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10. Giften uit het fideicommissair 
vermogen en de legitieme portie
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding 

In dit tijdschrift verschenen al eerder enkele gedachten van 
Burgerhart en schrijver dezes over het doen van giften uit 
het fideicommissair vermogen.1 Daarin stonden met name 
de fiscale gevolgen van die giften centraal. In deze bijdrage 
sta ik stil bij de civielrechtelijke gevolgen als er ten laste 
van het fideicommissaire vermogen giften worden gedaan.2 
Met name de vraag welke gevolgen dergelijke giften hebben 
voor de omvang van de legitieme portie in de nalatenschap 
van de bezwaarde. 

Ik behandel de stof aan de hand van een casus. Vader is 
getrouwd met moeder. Vader heeft moeder tot enig bezwaar-
de-erfgenaam van een fideicommissaire erfstelling benoemd. 
Hij verleent aan moeder alle bevoegdheden om het fideicom-
missaire vermogen te vervreemden, te verteren en daaruit 
giften te doen, zonder enige beperking. Vader overlijdt en 
laat moeder achter. Moeder aanvaardt de nalatenschap van 
vader beneficiair. Verder laat hij een dochter, tevens de enige 
verwachter-erfgenaam, achter en een zoon, die is onterfd. Stel 
dat de nalatenschap van vader in waarde € 150.000 bedraagt 
en dat de legitimaire massa daaraan gelijk is. Zoon doet een 
beroep op zijn legitieme portie en krijgt een vordering op 

1 Zie r.E. Brinkman en W. Burgerhart, ‘Het fideicommis en de fiscale gevol-
gen bij afstand (ineens of in gedeelten): enkele aandachtspunten voor 
de dagelijkse (notariële) praktijk’, FTV 2019/36, waarover ook j.B. Vegter, 
‘Over afstand van recht in de Successiewet 1956’, WPNR 2019/7257 en 
W.r. Kooiman, ‘Boerenplaatsje-clausules in zwaar weer?’, FBN 2020/27 
(welke laatstgenoemden een contrair standpunt innemen ten opzichte 
van Brinkman en Burgerhart). 

2 Zie daarover ook r.E. Brinkman, ‘fideicommissaire schulden uit giften en 
uiterste wilsbeschikkingen’, TE 2019/3, waarin ik mijn hoofd boog over 
de vraag of de bezwaarde, aan wie het is toegestaan is om giften te doen 
ten laste van het fideicommissair vermogen, bijvoorbeeld ook giften ter 
zake des dood of giften onder voorbehoud van vruchtgebruik mocht 
doen ten laste van het fideicommissair vermogen. Uiteraard behoudens 
andersluidende bepalingen in het testament of een andere uitleg in 
het concrete geval, kwam ik tot de conclusie dat dergelijke giften in het 
algemeen zijn toegestaan in een dergelijke situatie.

moeder3 van € 25.000. Vader heeft bepaald dat de legitieme 
portie pas opeisbaar is bij het overlijden van moeder (art. 
4:82 BW). Stel dat moeder ten laste van het fideicommis-
saire vermogen € 150.000 schenkt aan dochter of dit geheel 
verteert. Vervolgens overlijdt moeder. Moeder heeft haar 
kleinzoon (zoon van dochter) tot enig erfgenaam benoemd. 
Zoon en dochter zijn de enige legitimarissen van moeder.

In par. 2 wordt ingegaan op de vraag wat er gebeurt bij het 
overlijden van moeder met de reeds ontstane legitieme portie 
van zoon. In par. 3 bespreek ik de aansprakelijkheid en het 
verhaal ter zake van de reeds ontstane legitieme portie van 
zoon. In par. 4 wordt licht geworpen op de reeds ontstane 
legitieme portie van zoon als schuld in (en daarmee invloed 
uitoefenend op de legitimaire massa in) de nalatenschap van 
moeder. In par. 5 behandel ik de invloed die een gift heeft, als 
deze door moeder uit het fideicommissair vermogen wordt 
gedaan: wordt deze gift ook bijgeteld bij de berekening van 
de omvang van de legitimaire massa in de nalatenschap van 
moeder? Par. 6 sluit af met een conclusie.

