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Artikel

4. De legitieme portie in relatie tot 
erfrechtelijke rentes en legaten 
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding

Al eerder is aandacht gevraagd voor de erfrechtelijke rente 
die is verschuldigd over vorderingen van kinderen en de 
gevolgen daarvan voor de legitieme portie in de nalaten-
schap van de langstlevende.1 Dit artikel gaat daar nog iets 
dieper op in en bespreekt enkele onbesproken kwesties. 
In paragraaf 2 worden de belangrijkste gevolgtrekkingen 
uit eerdere onderzoekingen naar de problematiek voor het 
voetlicht gebracht. In paragraaf 3 wordt dieper ingegaan 
op de diverse renteclausules zoals die in de testamentaire 
praktijk gebruikt worden. Daarbij komt onder andere de 
vraag aan de orde of het ‘niet-handelen’ ook een schenking 
kan zijn en daarmee ook of deze van invloed is op de legi-
tieme portie in de nalatenschap van de langstlevende. In 
paragraaf 4 wordt vervolgens ingegaan op het legaat van 
vruchtgebruik van de erfrechtelijke vordering, dat de rente-
vergoeding voor het kind weer teniet zou kunnen doen. 
En wat als van dat legaat geen gebruik wordt gemaakt? In 
paragraaf 5 wordt het afvullegaat behandeld, dat mogelijk 
ook nog gecombineerd is met een tweetrapslegaat. Wat zijn 
daarvan de gevolgen? Steeds is daarbij de vraag welke posi-
tie de legitimaris heeft in de nalatenschap van de langst-
levende. 

In de praktijk ziet men dat ouders, die geen (goede) relatie 
met hun betreffende kind hebben, nog wel eens het beste 
van twee werelden willen: de keuze om de nalatenschap 
na het eerste overlijden af te wikkelen zoals het hen fiscaal 
goed uitkomt, maar ook de rechten van de legitimaris 

1 Zie met name P. Blokland, ‘De “papieren” schenking is een schenking ter 
zake des doods; de erfrechtelijke renteovereenkomst ook?!’, FTV 2012/42, 
A.J. luimes, ‘De invloed van de erfrechtelijke renteovereenkomst en de 
testamentaire rente op de legitieme portie en de positie van andere 
schuldeisers van de langstlevende’, WPNR 2015/7081, r.e. Brinkman, ‘De 
erfrechtelijke renteovereenkomst naar oud en huidig recht’, FTV 2019/9. 
Zie uitgebreid over de civiele en fiscale aspecten van de renteovereen-
komst G.G.B. Boelens, Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal 
recht (Ars Notariatus 161), Deventer: Wolters kluwer 2015, par. 7.2 en 7.3.

zoveel mogelijk inperken. Bekeken wordt of beide doelen 
zonder problemen naast elkaar kunnen bestaan.

Ik ga in dit artikel uit van een eenvoudige casus. A en B 
zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en zij hebben 
twee kinderen: C en D. Er zijn of worden bij leven van 
A en B geen giften gedaan. A en B willen graag: a) elkaar 
als langstlevende zo goed mogelijk verzorgd achterlaten en 
daarbij zoveel mogelijk fiscale keuzes hebben in de afwik-
keling, b) dat C zoveel mogelijk erft, met zo weinig moge-
lijk erfbelasting en c) dat D zo weinig mogelijk erft. 

Daarbij komen twee varianten aan bod: die waarbij D is 
onterfd (hoofdvariant) en die waarbij D alleen in de nala-
tenschap van de langstlevende is onterfd en in de eerste 
nalatenschap als verkrijger meedoet (alternatieve variant). 
De constructie is steeds zo dat de langstlevende gerechtigd 
dient te worden tot alle goederen van de nalatenschap en 
alle schulden voor zijn rekening moet nemen; de kinderen 
moeten genoegen nemen met (wettelijke of testamentaire) 
vorderingen.2

Ik ga hierna in paragraaf 3 uit van de hoofdvariant, in de 
paragrafen 4 en 5 van de alternatieve variant. 

Bij de hoofdvariant ga ik ervan uit dat C in beginsel een 
vordering krijgt die bijna of geheel zo groot is als de 
omvang van de nalatenschap (derhalve eventueel vermin-
derd met de vordering uit de legitieme).3 

2 Bijvoorbeeld bij een wettelijke verdeling (art. 4:13 BW), quasi-wettelijke 
verdeling, ouderlijke boedelverdeling (art. 4:1167 BW (oud)) of via een 
niet-opeisbaar legaat (art. 4:117 BW).

