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HET FIDEICOMMIS

26. Het fideicommis en  
art. 4:4 BW
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding 

Perrick stelt in zijn meest recente druk van de Asser1 dat 
de nalatenschap van de insteller voor de toepassing van 
art. 4:4 BW voor de verwachter pas ‘openvalt’ nadat de 
opschortende voorwaarde is vervuld. Dat heeft volgens 
Perrick de volgende consequenties:
1. De aanvaarding door de verwachter werkt terug tot het 

moment van vervulling van de voorwaarde (art. 4:190 
lid 4 BW).

2. De verwachter kan vóór de vervulling van de voor-
waarde geen afstand doen van de nalatenschap (art. 
4:4 lid 2 BW).

Het lijkt er – tussen de regels door lezend en kijkend naar 
verwijzingen binnen de tekst2 – op dat Perrick ook de 
volgende mening is toegedaan:
3. De verwachter kan niet vóór de vervulling van de voor-

waarde aanvaarden of verwerpen of zich daartoe ver-
binden (art. 4:4 lid 1 en 4:190 lid 2 BW).

Met deze laatste stelling lijkt echter in tegenspraak 
Perricks bewering3 dat het uitoefenen van rechten die aan 
de verwachter toekomen uit hoofde van de naar analo-
gie toepasselijke bepalingen van titel 3.8 BW, bezwaarlijk 
anders kan worden aangemerkt dan als een stilzwijgende 
zuivere aanvaarding door de verwachter. 

De eerste twee standpunten lijken mij in strijd met het 
systeem van de wet. Bij het derde standpunt lijkt Perrick – 
overigens net als schrijver dezes – te worstelen met de beide 
hierna in paragraaf 2 genoemde elementen van het fidei-

1 Asser/Perrick 4 2017/144, 145 en 201.
2 Asser/Perrick 4 2017/145, waarin hij verwijst naar nr. 508.
3 Asser/Perrick 4 2017/204.

commis. In mijn proefschrift4 heb ik – anders dan Perrick 
betoogt – aangenomen dat het moment van het ‘openvallen 
van de nalatenschap’ dan weer eens moet worden gelezen 
als het moment van het overlijden van de erflater (zoals 
bijvoorbeeld in art. 4:4 en 4:190 lid 4 BW, zoals hierna 
verder uit te weiden) en dan weer eens als het moment 
waarop de opschortende voorwaarde wordt vervuld 
(bijvoorbeeld in art. 4:233 BW). 

2. Het systeem van het fideicommis

Het bijzondere aan het fideicommis is dat er twee elemen-
ten naast elkaar van toepassing zijn. Enerzijds is er sprake 
van opvolgende verkrijgingen en anderzijds van voorwaar-
delijke verkrijgingen. Van opvolgende verkrijgingen is 
sprake omdat eerst de bezwaarde erft en pas daarna – na 
vervulling van de voorwaarde – de verwachter. Van voor-
waardelijke verkrijgingen is sprake omdat de bezwaarde 
en verwachter tegelijkertijd gerechtigd zijn tot dezelfde 
goederen, de bezwaarde onder ontbindende voorwaarde en 
de verwachter onder opschortende voorwaarde. De vraag 
rijst welk element in welk geval ‘voorrang’ krijgt. Al eerder 
verschilde schrijver dezes5 met Perrick van mening over de 
vraag welk element voor de betreffende legitieme-bepaling 
de voorkeur verdient. De door Perrick aangekondigde 
reactie6 is helaas uitgebleven. Betekent dit, dat Perrick zijn 
mening heeft herzien en het toch met ons eens is? 

Om welke bepalingen gaat het hier? Het betreft art. 4:4 
BW, dat het volgende bepaalt:

4 R.E. Brinkman, Het fideicommis in de notariële praktijk (diss. Groningen), 
Den Haag: Boom 2014, p.13, noot 26.

5 Samen met W. Burgerhart, zie WPNR 2017/7132 en 7147.
6 Hij verwees in WPNR 2017/7147 naar Asser/Perrick 4 2017/345b, welk 

(sub)nummer de eindstreep blijkbaar niet gehaald heeft.

