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1. Inleiding
In dit artikel onderwerp ik de testamentaire 
dertigdagenclausule, die in de notariële praktijk 
regelmatig gebruikt wordt, aan een onderzoek. 
Ik kom tot de conclusie dat de dertigdagenclau-
sule in civielrechtelijke zin geen optimaal stu-
ringsmechanisme is. Daarmee bedoel ik dat de 
erflater bij een ‘klassieke’ testamentaire dertig-
dagenclausule niet steeds grip heeft op waar zijn 
nalatenschap terecht komt, als de door hem aan-
gewezen personen binnen dertig dagen na hem 
overlijden. Met de introductie op 1 januari 2010 
van de fiscale dertigdagenclausule van art. 53 lid 
4 Successiewet 1956 (SW), kan het nadeel van 
een ‘klassieke’ testamentaire dertigdagenclau-
sule worden voorkomen door de clausule op 
fideicommissaire wijze vorm te geven. Met een 
dertigdagenclausule beoogt de erflater zijn nala-
tenschap, zonder dat sprake is van een dubbele 
heffing van erfbelasting, bij een nader door hem 
aangewezen erfgenaam terecht te laten komen, 
als de eerstaangewezen erfgenaam kort na hem 
overlijdt. Dit beoogde resultaat kan sinds 2010 
ook en mijns inziens beter met een fideicommis-
saire making worden bereikt. Ik zal de te berei-
ken conclusie hierna onderbouwen.

Vooraf een paar terminologische opmerkingen.
a. De erfgenaam die steeds als eerste opkomt 
(en die telkens onder ontbindende voorwaarde 
erfgenaam is), noem ik hierna Primus. De erfge-
naam die steeds als tweede kan opkomen (en  
die telkens onder opschortende voorwaarde erf-
genaam is), noem ik hierna Secundus.2 
b. Onder de testamentaire dertigdagenclausule 
versta ik de making die fiscaal niet wordt aange-
merkt als een fideicommissaire making. In het 
kort: bij de testamentaire dertigdagenclausule 
wordt de voorwaarde vervuld als Primus binnen 
dertig dagen na de erflater overlijdt, maar ont-
breekt één van de – hierna in paragraaf 2 nader 
te bespreken – elementen van een fideicommis.
c. Onder het dertigdagenfideicommis wordt 
verstaan de making die fiscaal wordt aange-
merkt als een fideicommissaire making en die 
een zelfde soort doel beoogt als de testamentaire 
dertigdagenclausule.3 Bij het dertigdagenfidei-
commis wordt de voorwaarde – net als bij de 
testamentaire dertigdagenclausule – vervuld als 
Primus binnen dertig dagen na de erflater over-
lijdt, maar dient Secundus – die is aangewezen 
door de erflater – Primus te overleven.
d. Onder de fiscale dertigdagenclausule versta 
ik de ‘vrijstelling’ van art. 53 lid 4 Successiewet 
1956 (SW), waarin staat: ‘De erfbelasting die van 

Het fideicommis en de dertigdagenclausule1

een verkrijger is geheven, wordt verminderd  
tot nihil indien over het verkregene, bij het over-
lijden van die verkrijger binnen dertig dagen na 
de verkrijging, nogmaals erfbelasting wordt ge-
heven.’4 
e. Onder het voorwaardelijke erfdeel wordt 
verstaan het voorwaardelijke recht van Secun-
dus op alle (aandelen in) goederen die tot zijn 
voorwaardelijke erfdeel in de nalatenschap van 
de erflater behoren en een voorwaardelijk schul-
denaarschap van Secundus voor alle (aandelen 
in) schulden die tot zijn erfdeel behoren.

De opbouw van dit artikel is als volgt. In para-
graaf 2 wordt het kenmerkende civielrechtelijke 
onderscheid tussen een fideicommis en een tes-
tamentaire dertigdagenclausule geschetst. Ook 
wordt het (vermeende) verschil in fiscale behan-
deling toegelicht. In paragraaf 3 staat de in de 
praktijk naar mijn idee meest voorkomende tes-
tamentaire dertigdagenclausule centraal: die 
met de ontbindende voorwaarde dat de betref-
fende erfgenaam (Primus) overlijdt binnen der-
tig dagen nadat de erflater overlijdt. In die para-

* Notaris te Hardenberg, docent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, Raadsheer-pl.v. Gerechtsof Arnhem- 
Leeuwarden.

 (ronald@ronaldenmarjella.nl)

1. De auteur dankt L.C.A. Verstappen hartelijk voor zijn 
opmerkingen bij eerdere versies van dit artikel.

2. Wordt de voorwaarde vervuld, dan eindigt de (voor-
waardelijke) gerechtigdheid van Primus en groeit de 
gerechtigdheid van Secundus, die hangende de 
voorwaarde nog voorwaardelijk was, uit tot een 
onvoorwaardelijk recht.

3. Zoals we hierna zullen zien, is vooral het gevolg in 
situaties dat Secundus Primus niet overleeft, verschil-
lend.

4. Zie o.a. W. Burgerhart, Wettelijke dertigdagenclausule, 
een vreemde eend in de bijt!?, FBN 2010/33, die (mijns 
inziens terecht) van mening is dat in art. 53 lid 4 SW in 
plaats van ‘indien’ moet staan: ‘indien en voor zover’.

Mr. dr. R.E. Brinkman*
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graaf wordt bekeken hoe de clausule in de 
praktijk uitwerkt en of de uitkomst overeen-
stemt met de – door mij veronderstelde – civiel-
rechtelijke wensen van de erflater. Ik zal tot slot 
van die paragraaf ook nog de testamentaire  
dertigdagenclausule met de opschortende voor-
waarde dat Secundus nog leeft op de dertigste 
dag na het overlijden van de erflater, van com-
mentaar voorzien. In paragraaf 4 ga ik in op en-
kele varia met betrekking tot de testamentaire 
dertigdagenclausule. Zo komt de vraag op of de 
testamentaire dertigdagenclausule of het ‘dertig-
dagenfideicommis’ fiscaal altijd gunstiger uit-
pakt dan in de situatie dat de clausule wordt 
weggelaten. Verder wordt bekeken welke gevol-
gen het opnemen van een langere periode dan 
dertig dagen heeft. Ook wordt behandeld of het 
mogelijk is om Primus (alsnog) met een vrucht-
gebruik te verblijden als blijkt dat Primus de 
dertig dagen niet haalt. In paragraaf 5 zal ik een 
voorbeeld geven van een ‘dertigdagenfideicom-
mis’, waarmee mijns inziens beter recht wordt 
gedaan aan de civielrechtelijke bedoelingen van 
de erflater. Daarbij zal niet alleen rekening wor-
den gehouden met de situatie dat Secundus 
binnen dertig dagen na de erflater maar vóór 
Primus overlijdt, maar ook met de situatie dat 
hij binnen dertig dagen na de erflater en na  
Primus overlijdt. Paragraaf 6 sluit het geheel af 
met conclusies.

Bij de hieronder genoemde casus ga ik er steeds 
vanuit dat alle betrokkenen de (voorwaardelijke) 
nalatenschap aanvaarden. 

2. Onderscheid fideicommis en dertig- 
dagenclausule, civiel en fiscaal
Een fideicommis bevat drie cumulatieve kern-
elementen:
a.  Er is een making onder ontbindende voor-

waarde (aan de bezwaarde). Hierna te  
noemen: element a.5

b.  Er is een aansluitende making onder op-
schortende voorwaarde (aan de verwachter). 
Hierna te noemen: element b.

c.  De ontbindende en daarbij aansluitende op-
schortende voorwaarde bestaat er steeds uit 
dat de verwachter de bezwaarde (of het eer-
der aangewezen tijdstip6) overleeft. Hierna te 
noemen: element c.

