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17. Het uitgestelde legaat ‘ter 
grootte van de legitieme portie’
J.M. VAN ANKEN EN R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding

In deze bijdrage gaan wij in op de vraag welke omvang 
een legaat ‘ter grootte van de legitieme portie’ heeft als de 
opeisbaarheid wordt uitgesteld met behulp van de voor-
waarde van art. 4:82 BW. Het gaat dan om de bepaling dat 
de vordering van een legitimaris, voor zover die ten laste 
komt van de langstlevende echtgenoot, eerst opeisbaar is 
na het overlijden van die echtgenoot. Met behulp van art. 
4:83 BW kan de vordering van de legitimaris eventueel 
eerder opeisbaar zijn gemaakt dan het overlijden van de 
langstlevende. In het navolgende gaan wij ervan uit dat 
het legaat en de legitieme portie niet opeisbaar zijn tot het 
overlijden van de langstlevende. 
Welke invloed heeft de niet-opeisbaarheidsclausule van art. 
4:82 BW op de omvang van een (gewoon) legaat als dit in 
abstracto wordt geformuleerd als ‘ter grootte van de legi-
tieme portie’?

Ter illustratie gebruiken we de volgende casus. K is legitima-
ris van zijn vader V. Hij krijgt in het testament een legaat ‘ter 
grootte van de legitieme portie’. In het testament is bepaald 
dat het legaat pas opeisbaar is bij het overlijden van de 
langstlevende echtgenoot van zijn vader, te weten E (stief-
moeder van K). Verder is de niet opeisbaarheidsbepaling 
van art. 4:82 BW opgenomen. E is enig erfgenaam. De legi-
timaire massa is € 400.000, zodat de legitimaire aanspraak 
van K € 100.000 bedraagt (zie afdeling 4.4.3 BW). Wij gaan 
ervan uit dat door V geen giften zijn gedaan aan K.

2. De waardering van een legaat ‘ter grootte 
van de legitieme portie’

De vraag is hoe de omvang en waarde van een legaat bere-
kend wordt. Bij de waarde van een geldvordering dient te 
worden gelet op de volgende elementen (zie HR 16 januari 
1974, BNB 1975/26 m.nt. J.P. Scheltens):

a. de nominale waarde van de vordering;
b. de opeisbaarheid;
c. het rentepercentage;
d. de gegoedheid van de schuldenaar;
e. de zekerheid die werd gesteld.
Dat betekent dat in de casus in ieder geval de renteloosheid 
en niet opeisbaarheid bij de berekening moeten worden 
betrokken. Stel dat deze een waardedruk opleveren van 
bijvoorbeeld 20%. 
Hoe dient het legaat uit het testament nu gelezen te 
worden? Dat is een kwestie van uitleg (art. 4:46 BW). Wij 
zien (uitgaand van een waardedruk van 20% bij een rente-
loos en uitgesteld legaat) drie mogelijkheden:
1. men leest de tekst van het legaat zo dat de vordering 

nominaal € 100.000 bedraagt; in dat geval heeft het le-
gaat een waarde van € 80.000 en kan de legataris/legi-
timaris K dus nog een aanvullend beroep doen op de le-
gitieme portie ter grootte van (€ 100.000 - € 80.000 =) 
€ 20.000, welk laatste bedrag op grond van art. 4:82 
BW niet opeisbaar is;

2. men leest de tekst van het legaat zo dat de vordering 
nominaal € 125.000 is; in dat geval ontvangt de lega-
taris/legitimaris precies de waarde van zijn legitieme 
portie (€ 100.000);

3. men leest de tekst van het legaat zo dat de vordering 
nominaal € 100.000 is en dat het ‘uitstel’ dus, in sa-
menhang met art. 4:82 BW, weggedacht moet worden.

Het legaat is later dan zes maanden na het overlijden van 
erflater V opeisbaar. Hoewel de legataris het legaat kan 
verwerpen zonder dat waarde daarvan in mindering van 
zijn legitieme portie komt (art. 4:73 lid 1 onderdeel c BW), 
heeft de legataris hier in beginsel geen belang bij omdat hij, 
zoals uit het bovenstaande blijkt, niet slechter wordt van 
het legaat. In de eerste twee lezingen ontvangt hij nominaal 
immers een hogere vordering (in totaal € 120.000 respec-
tievelijk € 125.000) dan in het geval hij aanspraak maakt 

In de praktijk kiest een testateur er soms voor om zijn kind een legaat te vermaken ‘ter grootte van 
de legitieme portie’. Dat roept de vraag op wat die woorden nu precies betekenen, met name als de 
opeisbaarheid van het legaat wordt uitgesteld (bijvoorbeeld tot aan het overlijden van de langstlevende). 
De gebruikte woorden kunnen dan aanleiding geven tot begripsverwarring. In dit artikel wordt het 
probleem in beeld gebracht en wordt een oplossing voorgesteld. \ 
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op zijn legitieme (€ 100.000); in de derde lezing ontvangt 
hij evenveel (€ 100.000).

