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19. Over een mysterieuze 
verdwijning en verschijning
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding

In Notamail 2020/288 werd een interessante uitspraak 
van de rechtbank Gelderland (24 november 2020, nr. AWB 
19/1084, ECLI:NL:RBGEL:2020:6228, JPF 2021/27, 
m.nt. B.E. Reinhartz) opgenomen. De zaak betrof de verde-
ling van een gemeenschap van een woning. De rechtsvraag 
was of de verkrijger overdrachtsbelasting moest betalen en 
zo ja, over welk deel. De notariële practicus weet dat de 
verkrijging krachtens verdeling voor de overdrachtsbelas-
ting in beginsel als een verkrijging voor het geheel wordt 
aangemerkt (art. 2 en 7 Wet op belastingen van rechts-
verkeer (WBRV)), met dien verstande dat de waarde die 
als grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting 
geldt bij een verdeling wordt verminderd met die van het 
aandeel van de verkrijger in de verdeelde goederen. Als 
verkrijging wordt echter niet aangemerkt de verdeling van 
een huwelijksgemeenschap en/of een nalatenschap, waarin 
de verkrijger was gerechtigd als rechtverkrijgende onder 
algemene titel (art. 3 WBRV). In de casus van de uitspraak 
was sprake van een huwelijksgemeenschap in combinatie 
met een tweetrapsmaking of fideicommis. En dat leverde 
spannende vragen op. In dit artikel geef ik de casus en het 
oordeel van de rechtbank weer (paragraaf 2), waarna enige 
reflecties volgen op het oordeel van de rechtbank (para-
graaf 3). Afgesloten wordt met een conclusie (paragraaf 4).

2. De casus en het oordeel van de rechtbank

In 2010 overlijdt erflaatster die op het moment van haar 
overlijden in algehele gemeenschap van goederen was 
gehuwd. Tot de huwelijksgemeenschap behoort een woning. 
In 2005 maakte erflaatster een testament, waarin zij haar 
echtgenoot ‘tot enig erfgenaam’ benoemde, maar waaraan 
vervolgens een tweetrapsmaking werd gekoppeld, door te 
bepalen dat wat haar echtgenoot (de bezwaarde) van het 

uit de nalatenschap aan hem nagelatene bij zijn overlijden 
onvervreemd en onverteerd zal hebben nagelaten, ten deel 
zal vallen aan haar kinderen (de verwachters). Het testa-
ment bepaalt dat de bezwaarde ‘mitsdien rechthebbende 
onder ontbindende voorwaarde [is] en de verwachter 
rechthebbende onder opschortende voorwaarde [is]’. De 
voorwaarde bestaat (blijkbaar niet alleen uit het overlij-
den van de bezwaarde, zie ook paragraaf 3, maar) onder 
meer uit het aangaan van een huwelijk door de bezwaarde. 
Bepaald is ook dat de bezwaarde na het eindigen van het 
recht van de bezwaarde de verplichting heeft de goederen 
ter beschikking te stellen aan de verwachter.
In 2016 treedt de bezwaarde in het huwelijk, waarmee de 
voorwaarde wordt vervuld. De (voormalig) bezwaarde en 
de verwachters (wier erfdeel onvoorwaardelijk is gewor-
den) verdelen de woning in 2017 bij notariële akte en delen 
die toe en leveren die aan een van de verwachters. In die 
akte doet de verkrijgende verwachter (hierna: de verkrij-
ger) een beroep op art. 3 lid 1 sub b WBRV. De inspecteur 
legt in 2018 een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting 
op. De inspecteur gaat er daarbij vanuit dat voor de helft 
van de verkrijging sprake is van een verdeling van een nala-
tenschap (dus zonder heffing), maar legt voor de verkrij-
ging van de andere helft de naheffingsaanslag op. 
De vraag rijst of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. 
De verkrijger stelt dat het intreden van de ontbindende 
voorwaarde als gevolg heeft gehad dat met terugwerkende 
kracht de nalatenschap is ‘herleefd’ en dus een (nieuwe) 
onverdeeldheid is ontstaan van een huwelijksgemeenschap 
en een nalatenschap en de verdeling daarvan (althans van 
de daartoe behorende woning) dus geheel onder art. 3 lid 
1 sub b WBRV valt.
Ik geef het oordeel van de rechtbank in vijf stappen weer, 
waarop ik in paragraaf 3 terugkom.
1. De rechtbank stelt zichzelf de vraag of er sprake is van 