Wil sprake zijn van een testamentaire dertigda-
genclausule, dan dient één van deze elementen 
te ontbreken. Dit wordt in de populaire notariële 
literatuur en cursussen ook wel ‘de toverformule 
van Verstappen’ genoemd.7 Bij een testamentaire 
dertigdagenclausule wordt, bij vervulling van de 
voorwaarde, vanwege het ontbreken van één van 
de fideicommissaire elementen, maar eenmaal 
erfbelasting geheven (art. 53 lid 1 SW). Slechts 

Secundus betaalt erfbelasting, Primus valt er als 
het ware tussenuit. Met andere woorden: Secun-
dus komt (fiscaal) in de plaats van Primus. 

Bij een voorwaardelijke making die als een fidei-
commis valt te kwalificeren, wordt normaal ge-
sproken tweemaal erfbelasting geheven (art. 21 
lid 2 en 4 SW). Dat betekent dat zowel Primus 
als Secundus erfbelasting betalen. Hier geldt 
(fiscaal): eerst Primus en dan Secundus. Het 
lijkt er dan ook op dat een testamentaire dertig-
dagenclausule vanuit fiscaal perspectief te prefe-
reren valt boven een fideicommis. Maar is dat 
(nog) wel zo? Omdat voor 2010 de ‘vrijstelling’ 
van art. 53 lid 4 SW nog niet bestond, was vóór 
2010 een testamentaire dertigdagenclausule 
fiscaal gunstiger dan een fideicommissaire ma-
king. Met de introductie in 2010 van de vrijstel-
ling van art. 53 lid 4 SW, is dit voordeel echter 
vervallen, als bij de fideicommissaire making de 
voorwaarde binnen dertig dagen in werking 
treedt.8 Voor zover ik kan nagaan, is er in de lite-
ratuur slechts éénmaal aandacht besteed aan 
het feit dat de fiscale dertigdagenclausule ook 

5. Overigens mag dit element bij een fideicommissair 
legaat ontbreken als aan de ‘bezwaarde’ onvoorwaarde-
lijk wordt nagelaten en op hem een voorwaardelijke 
verplichting uit het legaat jegens de verwachter rust. 
Zie daarover nader R.E. Brinkman, Het fideicommis in 
de notariële praktijk (diss. Groningen), Den Haag: 
Boom 2014, § 6.2. 

6. Waar het ‘tijdstip’ (zie voor de terminologie art. 4:56 lid 
2-4 BW) meestal bestaat uit een gebeurtenis, zoals het 
aangaan van een huwelijk, het failliet raken van de 
bezwaarde, het opgenomen worden in een zorgcentrum, 
het doen van afstand of wat dies meer zij, kan dit ook 
heel letterlijk een tijdstip zijn. In het kader van dit 
artikel zou dat tijdstip ook ‘de dertigste dag na het 
overlijden van de erflater’ kunnen zijn.

7. Zie bijvoorbeeld ‘De toverformule van Verstappen, 
Dertigdagenclausule of tweetrapsmaking?’, Estate tip 
2004/24.

8. In De ‘toverformule van Verstappen’ door de Jager van 
zijn magie ontdaan?, Estate tip 2010/3, wordt gesteld 
dat men (de auteurs van Estate tip) liever kiest voor de 
zekerheid van de systematiek van art. 45 en 53 SW, dan 
voor de onzekerheid van de vrijstelling van art. 53 lid 4 
SW. Daarbij lijkt men ervan uit te gaan dat bij 
toepassing van de ‘vrijstelling’ de erflater de sturing los 
moet laten. Ik denk dat men niet in ogenschouw heeft 
genomen dat de clausule ook op fideicommissaire wijze 
valt vorm te geven. Ook als men bedoelt te zeggen dat 
de wetgever de vrijstelling zou kunnen aanpassen, is dat 
zeer relatief. De wetgever kan evengoed de vrijstelling 
van art. 53 lid 4 SW als de systematiek van art. 45 en 53 
SW aanpassen. Voor mij is leidend dat de testamentaire 
dertigdagenclausule een zodanig civielrechtelijk nadeel 
heeft, dat dit niet opweegt tegen een dertigdagenfidei-
commis met toepassing van de vrijstelling van art. 53 lid 
4 SW. Daarnaast zullen we hierna nog zien dat het 
dertigdagenfideicommis ook een oplossing kan bieden 
als Secundus na Primus, maar zelf ook binnen dertig 
dagen na de erflater overlijdt.
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werkt als sprake is van een fideicommis.9 Als 
bijvoorbeeld de insteller overlijdt en de bezwaar-
de normaal gesproken € 100.000 erfbelasting had 
moeten betalen, vervalt die heffing (en is feitelijk 
dus sprake van een vrijstelling) als de bezwaarde 
binnen dertig dagen overlijdt en de verwachter 
onvoorwaardelijk erft en daarover erfbelasting 
moet betalen. Er wordt ook dan slechts eenmaal 
(in het voorbeeld bij de verwachter) geheven. 
Art. 53 lid 4 SW stelt immers niet het subject 
(van wie geërfd wordt) centraal,10 maar het  
object. Over het object (het van de insteller  
verkregene) wordt in bedoeld geval immers bij 
de verwachter nogmaals erfbelasting geheven.

Nu we hebben gezien dat een fideicommis bij 
een overlijden binnen dertig dagen na de erflater 
fiscaal niet ongunstiger uitwerkt dan een testa-
mentaire dertigdagenclausule, rijst de vraag of 
het civielrechtelijk iets uitmaakt of de erflater 
kiest voor een testamentaire dertigdagenclau-
sule of voor een, zoals ik het noem, dertigdagen-
fideicommis.
Eerst rijst de vraag wat er gebeurt als Primus de 
dertig dagen overleeft. In die situatie maakt het 
niet uit of sprake is van een testamentaire der-
tigdagenclausule of van een dertigdagenfidei-
commis. Immers, in dat geval kan de voorwaarde 
niet meer worden vervuld en is de verkrijging van 
Primus onvoorwaardelijk geworden.
Is er dan verschil als Primus de dertig dagen niet 
overleeft? Eerst wordt de situatie behandeld dat 
Secundus dan nog leeft. Ook dan maakt het niet 
uit of sprake is van een testamentaire dertigda-
genclausule of van een dertigdagenfideicommis. 
Immers, in dat geval erft Secundus.
Maar nu komt de crux: wat gebeurt er als Primus 
de dertig dagen niet overleeft, terwijl Secundus 
al vóór Primus is overleden? Bij een testamen-
taire dertigdagenclausule vererft het voorwaar-
delijke erfdeel dat aan Secundus toekwam, op de 
erfgenamen van Secundus. Wie dat zijn, heeft de 
erflater niet in de hand. Bij een dertigdagenfidei-
commis kan de erflater wel bepalen wie erft als 
de eerst aangewezen Secundus (primaire ver-
wachter) vóór Primus (de bezwaarde) overlijdt, 
door voor Secundus een plaatsvervuller (of zo-
veel plaatsvervullers als hij wil) aan te wijzen 
(zijnde de zogenaamde subsidiaire of meer sub-
sidiaire verwachters11). Ik veronderstel dat de 
erflater die een dertigdagenclausule overweegt, 
liever grip houdt op wie zijn nalatenschap krijgt. 
Als dat uitgangspunt correct is, leidt het boven-
staande tot de conclusie dat sinds 2010 de erf-
later in het gegeven geval geen testamentaire 
dertigdagenclausule, maar een dertigdagenfidei-
commis zou moeten maken.12

Omdat er in de praktijk – mede gelet op de situ-
atie die voor 2010 bestond – waarschijnlijk veel 

testamentaire dertigdagenclausules in omloop 
zijn, onderzoek ik hierna hoe die testamentaire 
dertigdagenclausules uitpakken en of het ge-
wenste resultaat wel bereikt wordt. Ik behandel 
daarbij ook een in de praktijk voorkomende  
modeltekst voor de testamentaire dertigdagen-
clausule.13

3. De testamentaire dertigdagenclausule 
nader beschouwd14

Eerst wordt de testamentaire dertigdagenclau-
sule met ontbindende voorwaarde onder de loep 
genomen. Bij de testamentaire dertigdagenclau-
sule met ontbindende voorwaarde zijn er twee 
mogelijkheden. Het laten ontbreken van element 
b of c. In paragraaf 3.1 behandel ik eerst de mo-
gelijkheid om element b te laten ontbreken. In 
paragraaf 3.2 wordt onderzocht of de erflater de 
mogelijkheid heeft om element c te laten ont-
breken.
In paragraaf 3.3 wordt nog kort de testamentaire 
dertigdagenclausule met opschortende voor-
waarde onderzocht. 

