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886 14 december 2019

1. Inleiding
De nalatenschap die toekomt aan een erfgenaam
die wettelijk vertegenwoordigd wordt (de min-
derjarige of curandus,2 ook wel ‘personae misera-
biles’ genoemd), geldt krachtens art. 4:193 lid 2
eerste zin BW als beneficiair aanvaard, indien de
wettelijke vertegenwoordiger de in art. 4:193 lid 1
BW omschreven termijn, die geldt voor het uit-
oefenen van het keuzerecht van de erfgenaam
(beneficiair aanvaarden of verwerpen), (onbe-
nut) heeft laten verlopen.
Op grond van art. 1:345 lid 1 sub c BW (jo. art.
1:253k BW) behoeft de wettelijk vertegenwoordi-
ger de machtiging van de kantonrechter om een
making of gift, waaraan lasten of voorwaarden
zijn verbonden, aan te nemen.

De rechtsvraag die in dit artikel centraal staat is 
of vereiste machtiging van art. 1:345 lid 1 sub c 
BW zich verdraagt met de automatische benefi-
ciaire aanvaarding van art. 4:193 lid 2, eerste zin, 
BW.

In het door Ter Haar e.a. uitgebrachte WODC-
rapport, dat onderzoek bevat naar en aanbeve-
lingen doet over het toezicht van de kantonrech-
ter op het bewind van ouders en voogden over 
het vermogen van minderjarigen, worden de 
hiervoor genoemde bepalingen in hun onderlinge 
verhouding besproken.3 Eerder heeft de Com-
missie Erfrecht van de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB) in een uitgebracht 
rapport gesignaleerd dat niet duidelijk is, hoe 
het bepaalde in art. 1:345 lid 1 sub c BW zich 
verhoudt tot het bepaalde in art. 4:193 lid 2,  
eerste zin, BW.4 
Het bedoelde WODC-rapport bespreekt onder 
meer welke inconsistenties en onduidelijkheden 
de huidige regeling rondom minderjarigen en 
vermogen bevat. Aldaar wordt over de door de 
Commissie Erfrecht gesignaleerde onduidelijk-
heid het volgende geschreven:

‘Een minderjarige kan een nalatenschap alleen 

beneficiair aanvaarden of verwerpen. Spreekt de 

wettelijke vertegenwoordiger zich niet binnen 

drie maanden na het openvallen van de 

nalatenschap uit, dan geldt sinds 1 januari 2003 

de regel dat de nalatenschap op grond van art. 

4:193 lid 2 BW van rechtswege als beneficiair 

aanvaard heeft te gelden. De vraag is of dit dan 

ook geldt als aan de erfstelling lasten of 

voorwaarden zijn verbonden als bedoeld in art. 

* Oud kandidaat-notaris bij Vechtstede Notarissen en 
Mediators te Hardenberg.
(i.breemhaar@outlook.com)

** Notaris te Hardenberg, docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en raadsheer-plaatsvervanger bij het  
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 (wpnr@ronaldenmarjella.nl)

1. Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op de 
scriptie ‘De verkrijging van een nalatenschap door een 
minderjarige of een onder curatele gestelde erfgenaam’, 
die Breemhaar schreef onder begeleiding van mr. dr. 
J.H.M. ter Haar, ter afronding van haar master notarieel 
recht in 2017.

2. Wij laten hier de vraag onbesproken of art. 4:193 lid 1 en 
2 BW niet alleen de minderjarige en de curandus, maar 
ook de rechthebbende van een meerderjarigenbewind 
kan betreffen. Zie Handleiding erfrechtprocedures 
kantonrechter, versie 7.0 (september 2018), vastgesteld 
door LOVCK&T, p. 12, waarin de Commissie Erfrecht 
van het LOVCK&T adviseert ervan uit te gaan om 
onder ‘wettelijk vertegenwoordiger’ ook de meerderjari-
genbewindvoerder te verstaan. Overtuigend anders: 
W.D. Kolkman, Aanvaarding, verwerping en bescher-
mingsbewind: geen automatisme na drie maanden, TE
2019/4.

3. J.H.M. ter Haar e.a., Toezicht op het bewind van ouders 
en voogden over het vermogen van minderjarigen, Den 
Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) 
2017, par. 2.4.7., 2.5.5 en 5.2.

4. T.J. Mellema-Kranenburg e.a., Eindverslag commissie 
Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW, Deventer: Kluwer 
2012., p. 39.

5. J.H.M. ter Haar e.a., Toezicht op het bewind van ouders 
en voogden over het vermogen van minderjarigen, Den 
Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) 
2017, par. 2.5.5.

De aanvaarding namens personae miserabiles 
van een making, waaraan lasten of voorwaarden 
zijn verbonden1

1:345 lid 1 sub c BW. Voor het aanvaarden 

hiervan is immers machtiging van de kanton-

rechter vereist. Zonder deze machtiging zou de 

aanvaarding van de zijde van de minderjarige 

vernietigd kunnen worden.’5

Mw. mr. I. Breemhaar* Mr. dr. R.E.  
Brinkman**
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In paragraaf 2 wordt kort naar de werking van 
art. 4:193 BW gekeken, waarna in paragraaf 3 
uitgebreid wordt ingegaan op art. 1:345 lid 1 sub 
c BW. In die paragraaf zetten wij uiteen dat on-
der het begrip ‘making’ in laatstgenoemde bepa-
lingen slechts het legaat en niet ook de erfstel-
ling moet worden verstaan. Paragraaf 4 sluit het 
artikel af met een conclusie.

