (zie Smalbraak, NJB 
1978, blz. 135 e.v., Breemhaar, WPNR 5533) verschillende malen gewezen op 
het feit dat het voor derden bijzonder lastig kan zijn na het overlijden van de 
erflater te weten te komen wie diens erfgenamen zijn; men denke in het bij-
zonder aan schuldeisers van de nalatenschap die een rechtsvordering tegen 
de erfgenamen willen instellen en niet meer kunnen profiteren van de regel 
van artikel 4 onder 6° Rv. Het wil mij evenals Smalbraak voorkomen dat een 
geordend rechtsverkeer meebrengt dat een zodanige wederpartij van de erf-
later er recht op heeft te weten wie de persoon van de erflater in dat rechts-
verkeer voortzet. Deze informatie zal het beste verkregen kunnen worden 
van de notaris die - hetzij krachtens een uiterste wil, hetzij bij ontbreken 
daarvan op verzoek van de erfgenamen of de langstlevende echtgenoot - bij 
de afwikkeling van de nalatenschap betrokken is. In het onderhavige artikel 
wordt derhalve thans voorgeschreven dat deze notaris zich in het boedelre-
gister doet inschrijven. Het ligt in mijn bedoeling om in aansluiting hierop in 
het gedeelte van de invoeringswet dat de aanpassing van de wetgeving aan 
het nieuwe Boek 4 zal bevatten, een wijziging van de Wet op het Notarisambt 
voor te stellen inhoudende dat deze notaris in afwijking van artikel 42 van 
die wet verplicht is de voornoemde informatie aan belanghebbende derden 
te verschaffen. 

Artikel 4.5.1.5. De redactie van lid 2 is aangepast aan artikel 6.1.6.7 lid 1, 
zoals dit bij het gewijzigd ontwerp is komen te luiden. 

Artikel 4.5.1.5a. Lid 1 is op verschillende punten gewijzigd. In de aanhef is 
duidelijkheidshalve tot uitdrukking gebracht enerzijds dat de in dit artikel be-
doelde rechtsfeiten de «feiten» zijn waarop artikel 4.5.1.5 betrekking heeft, 
en anderzijds dat een verklaring van erfrecht geenszins alle in dit artikel be-
doelde feiten behoeft te vermelden, maar zich kan beperken tot een of meer 
daarvan; men zie uitvoeriger de memorie van antwoord aan de Eerste Ka-
mer betreffende dit artikel. 

In de opsomming zijn de onder b en c vermelde feiten vervallen. De ver-
melding (onder b) van de legaten hield verband met artikel 4.4.2.3 (vgl. de 
toelichting bij de eerste nota van wijzigingen betreffende dit artikel), welk ar-
tikel in dit ontwerp-invoeringswet is geschrapt. Ook vermelding van legiti-
marissen (onder c) is overbodig geworden nu artikel 4.4.6.3d is geschrapt 
(men zie voor het verband de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, 
blz. 114, eerste alinea, slotzinsnede en de memorie van antwoord aan de 
Eerste Kamer, blz. 63, linkerkolom, eerste alinea), en voorts de legitieme van 
een recht op goederen van de nalatenschap is geworden tot een geldvorde-
ring (artikel 4.3.3.11). 

Hiertegenover staat dat de opsomming ook op twee punten is aangevuld. 
In de eerste plaats is rekening gehouden met de regeling van het vruchtge-
bruik van de langstlevende echtgenoot krachtens de afdelingen 4.2A.1 en 2, 
een feit dat uiteraard voor derden van belang is in verband met de beschik-
kingsbevoegdheid over de tot de nalatenschap behorende goederen. Voorts 
lijkt het gewenst dat ook in de verklaring kan worden vermeld of door de 
rechter een vereffenaar als bedoeld in afdeling 4.5.3 is benoemd; aldus ook 
de toelichting Meijers, blz. 352, onderaan. Duidelijkheidshalve is in de bepa-
lingen onder bene toegevoegd dat de notaris ook de bevoegdheden van de 
echtgenoot en van de executeurs, bewindvoerders en vereffenaars ver-
meldt; uit het boven opgemerkte vloeit voort dat de verklaring deze gege-
vens slechts behoeft te bevatten indien en voor zover daaraan in de gegeven 
omstandigheden behoefte bestaat. 
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Afdeling 4.5.2 

Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten 

Algemeen. In deze afdeling wordt in de volgende artikelen over de boe-
delrechter gesproken: 2 lid 2; 3 lid 2; 4 leden 1 en 2; 4a leden 1 en 3; 4b leden 
1 en 2; 5a; 5b lid 2; 5c; 6 leden 1 en 2; 7 lid 2. In al deze artikelen (met uitzon-
dering van artikel 4a, waarvan schrapping wordt voorgesteld) is in het on-
derhavige wetsontwerp de boedelrechter door de kantonrechter vervangen. 

