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1. Inleiding
In dit artikel onderzoeken wij of de erfbelasting 
en inkomstenbelasting die is verschuldigd over 
of ter zake van de fideicommissaire verkrijging 
een fideicommissaire schuld is en zo niet, of deze 
ten laste van de fideicommissaire middelen vol-
daan mag worden. Wij bespreken daarbij ver-
schillende situaties. In paragraaf 2 gaan wij in op 
de situatie dat de bezwaarde erfgenaam is. Wij 
behandelen in paragraaf 2 alleen de erfbelasting. 
In die paragraaf bespreken wij ook het geval 
waarin de bezwaarde erfgenaam, naast zijn regu-
liere – fideicommissaire – verkrijging, aansprake-
lijk is voor erfbelastingschulden van anderen. In 
paragraaf 3 stellen wij de toestand aan de orde 
waarin de bezwaarde niet erfgenaam, maar lega-
taris is. Ook hier gaat het nog alleen om de erf-
belasting. Vervolgens zullen wij in paragraaf 4 
met het oog op de inkomstenbelasting het tafe-
reel in ogenschouw nemen waarin de bezwaarde 
erfgenaam is. Paragraaf 5 laat een tegengeluid 
horen van Burgerhart. In paragraaf 6 gaan wij in 
op de vraag of de bezwaarde de verschuldigde 
belasting, als deze ten laste van het eigen vermo-
gen van de bezwaarde komt, niettemin uit het 
fideicommissaire vermogen mag voldoen. In 
paragraaf 7 sluiten wij af met een conclusie.

Voordat wij verder gaan, merken wij op dat het 
bij de beantwoording van de vragen die aan de 
orde komen, belangrijk is wat de insteller in zijn 
testament bij de bepalingen van het fideicommis 
heeft geregeld. De insteller doet er verstandig 
aan te regelen ten laste van welk vermogen de 
eventueel verschuldigde erf-, inkomstenbelasting 
of vergelijkbare andere belastingen komen. Dat 
kan veel onzekerheid en onduidelijkheid voor-
komen. Ook zou de insteller kunnen bepalen in 
hoeverre de bezwaarde het fideicommissaire 
vermogen mag gebruiken om de eventueel  
verschuldigde belastingen te voldoen. 
In het navolgende veronderstellen wij:
-  dat de insteller niets heeft geregeld over de 
vraag ten laste van welk vermogen de belastin-
gen komen;
-  dat de insteller heeft aangesloten bij de wet-
telijke regels van het vruchtgebruik, dat wil zeg-
gen dat met name art. 3:220 en 222 Burgerlijk 
Wetboek (hierna: BW) van overeenkomstige  
toepassing zijn.1

2. Erfbelasting bij de fideicommissaire 
erfstelling
Stel dat de bezwaarde erfgenaam een nalaten-
schap ontvangt met een gesaldeerde waarde 

voor de erfbelasting van € 1.000.000 en daarover 
erfbelasting is verschuldigd ter hoogte van  
€ 200.000. Het fideicommissaire vermogen  
bestaat in ieder geval uit die (goederen en schul-
den met een gesaldeerde waarde van)  
€ 1.000.000. De vraag die nu rijst is of de verschul-
digde erfbelasting van € 200.000 tot het eigen 
vermogen van de bezwaarde behoort, of dat deze 
tot het fideicommissaire vermogen van de  
bezwaarde behoort. Zou de voorwaarde in ver-
vulling gaan, dan zal in het eerste geval het ver-
mogen met een waarde van € 1.000.000 (met toe-
passing van zaaksvervanging en nadat daarvan 
bevoegdelijke verteringen zijn afgetrokken2) aan 
de verwachter toekomen,3 terwijl in het tweede 
geval op het vermogen ook de erfbelasting van 
€ 200.000 in mindering komt (en dus in beginsel  
€ 800.000 overblijft voor de verwachter). Voor-
waar een groot verschil.

Om de vraag te ontleden, stellen wij in deze  
paragraaf de volgende vragen:
1.  wie is aansprakelijk voor de erfbelasting-
schuld (paragraaf 2.1)?
2.  op welk vermogen kan verhaal worden geno-
men voor de erfbelastingschuld (paragraaf 2.2)?
3.  welk vermogen is draagplichtig voor de erf-
belastingschuld (paragraaf 2.3)?
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1. In paragraaf 3 zullen wij hierover nog wel een nadere 
opmerking maken, omdat dit bij een fideicommissair 
legaat niet vanzelf spreekt.

2. Zie paragraaf 6 over de verteringsbevoegdheid.
3. En is het eigen vermogen van de bezwaarde dus 

gedaald met € 200.000.
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2.1. Wie is aansprakelijk voor de erfbelasting-
schuld? 
De vraag naar de aansprakelijkheid betreft de 
kwestie welk rechtssubject kan worden aange-
sproken tot betaling.4 In art. 36 van de Succes-
siewet 1956 (hierna: SW) is opgenomen dat de 
belasting (in casu: erfbelasting) wordt geheven 
van de verkrijger. De verkrijger is dus het rechts-
subject dat aansprakelijk is voor de erfbelasting-
schuld.5 Aansprakelijkheid betekent dat de  
belastingdienst de bezwaarde erfgenaam kan 
aanspreken tot het voldoen van de erfbelasting-
schuld, maar zegt nog niets over de vraag waar, 
als de erfgenaam niet betaalt, verhaal kan wor-
den genomen en welk vermogen uiteindelijk de 
erfbelastingschuld moet dragen.6

2.2. Op welk vermogen kan verhaal worden  
genomen voor de erfbelastingschuld?
Art. 4:7 lid 1 aanhef en sub e BW bepaalt dat de 
schulden uit belastingen die ter zake van het 
openvallen der nalatenschap worden geheven, 
voor zover zij op de erfgenamen komen te rus-
ten, schulden van de nalatenschap zijn. Art. 
4:184 lid 1 BW bepaalt dat schuldeisers van de 
nalatenschap hun vorderingen op de goederen 
der nalatenschap kunnen verhalen. Dat betekent 
dat de belastingdienst de erfbelastingschuld in 
ieder geval op de nalatenschap kan verhalen. 
Dat brengt ingevolge art. 4:138 lid 1 BW mee dat 
de belastingdienst zich op het fideicommissaire 
vermogen kan verhalen en de daartoe behorende 
goederen in onvoorwaardelijke staat kan uitwin-
nen.