Wat is hier rechtens? Als de erflater K geen legaat zou 
hebben toegekend, zou de legitieme portie van K (slechts) 
€ 100.000 zijn geweest, ook als de erflater aan de verkrij-
ging van zijn echtgenote E met gebruikmaking van het 
bepaalde in art. 4:82 BW de voorwaarde verbindt dat de 
legitieme van K eerst opeisbaar is na het overlijden van E. 
Er wordt in dat geval dus geen rekening gehouden met het 
uitstel (zie ook W. Burgerhart, Waarde en erfrecht (diss. 
Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2008, p. 201). Dat 
vloeit voort uit de plaats die art. 4:82 BW in de legitieme 
regeling inneemt. Het artikel is namelijk geplaatst in para-
graaf 3 van afdeling 4.4.3 BW over ‘Het geldend maken 
van de legitieme portie’ en niet in paragraaf 2 van afdeling 
4.4.3 BW over ‘De omvang van de legitieme portie’. In dat 
geval zou de vordering van K overigens nog wel worden 
verhoogd met een percentage dat overeenkomt met dat van 
de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan 
zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop aanspraak op 
de legitieme portie is gemaakt, bij welke berekening telkens 
uitsluitend de hoofdsom in aanmerking wordt genomen 
(art. 4:84 BW).

Gelet op het vorenstaande, kunnen wij ons voorstellen dat 
bij de vaststelling van de omvang van het legaat het ‘uitstel’ 
wordt weggedacht, maar zeker is dat niet. Heeft de erfla-
ter in het testament geen rentebepaling à la art. 4:84 BW 
opgenomen, dan dient daarmee bij de vaststelling van de 
omvang van het legaat overigens wel rekening te worden 
gehouden.

De beslissende vraag is dus welke waarderingssystema-
tiek dient te worden toegepast in het geval het testament 
daarover niets bepaalt. Dat de legitieme portie zelf nomi-
naal € 100.000 bedraagt en niet wordt beïnvloed door de 
niet opeisbaarheid van art. 4:82 BW, betekent nog niet dat 
diezelfde redenering dient te worden toegepast bij de bepa-
ling van de grootte van het legaat zoals hiervoor in sub 1 
t/m 3 wordt opgemerkt. 

Wil de erflater onzekerheid voorkomen en wil hij dat het 
legaat niet meer dan het nominale bedrag van de legitieme 
portie bedraagt, zoals berekend volgens afdeling 4.4.3 par. 
1 en 2 BW (art. 4:63-78 BW), dan doet hij er verstandig aan 
te regelen dat:
i) bij de bepaling van de grootte van het legaat geen reke-

ning dient te worden gehouden met de uitgestelde op-
eisbaarheid en de hierna genoemde rentebepaling; en

ii) er een enkelvoudige rente over het legaat dient te wor-
den vergoed gedurende de periode van niet opeisbaar-
heid van het legaat overeenkomstig het percentage als 
bedoeld in art. 4:84 BW, welke rente eveneens pas op-
eisbaar is bij het overlijden van de langstlevende.

In feite wordt bij de rente dan overigens de fictie gehanteerd 
als had de legataris/legitimaris aanspraak op zijn legitieme 
portie gemaakt vanaf de dag van het overlijden van de 

erflater. Als de wettelijke rente ooit weer hoger wordt dan 
6%, zou dat de legataris dus een klein voordeel geven ten 
opzichte van de situatie dat hij zou zijn onterfd en de rente 
pas zou gaan lopen vanaf de dag waarop hij aanspraak op 
de legitieme portie maakt, welke dag vaak later dan de dag 
van overlijden van de erflater zal zijn.