2. Art. 4:193 BW
Wij veronderstellen de ratio en reikwijdte van 
art. 4:193 BW (met name de bescherming van de 
personae miserabiles) grotendeels bekend en 
gaan hierna (in paragraaf 3) vooral in op de ratio 
en reikwijdte van art. 1:345 lid 1 sub c BW en art. 
1:441 lid 2 sub b BW. Wij maken niettemin enige 
opmerkingen, die hierna van belang zijn voor een 
goed begrip van laatstbedoelde regelingen.

Art. 1092 (oud) BW regelde dat erfenissen die 
aan minderjarigen of curandi opkwamen niet 
anders konden worden aanvaard dan met in-
achtneming van art. 1:353 (oud) BW (voor de 
voogd), art. 1:253k BW (voor de ouder) en art. 
1:386 lid 1 BW (voor de curator), welke laatste 
twee artikelen weer verwezen naar de regeling in 
art. 1:353 (oud) BW. Van 1 januari 1970 tot 31 
december 2002 bepaalde art. 1:353 (oud) BW: 

‘1. De voogd kan een de minderjarige opgeko-

men erfenis niet anders aanvaarden dan onder 

het voorrecht van boedelbeschrijving.

2. Hij kan niet zonder machtiging van de 

kantonrechter een de minderjarige opgekomen 

erfenis verwerpen, noch van een deze toe- 

komend aandeel in een ontbonden huwelijks-

gemeenschap afstand doen.’ 

In het bekende Erven Van der Kammen-arrest 
van de Hoge Raad van 9 september 1988,6 be-
sliste ons hoogste rechtscollege dat een zuivere 
aanvaarding door de voogd niet anders heeft te 
gelden dan als een beneficiaire aanvaarding na-
mens de minderjarige. Niettemin blijft, aldus de 
Hoge Raad, de voogd met het oog op de positie 
van derden verplicht om de verklaring tot benefi-
ciaire aanvaarding op de in art. 4:1070 (oud) BW 
voorgeschreven wijze af te leggen.7 

In 2003 is art. 4:193 lid 1 en 2 BW ingevoerd, 
waarin is geregeld dat de wettelijke vertegen-
woordiger van een erfgenaam voor deze niet 
zuiver kan aanvaarden en voor verwerping een 
machtiging behoeft van de kantonrechter. Die 
verklaring moet worden afgelegd binnen drie 
maanden8 vanaf het tijdstip waarop de nalaten-
schap (of een aandeel daarin) de erfgenaam toe-
komt. Verloopt de termijn (zonder dat een keuze 
is uitgebracht), dan geldt de nalatenschap als 

door de erfgenaam beneficiair aanvaard.9 Aan de 
parlementaire geschiedenis van de Bezemwet 
kan het volgende omtrent de ratio van het be-
paalde in art. 4:193 lid 2, eerste zin, BW worden 
ontleend:

‘Niet onaannemelijk is dat in vele nalatenschap-

pen, bij gebreke van een keuze, gedurende 

langere tijd een onduidelijke rechtstoestand zal 

bestaan. (…) Ter bevordering van een geordend 

rechtsverkeer en ter vermijding van de nood-

zaak en kosten, ook in kleine boedels, van een 

verklaring van beneficiaire aanvaarding en 

inschrijving daarvan, is in de tweede zin van lid 1 

bepaald dat de termijn voor de keuze van de 

wettelijk vertegenwoordiger van rechtswege 

aanvangt, zodat ingevolge lid 2 de nalatenschap 

na ongebruikt verloop van de termijn als 

beneficiair aanvaard geldt.’10

De parlementaire geschiedenis van de Bezemwet 
zwijgt over de verhouding tot art. 1:345 lid 1 on-
der c BW. Daarover thans meer.

3. Art. 1:345 lid 1 sub c BW
Art. 1:345 lid 1 sub c BW houdt in dat de voogd 
van een minderjarige de machtiging van de  
kantonrechter behoeft om een making of gift, 
waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, 
aan te nemen. Via de (in paragraaf 2 genoemde) 
schakelbepalingen geldt dat artikel ook voor 
ouders en de curator (van een curandus).11  
De bepaling van art. 1:345 lid onder c BW gaat in 
haar huidige vorm terug tot 1948. Tot dan toe 
had art. 460 (oud) BW, dat vanaf het begin in het 
Burgerlijk Wetboek van 1838 heeft gestaan en als 
een voorgangerbepaling van art. 1:345 lid 1 sub c 
BW kan worden beschouwd, enkel betrekking op 
giften. Art. 460 (oud) BW luidde als volgt:

6. HR 9 september 1988, NJ 1989/239 m.nt. W.M. Kleyn.
7. Zie ook Pitlo/Van der Burght 1981, p. 290-291 en 304, 

Asser-Meijers-Van der Ploeg 1988/321, Asser-Van der 
Ploeg-Perrick 1996/321 en Klaassen-Eggens/Luijten 
1989, p. 278-279.

8. Welke termijn ook verlengd kan worden (zie art. 4:193 
lid 1 BW jo. art. 4:192 lid 2 BW).

9. Reeds in het kader van de van 1969 daterende 
vaststellingswet was in art. 4.5.2.4 bepaald dat onder 
omstandigheden de nalatenschap geacht werd 
beneficiair te zijn aanvaard door erfgenaam die 
wettelijk vertegenwoordigd werd.

10. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, Invoeringswet Boek 4, Erfrecht, Deventer: 
Kluwer 2003, p. 2196.

11. In art. 1:441 lid 2 sub b BW is bijna hetzelfde geregeld 
voor de rechthebbende, wiens vermogen onder 
meerderjarigenbewind staat. Zie paragraaf 3.3 voor de 
verschillen.
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‘Hetzelfde verlof wordt vereischt tot het 

aannemen eener gift aan eenen minderjarige 

gedaan; zij zal ten opzigte van den minderjarige 

dezelfde gevolgen hebben als ten opzigte van 

een meerderjarig persoon.’12

In het kader van de herziening van het kinder-
recht in 1948 kwam art. 433 (oud) BW voor de 
bepaling van art. 460 (oud) BW in de plaats, wel-
ke bepaling ter gelegenheid van de invoering van 
Boek 1 BW in 1970 een plaats kreeg in het hui-
dige art. 1:345 lid 1 sub c BW. Bij de herziening 
van het kinderrecht in 1948 werd de eis van de 
machtiging niet alleen beperkt tot giften, waar-
aan lasten of voorwaarden zijn verbonden – zij 
gold tot dan toe voor het aannemen van alle 
giften –, maar ook uitgebreid tot makingen waar-
aan lasten of voorwaarden zijn verbonden. Art. 
433 (oud) BW luidde als volgt:

‘1. De voogd kan zonder machtiging van den 

kantonrechter:

(…)

50. geen den minderjarige opgekomen making of 

schenking, waaraan lasten of voorwaarden zijn 

verbonden, aannemen of weigeren;

(…).’ 13

In dit verband rijst de vraag welke betekenis aan 
de term ‘making’ moet worden toegekend. De 
memorie van toelichting van het wetsontwerp 
dat tot de herziening van het kinderrecht in 1948 
heeft geleid, geeft geen uitsluitsel over de bete-
kenis van de uitdrukking ‘een making waaraan 
lasten of voorwaarden zijn verbonden’ in art. 433 
(oud) BW.14 Nu de wetsgeschiedenis van deze 
bepaling geen opheldering biedt over de reik-
wijdte van de bescherming die de wetgever daar-
mee beoogde te bieden, gaan we op zoek naar 
een antwoord. Dat doen we aan de hand van de 
literatuur, interne rechtsvergelijking, opmerkin-
gen over de wetssystematiek en jurisprudentie.  

3.1. De literatuur
Völlmar biedt geen opheldering voor de beteke-
nis van de zinsnede in art. 433 (oud) BW.15 Dit 
geldt eveneens voor de handboeken op het ge-
bied van het familierecht, zowel van vóór als na 
de invoering van Boek 1 BW van het nieuwe  
Burgerlijk Wetboek.16 Ook de meeste handboe-
ken op het gebied van het oude erfrecht, zowel 
met betrekking tot art. 433 onder 5o (oud) BW 
als art. 1:345 lid 1 onder c BW, bieden geen klaar-
heid.17 En ook in de erfrechtelijke handboeken 
van na 2003 wordt weinig tot niets teruggevon-
den over de materie; een uitzondering daarop is 
de Asser, waarop hierna wordt ingegaan. Maar 
eerst komt Ter Haar aan het woord. 

3.1.1. Ter Haar
Ter Haar pakt de handschoen in zijn proefschrift 
wel op en zegt (in het kader van een testamen-
tair bewind):

‘Een eerste vraag die opkomt, is of (…) ouders 

met gezag de kantonrechter om machtiging 

moeten verzoeken voor het aannemen van de 

makingen in de zin van art. 1:345 lid 1 sub c BW. 

Dit hangt af van het antwoord op de vraag of het 

bewind als een last of voorwaarde beschouwd 

kan worden in de zin van deze bepaling. Dit is 

op grond van de letter van de wet niet duidelijk, 

vergelijk bijvoorbeeld art. 4:73 lid 1 sub a BW, 

waarin bewind naast de last en de voorwaarde 

als een aparte categorie vermeld wordt. Onzes 

inziens dient machtiging slechts verzocht te 

worden als de testateur op grond van art. 4:171 

BW de bevoegdheden van de bewindvoerder 

heeft uitgebreid dan wel zijn verplichtingen 

heeft beperkt of wanneer hij de bewindvoerder 

specifieke – voor de minderjarige beperkende – 

richtlijnen heeft gegeven over de wijze waarop 

hij het bewind dient uit te oefenen. Deze 

uitbreidingen, beperkingen of richtlijnen moeten 

dan van dien aard zijn dat er twijfel kan bestaan 

over de vraag of de ouder of de voogd de making 

dient te aanvaarden of te verwerpen. Welke zin 

zou het anders hebben de kantonrechter met 

een machtigingsverzoek te belasten?’18

3.1.2. Asser’s Erfrecht
In Asser’s Erfrecht, waarvan de eerste drukken 
van de hand van Meijers zijn, is een aankno-
pingspunt te vinden voor de betekenis van de 
term ‘making’ in Boek 1 van het Burgerlijk Wet-
boek. In de verschillende drukken van het deel 
Erfrecht die sinds de eerste druk van 1915 zijn 

12. Art. 460 (oud) BW. Vgl. Burgerlijk Wetboek, Officiële 
uitgave, ‘s-Gravenhage, Ter algemeene Lands drukkerij 
1837.

13. Art. 433 (oud) BW.
14. Handelingen der Staten-Generaal 1936-1937, Bijlagen 

387.3, Tweede Kamer, p.  57. 
15. H.F.A. Völlmar, Het nieuwe Kinderrecht, Den Haag: N.V. 