2. De legitieme portie en het fideicommissaire 
vermogen

De eerste kwestie betreft het verhaal ter zake van de legi-
tieme portie. Op grond van art. 4:82 BW is de legitieme 
portie niet-opeisbaar gemaakt. Zoon zal zijn legitieme 
portie niet op de uitdelingslijst zien prijken, als de nalaten-
schap van vader wordt vereffend. In algemene zin kunnen in 
een vereffening schuldeisers met een niet-opeisbare vorde-
ring weliswaar die vordering indienen tegen, afhankelijk 
van de termijn waarna de vordering opeisbaar wordt, de 
nominale of op een termijn van een jaar contant gemaakte 
waarde (art. 4:218 lid 5 BW jo. art. 131 Fw). De vordering 
van een legitimaris wordt echter, indien zij ingevolge een 
voorwaarde als bedoeld in art. 4:82 BW niet opeisbaar is, 
niet in de uitdelingslijst opgenomen (art. 4:218 lid 4 BW). 

3 Art. 4:138 lid 1 BW.

In deze bijdrage sta ik stil bij de civielrechtelijke gevolgen als er ten laste van het fideicommissaire vermogen 
giften worden gedaan. Met name de vraag welke gevolgen dergelijke giften hebben voor de omvang van de 
legitieme portie in de nalatenschap van de bezwaarde.
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In deze bijdrage sta ik stil bij de civielrechtelijke gevolgen als er ten laste van het fideicommissaire vermogen 
giften worden gedaan. Met name de vraag welke gevolgen dergelijke giften hebben voor de omvang van de 
legitieme portie in de nalatenschap van de bezwaarde.

In de casus heeft moeder bij haar overlijden niets meer 
over. Ik bespreek twee situaties: moeder heeft het volle-
dige vermogen verteerd. De vraag rijst of zoon nog verhaal 
kan nemen bij dochter (als verwachter). Dat ligt er mijns 
inziens aan op welke wijze dochter heeft aanvaard. Heeft 
dochter de nalatenschap van vader zuiver aanvaard, dan 
komt de schuld uit de legitieme portie, als behorend tot de 
nalatenschap van vader, mijns inziens te rusten op dochter.4 
Zij wordt mijns inziens aansprakelijk voor de schuld uit de 
legitieme portie.5 Verhaal op de goederen van de nalaten-
schap (art. 4:184 lid 1 BW) is niet meer mogelijk, omdat er 
niets meer over is van de nalatenschap. Echter, de legitieme 
portie dient, als schuld van de nalatenschap van vader (art. 
4:7 lid 1 sub g BW) nu door dochter ten laste van haar 
overig vermogen te worden voldaan, omdat zij zuiver heeft 
aanvaard (art. 4:184 lid 2 sub a BW). Zou dochter echter de 
nalatenschap van vader beneficiair hebben aanvaard, dan 
blokkeert art. 4:184 lid 2 BW het verhaal bij dochter. In par. 
3 wordt onderzocht of zoon nog meer mogelijkheden heeft 
om zich bij moeder of haar nalatenschap te vervoegen. 

Hier sta ik eerst nog stil bij de situatie dat moeder haar 
volledige vermogen heeft weggegeven aan dochter (gift). In 
die situatie zou dochter kunnen denken dat zij door een 
beneficiaire aanvaarding wordt gered. Dat is echter zeer 
onzeker, als zoon jegens dochter een succesvol beroep doet 
op de actio pauliana (art. 3:45 BW). De kans van slagen 
van een dergelijk beroep lijkt groot.6

3. Aansprakelijkheid en verhaal 

Maar wat nu als dochter geen verhaal biedt? Heeft zoon 
dan nog andere mogelijkheden om verhaal te nemen? In 
dat kader is het goed om een niet zo bekend erfrechtelijk 
artikel van stal te halen: art. 4:87 lid 5 BW. De wetgever 
heeft zich uitstekend rekenschap gegeven van het effect van 
de niet-opeisbare legitieme portie op de positie van de zoon. 
Art. 4:87 lid 5 BW bepaalt namelijk kort gezegd (en onder 
meer) dat zover de schuld aan een legitimaris ten laste komt 
van het erfdeel van de echtgenoot en op grond van art. 4:82 
BW voldoening eerst kan worden verlangd bij het overlij-
den van de langstlevende, de langstlevende daarvoor met 
zijn gehele vermogen aansprakelijk is, ook als hij de nala-
tenschap beneficiair had aanvaard. De beneficiaire aanvaar-
ding door moeder in onze casus, die normaal gesproken 

4 Zie hierover ook r.E. Brinkman, Het fideicommis in de notariële praktijk 
(diss. Groningen), Den Haag: Boom juridische uitgevers 2014, par. 1.6.3, 
waarin ook andersluidende opvattingen aan de orde komen.

