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fIDEï-cOmmIS

4. Beschouwingen over het 
fideï-commis naar aanleiding van 
een bijzondere uitspraak 
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1.  Inleiding 

Op 23  mei 2018 deed de rechtbank Amsterdam1 een 
opmerkelijke uitspraak inzake een fideï-commis de residuo. 
In dit artikel belicht ik de uitspraak. In paragraaf 2 wordt 
de casus gestileerd weergegeven. Ook geef ik de belangrijk-
ste rechtsoverwegingen van de rechtbank geparafraseerd 
weer. In paragraaf 3 voorzie ik het vonnis van commentaar. 
Afgesloten wordt met een conclusie (paragraaf 4).

2. Het vonnis

Erflater overlijdt in 1976. Hij is dan gehuwd met zijn echt-
genote (hierna: Echtgenote). Erflater had een dochter uit 
een eerder huwelijk (hierna: Dochter). Erflater benoemde in 
zijn testament van 3 maart 1971 Echtgenote tot bezwaarde 
van een fideï-commis de residuo.2 Dochter is verwachter. 
Echtgenote maakt op 7  oktober 2008 bij een eenzijdige 
notariële akte (hierna: de Fc-akte) een beschrijving van 
het fideï-commissair vermogen (hierna: het Fc-vermogen). 
Zij vermeldt in de Fc-akte dat het Fc-vermogen bestaat uit 
aandelen en obligaties en dergelijke, waarvan de waarde 
per 1 januari 2007 € 418.656 bedraagt. Echtgenote geeft 
in de Fc-akte te kennen dat zij sinds 1 januari 2007 opna-
mes doet ten laste van gemeld effectendepot, doch dat 
deze opnames dienen te worden gezien als leningen uit 
het Fc-vermogen en dat zij alleen dan zal interen op het 
moment dat haar eigen vermogen niet meer voldoende is 
en dat zij op haar eigen woning zou kunnen interen door 
het opnemen van een hypothecaire lening, doch dat zij de 
goedkopere oplossing van het lenen uit het Fc-vermogen 

1 Zaaknummer c/13/635616 / HA ZA 17-964, EclI:Nl:rbAmS:2018:4052.
2 E was, in verband met de legitieme portie van D, erfgenaam voor het 

beschikbaar deel van de nalatenschap, hetgeen verder in de casus niet 
ter zake doet.

prefereert, zodat de opnames uitdrukkelijk niet gezien 
mogen worden als interen.
Echtgenote maakt vervolgens op 7 mei 2009 een testament, 
waarin zij niet alleen alle eerdere uiterste wilsbeschikkin-
gen herroept, maar ook de verklaring van 7 oktober 2008 
herroept inzake de opname uit het Fc-vermogen als vastge-
legd bij de Fc-akte. 
Echtgenote benoemt haar zus (hierna: Zus) tot erfgenaam 
en overlijdt in 2014.
Dochter vordert onder meer dat de rechtbank voor recht 
verklaart dat de opnames ten laste van het Fc-vermogen 
zijn aan te merken als leningen en dat Zus die aan het 
Fc-vermogen moet terugbetalen. 
Dochter stelt dat het Echtgenote niet vrijstond om bij testa-
ment van 7  mei 2009 de Fc-akte eenzijdig te herroepen. 
Volgens Dochter heeft Echtgenote met de Fc-akte een over-
eenkomst van geldlening van het Fc-vermogen aan haar-
zelf in het leven geroepen en kan Echtgenote niet eenzijdig 
beschikken over het recht van het Fc-vermogen op terug-
betaling van de door Echtgenote geleende bedragen. Verder 
stelt Dochter dat Echtgenote met de Fc-akte afstand (als 
bedoeld in art. 6:160 BW) heeft gedaan van haar (vorde-
rings)recht om in te teren op het Fc-vermogen en dat deze 
overeenkomst van afstand niet eenzijdig door Echtgenote 
kan worden geëindigd. Dochter stelt dat het Fc-vermogen 
bij het overlijden van Echtgenote nog steeds €  418.656 
bedraagt. 
Zus voert verweer en stelt dat de herroeping van de Fc-akte 
geldig is, dat de opnames als verteringen moeten worden 
beschouwd en dat het Fc-vermogen (na bedoelde verterin-
gen) bestaat uit € 93.452. 
De rechtbank oordeelt dat de Fc-akte niet als overeen-
komst van geldlening kan worden aangemerkt, omdat een 
geldlening een consensuele overeenkomst is, waarbij twee 
partijen de bedoeling moeten hebben gehad dat overeen te 
komen, hetgeen volgens de rechtbank in casu niet zo is. 

