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De legitieme portie

1. Voorstanders en tegenstanders
“In het algemeen gevoel ik niets voor de legi-

tieme. Dus ook niet de legitieme van de kinde-

ren in de nalatenschappen hunner ouders. De 

legitieme strijdt met mijn liberale overtuiging. 

Ieder behoort vrij te zijn over zijn vermogen 

te beschikken op de wijze, zoals hij dat wenst. 

Deze testeervrijheid vindt slechts haar grenzen 

in de verzorgingsplicht jegens de nabestaanden. 

Het Engelse systeem dus, dat ik persoonlijk 

voorsta. Ik maak mij echter niet de illusie, dat  

ik voor dit standpunt veel bijval zal vinden.”

Aldus Van der Ploeg in het WPNR in 1953.1 Het 
was niet de eerste en ook zeker niet de laatste 
keer dat het bestaansrecht van de legitieme 
portie de kolommen van dit blad vulde.2 Eens in 
de zoveel tijd ‘laait de rebellie tegen de legitieme 
op’.3 Daarbij verdient zeker ook ereredacteur Van 
Mourik vermelding, met zijn niet mis te verstane 
‘De legitieme portie: weg ermee!’, uit 1991: 

“Het is begrijpelijk dat ten tijde van het wetge-

vingsproces dat in 1969 leidde tot de vaststelling 

van Boek 4 door een meerderheid werd gekozen 

voor handhaving van de legitieme. Sindsdien 

zijn bijna 25 jaren verstreken en is de rechts-

overtuiging verder geëvolueerd in de richting 

van afschaffing. Daarover behoeft geen enkele 

twijfel te bestaan als het gaat om de vraag of 

afstammelingen zich jegens een langstlevende 

ouder op legitieme-aanspraken moeten kunnen 

beroepen. Maar ook overigens heeft het inzicht 

veld gewonnen dat de tijd van bevoogding op dit 

terrein voorbij is, althans dient te zijn.”4

Uiteraard roeren ook de voorstanders van 
behoud van de legitieme zich. Zo bijvoorbeeld 
– het moge gezien het bovenstaande wellicht 
niet verbazen – Luijten: 

“Niet slechts de beperking van de vrijheid van 

de erflater jegens derden is m.i. noodzakelijk, 

ook die van de vrijheid om het ene kind sterk 

boven het andere te bevoordelen. Naast de wet-

telijke onderbouwing van de verzorging van de 

langstlevende echtgenoot dient ook de legitieme 

portie derhalve behouden te blijven. Ook zij is 

een te beschermen rechtsgoed.”5

2. Enkele argumenten
Tegenstanders van de legitieme portie wijzen op 
de vrijheid van het individu, de lossere familie- 
en gezinsband, de eenvoud van het erfrecht en 
de forfaitaire aard van de legitieme.6 Voorstan-
ders doen een beroep op onder meer het 
verzorgingsaspect, op de familiesolidariteit en  

de traditie van het eeuwenoude instituut.7  
Ik voorzie deze drie argumenten van een kort 
commentaar.8

Ten eerste de verzorging. De legitieme portie 
strekt tot verzorging van de legitimaris, zo luidt 
het argument, niet alleen hier te lande. Vergelijk 
bijvoorbeeld het Bundesverfassungsgericht in 
zijn belangrijke uitspraak van 19 april 2005, 
waarin het de Duitse legitieme aanmerkt als in 
beginsel niet-ontneembare en behoeftigheidson-
afhankelijke Mindestbeteiligung van kinderen 
van de erflater in diens nalatenschap, gegaran-
deerd door de Duitse Grondwet: 

“Diese Verpflichtung zur gegenseitigen umfas-

senden Sorge rechtfertigt es, dem Kind mit 

dem Pflichtteilsrecht auch über den Tod des 

Erblassers hinaus eine ökonomische Basis aus 

dem Vermögen des verstorbenen Elternteils zu 

sichern.”9

1. P.W. van der Ploeg, WPNR 1953/4295, p. 233.
2. Zomaar een greep: H.J. Hamaker, WPNR 1902/1700-3, 

S.G. Canes, WPNR 1913/2285-9, H.M.J. Janssen, WPNR 
1919/2565-7 en J.C. van Oven, WPNR 1958/4560-1.

3. H.M. Sasse, WPNR 1995/6171, p. 166.
4. M.J.A. van Mourik, WPNR 1991/6018, p. 625. Zie 

eveneens van zijn hand WPNR 1974/5262 en WPNR 
1994/6143. 