9. Tweetrapsmaking en dertigdagenclausule, Mét of 
zonder de toverformule?, Estate tip 2011/2. Het 
bevreemdt mij dat deze opvatting niet in andere 
literatuur (waaronder artikelsgewijze toelichtingen) 
terecht is gekomen. 

10. Er staat dus niet dat Primus slechts een vrijstelling 
krijgt, als Secundus uit de nalatenschap van Primus 
erft.

11. Zie daarover R.E. Brinkman, Het fideicommis in de 
notariële praktijk (diss. Groningen), Den Haag: Boom 
2014, § 1.5.

12. We zullen hierna zien dat een testamentaire dertigda-
genclausule dan in feite alleen nog een rol zou kunnen 
of mogen spelen als de termijn van dertig dagen wordt 
opgerekt, zie paragraaf 4.3. Daar blijkt echter dat het 
oprekken van de termijn het civielrechtelijke nadeel 
van de testamentaire dertigdagenclausule vergroot.  
Of de erflater voor de periode na die dertig dagen het 
fiscale voordeel (dat er slechts eenmaal geheven wordt) 
vindt opwegen tegen het civiele nadeel dat de 
nalatenschap ergens anders terecht kan komen dan 
hem voor ogen stond, valt nog te bezien (en dient in 
ieder geval met de erflater besproken te worden).

13. Ik gebruik daarbij de tekst uit het model van Schols-
BurgerhartSchols, Concept Versie 7.0a, Model 
combi-testament van de 21e eeuw.

14. Ik merk op dat bij voorwaardelijke erfstellingen waarbij 
geen sprake is van aansluitende (fideicommissaire) 
ontbindende en opschortende voorwaarden als bedoeld 
in art. 4:141 BW, altijd gedacht moet worden aan de 
hoofdregel van art. 4:140 lid 1 BW. Daaruit vloeit voort 
dat als een opschortende voorwaarde dertig jaren na 
het overlijden van de erflater nog niet is vervuld, de 
beschikking vervalt. Is een ontbindende voorwaarde 
dertig jaren na het overlijden van de erflater nog niet 
vervuld, dan vervalt de voorwaarde. Die hoofdregel 
speelt evenwel in casu geen rol, omdat de voorwaarde 
ofwel niet, ofwel steeds binnen dertig dagen na het 
overlijden van de erflater, wordt vervuld. 
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3.1. Testamentaire dertigdagenclausule met ont-
bindende voorwaarde voor Primus: ontbreken 
element b
In deze paragraaf wordt bekeken wat er gebeurt 
als de erflater slechts een verkrijger onder ont-
bindende voorwaarde (Primus) benoemt (ele-
ment a). Wie de verkrijger onder opschortende 
voorwaarde (Secundus) is, wordt aan het ver-
sterferfrecht overgelaten (element b ontbreekt– 
er is geen making onder opschortende voorwaar-
de).15

Ik geef een aantal praktijkvoorbeelden. 
i) Erflater benoemt zijn vriend X (niet zijnde 
een versterferfgenaam) tot erfgenaam onder de 
ontbindende voorwaarde dat hij overlijdt binnen 
dertig dagen nadat de erflater overlijdt. X is hier 
Primus. Wie zijn dan erfgenamen onder opschor-
tende voorwaarde (Secundus)? Dat zijn de wet-
telijke versterferfgenamen als bedoeld in art. 
4:10-12 BW. Stel dat de erflater alleen één kind 
nalaat in groep 1, dan is dat kind erfgenaam  
onder opschortende voorwaarde (Secundus). 
Hoewel de wet geen voorwaardelijke erfgena-
men aanwijst, vloeit de voorwaardelijkheid van 
het erfdeel van het kind hier voort uit het feit dat 
X al erfgenaam onder ontbindende voorwaarde 
is. Stel dat het kind X niet overleeft, dan erven 
de erfgenamen van het kind (bijvoorbeeld zijn 
echtgenoot) het voorwaardelijke erfdeel.  
Element b ontbreekt hier en dus is inderdaad 
sprake van een echte testamentaire dertigdagen-
clausule.

Bij vervulling van de voorwaarde zou deze testa-
mentaire dertigdagenclausule fiscaal hetzelfde 
uitwerken als een dertigdagenfideicommis: 
slechts de vererving van de erflater (insteller) op 
Secundus (het kind) (of diens erfgenamen) zou 
met erfbelasting belast zijn.
Civielrechtelijk is het probleem hier echter dat 
als Secundus vóór Primus overlijdt, de erflater 
het niet langer in de hand heeft, wie erft. Ik denk 
echter dat de gemiddelde erflater het stuur wel 
in handen wil houden.

ii) Erflater benoemt zijn enige kind (tevens zijn 
enige versterferfgenaam) tot erfgenaam onder de 
ontbindende voorwaarde dat hij overlijdt binnen 
dertig dagen nadat de erflater overlijdt. Het kind 
is dus Primus. De vraag luidt hoe deze erfstelling 
is te duiden. Kan het kind zelf erfgenaam onder 
opschortende voorwaarde (Secundus) zijn, om-
dat de wet hem als versterferfgenaam aanwijst? 
Dit kan men op twee manieren zien. De eerste 
mogelijkheid is de erfstelling van Primus te  
beschouwen als een (impliciete) onterving van 
Primus als (versterf)erfgenaam onder opschor-
tende voorwaarde. In dat geval zouden de ove-
rige versterferfgenamen als Secundus opkomen. 

Als men van een impliciete onterving niet zou 
willen spreken, zou men, ten tweede, ook kunnen 
zeggen dat er geen sprake is van een voorwaar-
de, omdat het niet ‘onzeker’ is of Primus, die 
tegelijk Secundus is, erft. Men zou voor die situ-
atie ook nog kunnen beweren dat de erfdelen 
onder ontbindende en opschortende voorwaarde 
zich vermengen met elkaar en dat het kind op 
die grond onvoorwaardelijk erfgenaam is.16 Of 
het in deze situatie dus mogelijk is om element b 
te laten ontbreken, is onzeker. Ik raad dan ook 
aan om een dergelijke vormgeving van de dertig-
dagenclausule te vermijden.

iii) Erflater benoemt zijn kinderen Primus 1 en 
Primus 2 (tevens zijn enige versterferfgenamen) 
tot erfgenamen (ieder voor de helft van zijn nala-
tenschap). Zowel Primus 1 als Primus 2 erven 
onder de ontbindende voorwaarde dat hij over-
lijdt binnen dertig dagen nadat de erflater over-
lijdt. Wie zijn dan erfgenamen onder opschor-
tende voorwaarden? Kan Primus 2 de erfgenaam 
bij versterf van Primus 1 zijn? En omgekeerd, 
kan Primus 1 de erfgenaam bij versterf van  
Primus 2 zijn? Dat zou men kunnen verdedigen 
als men de benoeming onder ontbindende voor-
waarde wederom (zie hierboven bij voorbeeld ii) 
beschouwt als een impliciete onterving van de 
betreffende Primus van het (versterf)erfdeel 
onder opschortende voorwaarde. Zou men dat 
niet zo willen zien, dan zou gesteld kunnen wor-
den dat Primus 1 en Primus 2 gezamenlijk ook 
Secundus zijn, ieder voor de helft. Dat zou tot 
het volgende resultaat kunnen leiden:
- Primus 1 en 2 zijn ieder voor een kwart onver-

deeld aandeel onvoorwaardelijk gerechtigd 
tot de nalatenschap;

- Primus 1 en 2 zijn ieder voor een kwart onder 
ontbindende voorwaarde gerechtigd tot de 
nalatenschap;

- Primus 2 en 1 zijn ieder voor een – met het 
kwart onder ontbindende voorwaarde van de 
ander corresponderende – kwart onder op-
schortende voorwaarde gerechtigd tot de 
nalatenschap.