Maar hoe zit het dan met het eigen vermogen 
van de erfgenaam? Daarover handelt art. 4:184 
lid 2 BW, dat bepaalt dat een erfgenaam niet 
verplicht is een schuld van de nalatenschap ten 
laste van zijn overig vermogen te voldoen, tenzij 
één van de omstandigheden zich voordoet als 
bedoeld in dat artikel, waaronder dat hij zuiver 
aanvaardt. Stel dat de bezwaarde beneficiair 
aanvaardt en hij niet ingevolge art. 4:184 lid 2 
BW verplicht is schulden van de nalatenschap 
ten laste van zijn eigen vermogen te voldoen. 
Stel eveneens dat bij de vereffening van de nala-
tenschap blijkt dat sprake is van een tekort, 
bijvoorbeeld doordat de goederen van de nala-
tenschap in waarde dalen na overlijden en dien-
tengevolge de erfbelastingschuld niet (geheel) 
kan worden voldaan.7 Wij gaan ervan uit dat de 
belastingdienst, omdat de belastingvordering 
correspondeert met een schuld van de nalaten-
schap, dan geen verhaal heeft op het eigen ver-
mogen van de bezwaarde.8 Art. 71 SW maakt dat 
niet anders. Dat bepaalt slechts dat de benefici-
aire aanvaarding de erfgenaam niet ontheft van 
de verplichtingen voortvloeiende uit de bij of 
krachtens de SW gemaakte bepalingen, maar 

doet geen zelfstandig verhaalsrecht op het eigen 
vermogen van de bezwaarde ontstaan.9

2.3. Welk vermogen is draagplichtig voor de  
erfbelastingschuld?
Nadat de aansprakelijkheid en het verhaal voor 
de erfbelastingschuld is geduid, beantwoorden 
wij hier de voor het fideicommis spannendste 
vraag: welk vermogen is draagplichtig voor de 
erfbelastingschuld: het fideicommissaire vermo-
gen of het eigen vermogen van de bezwaarde? 
De wet geeft nergens expliciet antwoord op die 
vraag en voor zover ons bekend is de vraag ook 
nog niet in de jurisprudentie beantwoord.10 Het 
antwoord dient dus uit het systeem van de wet 
te worden afgeleid. Welke elementen zijn van 
belang?

Wij stellen voorop dat bij een onvoorwaardelijke 
verkrijging krachtens erfopvolging uit een zuiver 
aanvaarde nalatenschap met één erfgenaam, 
waarbij het verkregen vermogen vermengt met 
het eigen vermogen van de verkrijger, uit dat ene 
vermengde vermogen uiteraard de erfbelasting-
schuld moet worden voldaan. Bij een fideicom-
missaire erfstelling zijn er echter twee vermo-
gens: het verkregen fideicommissaire vermogen 
en het (overige) eigen vermogen van de bezwaar-
de.11 In dat geval dient beslist te worden ten 
laste van welk vermogen de erfbelastingschuld 
komt, welk vermogen daarvoor draagplichtig is.
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4. Asser/Sieburgh 6-I 2016/33.
5. Vgl. art. 2 lid 1 sub k InvW.
6. Nader over de onderscheiden begrippen schuld, verhaal 

en draagplicht Asser/Sieburgh 6-I 2016/33 e.v.
7. Ingevolge art. 21 lid 1 SW is immers de waarde ten tijde 

van overlijden van belang. Zou er een uitkering aan de 
erfgenaam hebben plaatsgevonden als bedoeld in art. 
4:184 lid 3 BW, dan is verhaal mogelijk tot de waarde van 
de uitkering.

8. Zie en vgl. Kamerstukken II 2018/19, 35027, nr. 3 (MvT), 
p. 40 en art. 48.1 Leidraad Invordering 2008; Asser/
Perrick 4 2017/490 bedoelt denken wij hetzelfde, maar 
drukt dat wat onzuiver uit door een erfgenaam in 
beginsel slechts aansprakelijk te houden voor de 
erfbelasting als hij zuiver aanvaardt. De aansprakelijk-
heid vloeit echter reeds uit de SW voort. Het gaat hier 
enkel nog om de verhaalspositie die bij beneficiaire 
aanvaarding wordt gekanaliseerd naar de nalatenschap.

9. I.J.F.A. van Vijfeijken & N.C.G. Gubbels, Cursus 
Belastingrecht S&E, aant. 12.6.0.B lijken ook (impliciet) 
die kant op te redeneren.

10. Zie ook paragraaf 5, waar wij ingaan op het tegengeluid 
van Burgerhart.

11. Asser/Perrick 4 2017/202; zie ook R.E. Brinkman, Het 
fideicommis in de notariële praktijk (diss. Groningen), 
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014, par. 5.2.4.



Wij zijn van mening dat de erfbelastingschuld 
ten laste van het fideicommissaire vermogen 
komt en geven daarvoor de volgende argumen-
ten:
a.  Art. 4:7 lid 1 aanhef en sub e BW kan niet 
alleen als een bepaling worden gelezen die van 
belang is voor het verhaalsrecht van schuldei-
sers, maar vormt ook een aanwijzing voor de 
draagplicht van de schuld (vgl. ook art. 1:94 BW). 
Wij denken dat er geen schuld is als bedoeld in 
art. 4:7 lid 1 BW waarvoor de nalatenschap, in 
relatie tot het eigen vermogen van de erfgenaam, 
niet draagplichtig is.12 Is bijvoorbeeld de erfbe-
lastingschuld voor een fictieve verkrijging van de 
erfgenaam een schuld als bedoeld in art. 4:7 lid 1 
onder e BW? De parlementaire geschiedenis 
beantwoordt de vraag – onzes inziens terecht – 
negatief.13 In dat geval komen we ook niet meer 
toe aan de vraag of de nalatenschap draagplich-
tig is. Het is immers in het geheel geen schuld 
van de nalatenschap. Wij kunnen, als gezegd, 
geen schulden als bedoeld in art. 4:7 lid 1 BW 
bedenken waarvoor de nalatenschap niet draag-
plichtig is in relatie tot het eigen vermogen van 
de erfgenaam. De conclusie is onzes inziens dus 
dat voor de in art. 4:7 lid 1 BW genoemde schul-
den niet alleen verhaal kan worden genomen op 
de nalatenschap; de nalatenschap is daarvoor 
ook draagplichtig.

In het geval de nalatenschap een gemeenschap 
vormt, volgt dat mede uit art. 3:172 BW. De deel-
genoot die een schuld die voor rekening komt 
van de gemeenschap uit eigen middelen voldoet, 
heeft immers een regresrecht jegens de andere 
deelgenoten.14 Daarnaast bevestigt art. 3:222 lid 
1 BW de draagplicht van de nalatenschap door 
de draagplicht bij de algemeenheid te leggen als 
op die algemeenheid een vruchtgebruik is geves-
tigd.15 Wij worden in die opvatting verder ge-
sterkt door art. 4:200 lid 3 BW, waaruit volgt  
dat als een beneficiair aanvaard hebbende erf-
genaam een schuld van de nalatenschap voldoet 
uit diens eigen vermogen, hij als schuldeiser van 
de nalatenschap optreedt. De draagplicht voor 
een nalatenschapsschuld wordt in dit artikel 
duidelijk bij de nalatenschap gelegd. 