In dit artikel wordt besproken of de verwachter in een fideicommissaire nalatenschap, de nalatenschap 
zowel vóór als na de vervulling van de voorwaarde kan aanvaarden en/of verwerpen. Verder wordt de 
kwestie behandeld of de verboden handelingen als bedoeld in art. 4:4 lid 1 en 2 BW zien op de periode 
vóór het overlijden van de insteller of op de periode vanaf het overlijden van de insteller tot het moment 
waarop de voorwaarde in vervulling gaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het volgtijdelijke en 
voorwaardelijke karakter van het fideicommis. \ 
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In dit artikel wordt besproken of de verwachter in een fideicommissaire nalatenschap, de nalatenschap 
zowel vóór als na de vervulling van de voorwaarde kan aanvaarden en/of verwerpen. Verder wordt de 
kwestie behandeld of de verboden handelingen als bedoeld in art. 4:4 lid 1 en 2 BW zien op de periode 
vóór het overlijden van de insteller of op de periode vanaf het overlijden van de insteller tot het moment 
waarop de voorwaarde in vervulling gaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het volgtijdelijke en 
voorwaardelijke karakter van het fideicommis. \ 

1. Een voor het openvallen van een nalatenschap verrichte 
rechtshandeling is nietig, voor zover zij de strekking 
heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om 
bevoegdheden uit te oefenen, welke hem krachtens dit 
Boek met betrekking tot die nalatenschap toekomen.

2. Overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog 
niet opengevallen nalatenschappen in hun geheel of 
over een evenredig deel daarvan, zijn nietig.

Daarnaast is van belang art. 4:190 lid 2 en 4 BW, waarin, 
voor zover hier van belang, het volgende staat:
3. Evenmin kan een erfgenaam dienaangaande vóór het 

openvallen der nalatenschap een beslissing (lees: over 
het aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap, 
REB) nemen.7

4. Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk en werkt 
terug tot het ogenblik van het openvallen der nalaten-
schap. 

3. Welk element heeft voorrang?

Ondergetekende en Perrick zijn het er over eens, dat de 
verwachter vóór de vervulling van de voorwaarde een 
voorwaardelijk recht heeft. Het hierboven genoemde 
tweede element (voorwaardelijkheid) is dus vanaf het over-
lijden van de erflater aanwezig. De moeilijkheid begint, als 
het eerste element (volgtijdelijkheid) toegepast wordt op 
bepalingen die ook zouden kunnen uitgaan van het tweede 
element (voorwaardelijkheid). Enerzijds lijkt Perrick, 
ik schat in met het eerste element in het achterhoofd, te 
aanvaarden dat de verwachter de nalatenschap vóór de 
vervulling van de voorwaarde (stilzwijgend) kan aanvaar-
den. Anderzijds lijkt hij, ik denk met het tweede element 
voor ogen, van mening dat handelingen voorafgaande aan 
de vervulling van de voorwaarde nietig zijn (en dat dus 
bijvoorbeeld het doen van afstand van de nalatenschap niet 
mogelijk is). Ik denk dat Perrick hier de beide elementen 
door elkaar haalt en niet zuiver onderscheidt.

Ik probeer helderheid in de discussie aan te brengen. 
1. De verwachter is met het overlijden van de erflater 

voorwaardelijk tot diens nalatenschap gerechtigd ge-
worden (en is ook voorwaardelijk schuldenaar van de 
daartoe behorende schulden). Behalve een goederen-
rechtelijke positie (kort gezegd: hij heeft een voorwaar-
delijk recht), heeft de verwachter gedurende die periode 
ook bevoegdheden die een hoofdgerechtigde ten op-
zichte van een vruchtgebruiker heeft en die uit de wet 
voortvloeien.8 

2. De verwachter kan de nalatenschap verwerpen na het 
overlijden van de erflater maar vóór de vervulling van 

7 Onjuist in noot 26 van mijn genoemde proefschrift staat vermeld dat in 
art. 4:190 lid 2 BW het ‘openvallen van de nalatenschap’ moet worden 
gelezen als het moment waarop de voorwaarde wordt vervuld. Dat moet 
zijn het moment waarop de erflater overlijdt.