15. Anders dan in paragraaf 3.2, wordt de mogelijkheid dat 
het erfdeel van Secundus vererft niet in het testament 
opgenomen, maar vloeit dit uit het systeem van de wet 
voort: voorwaardelijke rechten en schulden kunnen 
vererven.

16. Vgl. art. 3:81 lid 2 aanhef en onder e BW. In dat geval zou 
er dus sprake zijn van een onvoorwaardelijk erfgenaam-
schap vanaf het moment dat de erflater overlijdt. In dat 
geval zou er slechts éénmaal erfbelasting worden 
geheven.
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Het probleem hiervan is dat dit niet met de  
bedoeling van de erflater overeenkomt, omdat 
de erflater nu juist wil dat Primus 1 en 2 er als 
erfgenamen tussenuit vallen, als zij binnen dertig 
dagen na hem overlijden. 

Daarnaast kan men zich afvragen wat er gebeurt 
als zowel Primus 1 als Primus 2 binnen dertig 
dagen overlijden. In beide hiervoor genoemde 
mogelijkheden, zouden de erfgenamen van  
Primus 1 als Primus 2 ieder de helft erven.17 Het 
is dan wederom niet de erflater die bepaalt wie 
erft. Dat zal, zo veronderstel ik, meestal niet de 
bedoeling van de erflater zijn. Stel dat Primus 1 
en Primus 2 bijvoorbeeld geen afstammelingen 
hebben, maar wel getrouwd zijn. Ik veronderstel 
dat de erflater dan liever heeft dat de nalaten-
schap bij zijn eigen familie terecht komt, dan bij 
de echtgenoten van Primus 1 en Primus 2. Bij 
nadere doordenking, zal een gemiddelde erflater, 
als deze al over de situatie van ‘kort na elkaar 
overlijden’ wil nadenken, de sturing in handen 
willen houden. Bovenstaande clausule lijkt mij 
daarom geen goed idee, althans vanaf 2010 zeker 
niet meer.18 Vanaf 2010 kan de clausule immers in 
de vorm van een dertigdagenfideicommis wor-
den vormgegeven.

Zoals men ziet, is het niet eenvoudig om element 
b te laten ontbreken of aan de testamentaire 
dertigdagenclausule het gewenste effect mee 
 te geven. In paragraaf 3.2 wordt onderzocht  
of het eenvoudig is om element c te laten ont-
breken.

3.2. Testamentaire dertigdagenclausule met  
ontbindende voorwaarde voor Primus:  
ontbreken element c
In deze paragraaf wordt de volgende situatie 
onder de loep genomen. De erflater wijst zowel 
een Primus (element a) als Secundus (element 
b) aan, maar voor Secundus geldt geen overle-
vingsvoorwaarde (ontbreken van element c)  
(dat wil zeggen dat het voorwaardelijke erfdeel 
van Secundus kan vererven op zijn erfgenamen). 

De eerste vraag is of het überhaupt mogelijk is 
om element c te laten ontbreken, nu art. 4:137 
BW het volgende bepaalt: ‘Om aan een making 
onder opschortende voorwaarde een recht te 
kunnen ontlenen, moet men nog bestaan op het 
ogenblik dat de voorwaarde wordt vervuld, tenzij 
uit de uiterste wil of uit de aard van de beschik-
king het tegendeel voortvloeit.’ Een voorbeeld. 
Erflater benoemt Primus onder de ontbindende 
voorwaarde dat hij binnen dertig dagen na erfla-
ter overlijdt (element a). Hij benoemt Secundus 
onder de opschortende voorwaarde dat Primus 
binnen dertig dagen na erflater overlijdt (ele-
ment b). Hij bepaalt dat Secundus Primus niet 

hoeft te overleven en dat het voorwaardelijke 
erfdeel19 van Secundus kan vererven. 

Er zijn twee situaties die onderscheiden moeten 
worden:
a) Primus overlijdt binnen dertig dagen na de 

erflater en Secundus overleeft Primus. In dat 
geval voldoet Secundus aan de eerste zin van 
art. 4:137 BW. De clausule werkt dus.

b) Primus overlijdt binnen dertig dagen na de 
erflater, maar Secundus overleeft Primus 
niet. In dat geval voldoet Secundus niet aan 
de eerste zin van art. 4:137 BW. Omdat er 
geen andere makingen onder opschortende 
voorwaarde zijn gemaakt, zou men kunnen 
denken dat het recht van Secundus door de 
eerste zin van art. 4:137 BW vervalt. Dat is 
ook zo als uit de uiterste wil of uit de aard 
van de beschikking niet het tegendeel voort-
vloeit. In dat geval is immers niet aan het 
‘tenzij’ uit art. 4:137 BW voldaan en is het 
gewenste eindresultaat niet bereikt. Hier 
heeft erflater echter bepaald dat het voor-
waardelijke erfdeel van Secundus kan ver-
erven, waaruit kan worden afgeleid dat aan 

17. Stel dat eerst Primus 1 overlijdt. Diens onvoorwaarde-
lijke kwart en het kwart dat hij onder opschortende 
voorwaarde heeft, vererft op dat moment op zijn 
erfgenamen. Het kwart dat hij onder ontbindende 
voorwaarde hield, is door zijn overlijden onvoorwaarde-
lijk bij Primus 2 terecht gekomen. Primus 2 heeft op dat 
moment dus: twee onvoorwaardelijke kwarten en een 
kwart onder ontbindende voorwaarde (waarvan de 
erfgenamen van Primus 1 het erfdeel onder opschor-
tende voorwaarde hebben). Als Primus 2 vervolgens 
overlijdt, erven zijn erfgenamen de helft (beide 
kwarten) die hij al onvoorwaardelijk had. De erfgena-
men van Primus 1, die al voor een kwart onvoorwaarde-
lijk gerechtigd waren, zien daarnaast hun kwart 
voorwaardelijke erfdeel uitgroeien tot onvoorwaardelijk. 

18. Voor 2010 kon men de testamentaire dertigdagenclau-
sule verdedigen, vanuit de tegenstelling tussen het 
civiele en fiscale. Hoewel civielrechtelijk het nadeel 
bestond dat het erfdeel ergens terecht kon komen waar 
de erflater dat mogelijk niet wilde, was aan de clausule 
het voordeel verbonden dat de heffing van erfbelasting 
slechts eenmaal plaatsvond. Erft Primus of Secundus 
zelf onvoorwaardelijk, hetgeen in de meeste gevallen 
waarschijnlijk gebeurt (omdat de kans dat zowel 
Primus als Secundus beiden binnen dertig dagen na de 
erflater overlijden, klein zal zijn) dan is er geen 
probleem. De erflater zou, als hij (lees: de notaris) zich 
dat bewust was geweest, voor 2010 bij het opnemen van 
de testamentaire dertigdagenclausule hebben moeten 
afwegen of, als eerst Secundus en dan Primus binnen 
dertig dagen na de erflater zou komen te overlijden, het 
fiscale voordeel (eenmaal heffen) op zou wegen tegen 
het civielrechtelijke nadeel (geen invloed op waar de 
erfenis terecht komt).