Haagsche Drukkerij en Uitgeversmaatschappij 1949,  
p. 147-148.

16. Asser/Wiarda 1957, p. 731; Pitlo/Meijling 1970, p. 332; 
Asser/De Boer 1* 2010/946.

17. Klaassen-Eggens/Polak 1956, p. 488; Pitlo 1957, p. 238; 
Klaassen-Eggens/Luijten 1989, p. 178 e.v.; Pitlo/Van der 
Burght 1997, p. 302. Zie ook Pitlo/Van der Burght, 
Ebben (2004), nr. 335 en Klaassen/Luijten & Meijer II, 
Erfrecht, nr. 791 e.v. L.C.A. Verstappen, Handboek 
Erfrecht 2015, p. 469-470 snijdt de materie wel aan, maar 
neemt geen standpunt in.

18. J.M.H. ter Haar, Minderjarigen en (de zorg voor hun) 
vermogen (diss. RUG), Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers 2013, p. 146-147 met verdere literatuurverwij-
zingen.
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verschenen komt de passage over de betekenis 
van de term making telkens terug.
Beginnend in 1915 met de bewerking van Asser’s 
Erfrecht door Meijers:
 

‘Erfstellingen en legaten worden samengevat 

onder den naam van makingen. In het oud- 

Hollandsche recht werden met de benaming 

‘makingen’ alleen de legaten aangeduid. In ons 

wetboek daarentegen omvat de uitdrukking ook 

de erfstellingen; men verg. art. 973 en art. 947.’19

In 1930 verscheen de volgende druk en paste 
Meijers de passage aan:

‘In het oud-Hollandsche recht werden met de 

benaming ‘makingen’ alleen de legaten aange-

duid. In ons wetboek daarentegen omvat de 

uitdrukking ook de erfstellingen; men verg. art. 

973 en art. 947 B.W. Slechts in art. 213 B.W. staat 

making nog in haar oude beteekenis van 

legaat.’20 

Het hier bedoelde art. 213 (oud) BW had betrek-
king op de gemeenschap van winst en verlies. Op 
dit artikel wordt verderop in deze paragraaf die-
per ingegaan.  
In zijn bewerking van Asser/Meijers door Van der 
Ploeg in 1967 staat het volgende:

‘In het Oudhollands recht werden met bena-

ming ‘makingen’ alleen de legaten aangeduid. In 

ons wetboek daarentegen omvat de uitdrukking 

ook erfstellingen; men verg. art. 973 en art. 947 

(oud). In art. 213 staat making nog in haar oude 

betekenis van legaat, in artt. 431 lid 1 en 433 sub 

c heeft de wetgever aan making die oude 

betekenis gegeven.’21

Art. 431 lid 1 (oud) BW regelde dat de bepalin-
gen van de vier voorgaande artikelen van over-
eenkomstige toepassing zijn, wanneer de min-
derjarige gedurende de voogdij door schenking, 
making of vererving vermogen verkrijgt. In het 
oog springt dat in dit artikellid de termen ma-
king en vererving naast elkaar worden gebruikt, 
zodat – zoals Van der Ploeg aangeeft – de term 
making hier enkel betekenis van legaat heeft. In 
deze druk wordt ook verwezen naar het van 1948 
daterende art. 433 (oud) BW. Dit artikel is de 
voorloper van het huidige art. 1:345 BW. 
In de daaropvolgende, van 1976 daterende be-
werking door Van Ploeg heeft hij deze passage 
als volgt aangepast:

‘In het Romeins-Hollands recht werden met de 

benaming ‘makingen’ alleen de legaten aange-

duid. In ons wetboek daarentegen worden onder 

de makingen nu eens de erfstellingen en de 

legaten begrepen, art. 1:337 lid 3 en art. 973, dan 

weer uitsluitend de legaten verstaan, art. 1:124 

lid 1, 1:125, 1:140 lid 1 onder b, 1:143 onder b, 

1:342 lid 1 en 1:345 lid 1 sub c.’22

Aan de passage zijn enkele artikelen toegevoegd, 
te weten art. 1:124 en 1:125 (oud) BW betreffende 
de gemeenschap van vruchten en inkomsten en 
de gemeenschap van winst en verlies, terwijl art. 
213 (oud) BW, dat tot invoering van Boek 1 van 
het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1970 op de 
gemeenschap van winst en verlies betrekking 
had, kon worden geschrapt. Daarnaast zijn ook 
de art. 1:140 (oud) en 1:143 (oud) BW toege-
voegd die betrekking hadden op het keuzestelsel 
van het deelgenootschap. Art. 1:342 is BW is in 
1970 in de plaats gekomen van het hiervoor  
genoemde art. 431 (oud) BW, waaraan het is  
ontleend met een kleine herformulering. De 
woorden ‘making of vererving’ werden vervangen 
door de woorden ‘erfopvolging of making’.