Artikel4.5.2.2. Aan lid 2 is een zin toegevoegd inzake de mogelijkheid van 
hogere voorziening tegen de beschikking van de kantonrechter; men verge-
lijke daarvoor deze memorie, algemeen onder 4. De bepaling is mede van 
toepassing in de gevallen van lid 4 en van artikel 4.5.2.4 lid 1. 

Artikel 4.5.2.3. Aan lid 2 is een soortgelijke zin toegevoegd als aan artikel 
4.5.2.2 lid 2. 

In lid 4 is de mogelijkheid geopend dat de erfgenaam die nog geen keuze 
heeft gedaan op het tijdstip dat een mede-erfgenaam beneficiair aanvaardt, 
de nalatenschap alsnog zuiver kan aanvaarden, mits dit geschiedt door een 
verklaring als bedoeld in artikel 4.5.2.2 lid 1; men zie tertoelichting de me-
morie van antwoord I bij dit artikel. Het komt mij gewenst voor dat de voor-
melde erfgenaam zijn keuze spoedig doet, opdat de door de beneficiaire 
aanvaarding in beginsel nodig geworden vereffening (zie artikel 4.5.3.1 on-
der a), op korte termijn een aanvang kan nemen. Om deze reden wordt in lid 
4 thans bepaald dat, indien aan die erfgenaam op het tijdstip van de benefi-
ciaire aanvaarding door de mede-erfgenaam, geen termijn overeenkomstig 
lid 2 was gesteld, de keuze moet zijn gedaan binnen drie maanden nadat hij 
van de beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen; blijft de keuze uit dan 
wordt hij geacht beneficiair te hebben aanvaard. De eventueel noodzakelijke 
kennisgeving kan door elke belanghebbende vormloos worden gedaan (arti-
kel 3.2.4); aan de waarborgen van lid 2 bestaat hier geen behoefte, nu het 
verlopen van de termijn in het onderhavige geval niettot volledige aanspra-
kelijkheid voor de schulden van de nalatenschap leidt. 

Artikel 4.5.2.4a. Deze bepaling is geschrapt. Men zie het voorlopig verslag 
I en de memorie van antwoord I bij dit artikel; het in de derde alinea van de 
memorie van antwoord opgemerkte kan de schrapping van het gehele arti-
kel dragen. 

Artikel 4.5.2.4b. Hetgeen in de memorie van antwoord I bij dit artikel is op-
gemerkt, is voor mij onvoldoende aanleiding een wijziging van lid 1 voor te 
stellen. Inhoudelijk is het, zoals op de aangehaalde plaats ook wordt gezegd, 
evenzeer verdedigbaar om de beneficiaire aanvaarding ook jegens de reeds 
bekende legatarissen te laten werken als om, zoals lid 1 doet, de aansprake-
lijkheid van de erfgenaam slechts ten opzichte van de later bekend gewor-
den legatarissen te beperken. Nu bij het gewijzigd ontwerp op het voetspoor 
van het voorlopig verslag welbewust en in afwijking van het ontwerp-Meij-
ers voor het tweede stelsel is gekozen, acht ik het ongewenst om opnieuw 
de steven te wenden. Hierbij speelt nog een rol dat het gekozen stelsel het 
voordeel heeft dat op uitkeringen die voor het bekend worden van de in lid 1 
bedoelde uiterste wil aan de legatarissen zijn gedaan, niet kan worden terug-
gekomen. 

