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32. Holle frasen mogen niet leiden 
tot uitholling van de legitieme 
portie!
Hoe de legitieme-regeling werkt bij 
het bedrijfsopvolgingslegaat en 
bewindverkrijgingen
MR. DR. R.E. BRINKMAN EN MR. J.M. VAN ANKEN

In dit artikel wordt de omvang van de legitieme portie onder de loep genomen als de opeisbaarheid 
van een legaat is uitgesteld om bedrijfseconomische redenen. Het gaat dan om het zogenoemde 
‘bedrijfsopvolgingslegaat’ (art. 4:74 BW). Ook wordt de omvang van de legitieme portie besproken als de 
making onder bewind is gesteld (art. 4:75 BW). De moeilijk leesbare art. 4:74 en 4:75 BW roepen de nodige 
vragen op. De belangrijkste vraag die opkomt en die wordt beantwoord, is of de legitimaris die verwerpt 
alsnog de ‘grond’ als bedoeld in art. 4:74 BW en art. 4:75 BW kan betwisten. Onduidelijk is namelijk of art. 4:74 
BW en art. 4:75 BW zijn geschreven met het oog op de verwerpings-legitieme, de aanvullende legitieme of 
allebei. \ 

 

1. Inleiding

In dit artikel bespreken wij de omvang1 van de legitieme 
portie als de opeisbaarheid van een legaat is uitgesteld om 
bedrijfseconomische redenen: het zogenoemde ‘bedrijfs-
opvolgingslegaat’ (art. 4:74 BW). Ook bespreken wij 
de omvang van de legitieme portie als de making onder 
bewind is gesteld (art. 4:75 BW). De moeilijk leesbare art. 
4:74 en 4:75 BW roepen de nodige vragen op. Daarnaast is 
enige (elementaire) waarderingskennis vereist om de rege-
lingen te doorgronden.
In art. 4:74 BW staat dat de contante waarde van een aan 
een legitimaris gemaakt legaat van een in termijnen te beta-
len geldsom ook bij verwerping in mindering van zijn legi-
tieme portie komt, indien in de uiterste wil is vermeld dat 
zonder deze beschikking de voortzetting van een beroep of 
bedrijf van de erflater in ernstige mate zou worden bemoei-
lijkt. 

1 De wettelijke term ‘omvang’ (zoals gebruikt in de titel van paragraaf 
4.3.3.2 BW) is niet zonder meer duidelijk. Wij verwijzen naar J.M. van An-
ken & R.E. Brinkman, ‘Het uitgestelde legaat ‘ter grootte van de legitieme 
portie’’, JBN 2019, nr. 17.

In art. 4:75 BW is opgenomen dat de waarde van hetgeen 
een legitimaris krachtens erfrecht onder bewind kan 
verkrijgen, ook bij verwerping in mindering van zijn legi-
tieme portie komt, indien het bewind is ingesteld op de in 
de uiterste wil vermelde grond:
a. dat de legitimaris ongeschikt of onmachtig is in het be-

heer te voorzien, of
b. dat zonder bewind de goederen hoofdzakelijk diens 

schuldeisers zouden ten goede komen.
De belangrijkste vraag die opkomt en die wij hierna beant-
woorden, is of de legitimaris die verwerpt alsnog de ‘grond’ 
als bedoeld in art. 4:74 en 4:75 BW kan betwisten. Ondui-
delijk is namelijk of art. 4:74 en 4:75 BW zijn geschreven 
met het oog op de verwerpings-legitieme, de aanvullende 
legitieme of allebei. De behandeling vangen wij telkens aan 
met een casus, die vervolgens aan de hand van de theorie 
wordt uitgewerkt.2