De conclusie dat de nalatenschap draagplichtig 
is, wil zeggen dat het eigen vermogen van de 
erfgenaam in relatie tot de nalatenschap niet 
draagplichtig is. Dat laat echter onverlet dat 
bijvoorbeeld door zuivere aanvaarding,16 of het 
sluiten van overeenkomsten die tot nalaten-
schapsschulden leiden,17 wel en ook verhaal  
mogelijk is op het eigen vermogen van de erfge-
naam.18 Zou in die situatie de nalatenschap geen 
verhaal bieden, dan wordt de schuld uiteindelijk 
door erfgenaam met zijn eigen vermogen gedra-
gen, maar slechts omdat de nalatenschap geen 

verhaal biedt, niet omdat hij daarvoor draag-
plichtig is.

Voor de goede orde vermelden wij dat als de erf-
later tijdens leven voor een schuld (hoofdelijk) 
aansprakelijk was, maar niet draagplichtig (zie 
art. 6:10 BW), de nalatenschap in relatie tot die 
andere (‘derde’) schuldenaar voor die schuld 
niet draagplichtig is, maar in relatie tot het  
eigen vermogen van de erfgenaam nog steeds 
wel. Als verhaal plaatsvindt op de nalatenschap 
voor een schuld waarvoor de erflater aansprake-
lijk maar niet draagplichtig was, dient de nala-
tenschap (en niet de erfgenaam) die schuld te 
dragen. Dat laatste laat onverlet dat regres ten 
gunste van de nalatenschap mogelijk is op de 
derde als draagplichtige hoofdelijk medeschul-
denaar (art. 6:10 lid 2 BW).19

b. Art. 78 SW bepaalt dat de hoofdgerechtigde 
van goederen waarop een vruchtgebruik rust, 
voor zover daaromtrent door de erflater niet 
anders is bepaald, bevoegd is te vorderen dat de 
belastingen die over zijn hoofdgerechtigdheid 
zijn verschuldigd, worden betaald uit de met 
vruchtgebruik bezwaarde goederen, tenzij de 
vruchtgebruiker verkiest het bedrag voor te 
schieten. Wegens deze betaling of dat voorschot 
is aan de vruchtgebruiker geen rente verschul-
digd. Hieruit volgt een belangrijke gedachte: de 
erfbelasting die is verschuldigd ter zake van een 
bepaald vermogen (waartoe de verkrijger niet 
onvoorwaardelijk of volledig gerechtigd is), dient 
uit dat bepaalde vermogen te worden voldaan.

c. Uit art. 3:220 BW jo. art. 3:222 BW vloeit voort 
dat de vruchtgebruiker, welke bepalingen via art. 
4:138 lid 2 BW van overeenkomstige toepassing 
zijn op de bezwaarde erfgenaam, de gewone las-
ten dient te voldoen, terwijl de buitengewone 
laste ten laste van het vruchtgebruikvermogen of 
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12. Zie ook Asser/Perrick 4 2017/201 en verder.
13. Van der Burght c.s., Parl. Gesch. BW Invoeringswet 

Boek 4 2003, p. 1187.
14. Asser/Perrick 3-V 2019/11 & 20a.
15. Wij wijzen er bovendien op dat dit artikel krachtens 

schakelbepaling op fideicommissaire makingen van 
toepassing is, zie art. 4:138 lid 2 BW en verder R.E. 
Brinkman, Het fideicommis in de notariële praktijk 
(diss. Groningen), Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers 2014, par. 2.5 en het argument onder c hierna.

16. Art. 4:184 lid 2 sub a BW.
17. Zoals door het verlenen van een opdracht aan een 

uitvaartondernemer, art. 4:7 lid 1 sub b BW.
18. Art. 3:276 BW.
19. Zie verder Asser/Sieburgh 6-I 2016/122 - 124.



– via de schakelbepaling – ten laste van het fidei-
commissaire vermogen komen. Nergens is echter 
vermeld wat gewone lasten en wat buitengewone 
lasten zijn. Wij zullen hierna, in paragraaf 2.4, 
mede op basis van rechtsvergelijking met het 
Duitse recht, tot de conclusie komen dat de erf-
belastingschuld als een buitengewone last dient 
te worden beschouwd. Anders gezegd: de erf-
belastingschuld is een tot het fideicommissaire 
vermogen behorende schuld.

2.4. De buitengewone last, mede bezien vanuit 
het Duitse recht
Bij onze oosterburen worstelt men met hetzelfde 
probleem. In § 2126 Bürgerliches Gesetzbuch 
(hierna: BGB) is het volgende bepaald: 

“Der Vorerbe hat im Verhältnis zu dem Nacher-

ben nicht die außerordentlichen Lasten zu 

tragen, die als auf den Stammwert der Erb-

schaftsgegenstände gelegt anzusehen sind. Auf 

diese Lasten findet die Vorschrift des § 2124 Abs. 

2 Anwendung.”

Vrij vertaald: de bezwaarde hoeft, in zijn verhou-
ding tot de verwachter, niet die buitengewone 
lasten te dragen, die beschouwd moeten worden 
als te drukken op de ‘stamwaarde’ van (de goe-
deren van de) nalatenschap. Dit komt overeen 
met ons art. 3:220 BW jo. art. 3:222 BW (dat via 
art. 4:138 lid 2 BW van overeenkomstige toepas-
sing is op het fideicommis), waaruit voortvloeit 
dat:
-  de bezwaarde met zijn eigen vermogen de 
gewone lasten dient te dragen;
- de buitengewone lasten gedragen moeten 
worden door het fideicommissaire vermogen.

Naar Nederlands recht wordt met name ant-
woord gegeven op de vraag wat als gewone las-
ten moet worden beschouwd. Leidende gedachte 
daarbij is dat als de vruchtgebruiker of bezwaar-
de het genot heeft van een goed en hem daarvan 
de vruchten in zijn eigen vermogen toekomen, 
hij de periodieke gewone lasten daarvan voor 
zijn rekening moet nemen. Die gewone lasten 
bepalen dus mede het ‘saldo van het genot’. Is 
echter sprake van een buitengewone last, dan 
strekt het genot van de bezwaarde en het recht 
op de vruchten zich uit over het saldo van de 
goederen en daarop drukkende buitengewone 
lasten. Wij zien als achterliggende gedachte 
daarbij naar voren komen dat de gewone lasten 
met name te maken hebben en dikwijls voort-
vloeien uit het gebruik en genot dat de vrucht-
gebruiker van het goed heeft, terwijl de buiten-
gewone lasten te maken hebben met en het 
waarborgen van de belangen van de blooteige-
naar.