5 Uit art. 4:138 lid 1 BW mag niet iets anders worden afgeleid. Art. 4:138 lid 
1 BW geeft een regel die hangende de voorwaarde de dienst uitmaakt. 
mijns inziens komt de schuld krachtens art. 4:79 en 4:80 BW ook, maar 
in voorwaardelijke zin, te rusten op de verwachter. De verwachter heeft 
daarvan echter, gelet op art. 4:138 lid 1 BW, ‘tijdens de rit’ geen last: dan 
kan de legitimaris alleen ‘terecht’ bij de bezwaarde (bijvoorbeeld als de 
vordering opeisbaar is of ter zake van het leggen van beslag). Bij de ver-
vulling van de voorwaarde dient aangenomen te worden dat de schuld 
uit de legitieme portie op de bezwaarde rust.

6 Zie o.a. W. Breemhaar, ‘De schenkende langstlevende echtgenoot en de 
actio pauliana’, JBN 2020/7.

het verhaal door zoon blokkeert bij het eigen vermogen 
van moeder (want beperkt tot de nalatenschap van vader), 
werkt hier niet. Zie daarover ook art. 4:184 lid 2 sub a 
BW en art. 4:220 lid 4 BW. Stel dat zoon geen verhaal kan 
nemen in vaders nalatenschap (omdat deze ‘leeg is’ en doch-
ter-verwachter beneficiair aanvaard heeft) en ook niet bij 
dochters eigen vermogen (bijvoorbeeld omdat hij ondanks 
het succesvol inroepen van de Pauliana bot vangt, als doch-
ter een kale kip blijkt). In dat geval kan hij alsnog terecht 
bij moeders nalatenschap. Moeder is immers aansprakelijk 
voor de schuld van zoon en staat met haar gehele vermogen 
bloot aan verhaal (vgl. art. 3:276 jo. 4:87 lid 5 BW). Zoon 
krijgt uiteindelijk dus toch waar hij recht op heeft. Maar 
hoe zit dat dan in moeders nalatenschap. Heeft het verhaal 
door zoon in haar nalatenschap gevolgen voor de legitieme 
portie in moeders nalatenschap? Daarover meer in par. 4.

4. Invloed reeds ontstane legitieme portie op de 
legitimaire massa van de bezwaarde 

In onze casus behoorde de schuld aan de zoon uit de legitieme 
portie in de nalatenschap van vader tot vaders nalatenschap 
(art. 4:7 lid 1 sub g BW). Dat betekent ook dat de draagplicht 
voor die schuld bij de nalatenschap van vader ligt. De vraag 
rijst dan of, als geen verhaal op de nalatenschap van vader 
mogelijk is, de schuld meegenomen moet worden in het eigen 
vermogen van moeder (en dus in haar nalatenschap) en aldus 
ook van invloed is op de legitimaire massa. Stel dat moeders 
vermogen bij haar overlijden € 125.000 bedraagt, zonder reke-
ning te houden met de schuld uit de legitieme portie aan zoon 
in verband met vaders overlijden. Stel dat de legitimaire massa 
daaraan gelijk is. Als de schuld van € 25.000 nu in mindering 
komt van de nalatenschap/de legitimaire massa van moeder 
(art. 4:65 jo. 4:7 lid 1 sub a BW), resteert een vermogen van € 
100.000, zodat de legitieme portie van zoon in moeders nala-
tenschap eveneens € 25.000 zou bedragen (art. 4:63 en 4:64 
BW). Zou de schuld niet meedoen, dan zou zijn vordering 1/4e 
deel van € 125.000 bedragen, ofwel € 31.250. 