8 Art. 4:138 lid 2 BW.

de voorwaarde.9 De verwerping werkt terug tot het 
overlijden van de erflater.10 In dat geval wordt hij ge-
acht nooit een (voorwaardelijk) recht op de nalaten-
schap te hebben gehad. Dat laat als gezegd onverlet dat 
hij toch van zijn ‘conservatoire’ bevoegdheden gebruik 
heeft kunnen maken die uit de wet11 voortvloeien. De 
terugwerkende kracht van de verwerping ziet dus enkel 
op de goederenrechtelijke gerechtigdheid en niet op de 
uitoefening van bedoelde bevoegdheden. Afhankelijk 
van de vraag of de erflater nog subsidiaire verwachters 
heeft benoemd, zal na de verwerping ofwel (bij ontken-
nende beantwoording) de bezwaarde onvoorwaardelijk 
gerechtigd zijn, ofwel (bij bevestigende beantwoording) 
de (voorheen) subsidiaire verwachter als primaire ver-
wachter optreden en het voorwaardelijke recht hebben. 

3. De verwachter kan de nalatenschap na het overlijden 
van de erflater maar vóór de vervulling van de voor-
waarde (stilzwijgend) aanvaarden. Van een stilzwij-
gende aanvaarding is – zeker sinds 1 september 2016 
(op welke datum het nieuwe art. 4:192 lid 1 BW in 
werking is getreden) en anders dan Perrick stelt – geen 
sprake als de verwachter alleen van zijn ‘conservatoi-
re’ bevoegdheden gebruikmaakt die uit titel 3.8 BW 
voortvloeien. Deze laatste vloeien uit de wet voort. 
Moeilijker wordt het als hij over zijn voorwaarde-
lijke recht beschikt. Of hij daarmee ‘goederen van de 
nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze 
aan het verhaal van schuldeisers onttrekt’12 is ondui-
delijk, omdat de wet niet onderscheidt tussen de goe-
deren zelf en het voorwaardelijke recht daarop. Ik 
neem aan dat als de verwachter beschikt over zijn 
voorwaardelijke rechten, naar analogie van art. 4:192 
lid 1 BW sprake is van een stilzwijgende aanvaarding.  
De verwachter zou bijvoorbeeld over zijn voorwaarde-
lijke rechten kunnen beschikken, door deze over te dra-
gen aan de bezwaarde. Dat komt mijn inziens op het-
zelfde neer als het ‘afstand doen van de nalatenschap’, 
hetgeen volgens Perrick niet mogelijk is. Ik denk dat 
Perrick hier in tegenspraak met zichzelf is, omdat hij 
beschikken wel mogelijk acht,13 maar afstand doen niet. 
Perrick combineert hier het tweede element (beschikken 
over het voorwaardelijke recht) mijns inziens niet goed 
met het eerste element (op grond waarvan geen afstand 
van de nalatenschap mogelijk zou zijn als de nalaten-
schap pas zou toekomen aan de verwachter na vervul-
ling van de voorwaarde). Waar afstand van de onvoor-
waardelijke nalatenschap door de verwachter nog niet 
mogelijk is, omdat de voorwaarde nog niet is vervuld, 
is afstand van de voorwaardelijke nalatenschap (lees: 
van zijn voorwaardelijke rechten op de goederen van de 
nalatenschap en van de voorwaardelijke schulden van 

9 Vgl. § 2142 Bürgerliches Gesetzbuch (hierna: BGB).
10 Art. 4:190 lid 4 BW.
11 Titel 3.8 BW, van overeenkomstige toepassing op grond van art. 4:138 lid 

2 BW.
12 Art. 4:192 lid 1 BW.
13 Asser/Perrick 4 2017/229.
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de nalatenschap) al wel mogelijk en ook toegestaan. 
Als de verwachter vóór de vervulling van de voor-
waarde aanvaardt, werkt deze aanvaarding terug tot 
het ogenblik van het overlijden van erflater, en niet, zo-
als Perrick stelt, tot het ogenblik van het in vervulling 
gaan van de voorwaarde. Dat laatste is onmogelijk als 
de aanvaarding vóór de vervulling van de voorwaarde 
plaatsvindt. Een ‘vooruitwerkende’ aanvaarding (tot 
het ogenblik van het in vervulling gaan van de voor-
waarde) zou – met enige goede wil – theoretisch nog 
wel te beargumenteren zijn. Het praktische belang daar-
van is op dit punt echter nihil. Een vooruitwerking zou 
met het oog op andere bepalingen wel overeenkomen 
met het idee dat het ‘openvallen van de nalatenschap’ 
soms moet worden gelezen als het moment waarop de 
voorwaarde in vervulling gaat. Zie daarover de slotop-
merking in paragraaf 4.