een te verdelen huwelijksgemeenschap. De rechtbank 

Op 24 november 2020 deed rechtbank Gelderland een uitspraak waarbij de vraag centraal stond of art. 3 lid 
1 sub b WBRV van toepassing is als de langstlevende echtgenoot en de kinderen een woning verdelen die 
bij de ouders behoorde tot een huwelijksgoederengemeenschap. Volgens de rechtbank gold de bedoelde 
‘vrijstelling’ van overdrachtsbelasting niet omdat de eerststervende ouder een tweetrapstestament had 
gemaakt. Volgens de rechtbank was daardoor de huwelijksgemeenschap volledig verdwenen. In deze 
bijdrage wordt de uitspraak aan een kritische beschouwing onderworpen. \ 
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antwoordt ontkennend, door te oordelen dat de door 
het overlijden ontbonden gemeenschap van rechtswege 
is opgehouden te bestaan, omdat de bezwaarde enig ge-
rechtigde was tot die gemeenschap.

2. De vervolgvraag is, aldus de rechtbank, of deze niet 
meer bestaande huwelijksgemeenschap kan herleven. 
De rechtbank antwoordt opnieuw ontkennend en ba-
seert dat op het ontbreken van de terugwerkende kracht 
aan de vervulling van de voorwaarde (art. 3:38 lid 2 
BW).

3. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat er door de ver-
vulling van de ontbindende voorwaarde wel opnieuw 
een gemeenschap ontstaat, maar dat dit een (gewone) 
gemeenschap is tussen de langstlevende en de kinderen. 
Aangezien een gewone gemeenschap geen ontbonden 
huwelijksgemeenschap is, volgt dat art. 3 lid 1 sub b 
WBRV daarop ook niet van toepassing is.

4. Tot slot oordeelt de rechtbank dat de verwachters als 
rechtverkrijgenden onder algemene titel voor de helft in 
deze gemeenschap waren gerechtigd en dat op de ver-
deling van die helft art. 3 lid 1 sub b WBRV (maar nu 
ziend op de nalatenschap) wel van toepassing is. 

5. De conclusie van de rechtbank is dat de naheffingsaan-
slag terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd.

De verkrijger trekt dus aan het kortste eind. In de volgende 
paragraaf maak ik enkele kanttekeningen bij zowel het 
testament als het oordeel van de rechtbank.

3. Enige reflecties 

Ik maak eerst enige opmerkingen over de inhoud van het 
testament, omdat ik denk dat die ook voor enige verwarring 
zorgen bij de beoordeling van de casus door de rechtbank. 
Het testament blinkt mijns inziens niet uit in helderheid. 
Terwijl eerst wordt opgemerkt dat de echtgenoot ‘de enige 
erfgenaam’ is, blijkt later in het testament dat dit eigen-
lijk betekent ‘de enige erfgenaam onder ontbindende voor-
waarde’. Dat brengt de rechtbank, zoals we hierna zullen 
zien, wellicht ook in verwarring. Ten tweede is het onzui-
ver om bij de tweetrapsmaking te bepalen dat hetgeen de 
bezwaarde ‘bij zijn overlijden onvervreemd en onverteerd 
zal hebben nagelaten’, ten deel zal vallen aan de verwach-
ters. Waar de formulering van art. 4:56 lid 4 BW gevolgd 
lijkt te zijn, is helaas verzuimd om naast de woorden ‘bij 
zijn overlijden’ ook – de in art. 4:56 lid 4 BW voorkomende 
– woorden ‘of op een eerder tijdstip’ te vermelden. Dat 
verwart omdat later in het testament de voorwaarde niet 
alleen blijkt te bestaan uit het overlijden van de bezwaarde, 
maar ook uit (onder meer) het aangaan van een huwelijk. 
Dat gezegd hebbend, rijst de vraag of het oordeel van de 
rechtbank hout snijdt. Ik vraag het mij af. Ik geef enige 
reflecties ten beste.
Om het fideicommis goed te begrijpen, moet geanalyseerd 
worden welke positie de bezwaarde en de verwachters inne-
men bij het overlijden van de erflaatster (in fideicommis-
saire termen ook wel de insteller genoemd). Mijns inziens 
volgt uit het systeem van de wet, mede in acht genomen de 
uitspraak van de HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046 

(NJ 2016/290 m.nt. F.M.J. Verstijlen), dat de rechtsopvol-
ging onder algemene titel op het moment van het overlijden 
van de insteller tot gevolg heeft dat:
a. de bezwaarde tot de nalatenschap gerechtigd wordt on-

der ontbindende voorwaarde;
b. de verwachters tot de nalatenschap gerechtigd worden 

onder – bij de ontbindende voorwaarde aansluitende – 
opschortende voorwaarde.