Mijns inziens dient aangenomen dat de schuld uit de legi-
tieme portie in vaders nalatenschap in moeders nalatenschap 
‘gewoon’ een schuld is in de zin van art. 4:7 lid 1 sub a BW en 
aldus van invloed is op de legitimaire massa (art. 4:65 BW). 
Omdat in ons voorbeeld feitelijk geen verhaal kan worden 
genomen op de nalatenschap van vader, dient aangenomen 
te worden dat de regresvordering, die wel bestaat en nomi-
naal € 25.000 bedraagt, op nihil dient te worden gewaar-
deerd en dus geen invloed heeft op de legitimaire massa. 

De situatie zou anders zijn als zoon, om welke reden ook, 
verhaal neemt op moeders nalatenschap,7 terwijl vaders 
nalatenschap (waartoe dochter onvoorwaardelijk gerech-
tigd is geworden) toch voldoende verhaal zou bieden. In 
dat geval dient namelijk aangenomen te worden dat de 
nalatenschap van moeder regres kan nemen op het draag-

7 Op grond van art. 4:87 lid 5 BW (in vaders nalatenschap) en art. 4:7 lid 1 
sub a BW jo. art. 4:184 lid 1 BW (in moeders nalatenschap).
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plichtige vermogen (te weten de nalatenschap van vader).8 
In dat geval zou de legitimaire massa € 125.000 blijven.9 

5. Bijtelling gift uit fideicommissair vermogen 
bij berekening omvang legitimaire massa?

De laatste en moeilijkste vraag die ik hier behandel, is of een 
gift die moeder uit het fideicommissair vermogen verricht, 
in aanmerking dient te worden genomen bij de omvang 
van de legitimaire massa (art. 4:67 BW) in de nalatenschap 
van moeder. De vraag rijst of dit een gift (of schenking) 
is als bedoeld in titel 7.3 BW (waarnaar in art. 4:65 e.v. 
BW impliciet wordt verwezen). Hoewel dit voor zich lijkt 
te spreken, is er toch iets geks aan de hand. Art. 7:186 lid 
2 BW bepaalt dat als gift wordt aangemerkt iedere hande-
ling die ertoe strekt dat degene die de handeling verricht, 
een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Ook art. 
7:175 lid 1 BW spreekt bij de schenking over ‘ten koste 
van eigen vermogen’. De vraag komt op of met de woor-
den ‘eigen vermogen’ ook het fideicommissaire vermogen 
is bedoeld. Immers, stel dat moeder (de bezwaarde) zou 
zijn overleden zonder giften te hebben gedaan, dan zou 
het fideicommissaire vermogen ook niet tot haar nalaten-
schap hebben behoord. In zoverre heeft zij, gesteld dat zij 
het fideicommissaire vermogen heeft geschonken aan haar 
dochter, dus niet ten koste van haar eigen, maar ten koste 
van het fideicommissaire vermogen geschonken. Maar ook 
dit wringt enigszins. Ik zie twee mogelijkheden:
1. enerzijds zou men kunnen volhouden dat ten laste van 

de nalatenschap van vader wordt geschonken, hetgeen 
dan met zich zou meebrengen, dat dit geen invloed heeft 
op de legitimaire massa in moeders nalatenschap;10

8 Vgl. zie art. 6:10 BW en r.E. Brinkman en j.m. van Anken, ‘fideicommis en 
erf- en inkomstenbelasting: wie betaalt de rekening?’, WPNR 2020/7298.

9 Enerzijds komt de schuld van art. 4:7 lid 1 sub a BW van € 25.000 in minde-
ring op de legitimaire massa; daartegenover staat echter een regresvor-
dering van € 25.000 jegens vaders nalatenschap, die als pluspost wordt 
meegenomen bij de berekening van legitimaire massa (art. 4:65 BW).