19. In de praktijk wordt vaak gesproken over het vererven 
van ‘het recht’. Onduidelijk is dan wat ten aanzien van 
de voorwaardelijke schulden geldt. Ik ga ervan uit dat 
(het de bedoeling is dat) deze ‘meelopen’ met de 
actiefzijde: vererven de voorwaardelijke rechten, dan 
ook de voorwaardelijke schulden.
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het ‘tenzij’ uit art. 4:137 BW is voldaan. Het is 
dan niet zo dat de erfgenamen van Secundus 
aan de making (aan Secundus) een recht 
ontlenen, maar dat op hen het erfdeel dat – 
op grond van de making – aan Secundus toe-
kwam, is vererfd. Zij ontlenen dus indirect 
aan de making een recht.20 Dat betekent ook 
dat de erfgenamen van Secundus niet hoef-
den te bestaan op het moment van het over-
lijden van de erflater.21 Ook hier werkt de 
clausule.

Wederom geef ik enkele praktijkvoorbeelden. Als 
uitgangspunt geldt dat Primus steeds overlijdt 
binnen dertig dagen na de erflater. Ik onderzoek 
steeds of het mogelijk is om het gewenste resul-
taat te bereiken door element c (voorwaarde van 
overleving) te laten ontbreken.
i) Erflater benoemt zijn vriend X tot erfgenaam 
onder de ontbindende voorwaarde dat hij over-
lijdt binnen dertig dagen na het overlijden van 
de erflater. X is hier Primus. Erflater benoemt 
zijn kind (Secundus) tot erfgenaam onder de 
opschortende voorwaarde dat X overlijdt binnen 
dertig dagen na het overlijden van de erflater.  
De erflater bepaalt dat het erfdeel onder op-
schortende voorwaarde niet door het overlijden 
van Secundus vervalt, maar kan vererven. Als 
het kind X overleeft, werkt de clausule. Overleeft 
het kind X niet, dan erft de erfgenaam van het 
kind (bijvoorbeeld zijn echtgenoot) het voor-
waardelijke erfdeel. De clausule werkt.22 Civiel-
rechtelijk is het probleem ook hier echter dat als 
Secundus vóór Primus overlijdt, de erflater het 
niet langer in de hand heeft, wie erft.

ii) Erflater benoemt zijn twee kinderen Primus 1 
en Primus 2 tot erfgenamen (ieder voor de helft 
van zijn nalatenschap), waarbij ieder erft onder 
de ontbindende voorwaarde dat hij overlijdt 
binnen dertig dagen na het overlijden van de 
erflater. Tot erfgenaam onder opschortende 
voorwaarde voor Primus 1 wordt Primus 2  
(Secundus 2) benoemd en voor Primus 2 wordt 
Primus 1 (Secundus 1) benoemd. De erflater 
bepaalt dat het erfdeel onder opschortende 
voorwaarde niet door het overlijden van de  
(primaire en verdere) verkrijgers vervalt, maar 
(meerdere malen) kan vererven. 

Stel dat eerst Primus 1 overlijdt. In dat geval 
wordt Secundus 2 (= Primus 2) voor de helft 
onvoorwaardelijk erfgenaam. Het erfdeel dat 
Secundus 1 (= Primus 1) onder opschortende 
voorwaarde hield, is vererfd op de erfgenamen 
van Primus 1. Stel dat vervolgens Primus 2 over-
lijdt. De helft van de nalatenschap die Secundus 
2 (= Primus 2) onvoorwaardelijk had, vererft dan 
op zijn erfgenamen. De erfgenamen van Secun-
dus 1 zien hun voorwaardelijke helft23 uitgroeien 

tot een onvoorwaardelijke helft. Hoewel de clau-
sule dus werkt, zal de uitkomst, veronderstel ik, 
niet overeenstemmen met de bedoeling van de 
erflater.24 Vergelijk hetgeen ik in paragraaf 3.1 bij 
voorbeeld iii) heb opgemerkt. Het probleem is 
steeds dat het niet de erflater is, die bepaalt wie 
erft. In het volgende voorbeeld hieronder, zal ik 
onderzoeken wat er gebeurt als de erflater ‘ver-
der over zijn graf heen wil regeren’.

iii) Stel dat de erflater de volgende tekst in zijn 
testament heeft opgenomen, die is ontleend aan 
het model van ScholsBurgerhartSchols:25

“‘GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN’ 

(‘DERTIG DAGEN’ EN ‘HALF HALF’’)

@Kinderen

Voor het geval een van mijn kinderen op de 

dertigste dag na de dag van mijn overlijden niet 

meer in leven is, benoem ik in diens plaats tot 

erfgenamen diens afstammelingen als zou er 

plaatsvervulling, zoals onder de erfstelling 

opgenomen, zijn geschied. Is dit niet mogelijk 

dan benoem ik hen tot erfgenamen die erfgena-

men zouden zijn als zou er aanwas hebben 

plaatsgevonden.@

20. En op hen gaan de daarbij behorende schulden over.
21. Of zij moeten bestaan bij het overlijden van Secundus 

wordt beoordeeld volgens de algemene regels van art. 
4:9 BW of art. 4:56 BW.

22. In de situatie dat de erfgenaam van het kind, stel zijn 
echtgenoot, ook binnen die dertig dagen is overleden 
(ofwel: eerst ging Secundus, toen zijn echtgenoot en 
vervolgens Primus en dat alles binnen dertig dagen na 
het overlijden van de erflater), rijst nog de vraag of X 
(Primus) na het overlijden van de echtgenoot van 
Secundus onvoorwaardelijk erfgenaam geworden, 
omdat art. 4:137 BW in het testament niet ‘ver genoeg’ 
is weggeschreven. Immers, onduidelijk is of de bepaling 
dat het voorwaardelijke erfdeel kan vererven, ook 
betekent dat het voorwaardelijke erfdeel meerdere 
malen kan vererven. Zou men er echter vanuit mogen 
gaan dat de erflater heeft bedoeld dat ook de erfgena-
men van de erfgenamen van Secundus het voorwaarde-
lijke erfdeel kunnen erven, dan kan aan het ‘tenzij’ van 
art. 4:137 BW geacht worden te zijn voldaan. Gelet op 
het hoge theoretische gehalte van deze casus, laat ik 
beantwoording van de gestelde vraag achterwege, 
omdat voor beide standpunten wel wat te zeggen is.  
Wil men deze kwestie vermijden, dan doet de erflater er 
verstandig aan te bepalen dat het erfdeel onder 
opschortende voorwaarde niet door het overlijden van 
de (primaire en verdere) verkrijgers teniet gaat, maar 
meerdere malen kan vererven. Nog beter ware het mijns 
inziens een en ander in een dertigdagenfideicommis te 
gieten, zodat de erflater bepaalt wie uiteindelijk erft.

23. Zij verkregen dit erfdeel onder opschortende voorwaar-
de (dat correspondeert met het erfdeel dat Primus 2 
onder ontbindende voorwaarde hield) door het 
overlijden van Primus 1.

24. Was de erflater zich van deze mogelijkheden bewust, 
dan komt de uitkomst uiteraard wel overeen met de 
bedoeling van de erflater.

25. Zie noot 13.
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Geen afstammelingen

Voor het geval geen van mijn afstammelingen 

van mij erft, benoem ik mijn echtgenote tot mijn 

enig erfgename, onverminderd het hierna 

bepaalde. 