Waaruit bestaat de nalatenschap van de insteller hier? Uit 
het aandeel van de insteller in de ontbonden huwelijksge-
meenschap. Er zijn nu dus twee aandelen te onderscheiden: 
dat van de insteller en dat van de langstlevende. Wordt de 
langstlevende nu ‘enig gerechtigde’ tot de beide aandelen? 
Mijns inziens is dat niet het geval. De langstlevende is – 
krachtens huwelijksvermogensrecht – onvoorwaardelijk 
gerechtigd tot de ene helft van de huwelijksgemeenschap; 
hij is ‘als bezwaarde’ – krachtens testamentair erfrecht – 
voorwaardelijk gerechtigd tot de andere helft van de huwe-
lijksgemeenschap. Tot laatstbedoelde helft van de huwe-
lijksgemeenschap zijn ook de verwachters gerechtigd. De 
voorwaardelijke gerechtigdheid tot hetzelfde object (hier: 
de woning) is voor partijen spiegelbeeldig: voor de één 
onder ontbindende en voor de ander onder opschortende 
voorwaarde. 
Is stap 1 van het oordeel van de rechtbank juist? Ik denk 
het niet. De bezwaarde is niet enig gerechtigde tot de 
gehele huwelijksgemeenschap (of tot beide helften); de 
verwachters doen namelijk ook mee. De formulering in het 
testament (‘enig erfgenaam’) is dus onzuiver: het gaat om 
enig erfgenaamschap onder ontbindende voorwaarde. De 
verwachters zijn, naast en tegelijk met de bezwaarde, óók 
erfgenamen van de insteller, maar dan onder opschortende 
voorwaarde. 
De voorwaardelijke gerechtigdheid tot de huwelijksge-
meenschap, althans tot de daartoe behorende woning, is 
volgens mij dan ook blijven bestaan (in gelijke zin: J.C. van 
Straaten, A. Rozendal en F.A.M. Schoenmaker, Wegwijs in 
de Overdrachtsbelasting, Den Haag: Sdu 2020, par. 3.3.2, 
die over een ‘slapend voortbestaan’ spreken). Welk gevolg 
heeft de vervulling van de voorwaarde dan gehad? In de 
woorden van de Hoge Raad (in zijn genoemde arrest van 
3 juni 2016) zou ik zeggen dat de gerechtigdheid van de 
verwachters tot het halve aandeel in de huwelijksgemeen-
schap ‘uitgroeit’ tot een onvoorwaardelijke gerechtigdheid. 
Op de beeldspraak voortbordurend zou ik zeggen dat de 
gerechtigdheid van de bezwaarde tot het halve aandeel in 
de huwelijksgemeenschap met de vervulling van de voor-
waarde ‘uitdooft’, ‘vervalt’, ‘teniet gaat’ of, nog drama-
tischer, ‘sterft’. Dat laat onverlet dat de langstlevende 
onvoorwaardelijk gerechtigd blijft tot de helft van de huwe-
lijksgemeenschap die hij – krachtens huwelijksvermogens-
recht – al onvoorwaardelijk had.
In stap 2 van het oordeel van de rechtbank wordt de 
‘herleving’ van de huwelijksgemeenschap ‘tegengehou-
den’ met een beroep op art. 3:38 lid 2 BW, waarin staat 
dat de vervulling van de voorwaarde geen terugwerkende 
kracht heeft. Daarmee wordt het paard echter achter de 
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wagen gespannen. De eiser suggereert namelijk (onjuist), 
en de rechtbank probeert dat (onnodig) te weerleggen, 
dat de huwelijksgemeenschap ‘met terugwerkende kracht’ 
herleeft. Maar dat is niet wat er met de vervulling van de 
voorwaarde gebeurt. De vervulling van de voorwaarde 
heeft ‘ex nunc’ en van rechtswege goederenrechtelijke wer-
king: de gerechtigdheid van de bezwaarde dooft uit. Die 
van de verwachters groeit uit, of bloeit uit zo u wilt, tot 
een onvoorwaardelijke gerechtigdheid. Dat betekent dat 
waar eerst de langstlevende (onvoorwaardelijk voor de ene 
helft en onder ontbindende voorwaarde voor de andere 
helft) en de verwachters (onder opschortende voorwaarde 
voor de andere helft) gerechtigd waren tot de ontbonden 
huwelijksgemeenschap, na de vervulling dezelfde personen 
gerechtigd zijn, maar nu op een andere wijze: de langst-
levende onvoorwaardelijk voor de ene helft en de verwach-
ters onvoorwaardelijk voor de andere helft.
Ik denk zomaar dat de rechtbank in stap 3 oordeelt dat er 
door de vervulling van de voorwaarde opnieuw een gemeen-
schap ontstaat, doordat de bezwaarde – aldus het testament 
– na het eindigen van zijn recht de verplichting heeft de 
goederen ter beschikking te stellen aan de verwachter. Hoe 
de rechtbank zich dat dan precies voorstelt en waarom dan 
een gewone gemeenschap ontstaat, blijft onduidelijk. Mijns 
inziens ontstaat er geen nieuwe gemeenschap, maar wijzigt 
slechts de gerechtigdheid daartoe. 
Mijn reflecties op de stappen 1, 2 en 3 van het oordeel 
van de rechtbank zijn samen te vatten als volgt: er heeft 
niet eerst een mysterieuze verdwijning van de huwelijksge-
meenschap plaatsgevonden, waarna een (even mysterieuze) 
verschijning van een (gewone) gemeenschap is opgetreden. 
Nee, de gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap, die 
steeds is blijven bestaan, is ‘slechts’ gewijzigd van deels 
onvoorwaardelijk, deels voorwaardelijk, naar ‘geheel’ 
(voor beide delen) onvoorwaardelijk.
Het is – in acht genomen stap 3 – voor mij onduidelijk 
waarom de rechtbank in stap 4 oordeelt dat de verkrij-
ging van de helft van de woning niet als verkrijging voor 
de overdrachtsbelasting kan worden aangemerkt omdat de 
gemeenschap die opnieuw is ontstaan, tussen de verwach-
ters onderling (dus voor de helft van de woning) wel een 
(gemeenschap van een) nalatenschap vormt. Waarom zou 
die gemeenschap tussen de verwachters dan ook niet – net 
als, in de ogen van de rechtbank, de voormalige huwelijks-
gemeenschap – een gewone gemeenschap zijn? Ik denk dat 
het meer in lijn is met het systeem van de wet, en met het 
systeem van ‘voorwaardelijke eigendom’ zoals de Hoge 
Raad dat in zijn bedoelde arrest heeft uiteengezet, om te 
stellen dat de ontbonden huwelijksgemeenschap en de 