2 In de casus gaan wij steeds uit van één erfgenaam. In de praktijk zal de 
casuïstiek doorgaans ingewikkelder zijn, bijvoorbeeld doordat er meer-
dere erfgenamen zijn. Andere vraagstukken, zoals ten laste van wie het 
legaat komt of de vraag bij wie kan worden ingekort (zie o.a. art. 4:117 en 
4:87 BW), zijn dan van belang. Deze problematiek behandelen wij in dit 
artikel niet, anders dan door op te merken dat de testateur er verstandig 
aan doet om bij de vormgeving van het testament hierover na te denken 
en het testament op maat te snijden.
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2. Het bedrijfsopvolgingslegaat van art. 4:74 BW

Onder een bedrijfsopvolgingslegaat verstaan wij een legaat 
van een in termijnen te betalen geldsom, waarbij in de uiter-
ste wil is vermeld dat zonder deze beschikking de voort-
zetting van het beroep of bedrijf van de erflater in ernstige 
mate zou worden bemoeilijkt.

Casus 1.
A is legitimaris. Berekend naar de normen van afdeling 
4.4.3 BW bedraagt zijn legitieme portie € 50.000. Hij krijgt 
een bedrijfsopvolgingslegaat van nominaal €  50.000, uit 
te betalen in tien termijnen. De contante waarde van dat 
legaat is € 30.000.
W is bedrijfsopvolger en enig erfgenaam. 

Hieronder bespreken wij de gevolgen als de legitimaris een 
bedrijfsopvolgingslegaat aanvaardt of verwerpt. Voordat 
wij dat doen, bespreken wij eerst drie belangrijke regels van 
de legitieme-regeling die hier van belang zijn. 

Regel 1 is dat de waarde van al hetgeen een legitimaris 
krachtens erfrecht verkrijgt, in mindering komt op zijn legi-
tieme portie (art. 4:71 BW).
Regel 2 is dat de waarde van een bepaalde geldsom ook in 
mindering komt van zijn legitieme portie wanneer hij het 
legaat verwerpt, tenzij het legaat niet later dan zes maanden 
na het overlijden van de erflater opeisbaar wordt (art. 4:73 
lid 1 aanhef en onderdeel c BW). Positief geformuleerd 
staat hier dat het legaat bij verwerping ook in mindering 
komt van de legitieme als het legaat later dan zes maanden 
na het overlijden van de erflater opeisbaar is.
Regel 3 is een uitzondering op regel 2 en bepaalt dat de 
contante waarde van een geldlegaat dat later dan zes maan-
den na het overlijden van de erflater opeisbaar is, bij verwer-
ping toch in mindering komt van zijn legitieme portie als in 
de uiterste wil is vermeld dat zonder deze beschikking de 
voortzetting van een beroep of bedrijf van de erflater in 
ernstige mate zou worden bemoeilijkt (art. 4:74 lid 1 BW).

2.1 Het bedrijfsopvolgingslegaat na aanvaarding 
Stel dat de legitimaris het bedrijfsopvolgingslegaat 
aanvaardt. Welke mogelijkheden heeft hij dan? 
a. Hij kan een aanvullend beroep doen op zijn le-

gitieme portie. We zullen hierna zien dat de om-
vang daarvan afhankelijk is van de contante waar-
de van het legaat. In casus 1 kunnen we abstract 
het volgende zeggen: de aanvullende legitieme be-
draagt: €  50.000 verminderd met de contante waar-
de van het legaat, zijnde de toepassing van regel 1. 
Bij ongewijzigde uitvoering van het legaat zou dat in 
dit voorbeeld dus € 50.000 - € 30.000 = € 20.000 zijn.

b. Hij kan – onverminderd de onder a vermelde mogelijk-
heid – de grond betwisten die in de uiterste wil staat. In 
dat geval zijn er twee mogelijkheden:

De legitimaris krijgt gelijk. In dat geval kan de legitimaris bin-
nen drie maanden na het overlijden van de erflater verklaren 
dat hij betaling van de contante waarde ineens verlangt. In 

casus 1 krijgt A die € 30.000 dan ineens uitbetaald (art. 4:74 lid 
2 eerste zin BW). Overigens is onduidelijk of het woord ‘ineens’ 
naast ‘in één termijn’, ook betekent ‘direct opeisbaar’. Wij ne-
men aan van wel, maar het was mooier geweest als de wetgever 
klare wijn had geschonken. Dat geldt ook voor de vraag of de 
betaling van de contante waarde (van € 30.000) de verbintenis 
uit legaat (zijnde een verplichting tot voldoening van € 50.000) 
teniet doet gaan. Hoewel hier veel voor te zeggen is, blijkt dat 
niet uit de wettekst. 
Als het bovenstaande juist is, betekent dat, dat A in casus 1, uit 
de onder a genoemde aanvullende legitieme en de betaling in-
eens bedoelde contante waarde, samen € 50.000 ontvangt, deels 
na zes maanden (de aanvullende legitieme van € 20.000, zie art. 
4:81 lid 1 BW), deels ‘direct’ (de contante waarde van € 30.000, 
zie art 4:74 lid 2 eerste zin BW).3

De legitimaris krijgt ongelijk. In dat geval zijn er weer twee 
mogelijkheden:
Hij heeft ongelijk, maar een snellere afbetaling is mogelijk: de 
rechter kan de verbintenis uit het legaat dan in die zin wijzigen. 
In dat geval kan de contante waarde van het legaat wijzigen, 
waarmee ook de aanvullende legitieme anders wordt. Stel dat 
in casus 1 een snellere afbetaling mogelijk is en dat de contante 
waarde in dat geval € 40.000 is. De aanvullende legitieme be-
draagt dan (conform regel 1 € 50.000 - € 40.000 =) € 10.000.
Hij heeft ongelijk en er is geen snellere afbetaling mogelijk: 
de legitimaris moet dan genoegen nemen met het legaat in 
termijnen.
Overigens zij opgemerkt dat als de legitimaris ongelijk krijgt, 
maar de na het overlijden van de erflater ingetreden om-
standigheden van dien aard zijn, dat de bedrijfsopvolger 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 
instandhouding van die verbintenissen (in casu bijvoorbeeld 
de betalingstermijnen) niet mag verwachten, de rechter op 
verzoek van de legataris/legitimaris de verbintenissen uit een 
legaat kan wijzigen (art. 4:123 lid 1 BW).
De betwisting dient binnen drie maanden na het overlijden van 
de erflater te geschieden. Deze termijn kan door de kanton-
rechter een of meermalen op grond van bijzondere omstan-
digheden worden verlengd, zelfs nadat de termijn reeds was 
verlopen (art. 4:77 BW).
Indien de legitimaris dit binnen drie maanden na het overlij-
den van de erflater verzoekt, kan de kantonrechter de bedrijfs-
opvolger bevelen zekerheid te stellen. De kantonrechter stelt 
het bedrag en de aard van de zekerheid vast.4 Wordt daar-
aan niet voldaan binnen de door de kantonrechter daarvoor 
gestelde termijn, dan komt het legaat niet in mindering van 
zijn legitieme portie indien de legitimaris het alsnog verwerpt. 
Het lijkt erop dat de legitimaris het reeds aanvaarde legaat in 
dit geval – in weerwil van het bepaalde in art. 4:201 lid 1 BW – 
alsnog kan verwerpen! 
Dit verzoek dient eveneens binnen drie maanden na het 
overlijden van de erflater te geschieden. Ook hiervoor geldt art. 
4:77 BW.

3 Overigens dient degene die de juistheid van de grond staande wil hou-
den haar te bewijzen (art. 4:74 lid 2 tweede zin BW).