Beide families

Voor het geval op de dertigste dag na de dag van 

mijn overlijden noch mijn echtgenote noch één 

van mijn (niet- onterfde) afstammelingen in 

leven is, benoem ik tot erfgenamen gezamenlijk:

a. voor de ene helft van mijn nalatenschap mijn 

naaste bloedverwanten; en

b. voor de andere helft van mijn nalatenschap 

de naaste bloedverwanten van mijn echtgenote; 

daarmee bedoel ik die bloedverwanten die 

volgens de wet van haar zouden erven indien zij 

tegelijk met mij zou zijn overleden.

Verkregen recht en bevoegdheid

Ik bepaal voor zoveel nodig dat een recht onder 

opschortende voorwaarde als een verkregen 

recht vererft. Erfgenamen onder ontbindende 

voorwaarde zijn onvoorwaardelijk bevoegd tot 

vervreemden en verteren.”

Deze clausule zal in ‘standaardgevallen’ van een 
erflater die is gehuwd en één of meer afstamme-
lingen nalaat, gebruikt worden. Met bovenstaan-
de clausule lijkt de erflater het probleem van de 
sturing te hebben opgelost. Steeds geldt immers 
dat als een aangewezen Secundus niet aanwezig 
blijkt te zijn bij het overlijden van de betreffende 
Primus, een andere Secundus wordt aangewe-
zen. Maar betreft dit nu wel, gelet op de bepaling 
dat ‘een recht onder opschortende voorwaarde 
als een verkregen recht vererft’, een testamen-
taire dertigdagenclausule of is in feite sprake 
van een dertigdagenfideicommis? Oftewel, ont-
breekt element c hier wel? Dat is maar zeer de 
vraag. Stel dat de erflater twee kinderen heeft, te 
weten K1 (Primus 1) en K2 (Primus 2). Stel dat 
Primus 1 zelf ook een kind (KK) heeft op het 
moment dat de erflater overlijdt. Dat kind is dan 
volgens bovenstaande clausule als Secundus 
voor Primus 1 aangewezen. Maar wat gebeurt er 
nu als KK overlijdt vóór Primus 1? Ik zie dan 
twee mogelijkheden:
a. het voorwaardelijke erfdeel van Secundus 

(KK) vererft (op grond van de laatste zin van 
de modeltekst) op de erfgenamen van KK; 

b. het voorwaardelijke erfdeel van Secundus 
(KK) vervalt en gaat (op grond van de twee-
de zin van de eerste alinea van de model-
tekst) over op Primus 2, die dan als Secun-
dus voor het erfdeel van Primus 1 optreedt.

Onduidelijk is dus wat de erflater (lees: model-
lenmaker) nu heeft gewild. De vraag of de – in de 
clausule opgenomen – testamentaire plaatsver-
vulling26 zich voordoet, kan moeilijk uit de tekst 
van de clausule worden opgemaakt. Niet duide-
lijk is op welk moment beoordeeld moet worden 
of de aangewezen (primaire) plaatsvervuller 
moet bestaan. Gelet op de formulering van de 
clausule,27 ga ik ervan uit dat bedoeld wordt het 
moment waarop Primus (en dus niet het mo-
ment waarop erflater) overlijdt.28 Maar dan is er 
een probleem, omdat het voorwaardelijke erfdeel 
van een ten tijde van het overlijden van erflater 
levende Secundus (in casu KK) vervalt (en dus 
niet vererft), als deze Primus niet overleeft. In 
dat geval ontbreekt element c dus niet. De clau-
sule lijkt dus innerlijk tegenstrijdig. Ik ga ervan 
uit dat hier een dertigdagenfideicommis is be-
doeld.29 Onbedoeld lijkt deze clausule dus goed 
uit te pakken, nu zowel de sturing in handen 
blijft van de erflater als – sinds 2010 – de fiscale 
dertigdagenclausule dubbele heffing voorkomt. 

Ook hier blijkt het dus niet eenvoudig om ele-
ment c te laten ontbreken. Vaker dan wellicht 
gedacht, zou het in dit soort gevallen gewenst 
zijn een fideicommissaire vormgeving te kiezen 
of is – ondanks de formulering – zelfs sprake van 
een dertigdagenfideicommis. 

26. Waarbij een ‘subsidiaire’ Secundus in de plaats komt 
van een ‘primaire’ Secundus. 

27. Met name gelet op de woorden ‘Is dit niet mogelijk’, 
‘Voor het geval geen van mijn afstammelingen van mij 
erft’ en vooral ‘Voor het geval op de dertigste dag na de 
dag van mijn overlijden noch mijn echtgenote noch één 
van mijn (niet-onterfde) afstammelingen in leven is’).

28. Een soortgelijke kwestie speelt bij de last en de 
vervallenverklaring van het erfrecht. Op welk moment 
dienen de plaatsvervullers krachtens plaatsvervulling 
vastgesteld te worden als de erflater zelf geen 
erfgenamen onder opschortende voorwaarde heeft 
aangewezen? Het is mijn inziens onjuist om daarvoor 
het tijdstip te nemen van het overlijden van degene op 
wie de last drukte. Diegenen die als plaatsvervullers 
opkomen als ware de met een last bezwaarde erfge-
naam vóór de erflater overleden, komen als erfgenamen 
onder opschortende voorwaarde op. Het voorwaarde-
lijke erfdeel van die plaatsvervullers kan vererven als zij 
overlijden voordat het erfrecht van de met een last 
bezwaarde erfgenaam wordt vervallenverklaard. De 
erflater doet er verstandig aan om bij de last de 
aanwijzing van de erfgenamen onder opschortende 
voorwaarde niet aan het versterferfrecht over te laten, 
vooral niet als degene die met een last bezwaard is, zelf 
ook de versterferfgenaam van de erflater is (vergelijk 
ook de in paragraaf 3.1 onder de voorbeelden ii) en iii) 
vermelde problemen).

29. Is dat juist, dan verdient het aanbeveling de clausule 
ook zo vorm te geven (en dus element c ook te 
benoemen, zie voor een voorbeeld hierna in paragraaf 
5).
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3.3. Testamentaire dertigdagenclausule met 
opschortende voorwaarde
Tot slot vestig ik de aandacht op de testamen-
taire dertigdagenclausule met een opschortende 
voorwaarde. Ik maak slechts de volgende twee 
opmerkingen:
a. Het laten ontbreken van element a roept 

dezelfde problemen op als het laten ont-
 breken van element b bij de hiervoor in  

paragraaf 3.1 genoemde testamentaire  
dertigdagenclausule met een ontbindende 
voorwaarde. Ik raad ook een dergelijke  
vormgeving van de clausule niet aan.

b. Het laten ontbreken van element c is niet 
mogelijk bij een testamentaire dertigdagen-
clausule met opschortende voorwaarde. Een 
eenvoudig voorbeeld. Erflater benoemt  
Primus onder de onder ontbindende voor-
waarde dat Secundus na dertig dagen na het 
overlijden van de erflater nog leeft (element 
a). Hij benoemt Secundus onder de opschor-
tende voorwaarde dat hij dertig dagen na het 
overlijden van de erflater nog leeft (element 
b). Erflater kan nu niet bepalen dat Secun-
dus het aangewezen tijdstip niet hoeft te 
overleven, want dat is hier nu juist de cruci-
ale voorwaarde. Deze optie loopt dus dood. 
Zou de erflater hier een ‘subsidiaire’ Secun-
dus aanwijzen, dan geldt dat voor die Secun-
dus ook weer de voorwaarde van overleven. 
Element c laten ontbreken voor degene die 
(uiteindelijk) moet erven, kan hier dus niet.