daarin begrepen nalatenschap is blijven bestaan. Als er in 
‘voorwaardelijke gerechtigdheden’ wordt gedacht, die na 
de vervulling van de voorwaarde kunnen uitgroeien/uitdo-
ven, is het mijns inziens niet nodig om de ontbonden huwe-
lijksgemeenschap en nalatenschap te laten verdwijnen en 
verschijnen.
U begrijpt dat ik me dan ook niet kan vinden in stap 5 van 
de rechtbank. Ik denk dat de verkrijger het bij het rechte 
eind heeft.

4. Conclusie

Tweetrapsmakingen of fideicommissen roepen niet alleen 
vragen op in de civiele praktijk, maar ook in de fiscale prak-
tijk. Voor een goede fiscale duiding is de civielrechtelijke 
waardering van de posities van de betrokkenen van groot 
belang. Als de enig bezwaarde gerechtigd is tot het aandeel 
van de overledene in een huwelijksgemeenschap, waartoe 
hij zelf ook krachtens huwelijksvermogensrecht is gerech-
tigd, houdt deze niet op te bestaan, omdat deze zich niet 
in één hand (die van de bezwaarde) bevindt (vgl. art. 3:81 
lid 2 sub e BW en art. 6:161 lid 1 BW): meerdere handen 
(die van de bezwaarde én de verwachters) strekken zich uit 
naar die ene gemeenschap (vgl. art. 6:161 lid 2 BW). Met 
het blijven bestaan van de huwelijksgemeenschap hoeft 
er bij de vervulling van de voorwaarde ook geen gemeen-
schap te ‘verschijnen’ en hoeft er dus ook geen discussie te 
ontstaan over de vraag of dat nog steeds een huwelijksge-
meenschap en/of nalatenschap (of een gewone, eenvoudige, 
gemeenschap) is. In de casus van de rechtbank Gelderland 
bleef hangende de voorwaarde mijns inziens de huwelijks-
gemeenschap en ook de daarin begrepen nalatenschap 
bestaan; de vervulling van de voorwaarde deed slechts de 
wijze van gerechtigd zijn tot die huwelijksgemeenschap en 
nalatenschap wijzigen (van voorwaardelijk naar onvoor-
waardelijk). Naar mijn mening wordt de gehele verkrijging 
door de verkrijger van de woning uit de – na de vervulling 
van de voorwaarde in één slag – verdeelde huwelijksge-
meenschap en nalatenschap niet aangemerkt als verkrijging 
voor de overdrachtsbelasting (art. 3 lid 1 onder b WBRV). 
Ik begreep van de redactie dat er hoger beroep is ingesteld 
tegen de uitspraak. Ik wacht het hoger beroep in spanning 
af.
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