Artikel 4.5.2.5 e.v. Aan artikel 4.5.2.5 is een tweede lid toegevoegd dat de 
echtgenoot van de erflater die een recht van vruchtgebruik heeft krachtens 
de afdelingen 4.2A.1 of 2, voor de toepassing van de bepalingen inzake ver-
effening in beginsel als erfgenaam aanmerkt. Tertoelichting zij verwezen 
naar deze memorie bij artikel 4.4.6.5c waar voor de regeling van de execute-
le hetzelfde is bepaald. 
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De gelijkstelling geldt zowel voor de bepalingen van deze afdeling inzake 
vereffening als voor die van afdeling 4.5.3; derhalve zowel wanneer na een 
beneficiaire aanvaarding de erfgenamen als vereffenaar optreden als wan-
neer, al dan niet na een beneficiaire aanvaarding, door de rechtbank een ver-
effenaar wordt benoemd (artikelen 4.5.3.1-4). Zij kan evenwel niet zonder 
uitzondering gelden, met name niet voor bepalingen die gevolgen verbin-
den aan het feit dat een erfgenaam met zijn gehele vermogen voor de schul-
den van de nalatenschap aansprakelijk is c.q. opvolgt in de goederen van de 
nalatenschap; men zie de artikelen 4.5.2.6a, 4.5.3.1 onder a, 4.5.3.6 lid 2, 
4.5.3.11 a lid 4 (thans lid 3, derde zin), 4.5.3.12 lid 2 en 4.5.3.14 lid 2. 

Artikel 4.5.2.5a. Toegevoegd is een nieuwe tweede zin; men zie het bij ar-
tikel 2 lid 2 opgemerkte. 

Artikel 4.5.2.5b. Aan lid 2 is een nieuwe derde zin toegevoegd; men zie 
het bij artikel 2 lid 2 opgemerkte. 

Een wijziging als waarvan sprake is in de memorie van antwoord I bij dit 
artikel, is niet aangebracht. Het spreekt, gelet op de artikelen 4.4.6.3 en 
4.4.6.3b, vanzelf dat de in lid 1 bedoelde bevoegdheid niet aan de erf-
genamen toekomt zolang een executeur als privatief vertegenwoordiger van 
de erfgenamen in functie is. Dit in het onderhavige artikel te verduidelijken 
zou in ander verband tot misverstand omtrent de positie van de executeur 
aanleiding kunnen geven. 

Artikel 4.5.2.7. Aan lid 2 is een zelfde zin toegevoegd als aan artikel 3 lid 2. 

Afdeling 4.5.3 

Vereffening van de nalatenschap 

Algemeen. Ook in deze afdeling is de boedelrechter door de kantonrech-
ter vervangen; men zie de artikelen 1 onder a, 5 leden 2 en 3; 6 leden 1 en 2; 
7 lid 1; 8 leden 2, 3 en 4; 9 leden 1 en 2; 10 lid 2; 11 leden 1 en 3; 13 leden 1 
en 2; 14 lid 1; en 16a lid 3. Hierbij zij overigens gewezen op het nieuwe arti-
kel 4.5.3.5b dat bepaalt dat de rechtbank die een vereffenaar benoemt, te-
vens een rechter-commissaris kan benoemen, in welk geval de taken en be-
voegdheden van de kantonrechter door de rechter-commissaris worden uit-
geoefend. Aan deze figuur zal in het bijzonder behoefte kunnen bestaan bij 
gevallen van vereffening die vergelijkbaar zijn met een faillissement van de 
nalatenschap; men bedenke hierbij dat de artikelen 198-202 F. zullen wor-
den geschrapt (zie reeds de toelichting van Meijers, blz. 358, eerste alinea), 
zodat ook in geval van een insolvente nalatenschap de afwikkeling zal plaats-
vinden op de wijze in afdeling 4.5.3. bepaald, zulks tenzij de erflater zelf 
reeds failliet was verklaard. 

Artikel 4.5.3.7. In de laatste zinsnede zijn de woorden «in hoogste ressort» 
vervangen door de formulering dat tegen de beschikking geen hogere voor-
ziening is toegelaten. Voor de betekenis van deze (ook elders gebruikte) for-
mulering zie men deze memorie, algemeen onder 5. 

Artikel4.5.3.5. Aangezien «ontzetting» als afzonderlijke figuur bij hetge-
wijzigd ontwerp uit artikel 3.6.1.13 is verdwenen, is lid 5 enigszins gewijzigd. 

Lid 6 is in die zin gewijzigd dat de verplichting tot inschrijving van de be-
noeming van de vereffenaar in het boedelregister op de griffier is gelegd, 
zulks teneinde meer waarborgen te scheppen voor derden die het boedelre-
gister raadplegen. 