3 Bij de (quasi-)wettelijke verdeling en ouderlijke boedelverdeling moet 
de langstlevende, wil de ‘verdeling’ werken, voor minimaal een heel klein 
percentage mede-erfgenaam zijn.

Al eerder is aandacht gevraagd voor de erfrechtelijke rente die is verschuldigd over vorderingen van kinderen 
en de gevolgen daarvan voor de legitieme portie in de nalatenschap van de langstlevende. Dit artikel gaat 
daar nog iets dieper op in en bespreekt enkele onbesproken kwestie.
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2. Eerdere onderzoekingen

Bij de hierna genoemde renteovereenkomsten en -vaststel-
lingen, ga ik ervan uit dat deze de strekking hebben dat zij 
pas na het overlijden van de langstlevende worden uitge-
voerd en dat deze dus bij leven niet worden uitgevoerd. Uit 
eerdere onderzoekingen4 kwam over dergelijke renteover-
eenkomsten en -vaststellingen samengevat al het volgende 
naar voren:
 – De verkrijging ten gevolge van de vaststelling van een 

rentevergoeding wordt, mits overeengekomen of vast-
gesteld binnen de aangiftetermijn voor de aangifte erf-
belasting, fiscaalrechtelijk (alleen) als een erfrechtelijke 
verkrijging beschouwd (art. 1 lid 3 SW).

 – Een renteovereenkomst, waarbij de langstlevende ‘naar 
boven’ afwijkt van de testamentair bepaalde rente, is 
civielrechtelijk (ook) een schenking ter zake des doods 
(art. 7:177 lid 2 BW); een eenzijdige vaststelling van 
de rente ‘naar boven’ door de langstlevende5 is een gift 
ter zake des doods (art. 7:186 lid 2 BW jo. art. 7:177 
lid 2 BW).6 Wil de langstlevende een verval van de 
schenking/gift bij overlijden voorkomen, dan moet de 
overeenkomst of vaststelling persoonlijk en bij notariële 
akte worden vastgelegd.

 – Een renteovereenkomst of -vaststelling, waarbij de 
langstlevende ‘naar boven’ afwijkt van de testamentair 
bepaalde rente, is (ook) een quasi-legaat (art. 4:126 
BW) en heeft als gevolg dat de rente de omvang van de 
legitimaire massa niet beïnvloedt. Ook geldt dat bij een 
sterke oprenting de schuld uit de rente achtergesteld is 
ten opzichte van de vorderingen van de legitimaris (ter 
zake van zowel zijn legitieme portie die bij het eerste 
overlijden is ontstaan op grond van art. 4:7 lid 1 sub a 
en lid 2 BW als ter zake van zijn legitieme portie in de 
nalatenschap van de langstlevende op grond van art. 
4:7 lid 1 sub g en lid 2 BW; beide vorderingen staan in 
rang boven die van het quasi-legaat).7

3. Renteclausules8

Hierna onderzoek ik aan de hand van de hoofdvariant 
van de casus de verschillende renteclausules die zoal dienst 
doen in de wettelijke of testamentaire langstlevende prak-
tijk. Daarbij wordt met name gekeken naar de gevolgen die 

4 Zie noot 1.
5 ervan uitgaande dat de testateur dat mogelijk heeft gemaakt.
6 ervan uitgaande dat de renteovereenkomst of -vaststelling de strekking 

heeft dat zij pas na het overlijden van de langstlevende wordt uitge-
voerd.

7 Wel zal de vordering van D uit zijn legitieme portie ter zake van het eerste 
overlijden moeten concurreren met de grotere vordering van C, die in de 
nalatenschap van de langstlevende uiteraard ook onder art. 4:7 lid 1 sub 
a BW valt.

8 ik ga in dit artikel in beginsel niet in op de concrete hoogte van de door 
de erflater bepaalde rente, anders dan door op te merken dat fiscaal 
bedacht moet worden dat art. 9 SW zou kunnen spelen (bij een hogere 
rente dan 6% samengesteld) en civielrechtelijk de hoogte van invloed 
kan zijn op de waarde van de gift, zoals hierna nog zal blijken.

de renteclausule kan hebben op de legitieme portie als A als 
eerste overlijdt. 