3. De taal van de wetgever en de 
testamentenmaker

Waardoor ontstaat nu de verwarring? De wet gebruikt 
(in par. 4.4.3.2 BW) het begrip ‘omvang’. In de praktijk 
worden geregeld ook de woorden ‘ter grootte van …’ gebe-
zigd. Deze terminologie past slecht op het begrip ‘waarde’. 
Wij lichten dit toe. Bij ‘omvang’ en ‘grootte’ denken wij 
aan fysieke objecten, die gemeten kunnen worden en 
een bepaalde ‘inhoud’ hebben (of meer specifiek: een 
bepaalde lengte, oppervlakte of inhoud hebben, bijvoor-
beeld 1 meter, 1 vierkante meter of 1 kubieke meter). Bij 
die inhoud hoort vaak een getal. Nu worden geldbedra-
gen ook in getallen uitgedrukt, reden waarom het niet gek 
lijkt te spreken van de ‘omvang’ of ‘grootte’ van een geld-
legaat of legitieme portie. Toch is het verwarrend, omdat 
een (in een getal uitgedrukt) ‘bedrag’ niet hetzelfde is als de 
‘waarde’ daarvan. Bij waarde zijn we gewend om te spre-
ken van nominale en contante waarde, waarbij ‘nominaal’ 
(van het latijn: nomen) niets anders wil uitdrukken dan 
het getal dat ‘op papier staat’ (bijvoorbeeld ‘€ 100.000’), 
terwijl ‘contant’ (van het Frans: comptant, ‘tellend’, ook 
wel: ‘in gereed geld’) wil uitdrukken wat iemand ‘nu’ wil 
betalen (bijvoorbeeld: Jan Berend betaalt € 35.000 ‘gereed 
geld’ aan Leon als tegenprestatie voor de koop van de 
‘nominale vordering’ van Leon op Frank van € 100.000). 
Onze boodschap aan de notaris is dus: schrijf op wat je 
bedoelt. Daarbij zijn termen als ‘omvang’ en ‘grootte’ 
minder geschikt als niet wordt aangegeven met welke 
‘omstandigheden’ rekening moet worden gehouden, zoals 
de wetgever wel doet in de paragraaf ‘De omvang van de 
legitieme portie’. Wij herformuleren daarom in onze conclu-
sie (zie paragraaf 4) de term ‘de grootte van het legaat’ (zie 
paragraaf 2 hiervoor) in ‘het bedrag van het legaat’, waarna 
aangegeven wordt met welke omstandigheden rekening 
moet worden gehouden (te weten de berekenmethode van 
afdeling 4.4.3 BW en de rente).

4. Conclusie

Wil de erflater spraakverwarring voorkomen en zorgen dat 
de legitimaris een vordering verkrijgt waarvan de nominale 
waarde gelijk is aan de omvang (hoogte) van waar hij naar 
de regels van afdeling 4.4.3 BW als legitimaris recht op 
heeft (in onze casus € 100.000), dan doet hij er verstandig 
aan:
a. ofwel geen legaat op te nemen (en de legitimaris dus 

geheel te onterven) en te volstaan met de niet opeisbaar-
heidsclausule van art. 4:82 BW; 

b. ofwel bij het uitgestelde legaat ‘ter grootte van de legi-
tieme portie’ te regelen dat:
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1. bij de bepaling van het bedrag van het legaat 
geen rekening dient te worden gehouden met 
de uitgestelde opeisbaarheid en de onder ii) ge-
noemde rentebepaling; en 

2. een (eveneens niet-opeisbare) enkelvoudige 
rente dient te worden vergoed gedurende de 
periode van niet-opeisbaarheid van het legaat 
overeenkomstig het percentage als bedoeld in 
art. 4:84 BW.

Het legaat zou als volgt kunnen worden geformuleerd (los 
van andere denkbare bepalingen, zoals op wie de aanspra-
kelijkheid rust, een eventuele inkortingsvolgorde, de niet 
opeisbaarheidsclausule van art. 4:82 BW, etc.):
1. Ik legateer aan X een bedrag gelijk aan de legitieme 

aanspraak zoals deze berekend wordt op basis van af-
deling 4.4.3 BW. Bij de berekening van de grootte van 

het gelegateerde bedrag dienen de onder 2 en 3 te noe-
men bepalingen buiten beschouwing te worden gelaten.

2. De vordering uit het legaat draagt gedurende de periode 
van niet opeisbaarheid een enkelvoudige rente overeen-
komstig het percentage als bedoeld in artikel 4:84 BW.

3. Het legaat en de daarover verschuldigde rente zijn pas 
opeisbaar na het overlijden van mijn echtgenoot.
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