Op 23 mei 2018 deed de rechtbank Amsterdam een opmerkelijke uitspraak inzake een fideicommis de 
residuo. In dit artikel wordt de uitspraak belicht, waarbij aan bod komen: het ontstaansmoment van het recht 
van de verwachter, de bevoegdheden van de bezwaarde ten aanzien van het fideicommissaire vermogen, 
de kwalificatie van het recht om te verteren en de mogelijkheid om daarvan afstand te doen (en of die 
afstand nog herroepen kan worden), alsmede goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aspecten van 
vergoedingsrechten tussen het eigen vermogen van de bezwaarde en het fideicommissaire vermogen. \ 
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Op 23 mei 2018 deed de rechtbank Amsterdam een opmerkelijke uitspraak inzake een fideicommis de 
residuo. In dit artikel wordt de uitspraak belicht, waarbij aan bod komen: het ontstaansmoment van het recht 
van de verwachter, de bevoegdheden van de bezwaarde ten aanzien van het fideicommissaire vermogen, 
de kwalificatie van het recht om te verteren en de mogelijkheid om daarvan afstand te doen (en of die 
afstand nog herroepen kan worden), alsmede goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aspecten van 
vergoedingsrechten tussen het eigen vermogen van de bezwaarde en het fideicommissaire vermogen. \ 

Ook is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van 
een overeenkomst van afstand, omdat het recht dat Doch-
ter als verwachter heeft op (wat onverteerd zal blijken van) 
het Fc-vermogen geen vorderingsrecht van Dochter op 
Echtgenote betreft. Dit recht ontstaat immers pas bij het 
overlijden van Echtgenote en tot die tijd heeft Echtgenote 
de volledige beschikking over het Fc-vermogen. Dit bete-
kent, aldus nog steeds de rechtbank, dat Echtgenote het 
Fc-vermogen volledig mag verteren zonder dat Dochter dat 
kan voorkomen. De rechtbank oordeelt dat de Fc-akte een 
eenzijdige rechtshandeling van Echtgenote betrof en dat het 
Echtgenote vrij stond die te allen tijde (eenzijdig) te herroe-
pen. Dat heeft zij bij testament van 7 mei 2009 gedaan. De 
Fc-akte heeft daardoor zijn werking verloren. De rechtbank 
oordeelt dat Dochter daarmee geen teruggave kan verlan-
gen van hetgeen door Echtgenote op het Fc-vermogen is 
ingeteerd. De vorderingen van Dochter worden afgewezen. 

3. Commentaar

Naar mijn mening is dit om diverse redenen een opmerke-
lijke uitspraak. Ik zal dat hierna verder toelichten. Vooraf 
merk ik nog twee dingen op:
1. Een fideï-commissaire making3 is een species van het ge-

nus voorwaardelijke making.4 Bij een fideï-commissaire 
erfstelling benoemt de insteller de bezwaarde tot erfge-
naam onder ontbindende voorwaarde en de verwachter 
tot erfgenaam onder opschortende voorwaarde. Bij een 
fideï-commissair legaat kent de insteller de bezwaarde 
en de verwachter een legaat toe. Steeds bestaat de fideï-
commissaire voorwaarde eruit dat de verwachter de 
bezwaarde (of een eerder aangewezen tijdstip) moet 
overleven.5 In de onderlinge verhouding tussen de be-
zwaarde en de verwachter zijn de vruchtgebruikbepa-
lingen van titel 3.8  BW van overeenkomstige toepas-
sing.