Deze passage komt ook nog voor in latere bewer-
king door Perrick in 1996.23 Perrick heeft in zijn 
bewerking van 2017 voor het huidige recht het 
volgende opgenomen:

In het Romeins-Hollands recht werden met de 

benaming ‘makingen’ alleen de legaten aange-

duid. In ons wetboek daarentegen worden onder 

de makingen nu eens de erfstellingen en de 

legaten begrepen, art. 1:337 lid 3, art. 4:56 lid 1 

en art. 4:87 lid 2 BW, dan weer uitsluitend de 

legaten verstaan, art. 1:133 lid 2, art. 1:342 lid 1 

en art. 1:345 lid 1 onder c BW.24

Art. 1:124 lid 1 (oud) BW en art. 1:125 lid 1 (oud) 
BW, die op de gemeenschap van vruchten en 
inkomsten betrekking hadden en op grond van 
art. 1:128 (oud) BW ook voor de gemeenschap 
van winst en verlies golden, zijn met ingang van 
1 januari 2012 vervallen, reden om deze niet meer 
op te nemen. De vraag rijst of naast art. 1:345 lid 
1 c BW niet ook art. 1:441 lid 2 sub b BW moet 
worden genoemd, omdat de laatstgenoemde 
bepaling aan de eerstgenoemde bepaling is ont-
leend. Op deze vraag wordt hierna (in paragraaf 
3.3) ingegaan. 

19. Asser-Meijers 1915, p. 1 e.v.
20. Asser-Meijers 1930, p. 2.
21. Asser-Meijers-Van der Ploeg 1967, p. 1-2.
22. Asser-Meijers-Van der Ploeg 1976, p. 1.
23. Asser-Van der Ploeg-Perrick 1996, p. 1.
24. Asser/Perrick 4 2017, p. 2.
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Van der Ploeg noch Perrick hebben voor hun 
opvatting dat met de term ‘making’ in art. 433 
sub c (oud) BW respectievelijk art. 1:345 lid 1 
onder c onder BW enkel het legaat wordt  
bedoeld, een nadere toelichting gegeven. 

3.1.3 Suyling-Dubois
Zoals gezegd wordt in geen van de andere  
handboeken op het gebied van het erfrecht de 
materie aangeroerd. Wel kan Suyling-Dubois, 
Erfrecht, in dit verband worden genoemd,  
waarin in 1931 werd geschreven:

‘Onder ‘making’ verstaat men zoowel erfstellin-

gen als legaten (artt. 947, 973). De terminologie 

der wet is niet altijd zuiver. In de artt. 926, 927 

en de opschriften van de 7de en de 8ste afdee-

ling van Titel 12 van Boek II Staat ‘erfstelling’ 

voor ‘making’; daarentegen ‘making’ voor 

‘legaat’ in art. 213.’25

Ook hier wordt geen verdere toelichting gegeven.

3.2. Interne rechtsvergelijking (i)
Om de reikwijdte van de bescherming die de 
wetgever destijds met de bepaling van art. 433 
(oud) BW beoogde te bieden, verder te onder-
zoeken, gaan wij dieper in op de term ‘making’ 
en de uitdrukking ‘waaraan lasten of voorwaar-
den zijn verbonden’. Eerst zal voor een aantal 
andere bepalingen van Boek 1 BW (zowel van 
oud als huidig BW) worden nagaan of de wet-
geschiedenis en de overige literatuur uitsluitsel 
geven over de vraag welke betekenis men aan de 
term ‘making’ kan hechten. Daarbij beperken wij 
ons tot de situatie van vóór 1 januari 2003.
Sinds de invoering van het huidige erfrecht 
wordt met de term ‘making’ in boek 4 BW een 
‘erfstelling of legaat’ bedoeld. In nadien in Boek 
1 BW ingevoerde bepalingen heeft de term ma-
king ook steeds de betekenis van erfstelling of 
legaat;26 de oude, reeds bestaande bepalingen in 
boek 1 BW waarin de term ‘making’ voorkwam, 
zijn bij de invoering van Boek 4 BW en invoering 
van nieuwe bepalingen in boek 1 BW helaas niet 
tegen het licht gehouden. 

3.2.1. Art. 1:124 (oud) BW en art. 1:125 (oud) BW. 
Deze bepalingen hadden betrekking op de ge-
meenschap van vruchten en inkomsten en de 
gemeenschap van winst en verlies. Sinds 1838 
werden deze gemeenschappen geregeld in Boek 
1 van het Burgerlijk Wetboek (art. 210-222 (oud) 
BW). Opvallend is dat erfenis en making in deze 
regeling afzonderlijk worden genoemd. Zie art. 
213 (oud) BW, dat als volgt luidde:

‘Onder winst is niet begrepen al hetgeen een der 

echtgenooten, staande huwelijk, bij erfenis, 

making of schenking verkrijgt, (…)’ 

In art. 221 (oud) BW werd niet de term making, 
maar de term legaat gebruikt:

‘Van de roerende goederen, staande huwelijk,  

bij erfenis, legaat of schenking, aan ieder der 

echtgenooten opkomende, moet door beschrij-

ving blijken (…).’