Als voorbeelden van gewone lasten worden in de 
Nederlandse rechtsliteratuur gegeven:
- “Kosten van onderhoud, alle belastingen20 en 

andere lasten, renten van schulden, kortom 
alles wat naar goed koopmansgebruik als een 
last op het inkomen drukt of wat uit de in-
komsten pleegt te worden voldaan, dient 
eerst uit de opbrengst te worden betaald.”21

- “Men zal moeten aannemen dat de kosten 
van gewoon onderhoud, die immers strekken 
tot voorkoming van gebreken en dus van 
reparaties, voor rekening komen van de 
vruchtgebruiker. […] Ook in geval van 
vruchtgebruik op roerende zaken, niet-regis-
tergoederen zal men te maken kunnen krij-
gen met periodiek terugkerende kosten, zoals 
de kosten van inenting van vee. Aannemelijk 
is dat ook deze kosten door de vruchtgebrui-
ker moeten worden voldaan. […] Volgens het 
oude recht was de vruchtgebruiker alleen 
verplicht reparaties tot onderhoud te verrich-
ten. Grove reparaties bleven in beginsel ten 
laste van de hoofdgerechtigde. […] Het hui-
dige recht geeft geen maatstaf voor het on-
derscheid tussen gewone en buitengewone 
reparaties, omdat de beslissing te dier zake 
te veel afhangt van bijzondere omstandig-
heden. Zie Parl. Gesch. BW Boek 3 1981,  
p. 674.”22

- “Men zal mogen aannemen dat periodiek 
terugkerende lasten als gewoon moeten wor-
den aangemerkt. Van Gaalen nr. 315 noemt 
als zodanig, reinigingsheffingen, water-
schapsbelasting, onroerende zaak belasting, 
zulks met inbegrip van het eigenaarsgedeel-
te.“23

- “Daaronder vallen belastingen en renten over 
geldleningen, voorzover deze direct betrek-
king hebben op een goed uit het vrucht- 
gebruikvermogen. De vruchtgebruiker moet 
dus alle gebruikelijke belastingen betalen die 
betrekking hebben op het bewonen van een 
onroerende zaak, zoals reinigingsheffingen, 
waterschapsbelasting en onroerendezaak-
belasting (inclusief het eigenaarsgedeelte).”24
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20. Wij zullen hierna betogen dat hiermee, mede gelet op de 
conclusie in het citaat, niet wordt bedoelde de 
belastingen die als buitengewone last moeten worden 
beschouwd (die ook niet uit de inkomsten plegen te 
worden voldaan, maar uit het vermogen).

21. Gr. van der Burght & J.E. Doek, Personen- en familie-
recht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 1), 
Deventer: Kluwer 2002, p. 526.

22. Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/279.
23. Asser/Mijnssen/Van Dam/Van Velten 3-II 2002/279a.
24. M.S. van Gaalen, Vruchtgebruik, Ars Notariatus nr. XCI, 

Amsterdam: Kluwer 2001, nr. 315.



De beschouwingen over de buitengewone lasten 
zijn schaarser. Men komt over het algemeen niet 
verder dan de buitengewone herstellingen en het 
groot onderhoud van goederen. Het lijkt daarom 
zinvol een uitstapje te ondernemen naar de  
Duitse literatuur, waarin over § 2126 het nodige 
is geschreven betreffende de ‘außerordentlichen 
Lasten’. Wij vatten het overzicht in het Münche-
ner Kommentar waarin wordt onderscheiden in 
privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke en belas-
tingrechtelijke buitengewone lasten, als volgt 
samen:25

1. Onder de privaatrechtelijke buitengewone 
lasten vallen nalatenschapsschulden, waar-
onder ook worden begrepen de uitvaartkos-
ten, de schulden uit de legitieme portie, uit 
legaten en lasten, evenals de afwikkelings- en 
vereffeningskosten (inclusief het loon voor 
een executeur en vereffenaar). Daarnaast 
vallen (de aflossing van) hypotheekschulden 
onder de buitengewone lasten (terwijl de 
rente over die schulden tot de gewone lasten 
worden gerekend).

2. Onder de bestuursrechtelijke buitengewone 
lasten kunnen bijvoorbeeld worden gerang-
schikt de door de overheid voorgeschreven 
kosten betreffende maatregelen omtrent de 
ontsluiting van onroerende zaken (in de zin 
van § 123 e.v. van het Baugesetzbuch, waarbij 
het gaat om kosten voor de ontsluiting van 
het perceel en maatregelen die ervoor zorgen 
dat het perceel voorzien is van gas, water en 
elektriciteit).

3. Bij belastingschulden wordt onderscheid 
gemaakt tussen eenmalig en periodiek terug-
kerende belastingen. De eerste (eenmalige) 
belastingschulden worden tot de buitenge-
wone lasten gerekend, de laatste (periodiek 
terugkerende) belastingen tot de gewone 
lasten. Tot de gewone lasten worden bijvoor-
beeld de onroerendezaakbelasting gerekend. 
De erfbelasting daarentegen wordt als een 
buitengewone last beschouwd. Dit vloeit niet 
alleen uit voort uit § 20 Abs. 1 van het Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
(hierna: ErbStG), maar ook uit het civiele 
recht. In de jurisprudentie is dit ook beves-
tigd.26 Als buitengewone lasten worden daar-
naast ook beschouwd de inkomstenbelasting 
bij vervreemding van aandelen of een onder-
neming. 

2.5. Tussenconclusie
Met onze oosterburen zijn wij van mening dat de 
erfbelastingschuld gedragen dient te worden 
door het fideicommissaire vermogen. Dat volgt 
onzes inziens uit de draagplicht van de nalaten-
schap voor de schulden bedoeld in art. 4:7 BW 

alsmede – en in wezen ten overvloede – uit het 
gegeven dat de erfbelasting is te kenschetsen als 
buitengewone last van het fideicommissair ver-
mogen. Wij geven tot slot een ‘(rechts)gevoels-
argument’. Het zou in het – in de inleiding van 
paragraaf 2 – gegeven voorbeeld toch onrecht-
vaardig voelen als de bezwaarde  
€ 1.000.000 zou erven, deze € 1.000.000 bij zijn 
overlijden, stel zes maanden na het overlijden 
van de insteller, over zou gaan op de verwachter, 
terwijl de schuld aan de belastingdienst ter zake 
van de erfbelasting van € 200.000 bij de erfgena-
men van de bezwaarde terecht zou komen?27 De 
schuld houdt onzes inziens zodanig verband met 
het fideicommissair vermogen dat die daartoe 
behoort en daardoor wordt gedragen.