4. Varia
In deze paragraaf worden enkele varia over  
bovenstaande problematiek behandeld.

4.1. Wat zijn de consequenties als ook Secundus, 
weliswaar na Primus, binnen dertig dagen na de 
erflater overlijdt?
Stel dat opa twee kinderen heeft, een zoon en 
een dochter. Stel dat opa een testamentaire der-
tigdagenclausule opneemt met zijn zoon als  
Primus en zijn kleinzoon als Secundus. Stel dat 
Primus 10 dagen na opa overlijdt bij een ongeluk, 
dan erft Secundus onvoorwaardelijk van opa. 
Maar stel nou dat het kleinkind met zijn vader 
(de zoon van opa), in de auto zat die bij het on-
geluk was betrokken en zelf ook overlijdt, echter 
pas een uur of een dag na zijn vader. In dat geval 
erven de erfgenamen van het kleinkind. Opa 
heeft het met de testamentaire dertigdagen-
clausule niet in de hand wie dat zijn. Zou opa 
niet hebben gewild dat in dat geval bijvoorbeeld 
zijn dochter alles zou erven? Oftewel, meer in 
het algemeen, zou het niet logischer zijn dat de 
erflater, als hij al een dertigdagenclausule wil 
opnemen, bepaalt dat voor iedere door hem aan-
gewezen erfgenaam geldt dat hij niet erft als hij 
binnen dertig dagen na de erflater overlijdt? Dit 

is in de vorm van een dertigdagenfideicommis 
mogelijk. In paragraaf 5 zal ik een proeve van een 
dergelijke clausule geven.

4.2. Is een testamentaire dertigdagenclausule (of 
dertigdagenfideicommis) fiscaal altijd gunstig?30 
Stel31 dat opa een testamentaire dertigdagen-
clausule opneemt (met zijn kind K als Primus  
en zijn kleinkind KK als Secundus). Overlijdt 
Primus binnen dertig dagen, dan valt Primus er 
(fiscaal) tussenuit en erft Secundus recht-
streekst van opa. Nadeel hiervan is dat KK voor 
de erfbelasting in het grootouder-kleinkind-tarief 
(18-36%32) belandt. De testamentaire dertigda-
genclausule pakt hier fiscaal nadeliger uit dan in 
de situatie dat opa niets zou hebben gedaan. Dit 
geldt overigens ook als in deze situatie sprake is 
van een dertigdagenfideicommis. Wellicht kan 
het probleem worden opgelost, door te bepalen 
dat als blijkt dat de aangewezen Secundus ook 
(testamentair of versterf)erfgenaam is van  
Primus, de testamentaire dertigdagenclausule of 
het dertigdagenfideicommis vervalt.

4.3. Langere periode 
In de praktijk komen niet slechts testamentaire 
dertigdagenclausules, maar bijvoorbeeld ook 
negentig- of zelfs driehonderdvijfenzestigdagen-
clausules voor. In deze gevallen zou na dertig 
dagen de vrijstelling van de fiscale dertigdagen-
clausule niet meer gelden. In dat geval zou de 
clausule, als één van de elementen van een fidei-
commis ontbreekt, mogelijk wel de gewenste 
fiscale uitwerking hebben, te weten dat er 
slechts eenmaal in plaats van tweemaal erfbelas-
ting wordt geheven. De vraag rijst dan wel of de 
erflater zich van het civielrechtelijke effect be-
wust is. Immers, zoals hiervoor al betoogd, geldt 
dat als Secundus voor Primus overlijdt, het erf-
deel mogelijk ergens anders terecht komt dan 
erflater beoogde. Ik ben dan ook niet enthousi-
ast over een langer werkende clausule. Daarbij 
moet in acht worden genomen dat bij een lan-
gere periode de kans steeds groter wordt dat 

30. Zie hierover ook De ‘toverformule van Verstappen’ door 
de Jager van zijn magie ontdaan?, Estate tip 2010/3 en 
Tweetrapsmaking en dertigdagenclausule, Mét of 
zonder de toverformule?, Estate tip 2011/2.

31. De casus is ontleend aan M.M.F.J. van Bakel, De 
dertigdagenclausule in een nader perspectief, WPNR 
2011/6887, p. 427 en 428, voorbeeld 4. Van Bakel geeft in 
het voorbeeld zelf de oplossing om het fiscale nadeel te 
voorkomen: de voorwaardelijke making zou zelf 
voorwaardelijk kunnen worden gemaakt. Hetzelfde kan 
betoogd worden als het niet een testamentaire 
dertigdagenclausule, maar een dertigdagenfideicommis 
zou betreffen.

32. Zie art. 24 lid 1 SW.
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Secundus eerst en daarna Primus overlijdt bin-
nen de gestelde periode. Natuurlijk blijft het 
laatste woord hier wel altijd aan de erflater zelf.

4.4. Vruchtgebruik voor Secundus 
Stel erflater benoemt zijn echtgenoot (Primus) 
tot erfgenaam onder de ontbindende voorwaar-
de dat hij overlijdt binnen dertig dagen nadat de 
erflater overlijdt. Tot erfgenaam onder opschor-
tende voorwaarde benoemt erflater zijn kind 
(Secundus). Erflater laat element c ontbreken. 
Hij bepaalt voorts dat als Primus de voorwaarde 
niet overleeft, aan hem een vruchtgebruik van de 
nalatenschap toekomt. De vraag rijst of deze 
beschikking mogelijk is. Dat is een lastige vraag. 
Immers, de vervulling van de voorwaarde werkt 
niet terug tot aan het overlijden van de erflater 
(art. 3:38 BW), maar heeft werking ex nunc. Een 
legaat van vruchtgebruik op de goederen is dan 
moeilijk voorstelbaar, doch wellicht niet onmoge-
lijk. Gesteld dat het vruchtgebruik al gevestigd 
wordt voor het overlijden van Primus, zou men 
de nalatenschap als afgescheiden van het eigen 
vermogen van Primus moeten beschouwen en 
vervolgens de blote gerechtigdheid tot de nala-
tenschap tot het ‘voorwaardelijke vermogen’ 
moeten rekenen (waartoe niet alleen Primus, 
maar ook Secundus voorwaardelijk gerechtigd 
is), waarna aan Primus het vruchtgebruik toege-
rekend wordt, tot welk vruchtgebruik hij alleen 
en onvoorwaardelijk gerechtigd is (en welke dus 
tot zijn eigen vermogen behoort). Omdat in dat 
geval zowel de voorwaardelijke gerechtigdheid 
als het vruchtgebruik eindigt bij het overlijden 
van Primus binnen die dertig dagen, rijst de 
vraag wat vruchtgebruik toevoegt bovenop de 
voorwaardelijke eigendom. Die toevoeging zou  
er zijn als het legaat van vruchtgebruik wordt 
aangekleed met vervreemdings- en verteringsbe-
voegdheid, terwijl Primus als voorwaardelijke 
eigenaar geen vervreemdings- en verteringsbe-
voegdheid krijgt. Ik vraag mij echter af of hier 
het wezen niet voor de schijn moet gaan. Ik denk 
dat de bepalingen (de dertigdagenclausule, het 
legaat van het vruchtgebruik en de bijbehorende 
vruchtgebruikbepalingen) zo moeten worden 
gelezen dat daarmee aan Primus als gerechtigde 
onder ontbindende voorwaarde de bevoegdheid 
is verleend tot vervreemding en vertering in de 
onzekere periode (hangende de voorwaarde). 
Het vruchtgebruik werkt dan dus niet. Daarbij 
neem ik mede in acht dat in de praktijk het 
vruchtgebruik welhaast nooit gevestigd zal zijn 
voor het overlijden van Primus en dus van een 
goederenrechtelijke gerechtigdheid (en de daar-
toe behorende bevoegdheden) van Primus geen 
sprake kan zijn. Daarmee wordt het waarschijn-
lijk beoogde fiscale voordeel (te weten een – 
deels – vrijgestelde verkrijging van het vrucht-
gebruik door de echtgenoot, terwijl de aanwas 

van blote naar volle eigendom dan niet belast 
zou zijn bij het kind) ook niet gehaald.

