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DE IK-OPA/OmA-lAST

2. De ik-opa/oma-last en art. 10 
SW
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding

In dit artikel wordt de ik-opa/oma-last (hierna: ik-oma-
last) besproken in het licht van art. 10 Successiewet 1956 
(hierna: SW), mede naar aanleiding van het ik-opa/oma-le-
gaat (hierna: ik-oma-legaat) uit het hierna te bespreken 
arrest van de Hoge Raad van 22 november 2019.
Onbetwist is dat zowel het ik-oma-legaat als de ik-oma-
last onder art. 10 SW kunnen vallen. De vraag die rijst, is 
of behalve voor het ik-oma-legaat ook voor de ik-oma-last 
lid 9 van bedoeld artikel geldt, of dat de ik-oma-last onder 
lid 1 valt. Ik zal betogen dat met het hierna te bespreken 
arrest van de Hoge Raad van 22  november 2019 en de 
civielrechtelijke kwalificatie van de ik-oma-last als vorde-
ringsrecht zonder rechtsvordering, geoordeeld kan worden 
dat op de ik-oma-last slechts art. 10 lid 9 SW toegepast 
kan worden. Ik bespreek daartoe achtereenvolgens het 
ik-oma-legaat (paragraaf 2), het arrest van de Hoge Raad 
van 22 november 2019 (paragraaf 3), de ik-oma-last (para-
graaf 4) en de successierechtelijke uitwerking daarvan 
(paragraaf 5), waarna ik afsluit met een conclusie (para-
graaf 6).

2. Het ik-oma-legaat

Het klassieke ik-oma-legaat betreft de volgende situatie. 
Oma benoemt haar zoon tot erfgenaam en legateert ten 
laste van haar zoon een geldbedrag aan een kleindochter, 
zijnde een dochter van de zoon van oma. De opeisbaar-
heid van het legaat wordt uitgesteld tot het overlijden van 
de zoon. In dat geval betwist niemand dat art. 10 SW van 
toepassing in de nalatenschap van de zoon, maar slechts, 
op grond van art.  10 lid  9 SW, voor zover de nominale 
waarde van de schuld van zoon aan zijn dochter meer 
bedraagt dan de waarde van hetgeen de zoon krachtens 
erfrecht heeft verkregen van oma. 
Een eenvoudig voorbeeld. Stel dat uit het testament voort-
vloeit dat de zoon een (nominaal) bedrag schuldig is aan 

kleindochter van € 100.000 (op te eisen bij het overlijden 
van de zoon), terwijl de nalatenschap van oma € 80.000 
bedraagt. In dat geval wordt bij het overlijden van de 
zoon art. 10 lid 9 SW toegepast voor het ‘meerdere’, zijnde 
hetgeen de nominale waarde van het legaat (€  100.000) 
meer bedraagt dan de waarde van hetgeen de zoon van 
oma heeft verkregen (€  80.000). De fictieve verkrijging 
bedraagt dan dus € 20.000.

3. Hoge Raad van 22 november 2019

In de casus van het arrest van de Hoge Raad van 22 novem-
ber 20191 speelde, kort samengevat, het volgende. Oma 
overlijdt in 1996 en heeft in haar testament aan haar klein-
kinderen een onvoorwaardelijke vordering gelegateerd ten 
laste van haar dochter. Vervolgens erkent dochter genoemde 
bedragen schuldig in een notariële akte. Niet door de 
legatarissen betwist was dat bij het overlijden van de doch-
ter art.  10 lid  9 SW speelde, omdat de omvang van de 
totale schuld aan de legatarissen groter was dan hetgeen de 
dochter van oma verkreeg. De fiscus stelt echter dat art. 10 
lid 1 SW toepasselijk is, op grond waarvan niet alleen het 
‘meerdere’, maar de gehele vordering als fictieve verkrij-
ging aangemerkt diende te worden. De Hoge Raad maakt 
hier echter korte metten mee door – in tegenstelling tot de 
rechtbank, die oordeelde dat van een last sprake was – te 
oordelen dat het testament van oma een legaat bevat en 
daarmee ten tijde van het openvallen van de nalatenschap 
een vorderingsrecht aan de belanghebbende toekwam. De 
schuldigerkenning voegt dus niets toe aan het feit dat er 
reeds een vorderingsrecht bestond. Hierbij neemt de Hoge 
Raad mede in aanmerking dat de vastgestelde feiten niet 
inhouden dat de dochter een rechtshandeling als bedoeld in 
art. 10 lid 1 SW heeft verricht ter aanvaarding van de nala-
tenschap van oma, ook niet als daarbij de feitelijke gedra-