2.6. Fictieve verkrijging en aansprakelijkheden 
voor erfrechtelijke verkrijgingen
De bezwaarde kan, naast hetgeen hij verkrijgt 
krachtens erfrecht, ook in de erfbelasting wor-
den betrokken voor een fictieve verkrijging en 
verkrijgingen door legatarissen en buitenlandse 
verkrijgers (art. 46 Invorderingswet 1990 (hierna: 
InvW)). In geval van een fictieve verkrijging ligt 
de aansprakelijkheid, de verhaalsaansprakelijk-
heid en de draagplicht voor de heffing geheel bij 
het eigen vermogen van de verkrijger. Er zijn 
goede gronden om aan te nemen dat de erfbelas-
ting over de fictieve verkrijging niet ten laste van 
het geërfde fideicommissaire vermogen komt, 
maar ten laste van het eigen vermogen van de 
bezwaarde. Daarvoor kunnen twee argumenten 
aangevoerd worden:
a. Art. 4:7 lid 1 sub e BW bepaalt dat de schul-
den uit belastingen die ter zake van het openval-
len der nalatenschap worden geheven, voor  
zover zij op de erfgenamen komen te rusten, 
schulden van de nalatenschap zijn. Bij erfbelas-
ting over een fictieve verkrijging is echter geen 
sprake van een schuld ter zake van het openval-
len der nalatenschap, maar ter zake van verkrij-
gingen buiten de nalatenschap om, die slechts 
fiscaal geacht worden krachtens erfrecht te zijn 
verkregen. Verkrijgingen die met andere woorden 
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25. MüKoBGB/Grunsky, 7. Aufl. 2017, BGB § 2126 Rn. 2-5.
26. Zie het vonnis van OLG Frankfurt a.M. van 25 juni 2015, 

zaaknr. 16 U 193/14, waarin werd beslist dat de 
erfbelasting (in fiscaal- en civielrechtelijke zin) een 
buitengewone last is. Het Oberlandesgericht kwam 
overigens ook tot het oordeel dat een verzuimboete en 
invorderingskosten ter zake van die erfbelasting als een 
gewone last moest worden beschouwd.

27. Overigens geldt hetzelfde in geval van een vrucht-
gebruiker (of andere beperkt gerechtigde). Ook de 
vruchtgebruiker van de hele nalatenschap mag de 
verschuldigde erfbelasting over het vruchtgebruik (net 
zoals de hoofdgerechtigde dat over zijn hoofdgerech-
tigdheid mag) uit het vruchtgebruikvermogen voldoen.



niets met de nalatenschap als vermogen van 
doen hebben. Dat is ongetwijfeld de reden dat de 
wetgever deze schulden niet als schulden van de 
nalatenschap aanmerkt.28

b. Een schuld die niet samenhangt met het 
vermogen waarover geheven wordt, in casu de 
erfbelastingschuld over de fictieve verkrijging die 
niet samenhangt met het geërfde fideicommis-
saire vermogen, kan ook niet als buitengewone 
last van dat vermogen worden beschouwd. De 
aan de bezwaarde toegerekende fictieve verkrij-
ging heeft net zomin met het fideicommissair 
vermogen te maken als elke andere belaste han-
deling van die verkrijger. Abstract gezegd: de 
samenloop vindt plaats op subject- en niet op 
objectniveau.

In geval van aansprakelijkheid op grond van art. 
46 InvW dient in ogenschouw genomen te wor-
den dat de aansprakelijkheid pas ontstaat bij 
voor bezwaar vatbare beschikking na het tijdstip 
waarop de belastingschuldige in gebreke is met 
de betaling van zijn belastingschuld.29 In de on-
derlinge verhouding tussen de erfgenaam en de 
legataris of buitenlandse verkrijger, ligt de draag-
plicht bij deze laatsten. Mocht de legataris of 
buitenlandse verkrijger geen verhaal bieden, dan 
dient de schuld die op de erfgenaam verhaald 
wordt, mede gelet op art. 48 InvW, wel als een 
buitengewone last te worden beschouwd. Uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetge-
ver de schuld die voortvloeit uit art. 46 InvW ook 
als een nalatenschapsschuld in de zin van art. 4:7 
lid 1 BW beschouwt.30 In de relatie tussen het 
eigen vermogen van de erfgenaam en de nalaten-
schap is de nalatenschap draagplichtig.  
Kolkman is zelfs van mening dat een beneficiaire 
aanvaarding de erfgenaam beschermt tegen  
verhaal op zijn eigen vermogen bij aansprakelijk-
heid op grond van art. 46 InvW.31 

3. De erfbelastingschuld ter zake van een 
fideicommissair legaat 
Als nu geen sprake is van een fideicommissaire 
erfstelling, maar van een fideicommissair legaat, 
ten laste van wie komt de erfbelasting dan? 
Dient de bezwaarde de erfbelasting uit zijn eigen 
vermogen te voldoen of mag hij die voldoen ten 
laste van het verkregen (fideicommissaire) goed? 
Allereerst dient opgemerkt te worden dat het 
krachtens legaat verkregene geen afgescheiden 
vermogen vormt waardoor art. 4:7 BW daarover 
niets bepaalt, het verkregene geen algemeenheid 
vormt en art. 4:138 lid 2 BW de vruchtgebruikbe-
palingen niet (van rechtswege) van overeenkom-
stige toepassing verklaart op het fideicommis-
saire legaat.32 De onderlinge verhouding tussen 
bezwaarde en verwachter wordt geregeerd door 
de bepalingen in het testament.

