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Mede namens Breemhaar bedank ik Ter Haar 
hartelijk voor zijn reactie op ons artikel. Wegens 
verblijf in het buitenland, reageer ik solitair. Ik 
volsta hier met onderstaande korte reactie, om-
dat het uiteindelijk aan de rechter of de wetgever 
is om te beslissen of en hoe de belangen van de 
minderjarigen voldoende beschermd worden. 

1. Lasten en voorwaarden kunnen bij een benefi-
ciaire aanvaarde erfstelling en de daaruit voort-
vloeiende vereffening niet leiden tot een negatieve 
verkrijging.1 Daarom is verdere bescherming 
mijns inziens niet geboden.

2.  Waarom lasten of voorwaarden ‘immers nade-
lig [kunnen] zijn voor minderjarigen’ legt Ter 
Haar niet uit. Daarover enkele woorden. De  
‘nadeligheid’ van een derdenbevoordelende last 
wordt door de beneficiaire aanvaarding en in de 
vereffeningsprocedure al ‘opgelost’ (zie art. 4:184 
lid 5 BW, art. 4:211 lid 1 BW, vgl. ook art 4:87 lid 7 
BW en art. 4:130 lid 3 BW), zodat geen nadere 
bescherming nodig is. 
Bij de niet-derdenbevoordelende last,2 die in de 
praktijk – zeker bij minderjarigen – naar onze 
ervaring niet veel voorkomt, dient de wettelijk 
vertegenwoordiger te overwegen of de op de min-
derjarige rustende last ‘gewoon’ nagekomen kan 
worden: zo niet, dan zou verwerping uitkomst 
kunnen bieden. Maar ook als de nalatenschap 
(beneficiair) zou worden aanvaard, is er – bij niet-
nakoming van de last – geen ‘ergere’ consequentie 
denkbaar dan de vervallenverklaring van het 
erfrecht (wat uiteindelijk veelal hetzelfde rechts-
gevolg heeft als een verwerping).3

Verder geldt dat als een erfstelling onder een 
voorwaarde wordt verkregen, dat niet per defini-
tie ‘nadelig’ is. Wel kan dat van invloed zijn op de 
waarde en het karakter van de verkrijging.  
Wellicht is dat een reden om, als het kind ook 
legitimaris is, te verwerpen (zie ook onder 3), 
maar het lijkt mij dan aan de wettelijke vertegen-
woordiger om daarin een keus te maken.4

3. Zou de wettelijke vertegenwoordiger van een 
minderjarig kind dat tevens legitimaris is, willen 
verwerpen en vervolgens aanspraak willen maken 
op de legitieme portie (art. 4:63 lid 3 BW),5 dan is 
daarvoor een machtiging nodig.6 Bij de keuze 
tussen aanvaarding en verwerping, ligt het wet-
telijke primaat dus bij de wettelijk vertegenwoor-
diger.
Hij moet kiezen:
- ofwel voor een erfstelling met een last en/of 
voorwaarde die hij namens de minderjarige  
aanvaardt (en die niet kan leiden tot een  
negatieve verkrijging, maar mogelijk minder  

gewenste gevolgen voor de minderjarige heeft);
- ofwel voor verwerping van die erfstelling, voor 
welke laatste keus de rechter nog zijn machtiging 
moet verlenen.
Daarin zal meespelen dat bij verwerping de legi-
tieme portie in nominale zin lager zal zijn dan de 
verkrijging die met een last of voorwaarde is  
bezwaard.7 Een ‘hogere’ verkrijging (onder een 
‘bezwarende’ last of voorwaarde) moet afgewogen 
worden tegen een lagere verkrijging (zonder last of 
voorwaarde). Dat die afweging bij de wettelijke 
vertegenwoordiger lijkt, is wat mij betreft wenselijk.

4. Overigens kan ik van harte instemmen met de 
suggestie uit het WODC-rapport om art. 1:345 lid 
1 sub c BW te schrappen, omdat dit niet alleen 
voor erfstellingen, maar ook voor de verkrijging 
door minderjarigen van legaten (en lastbevoorde-
lingen en giften) wat mij betreft een overbodige 
regeling is. Zou het daarbij niet voldoende zijn om 
het eventuele nalatige handelen van de wettelijke 
vertegenwoordiger gesanctioneerd te zien door 
het reeds bestaande art. 1:253j BW8 en art. 1:337 
lid 2 BW (aansprakelijkheid bij slecht bewind)?  
Ik ga er daarbij vanuit dat de meeste wettelijke 
vertegenwoordigers het beste voor hebben met 
het (vermogen van het) minderjarige kind en 
meen dat in de uitzonderingsgevallen (bij slecht 
bewind) aansprakelijkheid volstaat. Overigens sta 
ik niet afwijzend tegenover een extra veiligheids-
klep waarmee de rechter de bevoegdheid krijgt 
onevenredige lasten of bezwaren zo nodig op te 
heffen.

Mr. dr. R.E. Brinkman*

1. Zie ten aanzien van lasten art. 4:120 BW, art. 4:130 lid 3 
BW, art. 4:184 lid 5 BW, (art. 4:200 lid 3 BW) en art. 4:211 
lid 1 BW.

2. En bij voorwaarden die bestaan uit de vervulling van 
soortgelijke verplichtingen als bij een last.

3. In verband met de ‘verplichte’ beneficiaire aanvaarding 
kan de sanctie van art. 4:131 lid 3 BW (aansprakelijk-
heid jegens schuldeisers na vervallenverklaring 
erfrecht) niet tegen minderjarigen ingeroepen worden.

4. In situaties waarin het minderjarige kind geen 
legitimaris is, lijkt ons de beneficiaire aanvaarding van 
een erfstelling onder een last of voorwaarde in beginsel 
ssteeds aangewezen. Uiteraard kunnen uitzonderingen 
zich voordoen, zoals een zwaar negatieve nalatenschap 
of een verwerping om emotionele redenen.

5. Hetgeen op grond van art. 4:72 BW niet tot imputatie 
zal leiden als tijdig wordt verworpen.

6. Art. 4:193 lid 1 BW.
7. Bij een ‘gelijke’ of ‘lagere’ nominale verkrijging, zal de 

wettelijke vertegenwoordiger van een legitimaris 
immers geen reden hebben om te aanvaarden: in dat 
geval is immers een vrije en onbezwaarde legitieme te 
verkrijgen.

8. Zie ook art. 1:253v BW waarin art. 1:253j BW van 
overeenkomstige toepassing wordt verklaard. 

* Notaris te Hardenberg, docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, Raadsheer-pl.v. Gerechtsof Arnhem- 
Leeuwarden.
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