4 De gestelde zekerheid heeft o.i. ook invloed op de waarde van het legaat 
en dus op de omvang (hoogte) van de aanvullende legitieme.
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2.2 Het bedrijfsopvolgingslegaat na verwerping 
Stel dat de legitimaris het bedrijfsopvolgingslegaat niet 
aanvaardt, maar verwerpt. Welke mogelijkheden heeft hij 
dan?
a. Hij kan – na toepassing van regel 2, te weten de ver-

mindering van de legitieme portie met de contante 
waarde van het legaat – mogelijk aanspraak maken op 
zijn resterende legitieme. In casus 1 zou dat € 50.000 - 
€ 30.000 = € 20.000 zijn.

b. De vraag rijst of hij – onverminderd de onder a vermel-
de mogelijkheid – de grond die in de uiterste wil staat 
nog kan betwisten.5

In de situatie dat hij ongelijk heeft (en de in het testament 
vermelde grond dus juist is), maakt dat niet uit: hij houdt dan 
alleen nog mogelijkheid a over (opeising van zijn resterende 
legitieme, zijnde € 20.000).
Maar wat nu als de legitimaris gelijk heeft en de grond dus 
onjuist is?
Kan de legitimaris dan zijn volledige legitieme portie (in 
casus 1 € 50.000) opeisen, of moet hij genoegen nemen met 
minder (in casus 1 € 20.000)? Dat laatste zou zo te beargumen-
teren zijn omdat conform regel 3 de contante waarde van het 
geldlegaat (in casus 1 € 30.000) eenvoudigweg op zijn legitieme 
portie in mindering komt omdat in het testament is bepaald 
‘dat zonder deze beschikking de voortzetting van het beroep of 
bedrijf van de erflater in ernstige mate zou worden bemoeilijkt’. 
Oftewel, is het enkel opnemen van deze zin, ook als zij onjuist 
is, voldoende om bij verwerping van het legaat tot imputatie te 
concluderen? 
Noch de parlementaire geschiedenis, noch de wettekst, de lite-
ratuur of de jurisprudentie geeft (beargumenteerd) uitsluitsel.
Gesteld dat de grond onjuist is, welke argumenten zijn er dan 
om de legitimaris zijn volledige legitieme portie toe te kennen 
(in casus 1 € 50.000)?
De wettekst spreekt in art. 4:74 lid 2 eerste zin BW niet van 
een verwerping of aanvaarding. Er wordt slechts vermeld: ‘Is 
de vermelde grond onjuist, dan kan de legitimaris binnen drie 
maanden na het overlijden van de erflater verklaren dat hij 
betaling van de contante waarde ineens verlangt.’ Bedoelde ver-
klaring zou ook bij een verwerping kunnen worden afgelegd.6

Ook hier vermelden wij dat – als de grond onjuist is en be-
twisting mogelijk is – deze termijn door de kantonrechter een 
of meermalen op grond van bijzondere omstandigheden kan 
worden verlengd, zelfs nadat de termijn reeds was verlopen 
(art. 4:77 BW).
De ratio van de legitieme is dat de legitimaris zijn legitieme 
‘vrij en onbezwaard’ moet kunnen ontvangen. Als de grond 

5 zonder verdere motivering vermeldt Klaassen/Luijten/Meijer, Huwelijks-
goederen- en erfrecht, tweede gedeelte, Erfrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 
362 dat verwerping de legitimaris de mogelijkheid ontzegt om de grond 
aan te vechten. zie ook J.L.D.J. Maasland, ‘Artikel 4:74 BW: een erfrechtelij-
ke Bedrijfsopvolgingsfaciliteit’, TE 2019/2 die verwijst naar eerstgenoem-
de bron.

6 T.J. Mellema-Kranenburg, GS Erfrecht, art. 4:74 BW, aant. 3 stelt, als wij 
haar goed begrijpen, zelfs dat verwerping noodzakelijk is voor een 
beroep op art. 4:74 BW. Dat is niet juist. zie paragraaf 2.1 hierboven. De 
vraag is juist of bij (vrijwillige) verwerping, de inkorting wel plaats vindt, 
welke vraag Mellema-Kranenburg niet behandelt.