4.5. Beschikking in de onzekere periode
Tot slot wijs ik nog op art. 4:138 lid 2 en 3 BW. Bij 
een testamentaire dertigdagenclausule die de 
elementen a en b bevat, heeft Primus niet de 
bevoegdheid om de goederen in die dertig dagen 
te verteren en onvoorwaardelijk te vervreemden 
(art. 4:138 lid 2 BW). Wil de erflater dat wel, dan 
dient hij dat expliciet te vermelden. Het voor-
gaande geldt ook bij een dertigdagenfideicom-
mis.

Bij een testamentaire dertigdagenclausule die 
slechts de elementen a en c bevat, heeft Primus 
de bevoegdheid om de goederen in die dertig 
dagen onvoorwaardelijk te vervreemden en te 
verteren (art. 4:138 lid 3 BW). Wil de erflater dat 
niet, dan dient hij dat expliciet te vermelden.

5. Proeve van een dertigdagenfideicommis
Hoe zou een dertigdagenfideicommis kunnen 
luiden? Ik neem daarbij de hierboven in para-
graaf 3 gebruikte modeltekst tot uitgangspunt 
en werk dat om naar een dertigdagenfideicom-
mis. Men kan hier de ‘standaardsituatie’ voor 
ogen houden dat de echtgenoot of een afstam-
meling van de erflater erfgenaam is. Uit de vorm-
geving van de clausule blijkt dat de nalaten-
schap meerdere keren kan openvallen binnen die 
dertig dagen. Het dertigdagenfideicommis zou 
hier als volgt kunnen luiden:

“1. Voor het geval een door mij benoemde  

 erfgenaam (hierna ieder te noemen: de  

 bezwaarde) op de dertigste dag na de  

 dag van mijn overlijden niet meer in leven  

 is, benoem ik tot verwachters diegenen die  

 mijn erfgenamen volgens artikel 4:10 lid 1  

 sub a en lid 2 Burgerlijk Wetboek zouden  

 zijn, wanneer ik tegelijk met de bezwaarde  

 zou zijn overleden, met dien verstande dat  

 indien mijn afstammeling bezwaarde is,  

 eerst de afstammelingen van de betreffende  

 bezwaarde verwachters zijn als waren zij  

 mijn enige afstammelingen, voor de delen  

 als ten tijde van mijn overlijden in de wet is  

 bepaald, dan mijn overige door de wet  

 aangewezen afstammelingen, voor de delen  

 als ten tijde van mijn overlijden in de wet is  

 bepaald, en als laatste mijn echtgenoot.  

 Indien geen van de in artikel 4:10 lid 1 sub a  

 en lid 2 Burgerlijk Wetboek aangewezen  

 personen verwachter is, benoem ik tot  

 verwachters, voor de delen als ten tijde van  

 mijn overlijden in de wet is bepaald:

 a. voor de helft diegenen die mijn erf- 

  genamen volgens de wet zouden zijn,  

  wanneer ik zonder achterlating van de  
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  in artikel 4:10 lid 1 sub a en lid 2 Burger- 

  lijk Wetboek aangewezen personen en  

  tegelijk met de bezwaarde zou zijn  

  overleden;

 b. voor de andere helft diegenen die de  

  erfgenamen volgens de wet van mijn  

  echtgenoot zouden zijn, wanneer hij  

  zonder achterlating van de in artikel 4:10 

  lid 1 sub a en lid 2 Burgerlijk Wetboek  

  aangewezen personen en tegelijk met de  

  bezwaarde zou zijn overleden.

2. De fideicommissaire nalatenschap kan  

 meerdere keren openvallen: zolang de dertig  

 dagen na mijn overlijden niet verstreken zijn,  

 treedt een persoon die verwachter is, zelf  

 ook weer als bezwaarde op. 

3. De bezwaarde is erfgenaam onder de  

 ontbindende voorwaarde dat hij binnen  

 dertig dagen na mij overlijdt. Iedere ver- 

 wachter is erfgenaam onder de opschorten- 

 de voorwaarden dat de betreffende bezwaar- 

 de binnen dertig dagen na mij overlijdt  

 en dat de verwachter de bezwaarde over- 

 leeft.33 Overleeft geen van de verwachters  

 de bezwaarde, dan verkrijgt de bezwaarde  

 de nalatenschap onvoorwaardelijk.

4. Zolang de dertig dagen na mijn overlijden  

 niet verstreken zijn, komen hangende de  

 voorwaarde die personen als primaire  

 verwachters op, die zouden zijn opgekomen  

 als de bezwaarde op het betreffende  

 moment hangende de voorwaarde zou zijn  

 overleden. Alleen aan de primaire verwach- 

 ters komen de bevoegdheden toe die  

 voortvloeien uit de in mijn testament  

 genoemde bepalingen en uit de overige  

 bepalingen die voortvloeien uit de overeen- 

 komstige toepassing van de vruchtgebruik- 

 bepalingen van titel 3.8 Burgerlijk Wetboek.  

 De bezwaarde is bevoegd tot het onvoor- 

 waardelijk bezwaren en vervreemden van de  

 goederen van de nalatenschap en tot het  

 verteren daarvan.”34

6. Conclusie
De nadelen van een testamentaire dertigdagen-
clausule zijn:
1. dat de erflater geen sturing heeft wie de nala-

tenschap erft in de situatie dat Secundus 
vóór Primus overlijdt, als vervolgens Primus 
zelf binnen dertig dagen na de erflater over-
lijdt;

2. dat de erflater ook geen sturing heeft wie de 
nalatenschap erft in de situatie dat Secundus 
weliswaar na Primus, maar zelf ook binnen 
dertig dagen na de erflater overlijdt.

Met een dertigdagenfideicommis kan de erflater 
het stuur wel in handen houden, waarbij hij zo 
ver kan gaan als hij wil. Omdat een testamen-

taire dertigdagenclausule sinds 2010 fiscaal op 
dezelfde wijze als een dertigdagenfideicommis 
wordt behandeld, zie ik geen voordeel meer in de 
testamentaire dertigdagenclausule, maar enkel 
nadelen. Ik denk dan ook met een gerust hart te 
kunnen zeggen dat ‘de toverformule van Verstap-
pen’ voor deze gevallen is uitgewerkt. Wil de  
erflater iets regelen voor de situatie dat zijn erf-
genamen vlak na hem overlijden, dan adviseer ik 
een dertigdagenfideicommis te gebruiken.

Bij een langer dan dertig dagen werkende clau-
sule, waarbij één van de fideicommissaire ele-
menten ontbreekt, dient de erflater zich af te 
vragen of het risico dat de nalatenschap op een 
andere plek terecht komt dan hij voor ogen 
heeft, opweegt tegen het mogelijke fiscale voor-
deel dat bereikt wordt met de clausule. Vindt de 
erflater de civielrechtelijke uitkomst belangrij-
ker, dan doet hij er verstandig aan de langer wer-
kende clausule als een fideicommis vorm te ge-
ven. Werkt de testamentaire dertigdagenclausule 
of het dertigdagenfideicommis fiscaal nadeliger 
dan wanneer de erflater niets regelt, dan kan hij 
overwegen om de clausule voor die situatie te 
laten vervallen. Tot slot merk ik op dat sterk 
betwijfeld kan worden of een vruchtgebruik-
legaat in combinatie met een testamentaire der-
tigdagenclausule of dertigdagenfideicommis 
stand houdt. Ik denk het niet.

33. Niet in deze tekst verwerkt, maar wel aandacht verdient 
de situatie waarin de verwachter met het dertigdagen-
fideicommis meer erfbelasting betaalt dan zonder. Voor 
die situatie zou bepaald kunnen worden dat de clausule 
vervalt.

34. Uiteraard is kritiek op (de formulering van) boven-
staande clausule, van harte welkom.