1 EclI:Nl:Hr:2019:1838, Notamail 2019/268, V-N 2019/57.13, NTFR 
2019/2973, waarover ook EstateTip Review 2019-38.
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gingen van de dochter in aanmerking worden genomen die 
tot uitdrukking komen in de in het geding gebrachte akte.

4. De ik-oma-last2

De klassieke ik-oma-last betreft een grotendeels met het 
ik-oma-legaat overeenkomende situatie, met dien verstande 
dat de verplichting die op de erfgenaam van oma ligt (in 
het voorbeeld als in paragraaf  2 gegeven: de zoon) niet 
door de lastbevoordeelde (in het voorbeeld te vergelijken 
met de legataris: de kleindochter) is af te dwingen. Stel dat 
is opgenomen dat de zoon de last krijgt opgelegd om een 
bedrag van € 100.000 uit te keren of schuldig te erkennen 
aan de kleindochter na het overlijden van de zoon, terwijl 
de nalatenschap van oma € 80.000 bedraagt. Hoe is deze 
constellatie nu te kwalificeren?
De vraag die gesteld kan worden is of de lastbevoordeelde 
pas een vorderingsrecht verkrijgt door de uitvoering van 
de last of dat er reeds een vorderingsrecht bij het overlij-
den van oma ontstaat door de last in het testament. Mijns 
inziens is dat laatste het geval. Ik verklaar mij nader en 
bespreek daartoe eerst weer het legaat.

4.1 Wat is een legaat?
Een testamentair aanbod tot koop, dient al snel gekwali-
ficeerd te worden als een legaat tegen inbreng.3 Een testa-
mentair aanbod past immers bezwaarlijk in de definitie van 
het legaat als vorderingsrecht (art. 4:117 lid 1 BW). Zo zal 
een testamentaire verplichting tot uitkering (op een bepaald 
moment) of schuldigerkenning (met opeisbaarheid op een 
bepaald moment) van geld ook snel gekwalificeerd worden 
als een legaat (vorderingsrecht) van het betreffende geldbe-
drag, waarbij het opeisingsmoment het hiervoor bedoelde 

2 Ik hoop dat de discussie overigens alleen van belang is voor ‘oude’ testa-
menten waarin nog ik-oma-(achtige-)lasten zijn opgenomen, omdat no-
tarissen hopelijk sinds (in ieder geval) 2010 slechts ik-oma-(achtige-)lega-
ten in plaats van -lasten opnemen, ook als sprake is van ten tijde van het 
overlijden van oma nog niet geboren kleinkinderen. Zie daarover ook r.E. 
brinkman, ‘Het bestaansrecht van de bestaanseis’, WPNR 2019, afl.7253 
onder 4.3, waar ik heb uitgelegd dat de last vervangen kan worden door 
een fideicommissair legaat. maar ook als het om oude testamenten (met 
name van vóór 2003) gaat, dient allereerst de ‘last’ gekwalificeerd te 
worden: wordt een last of legaat bedoeld? Vaak zal uitleg al tot een legaat 
leiden, zie ook hierna noot 4 en rb. Zeeland-West-brabant 20 augustus 
2015, EclI:Nl:rbZWb:2015:5579. Zie ook f.A.m. Schoenmaker, ‘Art. 10 SW 
1956 en ik-opa-testamenten: een ‘lastige’ kwestie?’, NTFR Beschouwingen 
2013/6 en ‘Eindelijk rust inzake het klassieke ik-opa-testament?’, KWEP 
2015/33.