onjuist is (en de voortzetting van het beroep of bedrijf van de 
erflater dus niet zou worden bemoeilijkt als de contante waarde 
van het legaat ineens zou worden uitbetaald) strookt het niet 
met deze ratio als de legitimaris zijn ‘vrije en onbezwaarde’ 
portie wordt onthouden.
Uit het verband met art. 4:74 lid 1 BW, waarin (enkel) sprake is 
van ‘verwerping’, lijkt te volgen dat het in lid 2 van dat artikel 
ook (of mede) gaat om de mogelijkheid na verwerping alsnog 
betaling van de contante waarde te verkrijgen. Dit is te verge-
lijken met de situatie van verwerping van een erfgenaamschap, 
onder aflegging van de zogenaamde ‘contantenverklaring’, in 
welk geval de wetgever de imputatie ongedaan maakt (art. 4:63 
lid 3 BW en art. 4:72 aanhef en onderdeel b BW). Het verschil 
is evenwel dat de wetgever bij het bedrijfsopvolgingslegaat 
de imputatie niet expliciet ongedaan maakt, terwijl dat bij de 
inferieure erfstelling van art. 4:72 BW wel het geval is.
A contrario van het hierna te bespreken art. 4:75 lid 2 BW, waar 
wel wordt gesproken van een aanvaarding van de verkrijging, 
kan hier gesteld worden dat ook de verwerpende legitimaris 
aanspraak kan maken op toepassing van art. 4:74 lid 2 eerste 
zin BW.
Welke argumenten zijn er om te oordelen dat – als de grond 
onjuist is – in dat geval de legitimaris volgens regel 3 nog 
slechts een verminderde legitieme toekomt (in casus 1 € 50.000 
- € 30.000 = € 20.000)?
Uit het verband met art. 4:74 lid 2 derde zin BW, waarin is 
vermeld: ‘Is de opgegeven grond juist, doch laat deze een snel-
lere afbetaling toe, dan kan de rechter de verbintenis uit het 
legaat in die zin wijzigen.’, lijkt te volgen dat het legaat moet 
zijn aanvaard (omdat een verworpen legaat immers niet meer 
gewijzigd kan worden).
Uit het verband met art. 4:74 lid 3 tweede zin BW, waarin is 
vermeld: ‘…indien de legitimaris het alsnog verwerpt’ lijkt 
eveneens te volgen dat de bepalingen van art. 4:74 lid 2 en 3 
BW alleen gaan om de situatie na aanvaarding van het legaat.

Hoewel wij zelf, vooral gelet op de ratio van de regeling, 
neigen naar de ‘soepele’ opvatting, is onzeker of de legiti-
maris na verwerping van het bedrijfsopvolgingslegaat nog 
uitbetaling kan verlangen van de contante waarde als de 
gestelde grond onjuist is. Wil (en kan7) de legataris onzeker-
heid voorkomen, dan aanvaardt hij het bedrijfsopvolgings-
legaat, waarna hij de opgegeven gronden betwist.

3. De (non-)inferieure bewindsverkrijging van 
art. 4:75 BW

Onder een ‘bewindsverkrijging’ verstaan wij hierna een 
making die onder bewind is gesteld, met vermelding van 
de grond:
a. dat de legitimaris ongeschikt of onmachtig is in het be-

heer te voorzien, of
b. dat zonder bewind de goederen hoofdzakelijk diens 

schuldeisers zouden ten goede komen.

7 Is er reeds verworpen, dan blijft de vraag naar de werking van art. 4:74 
BW staan.
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Casus 2.
B is legitimaris. Zijn legitieme portie is € 50.000. Hij krijgt 
een bewindsverkrijging in de vorm van een legaat van nomi-
naal € 100.000 dat onder bewind is gesteld. De waarde van 
de bewindsverkrijging is met inachtneming van het bewind 
(hierna te noemen: bewindswaarde) € 60.000.
X is bedrijfsopvolger en enig erfgenaam.

Hieronder bespreken wij de gevolgen als de legitimaris een 
bewindsverkrijging aanvaardt of verwerpt. 