Artikel 4.5.4.3a. In aansluiting aan artikel 4.3.3.6a is ook in dit artikel een 
uitzondering opgenomen voor het bijzondere geval van de gift door som-
menverzekering. 

Artikel 4.5.3.5b. Zoals reeds in het algemene deel van deze memorie, on-
der 5, is opgemerkt, is in Boek 4 de figuur van de boedelrechter door de kan-
tonrechter vervangen. Ook voor de regeling van de vereffening van de nala-
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tenschap, zoals vervat in de onderhavige afdeling en in de artikelen 5 e.v. 
van afdeling 4.5.2, is deze oplossing in beginsel gerechtvaardigd, doch hier 
kan onder omstandigheden behoefte bestaan aan de benoeming van een 
rechter-commissaris; men denke in het bijzonder aan gevallen van vereffe-
ning die vergelijkbaar zijn met een faillissement, maar ook aan andere geval-
len van vereffening indien de boedel gecompliceerd is of het gewenst is dat 
de vereffenaar wordt begeleid door een terzake kundige rechter-commissa-
ris. Om deze reden wordt in aansluiting aan artikel 223a F. aan de rechtbank 
een discretionaire bevoegdheid gegeven om, indien zij op een der in de arti-
kelen 4.5.3.3 of 4 genoemde gronden een vereffenaar benoemt, tevens (tij-
delijk of op een later tijdstip) een rechter-commissaris te benoemen. 

Indien er een rechter-commissaris is benoemd, ligt het voor de hand dat 
hij in beginsel de taken en bevoegdheden inzake de vereffening uitoefent die 
normaal aan de kantonrechter toekomen. Aldus bepaalt lid 2 onder a; de 
daarin opgenomen uitzondering ziet op de artikelen 4.5.3.6 en 11, waarin bij 
het onderhavige wetsontwerp bevoegdheden aan de rechtbank zijn toege-
kend. Voor het overige heeft lid 2 onder a betrekking op alle bepalingen in af-
deling 4.5.3 waarin van de kantonrechter wordt gesproken, uiteraard met 
uitzondering van die bepalingen die uitsluitend slaan op gevallen waarin 
geen vereffenaar is benoemd; men zie de artikelen 4.5.3.8 lid 4 en 13 lid 1, 
handelend over de vereenvoudigde vereffening door erfgenamen die bene-
ficiair hebben aanvaard (vgl. daarover de memorie van antwoord II bij artikel 
4.5.2.5a en de memorie van antwoord I bij artikel 4.5.2.4). 

Lid 2 onder b heeft betrekking op de nederlegging van stukken, bedoeld in 
de artikelen 4.5.3.8 lid 3, lid 5 en 11 lid 1. Volgens de voorgestelde tekst van 
Boek 4 geschiedt deze nederlegging bij de griffie van de rechtbank, waarvan 
de boedelrechter immers deel zou uitmaken. Het ligt voor de hand dat hier-
voor in het onderhavige wetsontwerp, waarin de boedelrechter door de kan-
tonrechter wordt vervangen, de griffie van het kantongerecht in de plaats 
wordt gesteld, en evenzeer, dat daarop een uitzondering wordt gemaakt in-
dien een rechter-commissaris is benoemd. 

Lid 3 regelt het hoger beroep van de beschikkingen van de rechter-com-
missaris; vgl. artikel 67 lid 1 F. Uitgezonderd is het hoger beroep in dezelfde 
gevallen waarin in het onderhavige wetsontwerp hogere voorziening tegen 
beschikkingen van de kantonrechter is uitgesloten; men zie - behalve de 
hier niet relevante artikelen 4.5.3.8 lid 4 en 13 lid 1 - d e artikelen 4.5.3.10 lid 
2, 11 lid 1 en 16a lid 3, en daarover deze memorie, algemeen onder 5. 

Artikel 4.5.3.6. Nu in het nieuwe artikel 5b de benoeming van een rechter-
commissaris is mogelijk gemaakt, is het onderhavige artikel aangevuld met 
de bepaling dat indien een rechter-commissaris is benoemd, de bevoegd-
heid tot de in lid 1, eerste zin, bedoelde beslissingen aan de rechtbank toe-
komt, zulks in aansluiting aan artikel 16 F.; men zie de nieuwe derde zin van 
lid 1, in verband waarmee ook lid 2 is aangevuld. 