Uit de bespreking van Diephuis van art. 213 
(oud) BW valt af te leiden, dat hij aan de term 
making de betekenis van legaat toekent.27 Ook 
Star Busmann gaat daarvan in samenhang met 
art. 220 (oud), 221 (oud) en 214 (oud) BW uit.28 
Daarentegen laat Opzoomer zich er niet over uit, 
evenmin als Scholten en Wiarda.29

In het latere art. 1:124 (oud) BW over de baten 
van de gemeenschap van vruchten en inkomsten 
werd in plaats van de verouderde uitdrukking 
‘bij erfenis’ van ‘door erfopvolging’ gesproken:

‘De gemeenschap van vruchten en inkomsten 

omvat, wat haar baten betreft, alle goederen  

die de echtgenoten tijdens het bestaan van de 

gemeenschap hebben verkregen anders dan 

door erfopvolging, making of gift, met uitzonde-

ring van hetgeen krachtens de volgende leden 

buiten de gemeenschap valt.’

Ditzelfde geldt voor art. 1:125 (oud) BW over de 
lasten van de gemeenschap van vruchten en 
inkomsten:

‘De gemeenschap van vruchten en inkomsten 

omvat, wat haar lasten betreft, alle schulden van 

de echtgenoten, met uitzondering van die welke 

hetzij bij de aanvang van de gemeenschap 

bestonden, hetzij op verkrijgingen door 

erfopvolging, making of gift drukken, hetzij 

slechts de persoon of eigen goederen van één 

der echtgenoten betreffen en noch geheel noch 

gedeeltelijk uit inkomsten betaald plegen te 

worden.’

25. Suyling & Dubois 1931, p. 16, noot 1.
26. Men zie in dit verband art. 1:97 lid 1 BW en (het sinds 1 

januari 2018 ingevoerde) art. 1:94 lid 2 sub a BW.
27. G. Diephuis, Het Nederlandsch burgerlijk regt, deel IV, 

Groningen: J.B. Wolters 1886, p. 339: ‘De strekking der 
bepaling is voorts in het algemeen, dat, wat geërfd of 
wijze van legaat of schenking verkregen wordt, niet als 
winst wordt aangemerkt en alzoo niet in de gemeen-
schap opgenomen wordt’.

28. N.K.F. Land, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, 
herzien door C.W. Star Busmann, Haarlem: De erven  
F. Bohn 1914, p. 236, noot 1: ‘(…) tot de baten, dit volgt 
uit de art. 220 en 221 in verband met art. 213, 214, alle 
goederen waarvan geen der echtgenooten kan 
aantoonen, dat hij ze ten huwelijk aangebracht of 
staande gemeenschap door erfopvolging, legaat, 
schenking of wederbelegging verkreeg’.

29. C.W. Opzoomer, Het Burgerlijke Wetboek, Eerste deel, 
Amsterdam: J.H. Gerhard & Comp. 1874, p. 287; 
Asser-Scholten 1923, p. 270; Asser-Wiarda 1957, p. 275 en 
p. 285 e.v.
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3.2.2. Art. 1:140 (oud) BW en art. 1:143 (oud) BW  
Deze twee artikelen hebben betrekking op het, 
inmiddels afgeschafte, wettelijk deelgenoot-
schap. Het keuzestelsel van het wettelijk deelge-
nootschap werd op 1 januari 1970 ingevoerd en 
per 1 september 2002 afgeschaft. In art. 1:140 
(oud) BW was de berekening van het stam- 
vermogen uitgewerkt.30 In art. 1:143 (oud) BW 
wordt vorm gegeven aan het bewijzen van de 
aanvangswaarde van de goederen die tot het 
stamvermogen behoren. In beide artikelen wordt 
gesproken van ‘door erfopvolging, making of gift 
verkregen’. Deze duidelijk gescheiden terminolo-
gie wijst erop dat onder de term making slechts 
legaat moet worden verstaan. Onder erfopvol-
ging vallen namelijk erfopvolging bij versterf en 
testamentaire erfopvolging. In het Voorlopig 
Verslag van de vaste commissie voor Justitie uit 
de Tweede Kamer bij art. 1.8.2.9 (art. 1:140 (oud) 
BW) komt het volgende naar voren:

‘Enige leden meenden hier een leemte te 

ontwaren ten aanzien van erfenissen, makingen 

en giften die zijn opgekomen tussen het einde 

van het deelgenootschap en de dag der inventa-

risatie (of de dag der deling) (…).’31

In deze passage valt, net als in het artikel zelf,  
op dat de verkrijging middels erfenis apart wordt 
genoemd van de verkrijging middels making. Dit 
duidt erop dat aan de term making alleen de 
betekenis van legaat moet worden toegeschre-
ven. Bij de parlementaire behandeling van Boek 
1 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek komt dit bij 
de bespreking van art. 1.8.2.11 (art. 1:143 (oud) 
BW) duidelijker naar voren. De Regeringscom-
missaris Drion merkt op: 

‘Overneming van een dokterspraktijk is 

natuurlijk zeer gebruikelijk; dat iemand echter 

door schenking of legaat een gehele dokters-

praktijk verkrijgt, lijkt mij in de praktijk 

nauwelijks te denken.’32

Hij geeft de term making uit art. 1.8.2.11 kenne-
lijk met de term legaat weer.