4. Heeft de verwachter nog geen keuze uitgebracht han-
gende de voorwaarde, dan kan dat ook nog na de 
vervulling van de voorwaarde. Daarover verschil-
len Perrick en ondergetekende niet van mening.  
Aanvaardt de verwachter pas na de vervulling van de 
voorwaarde, dan is het praktisch niet meer van belang 
of die aanvaarding terugwerkt tot het overlijden van de 
erflater of tot het moment waarop de voorwaarde in 
vervulling is gegaan. Theoretisch zou gezegd kunnen 
worden dat deze slechts terugwerkt tot het moment 
van de vervulling van de voorwaarde, omdat deze ver-
vulling geen terugwerkende kracht heeft.14 Daartegen 
pleit echter dat de goederenrechtelijke werking van 
de overgang van de goederen (en schulden) van de 
bezwaarde op de verwachter mijns inziens toch het 
beste verklaard worden door de aanvaarding wel te-
rug te laten werken tot het overlijden van de erflater.15  
Verwerpt de verwachter pas na de vervulling van de 
voorwaarde, dan is ook in die situatie het praktische 
belang tot welk moment die verwerping terugwerkt, 
nihil. Theoretisch lijkt mij een terugwerking tot het 
tijdstip waarop de voorwaarde in vervulling had kun-
nen gaan aannemelijk. Geen terugwerkende kracht dus 
tot de vervulling van de voorwaarde, omdat die voor-
waarde immers niet meer vervuld kan worden, maar 
wel tot het tijdstip waarop de voorwaarde in vervulling 
had kunnen gaan, omdat – in lijn met HR 3 juni 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:1046 – gezegd kan worden dat de 
positie van de bezwaarde op dat moment uitgroeit tot 
onvoorwaardelijk gerechtigde tot de nalatenschap.

14 Art. 3:38 BW.
15 Art. 4:190 lid 4 BW.

4. Conclusie

Ik concludeer als volgt.
1. De verwachter kan de nalatenschap zowel vóór als na 

de vervulling van de voorwaarde aanvaarden en ver-
werpen.

2. Omdat de verwachter de nalatenschap vóór de vervul-
ling van de voorwaarde kan aanvaarden en verwerpen, 
ziet het verbod van art. 4:4 lid 1 BW niet op de pe-
riode vanaf het overlijden tot het moment waarop de 
voorwaarde in vervulling gaat. Niet het eerste element 
(volgtijdelijkheid), maar het tweede element (voor-
waardelijkheid) is hier beslissend voor de vraag of de 
verwachter kan aanvaarden en vervolgens ook afstand 
kan doen van zijn voorwaardelijke recht op de nala-
tenschap. De nietigheid van de rechtshandeling die de 
strekking heeft de verwachter te belemmeren in zijn 
vrijheid om bevoegdheden uit te oefenen, welke hem 
krachtens Boek 4 BW met betrekking tot de fideicom-
missaire nalatenschap toekomen, kan dus uitsluitend 
zien op die rechtshandelingen die de verwachter vóór 
het overlijden van de erflater verricht.

3. Omdat de verwachter de nalatenschap vóór de vervul-
ling van de voorwaarde kan aanvaarden (en verwer-
pen), kan de verwachter ook overeenkomsten sluiten 
tot beschikking over zijn voorwaardelijke recht op de 
fideicommissaire nalatenschap en dient deze dus in zo-
verre al als opengevallen te worden beschouwd. Het 
verbod van art. 4:4 lid 2 BW ziet niet op de periode 
vanaf het overlijden van de erflater tot aan het moment 
waarop de voorwaarde in vervulling gaat, maar op de 
periode vóór het overlijden van de erflater. 

4. Wat aanvaarden, verwerpen en beschikken over het 
voorwaardelijke recht betreft, heeft het tweede element 
(voorwaardelijkheid) voorrang boven het eerste element 
(volgtijdelijkheid). Dat laat onverlet dat bijvoorbeeld 
bij een beneficiaire aanvaarding door de verwachter 
hangende de voorwaarde, het eerste element tot gevolg 
heeft dat de gevolgen van die beneficiaire aanvaarding, 
te weten de vereffeningsprocedure, pas in werking tre-
den op het tijdstip waarop de voorwaarde in vervulling 
gaat. Het is jammer dat de wetgever dit – anders dan 
bijvoorbeeld bij de wettelijke verdeling van art. 4:13 
BW in sommige bepalingen is gedaan – niet verder heeft 
uitgewerkt in de bepalingen van boek 4 BW.
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