Echter, ongeacht of de insteller in zijn testament 
heeft aangesloten bij de wettelijke regels van het 
vruchtgebruik of daarover niets heeft vermeld,  
is de in paragraaf 2.4 vermelde, op de vrucht-
gebruikbepalingen gestoelde gedachte onzes 
inziens leidend. Het genot van de bezwaarde en 
het recht op de vruchten strekt zich uit over de 
verkregen goederen. Wij zien een sterke analogie 
met het vruchtgebruik van één of meer bepaalde 
goederen. Art. 3:222 lid 2 BW verklaart de rege-
ling van lid 1 van dat artikel van overeenkom-
stige toepassing wanneer op die goederen bui-
tengewone lasten drukken. De op het legaat 
drukkende buitengewone lasten komen, in hun 
onderlinge verhouding, voor rekening van de 
verkregen goederen.33 Ook bij een fideicommis-
sair legaat merken wij de erfbelastingschuld als 
een buitengewone last aan en vinden wij dat 
deze voor rekening van het verkregen (fideicom-
missaire) goed gebracht mag worden. Praktisch 
brengt dat mee dat de verwachter zijn recht op 
de fideicommissair goederen verliest voor zover 
de bezwaarde ter bestrijding van de buitenge-
wone lasten die goederen heeft vervreemd.34

4. De inkomstenbelasting bij de  
fideicommissaire erfstelling35

Na het voorgaande is de weg geplaveid voor een 
beschouwing over de inkomstenbelasting die de 
bezwaarde verschuldigd is ter zake van de fidei-
commissaire bestanddelen krachtens de Wet 
Inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). 
Er dient hier – net als in het Duitse recht – on-
derscheiden te worden tussen die inkomsten die 
regulier (periodiek) belast worden en die eenma-
lig belast worden. Wij geven enkele voorbeelden.
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28. Van der Burght c.s., Parl. Gesch. BW Invoeringswet 
Boek 4 2003, p. 1187.

29. Art. 49 InvW.
30. Zie Van der Burght c.s., Parl. Gesch. BW Invoeringswet 

Boek 4 2003, p. 1187 en Asser/Perrick 4 2017/474.
31. W.D. Kolkman, Schulden der nalatenschap, diss. 

Groningen, Kluwer: Deventer, 2006, p. 210.
32. Zie uitgebreider daarover R.E. Brinkman, Het 

fideicommis in de notariële praktijk (diss. Groningen), 
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2014, par. 6.3.

33. Vgl. de in art. 3:174, 178, 179 en 182 BW gebruikte 
terminologie van schulden die ‘voor rekening van de 
gemeenschap’ komen. Er is in dat geval sprake van een 
eenvoudige gemeenschap, die geen bijzondere 
gemeenschap is: hoewel tot de eenvoudige gemeen-
schap (extern) geen schulden kunnen ‘behoren’, 
kunnen (intern) toch schulden voor rekening daarvan 
komen. Iets vergelijkbaars speelt hier: er is geen sprake 
van een bijzondere gemeenschap of nalatenschap, maar 
toch kunnen er schulden voor rekening van ‘het 
fideicommissaire vermogen’ komen.

34. Vgl. art. 4:121 BW.
35. Wij gaan voor de inkomstenbelasting niet afzonderlijk 

in op het fideicommissaire legaat, anders dan door op te 
merken dat de te ontwikkelen gedachten mutatis 
mutandis ook op het legaat toegepast zouden kunnen 
worden, maar uiteraard wel afhankelijk zijn van de 
bewoordingen van het legaat en de daaruit voortvloei-
ende verplichtingen van de legataris.



1. Stel dat de bezwaarde een woning erft, die  
hij als eigen woning (box 1) gaat gebruiken. 
Civielrechtelijk dient opgemerkt te worden 
dat de bezwaarde het genot heeft van de 
eigen woning (art. 4:138 lid 2 BW jo. art. 3:201 
BW) en dat hij de eventuele rente ter zake 
van eigenwoningschulden voor zijn eigen 
rekening dient te nemen (dus ten laste van 
zijn eigen vermogen dient te brengen, art. 
3:220 BW), ook al behoort de eigenwoning-
schuld zelf tot het fideicommissaire vermo-
gen. De jaarlijks verschuldigde belasting over 
het eigenwoningforfait, gesaldeerd met de 
aftrekbare eigenwoningrente, dient gelet op 
het voorgaande eveneens als periodiek terug-
kerende belasting, als gewone last be-
schouwd te worden en dus ten laste van het 
eigen vermogen van de bezwaarde voldaan te 
worden. Is de aftrekbare rente hoger dan het 
eigenwoningforfait, dan komt te belasting-
teruggave ter zake aan de bezwaarde in zijn 
eigen vermogen toe. 

2. Stel dat de bezwaarde een onderneming (box 
1) erft. Als sprake is van een staking bij over-
lijden (art. 3.58 Wet IB 2001), behoort de ter 
zake van die staking verschuldigde inkom-
stenbelasting als schuld in de zin van art. 4:7 
lid 1 aanhef en sub a BW tot het fideicommis-
saire vermogen, omdat de staking direct 
voorafgaand aan het overlijden geacht wordt 
te hebben plaatsgevonden.36 Zou de onder-
neming voortgezet worden,37 dan komt de 
inkomstenbelasting over de jaarlijkse winst 
die als vrucht tot het eigen vermogen van de 
bezwaarde behoort,38 ten laste van het eigen 
vermogen van de bezwaarde als gewone last. 
Zou vervolgens de onderneming alsnog  
gestaakt worden, dan zal de stakingswinst 
wederom als ‘eenmalige’ heffing over het 
ondernemingsvermogen dat tot het fidei-
commissaire vermogen behoort, als buitenge-
wone last ten laste van het fideicommissaire 
vermogen gebracht mogen worden.39

3. Stel dat de bezwaarde aandelen in een BV 
(box 2) erft. Hoofdregel is dat sprake is van 
een fictieve vervreemding (art. 4.16 lid 1 aan-
hef en sub e Wet IB 2001). De ter zake van die 
vervreemding verschuldigde inkomstenbelas-
ting (aanmerkelijkbelangheffing) dient ook 
als buitengewone last voor rekening van het 
fideicommissaire vermogen gebracht te wor-
den.40

 Als de bezwaarde de aandelen houdt, dan 
komt de inkomstenbelasting over de jaar-
lijkse reguliere voordelen die als vrucht van 
het fideicommissaire vermogen tot het eigen 
vermogen van de bezwaarde behoren, als 
gewone last ten laste van diens eigen vermo-

gen.41 Als de bezwaarde de aandelen vervol-
gens alsnog vervreemdt, dan is de vervreem-
dingswinst wederom als ‘eenmalige’ heffing 
een buitengewone last die ten laste van het 
fideicommissaire vermogen gerekend mag 
worden.

4. Als de bezwaarde vermogen erft dat tot de 
grondslag sparen en beleggen (box 3) be-
hoort, vallen de vruchten van dat vermogen 
in zijn eigen vermogen (bijvoorbeeld huur, 
pacht, rente en dividend). De vermogensren-
dementsheffing in box 3 over de waarde van 
het fideicommissaire vermogen, voor zover 
dat, gelet op de vrijstellingen, deel uitmaakt 
van de grondslag sparen en beleggen, komt 
ten laste van het eigen vermogen van de be-
zwaarde (ondanks de extra verhaalspositie 
van de fiscus op grond van het hierna nader 
te bespreken art. 23 InvW).