Ook hier bespreken wij eerst kort drie belangrijke legitie-
me-regels. 
Regel 1 is hier hetzelfde als hierboven in § 3 vermeld (art. 
4:71 BW): de waarde van hetgeen de legitimaris verkrijgt, 
komt in mindering van zijn legitieme portie.
Regel 2 is hier uitgebreider: niet alleen de waarde van een 
legaat, maar ook de waarde van hetgeen de legitimaris als 
erfgenaam kan verkrijgen komt in mindering van zijn legi-
tieme portie wanneer hij de making verwerpt (art. 4:72 
aanhef en art. 4:73 aanhef BW).
Regel 3 (uitzondering op regel 2) zegt hier dat de waarde 
van hetgeen een legitimaris krachtens erfrecht onder 
bewind kan verkrijgen, bij verwerping toch in mindering 
van zijn legitieme portie komt, indien het bewind is inge-
steld op de in de uiterste wil vermelde grond als bedoeld in 
art. 4:75 lid 1 BW.

3.1 De bewindsverkrijging na aanvaarding 
Stel dat de legitimaris de bewindsverkrijging aanvaardt. 
Welke mogelijkheden heeft hij dan?
a. Hij kan een aanvullend beroep doen op zijn legitieme 

portie, ervan uitgaande dat de contante waarde lager 
is dan zijn legitieme portie. In casus  2 zijn we uitge-
gaan van een bewindswaarde van € 60.000, die hoger 
is dan de legitieme portie van € 50.000. In dat geval is 
de aanvullende legitieme nihil, conform de toepassing 
van regel 1. 

b. Hij kan – onverminderd de onder a vermelde mogelijk-
heid – de grond betwisten die in de uiterste wil staat.

 In dat geval zijn er twee mogelijkheden:
i) Hij krijgt gelijk. In dat geval kan de legitimaris binnen een 
maand nadat de uitspraak waarbij de onjuistheid is vastge-
steld in kracht van gewijsde is gegaan, schriftelijk aan de 
bewindvoerder verklaren dat hij zijn legitieme in geld wenst 
te ontvangen. De bewindvoerder maakt daartoe het onder 
bewind gestelde voor zover nodig te gelde. Het restant van 
de goederen keert hij uit aan degenen aan wie deze zouden 
zijn toegekomen indien de legitimaris de nalatenschap of 
het legaat had verworpen. In casus 2 betekent dit dat als B 
de grond met recht betwist, hij uiteindelijk € 50.000 (niet 
met bewind bezwaard) krijgt uitgekeerd en dat het restant 
ad (€ 100.000 - € 50.000 =) € 50.000, ondanks dat de legi-

timaris de verkrijging heeft aanvaard, wordt uitgekeerd aan 
degenen aan wie deze zouden zijn toegekomen indien de 
legitimaris de nalatenschap of het legaat had verworpen.8

Overigens dient ook hier degene die de juistheid van de grond 
staande wil houden (hierna te noemen: de bewindvoerder), 
haar te bewijzen (art. 4:75 lid 2 laatste deel van de eerste zin 
BW).
Krijgt de legitimaris gelijk, maar doet hij geen beroep op uit-
betaling in contanten, dan wordt voor de berekening van zijn 
eventuele aanvullende legitieme portie (zie mogelijkheid a) wél 
rekening gehouden met het feit dat zijn verkrijging onder be-
wind staat (art. 4:75 lid 5 BW). In casus 2 heeft de bewindsver-
krijging een bewindswaarde van € 60.000, terwijl de legitieme 
portie € 50.000 bedraagt, in welk geval er dus geen aanvullende 
legitieme portie bestaat. 
ii) De legitimaris krijgt ongelijk. In dat geval zijn er twee 
mogelijkheden:
Hij heeft ongelijk, maar de grond rechtvaardigt de door de erf-
later vastgestelde regels van het bewind niet; de rechter kan die 
regels wijzigen of zelfs ten dele opheffen (art. 4:75 lid 2 BW).
In dat geval kan de bewindswaarde van het legaat wijzigen, 
waarmee ook de aanvullende legitieme anders kan worden.
Hij heeft ongelijk en de grond rechtvaardigt de door de erflater 
vastgestelde regels van het bewind: de legitimaris moet dan 
genoegen nemen met de bewindsverkrijging.
Bij een eventueel aanvullend beroep op de legitieme portie, 
komt de nominale waarde van de verkrijging (en niet de be-
windswaarde) op de legitimaire aanspraak in mindering.
De betwisting dient binnen drie maanden na het overlijden van 
de erflater te geschieden. Deze termijn kan door de kanton-
rechter een of meermalen op grond van bijzondere omstan-
digheden worden verlengd, zelfs nadat de termijn reeds was 
verlopen (art. 4:77 BW).