3.1 Wettelijke regeling bij echtgenoten en geregistreerde 
partners (geen testament) en testamentaire renteclausule: 
van laag naar hoog, tweezijdig/eenzijdig
Uit art. 4:13 lid 4 BW9 vloeit voort dat de geldvordering van 
C, tenzij B en C tezamen anders bepalen, wordt vermeer-
derd 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 de nalatenschap is 
opengevallen, bij welke berekening telkens uitsluitend de 
hoofdsom in aanmerking wordt genomen.

Als B en C een hogere rente overeenkomen, komen we in de 
problematiek van het quasi-legaat terecht. Hetzelfde geldt 
als B (al dan niet met medewerking van C) een hogere rente 
vaststelt dan de erflater in het testament heeft bepaald. 
Daarover is al genoeg gezegd en geschreven in voormelde 
publicaties.

3.2 Testamentaire renteclausule: van hoog naar laag, twee-
zijdig
Als B en C een lagere rente kunnen overeenkomen dan de 
erflater in het testament heeft bepaald (bijvoorbeeld een 
lagere rente dan de door de erflater voorgeschreven rente 
van 6% samengesteld), maar dat niet doen, is er geen sprake 
van een schenking/gift. A en B dienen – gelet op hun ‘fiscale 
wensen’ – te begrijpen dat de langstlevende bij een derge-
lijke clausule, zonder toestemming van C, niet de moge-
lijkheid heeft een voor de langstlevende mogelijk gunstiger 
fiscale afwikkeling van de eerste nalatenschap te kiezen. 

3.3 Testamentaire renteclausule: van hoog naar laag, eenzij-
dig
Stel dat A in het testament opneemt dat de langstlevende 
eenzijdig een lagere rente mag vaststellen dan A in het testa-
ment heeft bepaald, maar dat niet doet. Is dan sprake van 
een gift? Hier betreden we een lastig terrein. Waar Perrick 
nog altijd stellig zegt dat een niet-handelen geen gift kan 
inhouden,10 lijkt de Hoge Raad in zijn arrest van 13 febru-
ari 200411 te hebben geoordeeld dat ook een niet-hande-
len onder omstandigheden tot een gift kan leiden.12 Het 
probleem is echter wel dat het in dat arrest ging om het 
niet-opnemen van een meerwaardeclausule. Het niet-opne-
men daarvan was geen ‘geïsoleerde handeling’, maar maakte 
deel uit van de grotere rechtsverhouding waarin partijen 
zich bij de (afwikkeling van een) agrarische vennootschap 
onder firma bevonden. Of de opmerking van de Hoge Raad 
ook in dat verband gelezen moet worden, dat wil zeggen 
dat de Hoge Raad wellicht bedoeld heeft dat de bevoor-
deling uit het geheel van de rechtsverhouding voortvloei-

9 Bij geregistreerde partners van toepassing op grond van art. 4:8 BW.
10 Asser/Perrick 4 2017/255.
11 Hr 13 februari 2004, eCli:Nl:Hr:2004:AN8172, NJ 2004/653.
12 De Hoge raad oordeelt: ‘(…) bevoordeling uit vrijgevigheid kan onder 

omstandigheden ook plaatsvinden door een niet-handelen.’ 
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end, onder omstandigheden ook kan plaatsvinden door een 
niet-handelen (het niet-opnemen van de meerwaardeclau-
sule), blijft onduidelijk.13 Mijn verwachting is dat de recht-
spraak ook een niet-handelen onder omstandigheden als 
gift zal kwalificeren. Stel dat het niet-handelen inderdaad 
kan leiden tot een gift. De vraag die in de casus dan gesteld 
moet worden is of het niet-handelen voldoet aan: 
 – het verarming- en verrijkingsvereiste. Als we de Hoge 

Raad mogen volgen, lijkt dit geen beletsel te zijn. Het 
niet-handelen heeft dus (economisch beschouwd) niet 
steeds tot gevolg dat geen verarming plaatsvindt (een 
lagere rente op de vordering van C leidt tot een verla-
ging van de schulden van B) en kan dus ook leiden tot 
een verrijking (C ontvangt meer dan in de situatie dat 
de langstlevende wel had gehandeld); en

 – de bevoordelingsbedoeling, waarin zowel een bewust-
heid van bevoordeling als een wil tot bevoordeling kan 
worden onderscheiden.14 Hoewel dit in familieverband 
al snel het geval lijkt te zijn, kan ik mij, mede gelet op 
het recente arrest van de Hoge Raad van 14 februari 
2020,15 voorstellen dat onder omstandigheden geoor-
deeld wordt dat de wil tot bevoordeling ontbreekt. 
Dat kan bijvoorbeeld spelen bij grotere nalatenschap-
pen, waarbij de erfdelen van de langstlevende al in de 
20%-schijf van de erfbelasting valt en een verlaging van 
de rente slechts zou leiden tot een nog hogere heffing bij 
de langstlevende. Het afzien van de renteverlaging zou 
dan bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in de belasting-
besparing ter zake van het eigen erfdeel en niet in de 
bevoordeling van het kind.