Artikel 4.5.3.7. Ook de wijziging van lid 2 hangt samen met het nieuwe ar-
tikel 5b. De hier bedoelde, vrij ver gaande bevoegdheid is uitsluitend op haar 
plaats bij vereffeningen van zodanig gewicht dat de benoeming van een 
rechter-commissaris nodig is geoordeeld. 

Artikel 4.5.3.8. De wijziging van lid 3 is reeds toegelicht in deze memorie 
bij artikel 4.5.3.5b. Aan lid 4 is een zin toegevoegd; men zie deze memorie bij 
artikel 4.5.3.1. 

Artikel 4.5.3.9. In lid 5 is een kleine wijziging aangebracht; men zie deze 
memorie bij artikel 4.5.3.5b. 

Artikel 4.5.3.10. De laatste zinsnede van lid 2 («deze beslist in hoogste res-
sort») is vervangen op soortgelijke wijze als in artikel 1. 
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Aan artikel 4.5.3.10 is een vierde lid toegevoegd waarin artikel 3.3.7a op de 
vereffenaar van overeenkomstige toepassing is verklaard. Hieraan bestaat 
behoefte omdat het wetsontwerp tot invoering van titel 7.1 artikel 1506 BW, 
dat thans mede op vereffenaars van toepassing wordt geacht, doet verval-
len, terwijl artikel 7.7.2.3, dat bestemd is voor artikel 1506 in de plaatste tre-
den, niet rechtstreeks voor een zodanige toepassing vatbaar is. 

Artikel 4.5.3.10a. Deze bepaling kent een door de rechter benoemde veref-
fenaar de bevoegdheid toe om hetgeen uit de nalatenschap - zonder dat het 
tot het neerleggen van een uitdelingslijst is gekomen; men zie de memorie 
van antwoord II bij dit artikel - aan een legataris is uitgekeerd, binnen drie ja-
ren daarna terug te vorderen, voor zover dit nodig is om schuldeisers van de 
erflater te voldoen. Blijkens artikel 4.4.2.4 staan de legatarissen niet slechts 
ten achter bij de schuldeisers van de erflater, doch ook bij de schuldeisers 
van de schulden, bedoeld in artikel 4.5.1.3a onder b-d, alsmede bij de legiti-
marissen en bij de gerechtigden tot een som ineens. Het is consequent de 
regel van het onderhavige artikel in dier voege uit te breiden, dat al deze 
schuldeisers zich daarop kunnen beroepen. 

Artikel 4.5.3.10b. Toegevoegd is een nieuw tweede lid, waarin thans ook 
artikel 56 F. van overeenkomstige toepassing is verklaard. De formulering is 
afgestemd op de tekst die in het ontwerp-invoeringswet Boeken 3-6, eerste 
gedeelte, voor artikel 56 is voorgesteld. 

Artikel 4.5.3.11. In lid 1, eerste zin, is dezelfde wijziging ingebracht als in 
de artikelen 8 lid 3 en 9 lid 5; men vergelijke deze memorie bij artikel 
4.5.3.5b. Voorts is aan dit lid een soortgelijke zin toegevoegd als in artikel 1. 

Lid 3 is aangevuld met de bepaling dat, indien een rechter-commissaris is 
benoemd (men zie het nieuwe artikel 4.5.3.5b), het verzet moet worden ge-
daan bij de rechtbank. Deze wijziging strekt er evenals die van artikel 4.5.3.6 
toe, de onderhavige regeling in het voormelde geval beter bij het stelsel van 
de Faillissementswet te doen aansluiten; men zie voor het verzet tegen de 
uitdelingslijst de artikelen 184 e.v. van die wet. 

Artikel4.5.3.1 la. Dit artikel is overgebracht naar afdeling 4.4.2; men zie 
deze memorie bij artikel 4.4.2.4. 

Artikel 4.5.3.12. In lid 2 wordt thans duidelijkheidshalve gesproken van 
«schuldeisers van de nalatenschap»; men zie artikel 4.5.1.3a. 

In lid 3 zijn mede in verband hiermee de woorden «schuldeisers van de 
erflater» gewijzigd in «schuldeiser als bedoeld in artikel 4.5.1.3a onder a-f» 
men zie ook deze memorie bij artikel 4.5.3.10a. 