10 Deze stelling (die hierna van argumenten wordt voorzien) zou mogelijk 
ook steun kunnen bieden aan de ‘ware’ (fiscale) aard van de gift: is dit 
niet toch een (verlengde) erfrechtelijke verkrijging, vormgegeven als 
een gift? Dat zou voor de stellingen van Brinkman en Burgerhart kunnen 
pleiten die zij innamen in hun in noot 1 genoemde artikel en hun eerdere 
artikelen ‘Het beëindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, 
civiel en fiscaal (I)’ en (II, slot), WPNR 2019/7238 en 7239. Vgl. de (fictie?) 
van art. 1 lid 3 SW en hetgeen ik daarover opmerkte in r.E. Brinkman, 
‘De erfrechtelijke renteovereenkomst naar oud en huidig recht’, FTV 
2019/11, par. 2. Onder verwijzing naar N.V.c.E. Bauduin, Wilsdelegatie in 
het erfrecht (diss. Nijmegen) 2014, § 8.6.3, stelde ik de vraag of de rente-
overeenkomst als erfrechtelijke handeling beschouwd dient te worden. 
Vgl. ook art. 7 lid 1 onder 7 jo. lid 2 jo. art. 6 lid 2 Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz (ErbStG) (overigens realiseer ik mij dat het Duitse 
systeem van heffing ter zake van de ‘Vor- und Nacherbschaft’ anders 
werkt, omdat men daar in principe aansluit bij de verhouding tussen de 
Vorerbe (bezwaarde) en de Nacherbe (verwachter) in plaats van tussen 
de Erblasser (insteller) en de Nacherbe (verwachter), art. 6 ErbStG). Of 
mogen we zelfs zover gaan dat de schenkingsbevoegdheid gelezen moet 
worden als door de erflater gedelegeerde legaten of lasten ten behoeve 
van de begiftigde (wilsdelegatie): als de bezwaarde aan a) de ‘begiftigde’ 
b) ‘schenkt’ en levert, zou men dat materieel als a) aanwijzing van een 
legataris of lastbevoordeelde kunnen beschouwen en b) als uitvoering 
van het legaat.

2. anderzijds zou men kunnen stellen dat ‘tijdens het leven 
van de bezwaarde’ dit fideicommissaire vermogen wel 
degelijk eigen vermogen is (zij het dat dit fideicommis-
saire vermogen voorwaardelijk is, terwijl het ‘overige’ 
vermogen onvoorwaardelijk is). Dat zou meebrengen, 
dat de gift wel invloed heeft op de legitimaire massa in 
moeders nalatenschap.

Wat pleit voor mogelijkheid 1? Vergelijk bijvoorbeeld de 
terminologie van art. 4:184 lid 2 BW, waar de wet spreekt 
over de nalatenschap in tegenstelling tot het overige vermo-
gen van de erfgenaam. Het ene ‘afgescheiden’ vermogen, 
wordt in bepaalde opzichten afzonderlijk van het andere 
vermogen beschouwd. In die zin zou men het fideicommis-
saire vermogen ook als een afzonderlijk (of zelfs ‘afgeschei-
den’ vermogen) kunnen zien. Worden daaruit schenkingen 
(of verteringen) gedaan, dan heeft dat geen invloed op het 
eigen vermogen van de bezwaarde en daarmee ook niet op 
de nalatenschap van de bezwaarde (en daarmee ook niet op 
de legitimaire massa in de nalatenschap van de bezwaarde). 
Dit past bij de ratio van de legitieme: de legitieme portie 
van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het 
vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weer-
wil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater 
aanspraak kan maken (art. 4:63 lid 1 BW). Het is de gift die 
ten laste van het vermogen van de erflater komt, die meetelt 
bij de legitimaire massa. Het zwaartepunt lijkt te liggen bij 
de nalatenschap van de erflater en wat daartoe behoort of 
zou behoren als er geen giften en geen uiterste wilsbeschik-
kingen zijn of zouden zijn gedaan. Zou de gift uit, die ten 
laste van het fideicommissaire vermogen is gedaan, meege-
teld worden, dan zou de legitimaris een overdaad aan rech-
ten krijgen. Dat lijkt niet de bedoeling van de wetgever te 
zijn achter de legitieme portie. Voor de legitieme regeling 
kan het fideicommissaire vermogen dan ook als afgeschei-
den of zelfstandig vermogen worden beschouwd, waarop 
de legitimaris geen aanspraak kan maken. 

Het bijzondere van deze situatie is dat de insteller niet meer 
leeft, maar zijn nalatenschap als het ware nog wel door-
leeft.11 Het doen van een gift uit die ‘voortlevende nalaten-
schap’ lijkt daarmee op een handeling van de erflater zelf, 
althans één die aan hem toegerekend kan worden. Wellicht 
kan zelfs van (niet verboden) wilsdelegatie gesproken 
worden: de schenkingsbevoegdheid als verlengstuk van de 
wil van erflater.