Per onderdeel (en per box) dient bekeken te 
worden of sprake is van een fideicommissaire  
of eigen schuld van de bezwaarde, waarbij als 
hoofdregel kan worden aangenomen dat sta-
kings- en vervreemdingsvoordelen (en andere 
‘eenmalige’ heffingen ter zake van het fideicom-
missaire vermogen) ten laste van het fideicom-
missaire vermogen komen, terwijl reguliere in-
komsten (die over het algemeen samenhangen 
met het jaarlijkse genot en/of betaald plegen te 
worden uit de jaarlijkse reguliere inkomsten), 
ten laste van het eigen vermogen van de be-
zwaarde dienen te komen.
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36. F. Sonneveldt, Wegwijs in de successiewet, Den Haag: 
Sdu, par. 6.7.1; vgl. ook Asser/Perrick 4 2017/474.

37. In welk geval de belastingclaim mogelijk wordt 
doorgeschoven, art. 3.62 Wet Ib 2001. De belastinglaten-
tie verlaagt de heffingsgrondslag van de voor rekening 
van het fideicommissaire vermogen komende schuld uit 
erfbelasting ingevolge art. 20 lid 5 Sw.

38. Zie T.J. Mellema-Kranenburg, Vruchtgebruik (KNB 
Preadvies), Lelystad: Koninklijke Vermande 1999, p. 59 
e.v., die een aantal problemen noemt voor het 
vruchtgebruik ‘van een onderneming’, die ook bij het 
fideicommis kunnen spelen.

39. In de situatie dat zowel eigen als fideicommissaire 
vermogensbestanddelen/inkomsten in de heffing 
worden betrokken, is in geval van vrijstellingen en/of 
een progressief tarief onduidelijk welk deel van de 
betreffende heffing ten laste van het eigen en welk deel 
ten laste van het fideicommissaire vermogen komt. Dat 
kan ook bij de hierna genoemde situaties spelen. Een 
evenredige toerekening lijkt dan het meest rechtvaar-
dig. Uiteraard kan de insteller anders bepalen.

40. Het betreft ook hier onzes inziens een schuld van de 
nalatenschap als bedoeld in art. 4:7 lid 1 aanhef en sub a 
BW, zie ook Asser/Perrick 4 2017/474 en F. Sonneveldt, 
Wegwijs in de successiewet, Den Haag: Sdu, par. 6.7.1.

41. De belastinglatentie verlaagt ook hier de heffingsgrond-
slag van de voor rekening van het fideicommissaire 
vermogen komende schuld uit erfbelasting ingevolge 
art. 20 lid 5 Sw.



5. Een tegengeluid
Art. 23 InvW bepaalt dat de box 3-heffing ter 
zake van de fideicommissaire goederen op de 
fideicommissaire goederen verhaald kan worden 
als waren zij niet met fideicommissaire rechten 
(van de verwachter) bezwaard. Burgerhart 
plaatst dat artikel in een andere sleutel dan wij 
doen.42 Waar Burgerhart op grond van de aan-
sprakelijkheid van de belastingplichtige ook 
concludeert tot draagplicht van de belasting-
plichtige in zijn eigen vermogen en daarna con-
stateert dat art. 23 InvW toch ook verhaal moge-
lijk maakt op de fideicommissaire goederen als 
waren zij niet met een voorwaarde bezwaard, 
vragen wij ons in de eerste plaats af: tot welk 
vermogen behoort de inkomstenbelastingschuld 
uit box 3? 

Uit hetgeen in par. 4 uiteengezet werd, volgt dat 
wij deze schuld toerekenen aan het eigen vermo-
gen van de bezwaarde, omdat ook de revenuen 
aan de bezwaarde in zijn eigen vermogen toeko-
men. Bij lusten horen lasten (vgl. art. 3:220 BW). 
Als de verwachter ter voorkoming van de uitwin-
ning de belastingschuld van de bezwaarde be-
taalt, subrogeert deze bovendien in de rechten 
van de fiscus.43 Deze inkomstenbelastingschuld 
is dus een privéschuld van de bezwaarde welke 
schuld onvoldoende verband houdt met het 
fideicommissair vermogen om deze ten laste 
daarvan te brengen.44

Daaruit volgt dat de fiscus zonder art. 23 InvW 
geen verhaalsrecht zou hebben op de met de 
fideicommissaire voorwaarde bezwaarde goede-
ren als zodanig, maar slechts op de aan de belas-
tingschuldenaar toebehorende voorwaardelijke 
rechten daarop. Een uitbreiding als bedoeld  
in art. 23 InvW is bij belastingschulden die tot 
het fideicommissaire vermogen behoren niet 
nodig, zoals de erfbelastingschuld die op de  
erfgenamen rust. In dat geval volgt immers  
uit art. 4:138 lid 1 jo. 4:184 lid 1 jo. 4:7 lid 1 sub e 
BW dat verhaal mogelijk is op de fideicommis-
saire goederen als zodanig. De specifieke uit-
zondering van art. 23 InvW is de bevestiging van 
de hoofdregel dat inkomstenbelastingschulden 
tot het privévermogen van de bezwaarde beho-
ren.

Waar Burgerhart een beperkte fiscale regeling 
door lijkt te trekken naar het civiele recht, draai-
en wij het juist om. Wij beginnen bij het civiele 
recht: behoort de belastingschuld tot het fidei-
commissaire vermogen, dan is verhaal mogelijk 
op de fideicommissaire goederen (art. 4:138 lid 1 
BW). Behoort de belastingschuld echter tot het 
eigen vermogen van de bezwaarde, dan is in be-
ginsel slechts verhaal mogelijk op de voorwaar-
delijke fideicommissaire goederen van de be-

zwaarde, tenzij een specifieke regeling zoals art. 
23 InvW anders bepaalt.45

Burgerhart neemt in zijn conclusie ook de stel-
ling in dat een testamentaire bepaling die zegt 
dat de erfbelasting door het fideicommissaire 
vermogen gedragen moet worden, in feite een 
verkrijging vrij van erfbelasting (‘vrij van recht’) 
inhoudt. Dat zou echter tot de merkwaardige 
situatie leiden dat als de hele nalatenschap aan 
de bezwaarde toekomt, de omvang van de te 
belasten fideicommissaire nalatenschap groter  
is dan het door de erflater nagelaten vermogen. 
Dat komt ons onjuist voor. De erfbelasting over 
een verkrijging ‘vrij van recht’ komt immers ten 
laste van de erfgenamen, en dat is nu juist de 
verkrijger zelf die ingevolge art. 21 lid 2 SW al 
voor het volle pond wordt belast. Wat ons betreft 
is dat zelfs een extra argument om te betogen 
dat de erfbelasting tot het fideicommissaire  
vermogen behoort.