Artikel 4.5.3.13. Aan lid 2 is een soortgelijke zin toegevoegd als in artikel 1. 

Artikel 4.5.3.14. De tweede zin van lid 1 bevatte in het vastgestelde Boek 4 
een bepaling volgens welke aan een preferente schuldeiser die - ingevolge 
lid 1, eerste zin, j c 57 F.- bevoegd is zijn vordering gedurende de veref-
fening op de goederen van de nalatenschap ten uitvoer te leggen doch daar-
toe niet tijdig overgaat, door de boedelrechter een termijn kan worden 
gesteld, zulks naar analogie van artikel 58 F. In het ontwerp-invoeringswet, 
eerste gedeelte (betreffende het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
en de Faillissementswet) is het stelsel van de artikelen 57 e.v. F. onder meer 
op dit punt gewijzigd; men zie het nieuwe artikel 58 lid 1, volgens welke be-
paling een termijn als voormeld door de curator kan worden gesteld en door 
de rechter-commissaris kan worden verlengd. Ook in het nieuwe artikel 60 F., 
betreffende de rechten van de retentor, is een, zij het anders geaarde, rege-
ling inzake termijnstelling opgenomen, waarmee de tweede zin van artikel 
4.5.3.14 lid 1 evenmin strookte. Om deze redenen is deze zin in dier voege 
gewijzigd dat daarin thans de artikel 57-60 F. uitdrukkelijk van overeen-
komstige toepassing worden verklaard. Tevens is aangegeven dat de be-
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voegdheden van de rechter-commissar is, indien deze niet is benoemd, door 
de kantonrechter worden ui tgeoefend. Voor de slotzinsnede vergeli jke men 
deze memor ie , algemeen onder 5. 

Toegevoegd is een derde l id inzake de opheff ing van voor de aanvang der 
veref fening reeds gelegde beslagen. Een regel als die van artikel 33 lid 2 F., 
(vgl. ook artikel 230 lid 2F.), die alle gelegde beslagen van rechtswege doet 
verval len, zou voor de veref fening, wier strekking immers geenszins steeds 
vergel i jkbaar is met die van een fai l l issement, te ver gaan. Anderzi jds kan 
ophef f ing van beslagen voor een doeltreffende afwikkel ing nodig zi jn, b.v. 
als alle goederen van de nalatenschap met het oog op de vo ldoening van de 
schuldeisers te gelde moeten worden gemaakt. Het nieuwe lid 3 legt daarom 
de beslissing ter zake bij de kantonrechter. 

Artikel 4.5.3.16a. In lid 2 is een kleine redactionele correctie aangebracht, 
in verband met de termino log ie van titel 3.7. 

Aan lid 3 is een zin toegevoegd, soortgel i jk aan de in artikel 1 aangebrach-
te wi jz ig ing. 

Afdeling 4.5.4 

Verdeling van de nalatenschap 

Artikel 4.5.4.2. In lid 1 is de tweede zin geschrapt. Hij komt praktisch letter-
lijk overeen met de derde zin van artikel 3.7.1.13 lid 1, zoals deze in he tgew i j -
zigd on twerp is komen te luiden. De bepal ingen van artikel 3.7.1.13 zijn op de 
toerekening, geregeld in artikel 4.5.4.2, mede van toepassing; men zie artikel 
4.5.4.1 en de toel icht ing van Meijers bij dit artikel. 

Ook lid 2 is gewi jz igd. Voor de in dit lid geregelde toerekening kan met het 
geval dat aan een mede-erfgenaam een legaat is verschuld igd, worden ge-
lijk gesteld de schuld aan een mede-erfgenaam krachtens artikel 4.3.3.11 (le-
g i t ieme portie) dan wel de artikelen 4.2A.2.5 en 6 (sommen ineens). Al deze 
schulden zijn vermeld door een verwi jz ing naar artikel 4.5.1.3a lid 1 onder 

e-g. 