3.3. Interne rechtsvergelijking (ii): art. 1:441 BW
Een analyse van art. 1:441 BW werkt verhelde-
rend voor de duiding van de term making in art. 
1:345 lid 1 sub c BW. Art. 1:441 BW kent een uit-
gebreide parlementaire behandeling. Art. 1:441 
BW heeft betrekking op het meerderjarigenbe-
wind. Het meerderjarigenbewind is ingevoerd  
op 1 september 1982.33 Uit de wetsgeschiedenis 
volgt dat art. 1:441 BW in hoofdzaak overeen-
komt met art. 3.6.1.5 nieuw BW.34 Aan de parle-
mentaire behandeling van art. 3.6.1.5 nieuw BW 
kan het volgende worden ontleend:

‘Het nieuwe lid 2, dat de oorspronkelijke tweede 

zin van lid 1 en tevens lid 3 vervangt, geeft aan 

tot welke handelingen de bewindvoerder slechts 

met toestemming van de rechthebbende of 

machtiging van de boedelrechter bevoegd is. De 

nieuwe redactie van dit lid is afgestemd op het-

geen in art 345 van Boek 1 is bepaald met be-

trekking tot het bewind van de voogd over het 

vermogen van de minderjarige.’35

en verder:

‘Vervolgens zijn in het hier besproken lid onder 

b-e enige bepaalde rechtshandelingen aange-

duid, waarvoor steeds toestemming van de

rechthebbende of machtiging van de boedel-

rechter vereist is, zelfs al zou men de handeling

in de gegeven omstandigheden als een daad van

gewoon beheer kunnen aanmerken. Ten dele

waren deze handelingen reeds in het oorspron-

kelijk derde lid genoemd. In navolging van het

bepaalde in artikel 345 van Boek 1 zijn echter

enige aanvullingen aangebracht. Toegevoegd

zijn het aannemen van een making of gift

waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden,

en het verbinden van de rechthebbende als borg

of hoofdelijk medeschuldenaar; men vergelijke

artikel 345 lid 1 onder c en d van Boek 1.’36

Lid 5 van art. 1:441 BW kwam niet in art. 3.6.1.5 
nieuw BW voor, maar is los daarvan toege-
voegd.37 Dit lid heeft betrekking op het door de 
bewindvoerder aanvaarden van een aan de 
rechthebbende opgekomen nalatenschap. Lid 5 
luidt als volgt:

‘De bewindvoerder is, met uitsluiting van de 

rechthebbende, bevoegd een aan de rechtheb-

bende opgekomen nalatenschap te aanvaarden. 

Tenzij de aanvaarding geschiedt met toestem-

ming van de rechthebbende, kan de bewind-

voerder niet anders aanvaarden dan onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving.’

30. Zie o.a. Gr. van der Burght, Het wettelijk deelgenoot-
schap (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1973, p. 10.

31. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, Boek 1, Personen- en Familierecht, Deventer: 
Kluwer, p. 386.

32. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, Boek 1, Personen- en Familierecht, Deventer: 
Kluwer, p. 392.

33. Wet van 15 mei 1981, Stb. 283.
34. Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 350, nrs 1-3, p. 22.
35. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk 

Wetboek, Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen, 
Deventer: Kluwer 1981, p. 511.

36. Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek, Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen, 
Deventer: Kluwer 1981, p. 512.

37. Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15 350, p. 23.
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Wat valt aan de toevoeging van lid 5 aan art. 
1:441 BW voor de betekenis van de term ‘making’ 
in art. 1:345 lid 1 sub c BW te ontlenen? Omdat 
art. 1:441 BW hoofdzakelijk overeenstemt met 
art. 3.6.1.5 nieuw BW en dat artikel afgestemd is 
op art. 1:345 BW, zoals uit de wetsgeschiedenis 
van beide artikelen blijkt, zal de betekenis van 
de term ‘making’, zoals dat voorkomt in art. 
1:345 lid 1 sub c BW en art. 1:441 lid 2 sub b BW 
dezelfde moeten zijn. Het springt in het oog dat 
ingevolge art. 1:441 lid 1 aanhef en sub b BW de 
bewindvoerder de toestemming van de recht-
hebbende dan wel de vervangende machtiging 
van de kantonrechter behoeft voor het aanne-
men van makingen of giften waaraan lasten of 
voorwaarden zijn verbonden, terwijl de bewind-
voerder volgens lid 5 van hetzelfde artikel met 
uitsluiting van de rechthebbende, dat wil zeggen 
zonder diens toestemming of medewerking, een 
aan de rechthebbende opgekomen nalatenschap 
kan aanvaarden onder het voorrecht van boedel-
beschrijving. Daarbij kan worden aangetekend 
dat lid 5 van art. 1:441 BW ook niet de zinsnede 
‘onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit arti-
kel’ of woorden van soortgelijke strekking ver-
meldt, zoals vaak geschiedt als bij een bepaling 
ook een andere bepaling in aanmerking moet 
worden genomen.38 Hierop zal (in paragraaf 
3.4.2) nog iets uitgebreider worden ingegaan. 

3.4. De wetssystematiek
Ook vanuit wetssystematisch perspectief zijn  
er aanknopingspunten te vinden voor het stand-
punt dat men onder de term ‘making’ in art. 
1:345 BW slechts het legaat dient te verstaan. 