3 Zie ook f.W.j.m. Schols, Quasi-erfrecht met bindende elementen (diss. 
Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2006, p. 19.

‘moment’ is.4 Het legaat brengt immers reeds de verbintenis 
(de vordering/het vorderingsrecht) tussen de erfgenaam en 
de legataris tot stand. Deze ontstaat niet pas na aanvaar-
ding van het aanbod, zie art. 4:201 BW.

4.2 Wat is een last ten voordele van een persoon?
Zoals ik recent heb betoogd,5 komt mijns inziens aan de 
lastbevoordeelde wel een vorderingsrecht, maar geen 
rechtsvordering toe. Slechts de rechtstreekse afdwingbaar-
heid wordt aan het vorderingsrecht onthouden. Er bestaat 
wel een sanctie op niet-nakoming, maar de inroeping van 
die sanctie geschiedt niet door degene op wie de last drukt. 
Stel dat door de erflater in zijn testament is opgenomen 
dat zijn zoon de last krijgt opgelegd om een bedrag van 
€ 100.000 uit te keren of schuldig te erkennen aan de klein-
dochter na het overlijden van de zoon, terwijl de nalaten-
schap van oma € 80.000 bedraagt. Hoe moet deze testa-
mentaire bepalingen nu gekwalificeerd te worden?
Net als bij het legaat, is bij een last mijns inziens in beide 
gevallen (uitkering en schuldigerkenning) in feite sprake 
van de toekenning van (het vorderingsrecht van) het 
betreffende geldbedrag, waarbij het opeisingsmoment het 
bepaalde moment van uitkering/opeisbaarheid is, met dien 
verstande dat in dat geval sprake is van een vorderings-
recht zonder rechtsvordering. Met Luijten en Meijer ben 
ik van mening dat art. 4:201 BW ook voor de last(bevoor-
deelde) toegepast kan worden: een vorderingsrecht uit een 
last wordt verkregen zonder dat een aanvaarding nodig is, 
behoudens de bevoegdheid van de lastbevoordeelde om het 
vorderingsrecht te verwerpen zolang hij het niet aanvaard 
heeft.6

5. Art. 10 SW en de last

Bij een ik-oma-last is mijns inziens, zoals in paragraaf  4 
betoogd, net als bij het legaat, sprake van de toekenning van 
een vorderingsrecht aan de lastbevoordeelde. De uitvoering 
van de last, voegt dus – net als bij het legaat  – niets toe 
aan het feit dat het vorderingsrecht al bestaat krachtens de 
rechtshandeling van de erflater. Dat betekent mijns inziens 

4 Dat is anders als de verplichting als last is omschreven, waarop ik hieron-
der inga. Zie ook mvA II, Van der burght c.s., Parl. Gesch. Vaststellingswet 
Erfrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2002, p. 718, waaruit blijkt dat een 
‘verp[l]ichting jegens een of meer in de uiterste wil aangewezen perso-
nen’ in de regel als legaat dient te worden gekwalificeerd, tenzij een vor-
deringsrecht uitdrukkelijk is onthouden of anderszins uit de uiterste wil 
voortvloeit dat geen sprake is van een legaat. Anders dan uit die passage 
lijkt te volgen, ben ik van mening dat de minister met de onthouding 
van het vorderingsrecht in geval van een verplichting jegens personen, de 
onthouding van de rechtsvordering en niet van het vorderingsrecht be-
doelt. bij een verplichting die niet jegens personen bestaat, is wel sprake 
van het ontbreken van een vorderingsrecht (en daarmee uiteraard ook 
van een rechtsvordering). Zie r.E. brinkman, ‘Het onderscheid tussen een 
legaat en een last. Ofwel: de ware aard van de last’, WPNR 2019, afl. 7249, 
alsmede j.W.A. biemans, ‘reactie’, WPNR 2019, afl. 7255 en r.E. brinkman, 
‘Naschrift’, WPNR 2019, afl. 7255.