Artikel 4.5.4.3. Zoals in deze memor ie bij de artikelen 4.3.3.5, 8 en 13 lid 2 
uitvoer ig is toegel icht , is de gi f tenregel ing in afdeling 4.3.3 sterk vereenvou-
digd. Deze vereenvoudig ing is onder meer bereikt door de giften aan legit i-
marissen voor de bi j te l l ing, toerekening en inkort ing gelijk te behandelen en 
de desbetreffende regels op alle gif ten aan legit imarissen van toepassing te 
doen zi jn; men zie de artikelen 4.3.3.8 lid 1, 5 onder d en 13 lid 2. Deze gelijke 
behandel ing van alle giften is in de aangehaalde passage onder meer ge-
rechtvaardigd door een beroep op de vermoedel i jke wi l van de erflater, als-
mede door de overweging dat de in het vastgestelde Boek 4 gebruikte be-
gr ippen als «huwel i jksgoed» en «gevestigde stand» niet ondubbelz innig 
zi jn. Het komt mi j gerechtvaardigd voor het onderhavige artikel in deze ver-
eenvoudig ing te betrekken, daar de zojuist genoemde overwegingen ook 
voor de regel ing van de inbreng geld ing hebben. Aldus word t tevens de ge-
wenste nauwe aanslui t ing tussen de regeling van de legit ieme en die van de 
inbreng behouden, die, zij het op verschi l lende wijze, ook in het ontwerp-
Meijers en in het gewi jz igd on twerp is nagestreefd. 

Lid 3 van het onderhavige artikel is verval len. Ik acht het niet redelijk 
tegenover de begif t igde erfgenaam dat een bij de gift verleende vri jstel l ing 
van inbreng bij uiterste wi l kan worden ongedaan gemaakt. 

Artikel 4.5.4.3a. In aansluit ing aan artikel 4.3.3.6a is ook in dit artikel een 
uitzondering opgenomen voor het bi jzondere geval van de gift door sommen-
verzekering. 

Artikel 4.5.4.3b. Nu artikel 3 op alle giften aan erfgenamen in de nederda-
lende li jn betrekking heeft gekregen, moet het onderhavige artikel worden 
beperkt tot gif ten aan andere er fgenamen dan die in de nederdalende l i jn. 
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4 . 5 . 4 Tevens is in lid 2 het woord «herroepen» vervangen door «ongedaan ge-
maakt»; men zie de memorie van antwoord I, laatste alinea bij de artikelen 
4.5.4.3a en 3b. 

Artikel 4.5.4.3c. Dit artikel is vervallen; men zie de memorie van antwoord 
I bij dit artikel. 

Artikel 4.5.4.8. In het artikel wordt een drietal wijzigingen aangebracht. De 
eerste behelst alleen dat nu, terwille van de eenvoud, rechtstreeks naar arti-
kel 4.3.3.4a wordt verwezen. Voorts is de regel dat de waarde van de gift 
wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf de dag dat de nalatenschap is 
opengevallen, gewijzigd. Verhoging met de gehele wettelijke rente, waarvan 
de hoogte sedert de wijziging van artikel 1286 BW in 1971 is afgestemd op 
de behoefte van de schuldeiser om vervangend geld op te nemen, schijnt 
mij hier ongerechtvaardigd, mede gezien het feit dat er geruime tijd kan lig-
gen tussen het tijdstip dat de nalatenschap openvalt en de verdeling. De bij 
artikel 4.3.3.14 gekozen oplossing, waarbij de verschuldigdheid van wettelij-
ke rente aan de algemene regels is overgelaten, biedt hier geen uitkomst, 
daar de inbreng geen schuld is met de betaling waarvan men in verzuim kan 
komen. Schrapping van het voorschrift zonder meer acht ik evenmin een 
goede oplossing; het is redelijk dat de erfgenaam een vergoeding betaalt 
over de vermelde periode, zij het dat deze niet hoger behoort te zijn dan de 
beleggingsrente die hij in die periode over een geldsom ter grootte van de in 
te brengen waarde heeft genoten of had kunnen genieten. Ten einde een 
discussie over de hoogte hiervan in concrete gevallen af te snijden, is de ver-
goeding op zes procent gesteld; men vergelijke deze memorie bij artikel 
4.2A.1.14, waar hetzelfde percentage is gekozen. 

Ten slotte is een nieuwe zin aan het lid toegevoegd, die de strekking heeft 
met giften bepaalde uitkeringen uit sommenverzekering gelijkte stellen. De-
ze gelijkstelling is reeds toegelicht bij de artikelen 4.3.3.4a lid 2, 4.3.3.6a en 
4.3.3.8 lid 3. 