Maar ook voor mogelijkheid 2 kunnen wel argumenten 
worden aangevoerd. Moeilijk kan ontkend worden dat de 
bezwaarde iets verliest, bijvoorbeeld het toekomstig genot, 

11 Vgl. de gedachte dat de nalatenschap van de insteller in zekere zin ook 
twee keer kan openvallen. Zie daarover o.m. r.E. Brinkman, Het fideicom-
mis in de notariële praktijk (diss. Groningen), Den Haag: Boom juridische 
uitgevers 2014, noot 26 (en verder o.a. in par. 1.3, 1.4.4, 3.2, 3.3.1.3, 3.3.2, 
3.3.3, 3.5.2 en 3.8).
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de toekomstige vruchten12 en de toekomstige mogelijkheid 
om (eerst) op het fideicommissaire vermogen in te teren.13 
Ook kan gezegd worden dat de bezwaarde één vermogen 
heeft, waartoe enerzijds voorwaardelijke rechten (en schul-
den) en anderzijds onvoorwaardelijke rechten (en schulden) 
behoren. De tegenstelling tussen fideicommissair vermogen 
en eigen vermogen bestaat in zoverre niet: men kan spreken 
van één (eigen) vermogen, waarvan een deel voorwaarde-
lijk en een ander deel onvoorwaardelijk is. Op die manier 
gezien, komt de gift wel ten laste van het (eigen) vermogen 
van de bezwaarde. Ook zou gesteld kunnen worden dat 
moeder als bezwaarde direct voorafgaand aan de gift (op 
een ondeelbaar ogenblik) het goed tot haar eigen vermogen 
kon rekenen en dat de schenking van dit goed daardoor 
toch meegerekend moet worden.14 Of wellicht zelfs dat 
moeder de waarde van haar ‘voorwaardelijke’ gerechtigd-
heid schonk.15 Mogelijkheid 2 brengt als extra complicatie 
mee dat de genoemde ‘rechten’ lastig te waarderen zijn. 

Laat ik nog een uitstapje maken en bovenstaande proble-
matiek combineren met twee andere rechtsfiguren: vrucht-
gebruik en inbreng. Stel dat moeder niet bezwaarde, maar 
vruchtgebruiker is. Stel dat de erflater aan moeder een 
onbeperkte schenkingsbevoegdheid heeft toegekend (art. 
3:215 BW). Stel dat moeder daarvan gebruikmaakt door 
de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen te schen-
ken. Wordt dat bij moeders overlijden meegenomen bij 

12 In tijden van negatieve rente op banktegoeden kan het schenken van 
fideicommissair vermogen de bezwaarde echter ook ‘verlossen’ van die 
kwaal en dus juist ‘winst’ opleveren.

13 Overigens hoeft dat niet zo te zijn als bijvoorbeeld sprake is van een gift 
‘op papier’ (bijvoorbeeld een niet opeisbare gift in geld). Er wordt dan, 
onder instandhouding van het fideicommissair vermogen, een schuld 
gecreëerd die bijvoorbeeld pas bij de vervulling van de voorwaarde 
opeisbaar is. Niet gezegd kan dan worden dat de schenker het genot van 
het vermogen mist. De eventueel over de papieren gift verschuldigde 
rente moeten mijns inziens gerekend worden tot de gewone lasten van 
art. 3:220 BW (dat op grond van art. 4:138 lid 2 BW van overeenkomstige 
toepassing is), hetgeen betekent dat de bezwaarde ook in die zin geen 
genot mist van het fideicommissaire vermogen. Ook hierover zijn de no-
dige interessante vragen te stellen: geldt art. 10 SW voor een dergelijke 
schenking (als er jaarlijks minder dan 6% rente wordt betaald over de 
papieren gift)? En geldt art. 7:177 lid 1 SW daarvoor? Een ontkennend 
antwoord op beide vragen ligt in lijn met mogelijkheid 1, een bevesti-
gend antwoord in lijn met mogelijkheid 2.

