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maken). Om te zorgen dat die niet afdwing- 
bare verplichtingen toch een ‘sanctie’ kennen, 
is de straf van de vervallenverklaring van  
het erfrecht een heftige,2 maar goede oplos- 

1. Hoewel een last ten behoeve van ‘de armen’ uiteindelijk 
ook gericht is op (het toekennen van vermogensrech-
telijke voordelen aan) rechtssubjecten, ontbreekt hier 
mijns inziens het vorderingsrecht, omdat het rechtssub-
ject hier niet voldoende bepaald is.

2. Normaal gesproken staan de consequenties van de 
toerekenbare niet-nakoming van een verplichting in 
een proportionele verhouding tot hetgeen nagekomen 
had moeten worden (bijvoorbeeld beslag op het hele 
vermogen, art. 3:276 BW, dat echter slechts strekt tot 
voldoening van die verplichting; na voldoening van 
de vordering wordt de rest van het vermogen van de 
schuldenaar ‘los gelaten’). Bij de last kan de sanctie 
(vervallenverklaring van het gehele erfrecht) in een 
wanverhouding staan tot de last: als de lastplichtige 
bijvoorbeeld een miljoen euro erft en als last opgelegd 
krijgt om een week voor de hond van de erflater te 
zorgen, riskeert hij die (hele) miljoen als hij die (kleine) 
verplichting niet nakomt.
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sing.3 Een rechtssubject ontbreekt immers in 
deze gevallen. Rechtstreekse afdwingbaarheid, 
de ‘Normalfall’ in ons recht, is dan niet mogelijk. 
En ja, dat betekent dat er een categorie lasten 
bestaat, waarbij het erfrecht niet een met de 
verplichting corresponderend vorderingsrecht 
toekent aan iemand. Ik heb ook niet willen bewe-
ren dat er maar één soort last bestaat, en dat ik 
de ware aard van de last in zijn algemeenheid wil 
ontdekken.  

De lasten die niet bestaan uit een verplichting 
jegens voldoende bepaalde derden, vormen 
mijns inziens een eigen categorie. Dat is precies 
de categorie waarvoor de last wat mij betreft 
bedoeld is en die ook een dankbare functie 
vervult in het erfrecht (en overigens ook in het 
schenkingsrecht, art. 7:184 BW). Sterker nog, 
wat mij betreft zou dat de enige soort last moe-
ten zijn. Voor derdenbevoordelende verplich-
tingen is mijns inziens alleen de route van het 
legaat geëigend. Want wat zal de erflater liever 
willen en wat past beter in ons rechtstelsel? Dat 
de ‘bevoordeelde’ de verplichting kan afdwingen 
of dat er een indirecte sanctie bestaat, waarvan 
de inroeping telkens niet direct tot resultaat 
heeft dat de bevoordeelde krijgt wat de erflater 
en de lastbevoordeelde willen: nakoming van de 
verplichting. Aangezien de lastbevoordeelde zelf 
niet tot de belanghebbenden behoort die de ver-
vallenverklaring kunnen aanvragen,4 is de last-
bevoordeelde afhankelijk van de goedwillend-
heid of ‘medewerking’ van diegenen die kunnen 
opkomen als het erfrecht van de lastplichtige 
vervallen zou worden verklaard, om het erfrecht 
van de niet-nakomende lastplichtige te laten ver-
vallen. Maar daarmee is de lastbevoordeelde er, 
los van alle kosten en energie die met dergelijke 
procedures gepaard gaan en die de betrokkenen 
maar moeten willen opbrengen, nog niet: het is 
niet gezegd dat die nieuwe ‘schuldenaar’ van de 
last (art. 4:132 BW) de verplichting wel uitvoert. 
En zo ontstaat er mogelijk een oneindige regres-
sie, waarbij de lastbevoordeelde steeds niet 
krijgt wat hij wil (en wat de erflater wilde dat de 
lastbevoordeelde zou krijgen). 
Het past wat mij betreft het beste in ons recht-
stelsel dat wanneer erflater wil dat de erfgenaam 
of legataris aan een derde een vermogensrechte-
lijk voordeel toekent, die erflater ook wil dat die 
derde dat voordeel rechtstreeks kan afdwingen. 
En dat is precies wat een legaat bewerkstelligt, 
door de legataris een vorderingsrecht toe te ken-
nen dat kan worden afgedwongen met de aan 
het vorderingsrecht verbonden rechtsvordering.5