Artikel 4.5.4.8a. In het overleg met vertegenwoordigers van landbouw en 
middenstand is gebleken dat men zeer hechtte aan een bepaling als deze. 
Hoewel toepassing van de artikelen 3.7.1.1 lid 3 en 3.7.1.14 veelal tot gelijk 
resultaat zal leiden8, achtte men het van belang de bedrijfsopvolger ook een 
zelfstandig recht tot overneming te verlenen. Een bepaling van deze strek-
king is reeds voorgesteld door J. Rombach in diens preadvies «Het erfrecht-
ontwerp 1974 en de agrarische bedrijfsopvolging»9, zij het beperkt tot dege-
ne die reeds bij de erflater in het bedrijf werkzaam was; in het overleg bleek 
er een voorkeur voor te bestaan deze beperking te laten vallen. De bepaling 
heeft reeds toelichting gevonden in het algemene deel van deze memorie 
onder punt 4. 

Het voorgestelde artikel is analoog aan hetgeen artikel 101 Boek 1 BW in 
dit opzicht bepaalt voor de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Het 
ontwerp bevat geen aanduiding van maatstaven ter schatting van de over-
nemingsprijs, ofschoon hieromtrent in het bijzonder voor - al dan niet ver-
pachte - landbouwgrond onzekerheid en onenigheid heerst. Deze is echter 
een gevolg van factoren als de beheersing van de pachtprijs, de prijsvrijheid 
bij vervreemding en het voorkeursrecht van de pachter. In het overleg bleek 
het niet wenselijk voor dit probleem alleen een regeling in het erfrecht te be-
werkstelligen. 

Over de verhouding tussen het overnemingsrecht en het vruchtgebruik 
van de echtgenoot zij nog het volgende opgemerkt. Waren de erflater en zijn 
echtgenoot in gemeenschap van goederen gehuwd, dan zal de echtgenoot 
wegens artikel 101 Boek 1 BW aan toepassing van het onderhavige artikel 
niet toekomen. Valt het bedrijf in de nalatenschap, en wordt het door de 
vruchtgebruiker voortgezet, dan zal deze wel van zijn bevoegdheid gebruik 
kunnen maken, al zal hij daaraan wellicht niet zoveel behoefte hebben, gelet 
op de bevoegdheden die hem als vruchtgebruiker reeds toekomen; door 
overneming zal hij zich echter kunnen bevrijden van de verplichtingen die op 
hem als vruchtgebruiker rusten. 

" Vgl. voor het huidige recht HR 12 mei 1972, 
NJ 1973,53. 
9 Preadvies voor de Vereniging voor Agrarisch 
Recht, De Pacht 1975, blz. 131 e.v. 
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Word t het bedri j f niet door de echtgenoot , doch door een der (andere) erf-
genamen of diens echtgenoot voortgezet, dan zal deze zijn bij dit artikel ver-
leende bevoegdheid wel kunnen ui toefenen, doch de overneming zet op zich 
zelf nog niet het vruchtgebru ik van de echtgenoot opzi j . 

Om bevr i jd ing van het vruchtgebruik te bereiken zal de erfgenaam dan 
toepassing van artikel 4.2A.1.18 lid 3 moeten ui t lokken. Daarom is volstaan 
met het begrip «passende» pri js, te meer omdat deze mede zal afhangen van 
de vraag of op de goederen reeds het vruchtgebruik van de langst levende 
echtgenoot rust, en of deze het is, dan wel juist een andere bedr i j fsopvolger 
die de overneming wenst . 

Voor de mogel i jkheid van betal ing van de overnemingspr i js in termi jnen 
zij verwezen naar artikel 4.1.3c. 

Word t het bedri j f door meer dan een erfgenaam voortgezet, dan kunnen 
zij gezamenli jk het overnemingsrecht ui toefenen. 

ARTIKELEN II EN III 

Het on twerp vo rmt het tweede gedeelte van de Invoer ingswet van de Boe-
ken 3-6 nieuw BW, en zal gel i jkt i jd ig met de andere delen in werk ing t reden. 

Lid 2 is gelijk aan artikel II, l id 2 van de Slotbepal ingen van het ontwerp 
van het Eerste gedeelte van deze Invoer ingswet (wetsontwerp 16 593). 

De Minister van Just i t ie, 
J . de Ruiter 
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