3.2 De bewindsverkrijging na verwerping
Stel dat de legitimaris de bewindsverkrijging niet aanvaardt, 
maar verwerpt. Welke mogelijkheden heeft hij dan?

a.  Hij kan – na toepassing van regel 2, te weten de vermin-
dering van de legitieme portie met de bewindswaarde van 
de verkrijging – mogelijk nog aanspraak maken op een 
bedrag. In casus 2 zou de aanspraak echter nihil zijn: de 
legitieme portie van € 50.000 zou dan immers verminderd 
moeten worden met de bewindswaarde van €  60.000; 
verder dan tot nihil wordt de aanspraak natuurlijk niet 
verminderd.
c. De vraag rijst of hij – onverminderd de onder a vermel-

de mogelijkheid – de grond die in de uiterste wil staat 
nog kan betwisten.
In de situatie dat hij ongelijk heeft, maakt dat niet uit: 
hij houdt dan alleen nog mogelijkheid a over.
Maar wat nu als de legitimaris gelijk heeft en de grond 
dus onjuist is?

8 De wetgever schrijft hier, anders dan in art. 4:74 lid 2 eerste zin BW (zie 
paragraaf 2.1 hiervoor), mooi uit wat er met de verkrijging gebeurt, nadat 
de bijzondere actie (te weten: uitkering aan de legitimaris) heeft plaats-
gevonden. 
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Kan de legitimaris dan zijn volledige legitieme portie (in 
casus 2 € 50.000) opeisen, of krijgt hij minder of zelfs 
niets, omdat conform regel 3 de bewindswaarde van de 
bewindsverkrijging (in casus 2 € 60.000) eenvoudigweg 
op zijn legitieme portie in mindering komt wegens het 
opnemen van de gronden als bedoeld in art. 4:75 lid 
1 BW (vergelijk paragraaf 2.2 over het bedrijfsopvol-
gingslegaat)?
Wederom geldt dat noch de parlementaire geschiedenis, 
noch de wettekst, de literatuur of de jurisprudentie uit-
sluitsel geeft.
Gesteld dat de grond onjuist is, rijst wederom de vraag 
welke argumenten er zijn om de legitimaris toch zijn 
volledige legitieme portie toe te kennen (in casus  2 
€ 50.000).

 i) De wettekst spreekt in art. 4:75 lid 3 eerste zin BW 
niet van een verwerping of aanvaarding. Er wordt slechts 
vermeld: ‘Is vermelde grond onjuist, dan kan de legitimaris 
binnen een maand nadat de uitspraak waarbij de onjuist-
heid is vastgesteld, in kracht van gewijsde is gegaan, schrif-
telijk aan de bewindvoerder verklaren dat hij zijn legitieme 
in geld wenst te ontvangen.’ Bedoelde verklaring zou ook 
bij een verwerping kunnen worden afgelegd.
In die situatie is dan overigens onduidelijk binnen welke ter-
mijn de grond moet worden betwist, omdat art. 4:75 lid 2 BW 
alleen bij een aanvaarding lijkt te gelden.
 ii) De ratio van de legitieme is dat de legitimaris zijn legi-
tieme ‘vrij en onbezwaard’ moet kunnen ontvangen. Als de 
grond onjuist is (en de legitimaris dus wel geschikt of mach-
tig is in het beheer te voorzien, of als zonder bewind de 
goederen niet hoofdzakelijk aan diens schuldeisers zouden 
ten goede komen), is het in strijd met deze ratio als de legi-
timaris zijn ‘vrije en onbezwaarde’ portie wordt onthouden.
 Welke argumenten zijn er om te oordelen dat – als de grond 
onjuist is na verwerping de legitimaris volgens regel 3 nog 
slechts een verminderde of zelfs geen legitieme toekomt (in 
casus 2 zou dat wederom op nihil uitkomen)?
 i) De wettekst spreekt in art. 4:75 lid 2 eerste zin BW van 
een legaat dat of de nalatenschap die is aanvaard. Hier-
uit lijkt te volgen dat de bewindsverkrijging moet zijn 
aanvaard.9

