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STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift 

Het fideicommis in de notariële praktijk 

van mr. R.E. Brinkman 

1.  Iedere fideicommissaire overgang dient in de kern opgevat te worden als het 

opnieuw openvallen van de nalatenschap. 

2.  De positie van de verwachter verdient bescherming in rechte. De keuze van de 

wetgever voor de overeenkomstige toepassing van de vruchtgebruikbepalingen is een 

gelukkige. 

3.  Het recht van de verwachter moet gekwalificeerd worden als een 

goederenrechtelijk recht sui generis. Het recht van de verwachter heeft veel, maar niet 

alle kenmerken van een beperkt recht. 

4.  Een subsidiaire verwachter heeft geen recht, maar een verwachting. 

5.  In geval van een fideicommis de residuo is zaaksvervanging bij 

registergoederen die slechts ten name van de bezwaarde zijn gesteld, de hoofdregel, ook 

al blijkt de verwerving met fideicommissaire middelen niet direct of indirect uit de 

openbare registers. 

6.  Een vergoedingsrecht van de bezwaarde jegens de verwachter kan in 

economische zin gekoppeld zijn aan een goed dat tot het eigen vermogen van de 

bezwaarde behoort. Indien dat goed verteerd wordt, gaat ook het vergoedingsrecht teniet.  

7.  Heeft de insteller een executeur benoemd, zonder te bepalen op welke 

overgangen de executele ziet, dan kan die executeur meerdere keren in functie komen. 

8.  De bezwaarde van een fideicommis de residuo kan bij het aangaan van een 

huwelijk in gemeenschap van goederen gebruik maken van zijn bevoegdheid om het 

fideicommissaire vermogen te vervreemden. Doet hij dat, dan valt het fideicommissaire 

vermogen niet alleen in de gemeenschap, maar is de echtgenoot van de bezwaarde ook 

voor de helft onbezwaard gerechtigd tot dat vermogen. 

9.  Fideicommissaire legaten kunnen het beste worden vormgegeven door een 

onvoorwaardelijk legaat te vermaken aan de ‘bezwaarde-legataris’, op wie een 

voorwaardelijk (fideicommissair) sublegaat ten behoeve van de verwachter-legataris 

wordt gelegd. 

10. Het fideicommis past niet goed in ons rechtsstelsel. 

11.  De samenvatting van het proces van het schrijven van een proefschrift is dat 

makkelijk denken moeilijker is dan men denkt. 

12.  Je sterke punt is tevens je zwakke punt. 