5. E.A.A.L. Luijten, WPNR 1991/6018, p. 618.
6. Zie bijvoorbeeld – naast de al genoemde auteurs – 

W.C.L. van der Grinten, in: Recht zo die gaat (Van der 
Ploeg-bundel 1976), p. 31-41, J. Th. Smalbraak, NJB 
1982, nr. 24, W. Heuff, WPNR 1986/5782, p. 306-307, 
G.H.A. Schut, RM Themis 1988, p. 105, A.H.M. Santen, 
NJB 1989, nr. 21, S. Perrick, TvPr 1994, nr. 4, A.J. 
Verdaas, NJB 2000, nr. 3, L.C.A. Verstappen, in: Langst 
leve het nieuwe erfrecht, 2002, p. 58-59 en Pitlo/Van der 
Burght/Ebben 2004, nr. 267 e.v. Vergelijk de beschouwin-
gen in Parl. Gesch. Boek 4 BW, p. 341 e.v., en 1803 e.v.

7. Zie onder anderen A. Pitlo, in: Preadvies BCN, 1954, T.J. 
Mellema-Kranenburg, De legitieme portie (diss. 1988), 
p. 144-145, H.M. Sasse, WPNR 1995/6171, p. 168-169,  
W.G. Huijgen, in: Langst leve het nieuwe erfrecht, 2002, 
p. 68 en Klaassen/Luijten/Meijer II, 2008, nr. 498 e.v.

8. Zie ook W.D. Kolkman, in: Dwingend privaatrecht op 
maat, 2015, p. 81-83.

9. Bundesverfassungsgericht 19 april 2005, NJW 2005, 1561.
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Niettemin heeft de legitieme portie geen oog 
voor de verzorgingsbehoefte van de gerechtigde. 
De legitieme is bedarfsunabhängig. Ik vind dat 
inconsistent. Een zo verregaande ingreep in  
de vrijheid van het individu eist een steviger 
grondslag dan het verzorgen van diegenen die 
daaraan mogelijk geen behoefte hebben. 

Ten tweede de familiesolidariteit: de familie-
band is dusdanig sterk dat deze niet door een 
testament terzijde mag worden geschoven. Dit 
argument lijkt mij aan slijtage onderhevig. De 
maatschappelijke en demografische ontwikkelin-
gen van de laatste eeuw(en), met name de 
gestegen welvaart en toegenomen levensver-
wachting, hebben de rol van de familieband –  
zeker vermogensrechtelijk gesproken – funda-
menteel gewijzigd. 

Tegen de tijd dat de ouders overlijden is de rol 
van de familie als verzorgende, solidaire eenheid 
al naar de achtergrond verdwenen. De gemid-
delde levensduur van een Europeaan nadert de 
90 jaren. Het kind zal dan zo rond de 60 jaren 
oud zijn. De overgang van het vermogen van de 
ene generatie op de volgende – het wezen van 
het erfrecht – is door deze ontwikkeling in een 
ander daglicht komen te staan. Langbein 
beschrijft dit treffend in zijn artikel over de 
twentieth-century revolution in family wealth 
transmission. Zijn betoog komt erop neer dat in 
de laatste decennia van de vorige eeuw, zeker in 
de Verenigde Staten, het erfrecht in de grote 
groep middeninkomens een rigoureuze verande-
ring heeft ondergaan. Hij noemt twee hoofdoor-
zaken. De eerste is de opkomst van human 
capital, met binnen het familievermogensrecht 
de belangrijke ontwikkeling dat ouders opdraai-
en voor de forse kosten van – in brede zin – de 
opleiding van hun kinderen. De tweede reden is 
de opkomst van pensioenen: hierin wordt veel 
geïnvesteerd, met als resultaat een navenant 
kleinere nalatenschap. Hij betoogt: 

“Whereas of old, children did expect the transfer 

of the farm or the firm, today’s children expect 

help with educational expenses, and they 

sometimes receive help with initial housing and 

career expenses, but they do not depend on 

parental wealth transfer at death.”10

Hoewel Langbeins redenering minder goed op de 
Nederlandse situatie past, vanwege ons sociale 
onderwijssysteem, gaat zij toch ook hier op: aan 
het erfrecht bestaat niet een behoefte zoals dat 
vroeger het geval was.

Ten derde, nauw daarbij aansluitend, de traditio-
nele rol van het erfrecht in de maatschappij. 
Demografische en socio-economische verande-

ringen doen het belang van het erfrecht afne-
men.11 Daar komt bij dat diverse instrumenten 
met quasi-erfrechtelijke werking aan invloed 
winnen: denk aan pensioenen, verzekeringen, 
schenkingen, verblijvingen, volmachten en en/
of-rekeningen.12 Voorts heeft de positie van de 
langstlevende echtgenoot in het erfrecht een 
ongekende opmars gemaakt. De afgelopen 
anderhalve eeuw is de echtgenoot in de Euro-
pese erfrechtstelsels opgeklommen van buiten-
staander tot spil, ten koste van de kinderen van 
de erflater.13 In mijn ogen doen al deze ontwikke-
lingen afbreuk aan het bestaansrecht van de 
legitieme portie. 