 ii) Uit het verband van art. 4:75 lid 2 eerste zin BW met art. 
4:75 lid 3 BW lijkt eveneens te volgen dat de bewindsver-
krijging moet zijn aanvaard (betwisting wordt in lid 2 na 
aanvaarding mogelijk gemaakt, waarna in lid 3 het moge-
lijke gevolg daarvan wordt weergegeven).

Hoewel wij, gelet op de ratio van de regeling, pleiten voor 
een soepele opvatting, realiseren wij ons dat, gelet op de 
wettekst, een gerede kans aanwezig is dat de legitimaris na 

9 Dit standpunt wordt ook verkondigd in Klaassen/Luijten/Meijer, Huwe-
lijksgoederen- en erfrecht, tweede gedeelte, Erfrecht, Deventer: Kluwer 2008, 
p. 366. Vgl. verder Wetsontwerp 17 141, MvT II, nr. 3, p. 52 en Parl. Gesch. 
Invoeringswet, p. 1898.

verwerping van de bewindsverkrijging slechts een vermin-
derde of zelfs geen legitieme kan verlangen, ondanks de 
onjuistheid van de grond waarop het bewind is ingesteld. 
Wil (en kan10) de legataris onzekerheid voorkomen, dan 
aanvaardt hij de bewindsverkrijging. 

4. Conclusies

Het voorgaande kan worden samengevat als volgt:
Algemeen 
Het enkele gebruik van een holle frase, de grond die is aange-
voerd om het inferieure karakter van de making te rechtvaar-
digen, zou niet mogen leiden tot uitholling van de rechten van 
de legitimaris. Om inbreuk te maken op de legitieme dient het 
daartoe aangevoerde argument niet slechts in het testament te 
zijn opgenomen, maar daarin terecht te zijn opgenomen. De 
mogelijkheid om de geldigheid van de grond aan te vechten 
voorbehouden aan de legitimaris die aanvaardt verhoudt zich 
slecht met het wettelijk stelsel.
Ten aanzien van het bedrijfsopvolgingslegaat 
Als de legitimaris die een bedrijfsopvolgingslegaat heeft verkre-
gen nog kan kiezen, doet hij er verstandig aan het legaat niet te 
verwerpen, omdat hij na aanvaarding alsnog een kans heeft om 
directe uitkering van het legaat te eisen.
Heeft de legitimaris aan wie een bedrijfsopvolgingslegaat is 
vermaakt al verworpen, dan is onzeker of hij nog aanspraak 
kan maken op toepassing van art. 4:74 lid 2 eerste zin BW. Wij 
antwoorden voorzichtig bevestigend.
Ten aanzien van de bewindsverkrijging
Als de legitimaris aan wie een bewindsverkrijging wordt 
vermaakt nog kan kiezen, doet hij er verstandig aan de making 
niet te verwerpen, omdat hij na aanvaarding alsnog een kans 
heeft om directe uitkering van een bedrag ter grootte van zijn 
legitieme te eisen.
Heeft de legitimaris aan wie een bewindsverkrijging is 
vermaakt al verworpen, dan loopt hij het risico dat hij geen 
aanspraak kan maken op toepassing van art. 4:75 lid 3 eerste 
zin BW, hoezeer dat ons ook, gelet op de ratio van de legitieme-
regeling, tegen de borst stuit.
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10 Ook hier geldt dat als er reeds is verworpen, de vraag naar de werking 
van art. 4:75 BW blijft staan.