14 Als moeder als bezwaarde op grond van een boerenplaatsje-clausule 
over het fideicommissair vermogen mag beschikken bij uiterste wil en 
dat ook doet, rijst een zelfde soort vraag: behoort het fideicommissaire 
goed waarover zij beschikt tot haar nalatenschap en is het daarmee van 
invloed op de legitimaire massa? Uit het boerenplaatsje-arrest (Hr 16 
januari 2004, NJ 2004/487 m.nt. Kleijn) lijkt dat wel te kunnen worden 
afgeleid. Zie daarover ook r.E. Brinkman en W. Burgerhart, ‘Het beëindi-
gen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (I)’, WPNR 
2019/7238, met name par. 3.4. maar ook hier wringt wat. De uiterste 
wilsbeschikking treft in feite niet het ‘eigen vermogen’ van de bezwaarde. 
Als moeder als bezwaarde niet zou hebben beschikt bij uiterste wil of 
gift, zou het fideicommissaire vermogen niet tot haar nalatenschap en 
ook niet tot de legitimaire massa behoren. Zie ook in de hoofdtekst bij 
mogelijkheid 1.

15 Daarmee botst echter weer, dat moeder civielrechtelijk geen voorwaarde-
lijke maar een onvoorwaardelijke gerechtigdheid schenkt: de verwachter 
verliest immers zijn recht daarop.

de legitimaire massa? In dat geval staat vast dat moeder 
als vruchtgebruiker de goederen van een ander (van de 
hoofdgerechtigde) schenkt. In zoverre kan moeilijk gezegd 
worden dat moeder daarmee haar eigen vermogen schenkt. 
Omdat de bezwaarde in zijn verhouding tot de verwach-
ter met de vruchtgebruiker wordt vergeleken (art. 4:138 
lid 2 BW), zou deze analogie pleiten voor mogelijkheid 1. 
Wel verliest moeder, als vruchtgebruiker, door te schenken, 
zelf het vruchtgebruik van die goederen. Kan dan gezegd 
worden dat zij het vruchtgebruik heeft geschonken? Strikt 
juridisch niet,16 economisch gezien wel. Als we dit analo-
gisch toepassen bij het fideicommis, zou dat pleiten voor 
mogelijkheid 2 (waarbij de waarde van de schenking dan 
nog wel in het geding is).

En hoe zit dat bij de ‘inbreng’ van giften (art. 4:229 
e.v. BW). Als de bezwaarde een gift doet ten laste van het 
fideicommissaire vermogen aan een van de verwachters 
(tevens zijnde de toekomstig erfgenaam van de bezwaarde) 
en bepaalt dat de gift ‘ingebracht’ moet worden, rijst de 
vraag in welke nalatenschap die inbreng moet plaatsvinden. 
In die van de insteller, wiens nalatenschap wordt uitgehold 
door de gift, of in die van de bezwaarde, als bijvoorbeeld 
aangenomen kan worden dat de schenking direct voor-
afgaand aan de gift tot het vermogen van de bezwaarde 
behoort? Ook hier zou men kunnen zeggen dat de nalaten-
schap van de insteller als het ware doorleeft: het doen van 
een gift uit die ‘voortlevende nalatenschap’ zou daarmee, 
als een aan de erflater toe te rekenen handeling, tot gevolg 
hebben dat de gift door de verwachter-begiftigde moet 
worden ingebracht, na de vervulling van de voorwaarde, bij 
de verdeling van de nalatenschap van de insteller. Maar ook 
hier is het geen uitgemaakte zaak, omdat de gift ook aan 
het eigen vermogen van moeder toegerekend zou kunnen 
worden (zie de hierboven genoemde argumenten bij moge-
lijkheid 2) en dus in haar nalatenschap ingebracht moeten 
worden. Ook hier strijden, naar analogie, mogelijkheid 1 
en 2 om voorrang.

Ook breng ik hier nog ter sprake hoe onze oosterbu-
ren tegen dit probleem aankijken. De Duitse litera-
tuur is eensgezind en sluit aan bij het oordeel van het 
Oberlandesgericht (OLG) Celle van 31 augustus 1995, 
ECLI:DE:OLGCE:1995:0831.22U147.94.0A,17 waarin 
het volgende speelde. De bezwaarde moeder (Vorerbe) is 
gerechtigd tot een opstalrecht (Erbbaurechts), voor de helft 
was zij hiertoe zelf al gerechtigd (reeds verkregen tijdens 
leven van vader), de andere helft kreeg zij op grond van een 
‘gemeinschaftliches Testament’ (gemeenschappelijk testa-

16 mijns inziens schenkt de vruchtgebruiker (bevoegd) het goed, waarna zij 
verplicht is afstand te doen van het vruchtgebruik (dat krachtens zaaksge-
volg op het goed blijft rusten, als het in handen komt van de begiftigde): 
van een schenking (in de vorm van afstand van het vruchtgebruik) kan 
dan niet gesproken worden, omdat de vrijgevigheid ontbreekt.