3. Tijd voor maatwerk?
Desalniettemin kennen veruit de meeste 
Europese landen (nog steeds) een legitieme 
portie. Het ‘dwingende erfrecht’ in Europa valt 
ruwweg onder te verdelen in drie categorieën. 
Ten eerste de landen met een legitieme portie in 
de vorm van een aanspraak op de daadwerke-
lijke nalatenschap; een erfgenaamschap derhal-
ve. Tot 2003 maakte Nederland deel uit van deze 
traditionele groep, thans bijvoorbeeld nog 
Italië.14 Ten tweede de landen die een geldaan-
spraak toekennen aan de legitimaris: een 
aanspraak op de waarde van de nalatenschap. 
Het wellicht bekendste voorbeeld is Duitsland.15 

WPNR 150 jaar

10. J.H. Langbein, The Twentieth-Century Revolution in 
Family Wealth Transmission, University of Chicago Law 
Occasional Paper No. 25, 1989, p. 14.

11. Zie M. Puelinckx-Coene, WPNR 2000/6423, p. 811 e.v. en 
B. Bouckaert, in: Imperative inheritance law in 
late-modern society, 2009, p. 91 e.v.

12. Men spreekt wel van will-substitutes. Zie uitgebreid  
A. Braun en A. Röthel (red.), Passing wealth on death. 
Will-substitutes in comparative perspective, 2016.

13. Vgl. K.G.C. Reid, M.J. de Waal & R. Zimmermann, in: 
Comparative Succession Law: Volume II: Intestate 
succession, 2015, p. 489: “Almost everywhere, the most 
conspicuous modern trend has been an improvement  
in the position of the surviving spouse, gradual and 
grudging in some countries, more rapid and compre-
hensive in others.”

14. Zie A. Braun, in: Freedom of Testation/Testierfreiheit, 
2012, p. 62 e.v.

15. Zie par. 2303 BGB. 
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Op 1 januari 2003 maakte Nederland de overstap 
naar deze groep, die nu veruit het grootste 
aantal Europese landen bevat. Op 1 september 
2018 volgde België.16 Ten derde zijn er de landen 
met (een grote mate van) testeervrijheid, maar 
met op maat gesneden verzorgingsaanspraken. 
Engeland en Wales vormen dit Europese 
buitenbeentje.

In het citaat aan het begin van mijn bijdrage 
verklaarde Van der Ploeg zich een voorstander 
van de Engelse aanpak. Deze komt er vandaag 
de dag op neer dat een verzoek kan worden 
ingediend bij de rechter door de echtgenoot  
(of civil partner), een ex-echtgenoot (mits niet 
hertrouwd), degene die met de erflater ten 
minste twee jaren samenwoonde als waren zij 
gehuwd, een kind, een stiefkind en ‘any person 
who immediately before the death of the 
deceased was being maintained, either wholly  
or partly, by the deceased’.17 Toekenning volgt 
alleen wanneer door de erflater geen reasonable 
financial provision is gemaakt en deze evenmin 
uit het versterferfrecht volgt. De erflater die zijn 
naaste redelijk verzorgd achterlaat, ontneemt 
laatstgenoemde de mogelijkheid om te ageren. 
Bij de beoordeling of een reasonable financial 
provision is gemaakt, heeft de rechter grote 
vrijheid in het wegen van alle omstandigheden 
van het geval.18 Geen gegarandeerde, forfaitaire 
legitieme derhalve, maar maatwerk. 

Daar, zo hoor ik de lezer denken, wringt hem  
de schoen. Maatwerk is kostbaar en leidt tot 
procedures, dus laten we ons maar gewoon 
beperken tot de vertrouwde legitieme. Sinds 
2003 echter kent ook het Nederlandse dwingen-
de erfrecht ‘maatwerkbepalingen’: de andere 
wettelijke rechten. Zowel de verzorgingsvrucht-
gebruiken van art. 4:29 en 4:30 BW als de 
sommen ineens van art. 4:35 en 4:36 BW verto-
nen opvallende gelijkenissen met de Engelse 
aanspraken. Zo beschouwd eten wij hier van 
twee walletjes. Is de tijd niet rijp om één daarvan 
– de blinde legitieme – naar de geschiedenisboe-
ken te verwijzen, wellicht onder gelijktijdige 
precisering en verruiming van de andere wette-
lijke rechten? Anders dan Van der Ploeg heb ik 
wel de illusie voor dit standpunt enige bijval te 
vinden. In ieder geval verdient het overdenking.

Prof. mr. W.D. Kolkman*

16. Voor nadere beschouwingen over België, Duitsland, 
Engeland en Wales, Italië, Oostenrijk, Polen en 
Zwitserland zie het themanummer ‘Erfrecht in Europa’, 
Tijdschrift Erfrecht 2018/4.

17. S. 1 (1) Inheritance Act 1975.
18. S. 3 (1) Inheritance Act 1975. Zie de belangrijke 

uitspraak Illot v. Mitson [2017] 2 WLR 979, waarover 
M.R. Beuker, Tijdschrift Erfrecht 2018/4. 

* Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel 
recht, Rijksuniversiteit Groningen, vaste medewerker 
van het WPNR. 
(w.d.kolkman@rug.nl)