Maar als dat zo allemaal zo is, zo zal de lezer zich 
afvragen, waarom wordt de last dan überhaupt 
nog gebruikt voor de bevoordeling van perso-
nen?6 Mijns inziens is dat met name het gevolg 
van de (niet geheel doordachte) regeling van art. 

4:56 lid 1 BW, waaruit volgt dat een lastbevoor-
deelde niet en een legataris wel moet bestaan 
bij het overlijden van de erflater. De erflater kan 
volgens de heersende leer wel iets doen toeko-
men aan bij zijn overlijden nog niet bestaande 
derden via een last, maar niet via een legaat. Zie 
voor kritiek op het onderscheid dat de wetgever 
– precies op het punt van de derdenbevoordelen-
de beschikkingen – tussen het legaat en de last
maakt in art. 4:56 lid 1 BW mijn recente artikel
over het bestaansrecht van de bestaanseis in dit
tijdschrift.7 Dat artikel op dit punt samengevat
zouden wat mij betreft derdenbevoordelende
legaten en lasten, als men van mening is dat
deze allebei zouden moeten blijven bestaan,
op dezelfde wijze behandeld moeten worden:
óf voor beíden, óf voor géén van beiden een be-
staanseis (ik pleit voor de laatste optie). Maar

3. Zeker nu de rechter de last op verzoek van de lastplich-
tige (of van het Openbaar Ministerie) de last kan wij-
zigen of geheel of gedeeltelijk kan opheffen als (onder 
meer) na het overlijden van de erflater omstandigheden 
intreden die van dien aard zijn dat de ongewijzigde 
instandhouding van de last uit een oogpunt van de 
daarbij betrokken persoonlijke en maatschappelijke 
belangen ongerechtvaardigd zou zijn (art. 4:134 BW). 
Overigens zal de sanctie (genoemde dreiging van de 
vervallenverklaring) er veelal wel toe leiden dat de ver-
plichting (al dan niet in gewijzigde of beperkte vorm op 
grond van art. 4:134 BW) nagekomen wordt.

4. Asser/Perrick 4 2017/217.
5. Mocht de erflater om hem moverende redenen de te 

bevoordelen persoon geen rechtsvordering willen toe-
kennen, dan kan hij daarvoor mijns inziens het legaat 
gebruiken, waaraan hij de afdwingbaarheid onthoudt. 
Waarom zou hij in dat geval een indirecte afdwingings-
mogelijkheid (via de sanctie van de vervallenverklaring) 
willen, als hij niet wil dat de te bevoordelen persoon 
rechtstreeks kan afdwingen (via een rechtsvordering)? 
Overigens ligt het niet afdwingbare legaat (dat als een 
natuurlijke verbintenis kan worden gekenschetst, art. 
6:3 lid 2 aanhef en sub a BW) dicht in de buurt van de 
niet afdwingbare wensen die erflaters ook regelmatig in 
testamenten opnemen.