4. Legaat van vruchtgebruik van de vordering

Stel dat – gelet op de fiscale wensen – A in het testament 
bepaalt dat er een rente geldt van 6% samengesteld (al dan 
niet aangevuld met de bepaling dat de langstlevende en het 
kind tezamen daarvan kunnen afwijken), maar dat tevens 
het vruchtgebruik van de vordering is gelegateerd aan de 
langstlevende. In dat geval is sprake van een legaat aan de 
langstlevende. De langstlevende wordt in beginsel geacht 
dat legaat te aanvaarden (art. 4:201 BW), zodat daarmee 
de rente over de vordering aan de langstlevende toekomt. 
Stel dat de langstlevende, met het oog op de positie van 
D, het legaat (geheel of gedeeltelijk) wil verwerpen. In dat 
geval rijst wederom de vraag of sprake kan zijn van een 
gift, ditmaal (zie paragraaf 3.4) niet door een niet-han-
delen, maar door de (eenzijdige) rechtshandeling van het 

13 Zie uitgebreider hierover N.C.G. Gubbels, Naar een fiscaal schenkingsbe-
grip, Oratie VU Amsterdam 19 april 2017, par. 3.6.

14 in de prachtige woorden van P-G Wissink in de conclusie bij het arrest 
van de Hoge raad van 14 februari 2020, eCli:Nl:PHr:2019:1083, onder 
2.8: ‘kortom, bewustheid van bevoordeling is niet voldoende (“ik handel 
terwijl ik weet dat u daardoor wordt verrijkt”). er moet een bevoorde-
lingsbedoeling zijn, dat wil zeggen dat de wil van de handelende partij 
moet zijn gericht op de verrijking van de ander (“ik handel omdat ik wil 
dat u daardoor wordt verrijkt”). Buiten beschouwing kan blijven, waarom 
die wil er is; dit betreft slechts de motieven van de handelende partij (“ik 
wil u verrijken, omdat ...”).’

15 Hr 14 februari 2020, eCli:Nl:Hr:2020:262.

verwerpen van het legaat. Dat hier sprake kan zijn van een 
gift, is een stuk duidelijker dan bij een niet-handelen. De 
langstlevende verricht immers een rechtshandeling (het 
verwerpen van het legaat), die onder de definitie van art. 
7:186 lid 2 BW kan vallen.16 Bij een verwerping van een 
dergelijk legaat zal niemand betwisten dat aan het verar-
mings- en verrijkingsvereiste wordt voldaan. Ook aan de 
bevoordelingsbedoeling lijkt, in ieder geval wat de bewust-
heid van de bevoordeling betreft, al snel te zijn voldaan. 
Ook hier zal het tere punt de ‘wil tot bevoordeling’ blijven. 
Wil de langstlevende C nu bevoordelen, of handelt zij uit 
eigen belang? Zie daarover ook paragraaf 3.3. Ook hier is 
het, om bijvoorbeeld dezelfde redenen als in paragraaf 3.3 
besproken, niet ondenkbaar dat de langstlevende slechts uit 
eigen belang handelt en niet om C te bevoordelen. Overi-
gens zal in dat geval de waardering van de gift nog een 
lastige zijn: om de gift te waarderen, zullen twee elementen 
van belang zijn. Dat zijn de waarde van de vordering, die 
mede afhankelijk is van de hoogte van de rente (hier 6%) 
en de waarde van het vruchtgebruik, die mede afhankelijk 
is van de leeftijd en gezondheid van de vruchtgebruiker. Dit 
is geen gemakkelijke opgave. 

5. Afvullegaat en tweetrapslegaat in de 
alternatieve variant

Hieronder wordt de invloed besproken van een afvullegaat 
(paragraaf 5.1), daarna nog gecombineerd met een twee-
trapslegaat (paragraaf 5.2) in de alternatieve variant van de 
casus, waarin D mede-erfgenaam is.