3.4.1. Machtiging niet van toepassing bij erf-
opvolging bij versterf? 
Art. 1:345 lid 1 sub c BW rept niet van een ver-
krijging als erfgenaam bij versterf (waaraan 
lasten of voorwaarden zijn verbonden). Zou de 
wetgever ook de erfstelling onder het begrip  
making hebben willen laten vallen, dan zou het 
bijzonder frappant zijn als de erfopvolging bij 
versterf waaraan lasten of voorwaarden zijn 
verbonden, niet onder de regeling zou vallen. Dat 
pleit voor ons standpunt dat erfopvolging bij 
versterf of krachtens testamentaire erfstelling 
niet onder art. 1:345 lid 1 sub c BW vallen.

3.4.2. Geen verwijzing in art. 4:193 lid 2 BW?
Verder valt op dat de wetgever in art. 4:193 lid 1 
BW wel bepaalt dat de wettelijke vertegenwoor-
diger voor de verwerping van een nalatenschap 
de machtiging van de kantonrechter behoeft, 
maar niet ten aanzien van de beneficiaire aan-
vaarding. Het had onzes inziens voor de hand 
gelegen dat de wetgever ten aanzien van de be-
neficiaire aanvaarding in dit verband ook had 
verwezen naar art. 1:345 lid 1 sub c BW. Ook in 

art. 1:441 lid 5 BW had het voor hand gelegen dat 
verwezen was naar lid 2 sub b van dit artikel 
door lid 5 tweede zin, aldus te formuleren: ‘Tenzij 
de aanvaarding geschiedt met toestemming van 
de rechthebbende, kan de bewindvoerder, onver-
minderd het bepaalde in lid 2 onder b van dit 
artikel, niet anders aanvaarden dan onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving.’ Dat alles is 
niet gebeurd.

3.5. De kantonrechter van rechtbank Oost-
Nederland
Tot slot halen wij de kantonrechter van de toen-
malige rechtbank Oost-Nederland aan, die in 
2013 in het kader van de onderhavige problema-
tiek overwoog:

‘Beneficiaire aanvaarding op grond van artikel 

1:345 lid 1sub c BW is naar het oordeel van de 

kantonrechter in strijd met het wettelijk 

systeem betreffende het erfrecht. Het erfrecht 

heeft een zelfstandige bepaling ten aanzien van 

de beneficiaire aanvaarding van een nalaten-

schap door een wettelijke vertegenwoordiger, te 

weten artikel 4:193 BW. Op grond daarvan is in 

dit geval geen machtiging van de kantonrechter 

nodig.’39

Uit vorenstaande rechtsoverweging volgt dat de 
kantonrechter in het voorgelegde geval van toe-
passing van art. 1:345 lid 1 sub c BW niet wilde 
weten. Overigens blijkt uit de beslissing niet of 
de minderjarige in het berechte geval als erf-
genaam werd geroepen op grond van een erf-
stelling waaraan lasten of voorwaarden waren 
verbonden. Uit de aangehaalde rechtsoverwe-
ging kan worden afgeleid dat dit voor de beslis-
sing van de kantonrechter ook geen rol speelde. 
Hoewel de redenatie van de kantonrechter voor 
betwisting vatbaar is, kunnen wij ons in de uit-
komst vinden en ondersteunt dat onze 
vorengenoemde argumenten. 

38. Zie voor het gebruik van de uitdrukking ‘onverminderd 
…..’ in Boek 1 BW: art. 1:5 lid 8 BW, art. 1:90 lid 2 BW, art. 
1:102 BW,  art. 1:137 lid 1 BW, art. 1:141 lid 4 BW, art. 
1:302 lid 2 BW, art. 1:343 BW, art. 1:377c lid 1 BW, art. 
1:377d lid 1 BW, art. 1:395 BW, art. 1:399 BW, art. 1:408 lid 
3 BW, art. 1:414 lid 2 BW, art. 1: 442 lid 2 BW en art. 1:445 
BW.

39. Rb. Oost-Nederland 12 februari 2013, ECLI:NL:RBONE: 
2013:BZ1984.
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4. Conclusie
Hoewel het bepaalde in art. 1:345 lid 1 sub c BW
op het eerste gezicht niet lijkt te rijmen met het
bepaalde in art. 4:193 lid 2 eerste zin BW, wordt
dat anders als men met ons ervan uitgaat dat
het woord making aldaar (en in art. 1:441 lid 2
sub b BW) slechts ‘legaat’ en niet ‘erfstelling en

- de inmiddels vervallen wettelijke regeling van
de gemeenschap van vruchten en inkomsten
en die van winst en verlies (zie paragraaf
3.2.1), waar de term erfopvolging samen met
de term making wordt gebruikt en de term
making daar kennelijk de betekenis van le-
gaat heeft;

- de gebruikte terminologie in de parlemen-
taire geschiedenis van het wettelijk deelge-
nootschap (zie paragraaf 3.2.2);

- de inconsistenties die in de wetssystematiek
zitten als het begrip making zowel het legaat
als de erfstelling zou omvatten (zie paragraaf
3.4);

- de jurisprudentie (zie paragraaf 3.5).
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legaat’ betekent. Wij hebben onze stellingname 
hierboven onderbouwd met een keur aan argu-
menten, waaronder de behandeling van het be-
grip making in de (oudere) literatuur (zie para-
graaf 3.1) en de parlementaire geschiedenis over 
art. 1:441 lid 2 onder b BW, welke bepaling aan 
art. 1:345 lid 1 sub c BW is ontleend (zie para-
graaf 3.3). Verder kan daarvoor ook steun wor-
den gevonden in:
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