6. Los van de mogelijkheid dat notarissen nog ‘oude 
teksten’ in hun modellen hebben staan en van een last 
spreken, terwijl ze – als zij zich zouden realiseren welke 
discussie wordt opgeroepen – een legaat bedoelen. 
Omdat de last onder het oude recht niet steeds de 
rechtsvordering aan de lastbevoordeelde onthield, zie 
o.a. G.G.B. Boelens, Het legaat, de wisselwerking tussen 
civiel en fiscaal recht (Ars Notariatus 161), Deventer: 
Wolters Kluwer 2015, p. 63 e.v., en omdat ook de huidige 
wetgeving nog niet geheel met de huidige terminolo-
gie in overeenstemming is gebracht (zie bijvoorbeeld 
art. 1:345 lid 1 sub c BW en art. 1:441 lid 2 sub b BW, 
die slecht lasten en voorwaarden en niet legaten 
noemen, alsmede art. 7:48 lid 3 BW), is het niet heel 
verwonderlijk dat deze – ook in het spraakgebruik niet 
ongebruikelijk – term blijft voorkomen in testamenten 
en schenkingsakten voor situaties waar afdwingbare 
verplichtingen bedoeld zijn. Taal laat zich niet altijd 
dwingen in de mal van het recht.

7. R.E. Brinkman, Bestaansrecht van de bestaanseis, 
WPNR 2019/7253.
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dat is nog geen heersende opvatting en zeker 
nog geen geldend recht.
Het gebruikmaken van de last voor de bevoorde-
ling van derden (in geval zij nog niet verwekt8 of 
geboren zijn bij het overlijden van de erflater) 
komt mij, in relatie tot de bestaanseis die voor 
legaten geldt, als oneigenlijk gebruik voor. Niet-
temin acht ik deze vorm geldig, zolang de wetge-
ver de beide derdenbevoordelende rechtsfiguren 
niet op één lijn brengt. Blijft voor mij staan dat 
de lastbevoordeelde ook onder het vigerende 
stelsel een vorderingsrecht niet ontzegd dient te 
worden. Dit past, als uiteengezet in mijn artikel 
over het onderscheid tussen het legaat en de 
last, wat mij betreft beter in ons rechtstelsel dan 
een lastbevoordeelde zonder vorderingsrecht.

De argumenten van Biemans ten aanzien van 
één van de door mij genoemde gevolgen van 
het toekennen van een vorderingsrecht (zonder 
rechtsvordering) aan de lastbevoordeelde, te 
weten de overdraag- en overerfbaarheid van het 
vorderingsrecht, overtuigen mij ook niet. Waar 
Biemans van mening is dat een vorderingsrecht 
naar zijn aard onoverdraagbaar is als de te ver-
richten prestatie verband houdt met persoon-
lijke eigenschappen van de schuldeiser, lijkt mij 
dat gevolg voor een legaat niet anders dan voor 
een derdenbevoordelende last. Dat heeft wat 
mij betreft niets van doen met de aard van de 
(rechtsfiguur) last, maar met de aard van het 
(uit de rechtsfiguren last en legaat voortvloeien-
de) vorderingsrecht. En die kan bij beide rechts-
figuren dezelfde inhoud hebben, of dat nou de 
afgifte van een geldsom, een (on)roerende zaak 
of een ander goed betreft.

Ook zie ik de stelling dat de overdracht van het 
bij de last toegekende vorderingsrecht tot het 
‘wijzigen’ van de last leidt, anders. Is Biemans 
ook van mening dat de cessie van een bij een 
legaat toegekend vorderingsrecht leidt tot het 
‘wijzigen’ van het legaat? Ik neem aan van niet. 
De verplichting als zodanig blijft in beide ge-
vallen (bij last én legaat) zoals deze is, slechts 
de persoon van de schuldeiser wijzigt.9 Wil de 
erflater dat niet, dan kan hij dat, zowel bij de 
last als het legaat sanctioneren door te bepalen 
dat het legaat of de last(bevoordeling) vervalt 
als het vorderingsrecht door de legataris/lastbe-
voordeelde wordt overgedragen aan een derde. 
Indien en voor zover dat in strijd komt met het 
vervreemdingsverbod van art. 4:45 BW, kan hij 
dat ook oplossen door de oorspronkelijke le-
gataris of lastbevoordeelde te verplichten tot 
teruggave van de bevoordeling. Overigens speelt 
de derdenbevoordelende last, voor zover ik dat 
kan overzien, in de praktijk met name in de esta-
teplanningspraktijk (bij de ik-opa/oma-last) en 
gaat het met name om geldbedragen, waarvan 

ik me niet kan voorstellen dat de erflater er pro-
blemen mee heeft dat de legataris of lastbevoor-
deelde het vorderingsrecht overdraagt.