Tot slot en anders dan Burgerhart,46 leiden wij 
uit de passage in het proefschrift van Stollen-
werck waarin Stollenwerck betoogt dat de  
bezwaarde bij het einde van het bezwaar recht 
zou moeten hebben op teruggave van de erf-
belasting, voor zover geheven over het overschot, 
niet af dat Stollenwerck van mening is dat de 
erfbelasting een ‘eigen schuld’ van de bezwaarde 
is. Wij leiden er enkel uit af dat de Stollenwerck 
van mening is dat de verkrijger onder ontbin-
dende voorwaarde die zijn voorwaardelijke aan-
spraak verliest door de vervulling van de voor-
waarde, de over dat vermogen betaalde 
successiebelasting dient terug te krijgen. Het 
laat volgens ons juist zien dat de belasting en de 
verkrijging ‘bij elkaar horen’.
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42. W. Burgerhart, Voor wiens rekening komt de erfbelas-
ting?, in: Van notariaat tot rechtspraak, Ars Notariatus 
nr. 171, Deventer: Wolters Kluwer 2020.

43. Art. 6:150 lid 1 sub b BW; vgl. ook A.J. Tekstra, NDFR 
Commentaar, art. 23 Invorderingswet, aant. 6. Zie ook 
Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6, p. 59.

44. De fiscus dient ook eerst het eigen vermogen van de 
belastingschuldenaar aan te spreken, zie: Fiscale 
Encyclopedie de Vakstudie 10 – Invorderingswet, artikel 
23 Invorderingswet, aant 2.8.1.

45. Vgl. A.J. Tekstra, NDFR Commentaar, art. 23 Invorde-
ringswet, aant. 2 die art. 23 InvW ook kenschetst als 
afwijking.

46. W. Burgerhart, Voor wiens rekening komt de erfbelas-
ting?, in: Van notariaat tot rechtspraak, Ars Notariatus 
nr. 171,: Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 19, waarin hij 
– in noot 13 – verwijst naar A.H.N. Stollenwerck, Het 
fideicommis de residuo (diss. Nijmegen), Deventer: 
Kluwer 1986, p. 148.



6. Betaling van belastingschulden ten laste 
van het fideicommissaire vermogen
De insteller kan de bezwaarde verteringsbe-
voegdheid toekennen.47 Als de insteller geen 
verteringsbevoegdheid heeft toegekend,48 dan 
geldt het bovenstaande en is het dus afhankelijk 
van de soort belasting of deze als gewone of bui-
tengewone last beschouwd dient te worden. Vol-
doet de bezwaarde de belastingschuld die als 
gewone last wordt beschouwd desalniettemin 
onbevoegd uit het fideicommissaire vermogen, 
dan dient bij een zuiver fideicommis aangeno-
men te worden dat de bezwaarde de schade  
jegens het fideicommissaire vermogen dient te 
vergoeden uit zijn eigen vermogen.49 

Als de insteller wel verteringsbevoegdheid heeft 
toegekend aan de bezwaarde,50 rijst de vraag of 
de bezwaarde belastingschulden die gewone 
lasten vormen bij wijze van vertering mag vol-
doen. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat in 
het algemene spraakgebruik verteren de beteke-
nis heeft van ‘opmaken, zonder dat er iets voor 
in de plaats komt of iets overblijft’.51 Omdat in 
het geval dat de belastingschuld als gewone last 
wordt beschouwd die belasting samenhangt met 
het uit het fideicommissaire vermogen genoten 
inkomen, kan moeilijk gezegd worden dat na 
betaling van die schuld niets overblijft: er blijft 
immers ‘meer’ inkomen over dan het geval zou 
zijn geweest als de inkomstenbelasting uit het 
eigen vermogen zou zijn voldaan. Voldoet de 
bezwaarde de gewone last toch uit het fidei-
commissaire vermogen, dan ontstaat een vergoe-
dingsplicht ten laste van het eigen vermogen aan 
het fideicommissaire vermogen.52 Uiteraard kan 
de insteller bepalen dat de bezwaarde bedoelde 
‘gewone lasten’ wel uit het fideicommissaire ver-
mogen mag voldoen.

7. Conclusie
Wij sluiten af. De erfbelastingschuld over een 
geërfde fideicommissaire verkrijging dient uitein-
delijk voor rekening van het fideicommissaire 
vermogen te komen, tenzij de insteller anders 
bepaalt. Voor inkomstenbelastingschulden ligt 
dat genuanceerder. Per onderdeel (en per box) 
dient bekeken te worden of sprake is van een 
fideicommissaire of eigen schuld van de be-
zwaarde, waarbij als hoofdregel kan worden aan-
genomen dat stakings- en vervreemdingsvoorde-
len (en andere ‘eenmalige’ heffingen ter zake van 
het fideicommissaire vermogen) als buitenge-
wone last ten laste van het fideicommissaire 
vermogen komen, terwijl reguliere inkomsten 
(die over het algemeen samenhangen met het 
jaarlijkse genot en/of betaald plegen te worden 
uit de jaarlijkse reguliere inkomsten), als gewone 
last ten laste van het eigen vermogen van de 
bezwaarde dienen te komen. De insteller kan in 
de bepalingen van het fideicommis regelen tot 
welk vermogen de betreffende belastingschulden 
behoren en/of bepalen of de bezwaarde de be-
treffende belastingschulden, voor zover deze ten 
laste van het eigen vermogen van de bezwaarde 
zouden komen, uit het fideicommissaire vermo-
gen mag voldoen.
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47. Art. 4:138 lid 2 jo. 3:215 BW.
48. Wat ook wel een ‘zuiver fideicommis’ of ‘tweetraps-

making zonder verteringsbevoegdheid’ genoemd wordt.
49. Zo ook W. Burgerhart, Voor wiens rekening komt de 

erfbelasting?, in: Van notariaat tot rechtspraak, Ars 
Notariatus nr. 171, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 18.

50. Ín welk geval sprake is van een zogenaamd ‘fideicommis 
de residuo’ of ‘tweetrapsmaking met verteringsbe-
voegdheid’.

51. Hof Arnhem-Leeuwarden 26 februari 2013, ECLI:NL: 
GHARL:2013:BZ2834.

52. Vgl. R.E. Brinkman & J.H. Lieber, Het Fideicommis en 
de (vaststelling van de) omvang van het vermogen, FTV 
2019/11-12, nr. 41, onder 5.