5.1 Afvullegaat 
Stel nu dat C én D beiden erfgenamen/legatarissen zijn. Stel 
dat – wederom gelet op de fiscale wensen – in het testament 
van A is bepaald dat er een rente van 6% wordt vergoed, 
aangevuld met een legaat van het vruchtgebruik van de 
vordering en aangevuld met een afvullegaat ten laste van 
elk kind, op grond waarvan B de vordering per kind per 
saldo kan ‘verlagen’ tot een door de langstlevende gewenst 
bedrag. Stel dat ook is bepaald dat als D een beroep doet op 
zijn legitieme portie, zijn erfdeel/legaat vervalt. 

In dat geval zou B, ter voorkoming van een schending van 
de legitieme portie van D, kunnen bedenken om zodanig 
van haar rechten af te zien, dat zij D daarmee in de positie 
brengt dat D een vordering krijgt gelijk aan of boven de 
positie die D als legitimaris zou krijgen: dus een vordering 
ter grootte van of meer dan zijn legitieme portie, vermeer-
derd met een rente ter hoogte van of boven die van art. 
4:84 BW.

In dat geval kan men zich echter afvragen of D zichzelf, 
met het accepteren van het aanbod, niet in de vingers snijdt. 
Dat zou namelijk zo kunnen zijn voor zover de verwerping 
van de legaten en/of het vaststellen van de rente als gift 

16 Zie ook W.D. kolkman, ‘is de verwerping van een nalatenschap een gift?’, 
TE 2020/3, naar aanleiding van Hr 14 februari 2020, eCli:Nl:Hr:2020:262. 
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beschouwd kan worden. Ik ga ervan uit dat als de langst-
levende D in dezelfde positie wil brengen als D zou hebben 
gehad als legitimaris, geen sprake is van een gift, omdat 
de wil tot bevoordelen daar waarschijnlijk zal ontbreken 
(dit is enkel ter voorkoming van een beroep op de legitieme 
portie). Voor zover die positie wel beter is dan die waarin 
D als legitimaris had gezeten, is mogelijk wel weer sprake 
van een gift, die dan in de nalatenschap van B tot imputa-
tie kan leiden (art. 4:70 BW): mogelijk een sigaar uit eigen 
doos dus.

Stel dat B hier nu ten aanzien van C het legaat van het 
vruchtgebruik en het afvullegaat verwerpt. Hier is dan 
dezelfde vraag aan de orde als in paragraaf 4, met dezelfde 
lastige waarderingsvragen: is er sprake van een gift en zo 
ja, voor welk bedrag? Dit kan vervolgens meetellen bij de 
omvang van de legitimaire massa in de nalatenschap van B.

5.2 Afvullegaat en tweetrapslegaat 
Stel dat we de casus hebben die in paragraaf 5.1 is geschetst, 
nu echter nog aangevuld met een tweetrapslegaat (ook wel 
de Jabulani-clausule genoemd) ten behoeve van alleen C 
(van hetgeen de langstlevende ‘vermindert’ op de vorderin-
gen van C en D). In dat geval zal ten aanzien van C de 
verwerping van het legaat van het vruchtgebruik mogelijk 
als gift gezien kunnen worden. Bij de verwerping van het 
afvullegaat is dat lastiger, omdat als de langstlevende dit 

afvullegaat wel zou hebben aanvaard, dit bedrag via het 
tweetrapslegaat toch weer bij C terecht zou zijn gekomen 
(tenzij in het tweetrapslegaat bepalingen staan op grond 
waarvan het tweetrapslegaat lager zou kunnen zijn dan 
het afvullegaat zelf). In die situatie zal de verwerping van 
het legaat van vruchtgebruik en van het afvullegaat, als al 
sprake is van een gift, tot een lagere waardering van de gift 
leiden dan in de situatie dat het tweetrapslegaat niet was 
opgenomen.

6. Conclusie

Het leven van een ouder die een kind wil onterven gaat 
niet over rozen: bij een conflict tussen meerdere belangen 
(fiscaal gewenste afwikkeling en beperking verkrijging legi-
timaris), doet de notaris er verstandig aan met cliënten door 
te spreken welke risico’s hieraan vastzitten, om later niet 
het verwijt te krijgen dat de fiscale mogelijkheden roet in 
het eten hebben gegooid bij het bereiken van het doel om 
de rechten van de legitimaris te verkleinen. 

Over de auteur

Mr. dr. R.E. Brinkman
Notaris bij Vechtstede Notarissen & Mediators te Hardenberg, 
docent aan de rijksuniversiteit Groningen en raadsheer-plaats-
vervanger bij het Hof Arnhem-leeuwarden.
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