Dat de wettelijke regeling van de last, met name 
wat betreft de wijziging of gehele of gedeeltelijke 
opheffing van de verplichting (art. 4:134 BW), 
een wat andere regeling kent dan bij de ‘nor-
male’ verbintenis (wijziging op opheffing van 
het legaat op grond van art. 4:123 BW of bijvoor-
beeld art. 6:2 BW), hangt vooral samen met die 
‘andere’ categorie lasten, waarbij de last niet 
bestaat uit een verplichting jegens derden. Die 
bijzondere regeling (art. 4:134 BW) verzet zich 
mijns inziens niet tegen de overdraagbaarheid 
van het vorderingsrecht dat aan de lastbevoor-
deelde toekomt.

Ik twijfel er, anders dan Biemans, niet aan dat 
de erflaatster die haar schip legateert aan twee 
vriendinnen, onder de verplichting om haar 
kinderen daar[op] drie weken in de zomer te 
laten verblijven, haar kinderen het af te dwingen 
vorderingsrecht wil geven om drie weken op het 
schip te verblijven. Het is wat mij betreft niet lo-
gisch als de erflater zou hebben gewild dat haar 
kinderen het verblijf (indirect) zouden moeten 
‘afdwingen’ door – als de verplichting niet vrijwil-
lig wordt nagekomen – de erfgenamen (of andere 
door de erflater aangewezen personen die kun-
nen opkomen) te bewegen om vervallenverkla-
ring van het erfrecht te vragen en te hopen dat 
degenen op wie de last overgaat (art. 4:132 BW) 
hun dat verblijf wel toestaan. Had de erflater dit 
als iets ‘niet-afdwingbaars’ gewild, dan had een 
wens (of legaat zonder rechtsvordering) voor de 
hand gelegen.

Hoewel uiteraard denkbaar, past wat mij betreft 
een derdenbevoordelende last zonder vorde-
ringsrecht (en zonder rechtsvordering) niet in 
ons rechtstelsel. En hoewel een derdenbevoorde-
lende last met vorderingsrecht (maar nog steeds 
zonder rechtsvordering) wel in ons rechtstelsel 
past, verdient ook dat, het zij nog eens gezegd, 
niet de schoonheidsprijs. Ik pleit ervoor ofwel de 
derdenbevoordelende last ofwel de bestaanseis 
voor het legaat af te schaffen, zodat de rechts-
figuur van de last enkel nog gebruikt hoeft te 
worden voor verplichtingen die niet bestaan uit 

8. Art. 1:2 BW.
9. Overigens kan ik mij moeilijk voorstellen welke derde 

het vorderingsrecht van de lastbevoordeelde om baat 
zou willen hebben, nu de afdwingbaarheid ontbreekt. 
Een overdracht om niet, of een vererving is makkelijker 
voor te stellen. 



722

WPNR 7255Naschrift

oproepen als de oude zijn beantwoord. Ik hoop 
dat dit naschrift zowel oude vragen beantwoord 
als nieuwe vragen oproept.

Mr. dr. R.E. Brinkman*

* Notaris te Hardenberg, docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, Raadsheer-pl.v. Gerechtshof Arnhem- 
Leeuwarden.
(r.e.brinkman@rug.nl)

de bevoordeling van (voldoende bepaalde) der-
den of het legaat ook gebruikt kan worden voor 
het toekennen van vorderingsrechten aan hen 
die nog niet bestaan bij het overlijden van de 
erflater. 

Ik sluit af, hoewel de discussie in het recht nooit 
gesloten is. Het recht is een systeem door en 
voor mensen gemaakt. De gebruikte taal en het 
rechtssysteem zullen altijd weer nieuwe vragen 

19 oktober 2019