5 Zie r.E. brinkman, ‘Het onderscheid tussen een legaat en een last. Ofwel: 
de ware aard van de last’, WPNR 2019, afl. 7249.

6 j.G. Klaassen-Eggens, E.A.A. luijten & W.r. meijer Huwelijksgoederen- en 
erfrecht II, Erfrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2008, p. 185.
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dat het arrest van de Hoge Raad van 22 november 2019 
ook hier toegepast kan worden en dat de uitvoering van de 
last en de aanvaarding van de nalatenschap door degene op 
wie de last drukt, niet tot gevolg hebben dat degene op wie 
een last drukt een rechtshandeling als bedoeld in art.  10 
lid 1 SW verricht. Wel valt de ik-oma-last dan onder art. 10 
lid 9 SW.
Behalve het feit dat in economische zin met de ik-oma-last 
hetzelfde wordt bereikt als met het ik-oma-legaat, en dus 
toepassing van art. 10 lid 1 SW op de ik-oma-last uit dat 
oogpunt niet gerechtvaardigd lijkt,7 kan mijns inziens met 
een kwalificatie van de ik-oma-last in civielrechtelijke zin 
(en daarmee ook in fiscaalrechtelijke zin8) als ‘vorderings-
recht zonder rechtsvordering’, niet meer anders geconclu-
deerd worden dan dat de ik-oma-last niet onder art.  10 
lid 1 SW, maar (alleen) onder art. 10 lid 9 SW valt.
Wellicht ten overvloede noem ik hier ook nog de storm van 
kritiek die is geuit op de uitlatingen van de staatssecretaris 
in de Eerste Kamer dat bij een ik-oma-last art. 10 SW volle-
dig van toepassing is. Met Schoenmaker (en vele anderen) 
ben ik van mening dat de woorden ‘ten koste van erflaters 
vermogen’ (art.  10 lid  1 SW) alleen toepassing horen te 
krijgen als de erflater (in casu niet oma, maar het kind van 
oma) zijn vermogen verkleint (zie Kamerstukken II 1948, 

7 Zie bijvoorbeeld A.r. Autar, W. burgerhart & f. Sonneveldt (red.), Com-
pendium Estate Planning, Den Haag: Sdu 2019, par. 1.5.5.2, alsmede V-N 
2019/44.12 en V-N 2019/57.13.

8 Vgl. conclusie A-G Ijzerman van 22 mei 2019, EclI:Nl:PHr:2019:544.

915, nr. 3). Art. 10 lid 9 SW dient als een uitbreiding van lid 
1 te worden beschouwd, maar dan te gelden voor zowel het 
ik-oma-legaat als de ik-oma-last. Het is hier immers oma 
en niet het kind, die het vermogen van het kind verkleint! 
Daar hoort geen heffing op grond van het (huidige) art. 10 
lid 1 SW bij!9

6. Conclusie

De conclusie kan kort zijn: op de ik-oma-last hoort slechts 
art.  10 lid  9 SW en niet art.  10 lid  1 SW toegepast te 
worden. Dat volgt uit de kwalificatie van de ik-oma-last 
als ‘vorderingsrecht zonder rechtsvordering’ voor de last-
bevoordeelde. De aanvaarding van de nalatenschap door 
degene op wie de last drukt en de uitvoering van de last 
zelve, voegt – gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van 
22 november 2019 – aan het bestaan van dat vorderings-
recht niets meer toe.
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9 Zie onder meer f.A.m. Schoenmaker, NTFR 2012/424, NTFR 2011/2844, 
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