17 BeckrS 9998, 1131. Zie ook DNotI-report 2014, 33, BeckOGK/A. Schindler, 
1.10.2020, BGB § 2325 rn. 137, BeckOK BGB/müller-Engels, 56. Ed. 
1.8.2020, BGB § 2325 rn. 8 en Burandt/rojahn/Horn, 3. Aufl. 2019, BGB § 
2325 rn. 27.
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ment) die vader samen met moeder had gemaakt, waarin de 
Vor- en Nacherbschaft (vergelijkbaar met het Nederlandse 
fideicommis) was opgenomen. De bezwaarde schenkt het 
opstalrecht aan X onder voorbehoud van een Woonrecht. 
De nalatenschap van de bezwaarde blijkt vervolgens ‘über-
schuldet’. Y maakt als legitimaris jegens X aanspraak op 
haar Pflichtteilsergänzungsanspruch (vgl. het Nederlandse 
art. 4:89 BW), waarbij Y de totale waarde van het opstal-
recht van DM 260.000 in aanmerking wil nemen. Het OLG 
oordeelt echter dat slechts DM 130.000 in aanmerking 
moet worden genomen. Het belangrijkste argument dat 
het OLG geeft is dat zonder de schenking, de helft van het 
opstalrecht ook niet tot de nalatenschap van de bezwaarde 
zou hebben behoord. Ook merkt het OLG op dat de legi-
timaris reeds zijn legitieme portie in de nalatenschap van 
zijn vader heeft ontvangen. Dat lijkt op het hier hierboven 
genoemde overdaad-argument.

Alles afwegend denk ik dat mogelijkheid 1 de beste papie-
ren heeft. Mijns inziens is de ratio van de legitieme portie 
het meest gediend als ervan wordt uitgegaan dat de gift 
niet meetelt, omdat bij het niet doen van de gift, het (niet-
-verminderde) fideicommissaire vermogen ook niet tot de 
legitimaire massa behoort. Ook vind ik de gedachte dat de 
giften toegerekend moeten worden aan de insteller, en niet 
aan de bezwaarde, passen bij de aard van het fideicommis: 
de verlengde wil van de erflater (b)lijkt hier uitgevoerd te 
worden.18 

We zullen afwachten wat de rechter er in een concrete casus 
van vindt.

18 Vgl. mijn worsteling met het bij uiterste wil gemaakte legaat ten laste 
van het fideicommissair vermogen in r.E. Brinkman, ‘fideicommissaire 
schulden uit giften en uiterste wilsbeschikkingen’, TE 2019/3.

6. Conclusie

Ik sluit af. De combinatie van de legitieme portie en het 
fideicommis is niet nieuw. Wel nieuw zijn enkele van de in 
deze bijdrage opgenomen vragen, althans voor zover mij 
bekend nog niet eerder besproken in de literatuur of aan 
bod gekomen in de jurisprudentie. De in art. 4:87 lid 5 BW 
‘verborgen’ bepaling (lid 5) komt hier vol tot zijn recht. In 
de casus die deze bijdrage is behandeld, kan die bepaling 
mogelijk ook zijn invloed doen gelden op de nalatenschap 
van de bezwaarde (moeder) zelf: hoewel dat vermogen niet 
draagplichtig is voor de schuld ter zake van een andere 
nalatenschap (die van vader), moet bij het ontbreken van 
verhaal in laatstgenoemde nalatenschap, de schuld toch 
meegenomen worden in eerstgenoemde nalatenschap (die 
van moeder). Ook de vraag of een gift door de bezwaarde 
uit het fideicommissair vermogen invloed heeft op de legi-
timaire massa in de nalatenschap van de bezwaarde is nog 
niet beslist. Hoewel er mijns inziens meer voor te zeggen is 
dat een dergelijke gift géén invloed heeft op de legitimaire 
massa (hetgeen onze oosterburen ook zo beoordelen), is het 
laatste woord hierover nog niet gesproken. Het fideicom-
mis verveelt geen moment.
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