2. Op grond van art. 132 Ow zijn de huidige wettelijke be-
palingen over voorwaardelijke makingen en op grond 
daarvan ook de vruchtgebruikbepalingen van (overeen-
komstige) toepassing op fideï-commissen die onder het 
BW van vóór 2003 zijn ingesteld en vóór 2003 effect 
hebben gesorteerd, maar nog niet zijn ‘uitgewerkt’, zo-
als in casu het geval was.6

3.1 Ontstaan van het recht van de verwachter
De rechtbank oordeelt dat het recht van Dochter als 
verwachter pas ontstond toen Echtgenote overleed. Dit is 
onjuist. De bezwaarde en de verwachter staan vanaf het 
moment van het overlijden van de erflater/insteller in een 

3 Op fideï-commissaire giften ga ik hier niet in. Zie daarover mijn proef-
schrift Het fideï-commis in de notariële praktijk (diss. Groningen), Den 
Haag: boom 2014, hoofdstuk 6.

4 Ook op de fideï-commissaire lastbevoordeling wordt hier niet ingegaan. 
Zie daarover hoofdstuk 6 van mijn proefschrift.

5 Zie over de vormgeving van fideï-commissaire legaten hoofdstuk 6 van 
mijn proefschrift.

6 Zie mijn proefschrift Het fideï-commis in de notariële praktijk (diss. Gro-
ningen), Den Haag: boom 2014, paragraaf 2.5.4.

goederenrechtelijke rechtsverhouding tot elkaar en in een 
voorwaardelijke goederenrechtelijke rechtsverhouding tot 
het object daarvan: de nalatenschap (zowel tot de bezittin-
gen als de schulden). Die goederenrechtelijke rechtsverhou-
ding wordt via art. 4:138 lid 2 BW met een overeenkom-
stige toepassing van de vruchtgebruikregels (titel 3.8 BW) 
ingekleurd, voor zover de insteller daarvan in zijn testament 
niet afwijkt en voor zover de vruchtgebruikregels van over-
eenkomstige toepassing kunnen zijn.7 In goederenrechtelijk 
opzicht vloeit uit het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 
20168 voort dat bezwaarde Echtgenote onder ontbindende 
voorwaarde en verwachter Dochter (tegelijkertijd) onder 
opschortende voorwaarde gerechtigd is tot de goederen 
van de nalatenschap van erfalter. De voorwaarde bestaat 
uit het overlijden van bezwaarde Echtgenote, mits Doch-
ter dan nog leeft. Door de vervulling van de voorwaarde 
is de gerechtigdheid van verwachter Dochter uitgegroeid 
tot een onvoorwaardelijk recht en is de gerechtigdheid 
van bezwaarde Echtgenote tot het Fc-vermogen verval-
len. In mijn ogen heeft de rechtbank zich in het vonnis te 
veel laten leiden door de onjuiste gedachte dat het recht 
van de verwachter pas ontstaat bij het overlijden van de 
bezwaarde. 

3.2 Status van de Fc-akte 
Wat is de status van de Fc-akte die Echtgenote op 7 oktober 
2008 opstelde? Is er inderdaad sprake van een eenzijdige 
rechtshandeling, die ook ieder moment weer herroepen kan 
worden (zie over de mogelijkheid tot herroeping paragraaf 
3.3)? 
Zou de Fc-akte kunnen leiden tot een tweezijdige rechts-
handeling? Dat zou het geval zijn als de Fc-akte als een 
aanbod jegens verwachter Dochter kan gelden. Als het 
aanbod Dochter bereikt heeft (art.  3:37  lid  3  BW), zo 
nodig na Echtgenotes dood (art. 6:222 BW) en Dochter dit 
aanbod aanvaard heeft (welke aanvaarding Echtgenote of 
haar erfgenaam Zus bereikt dient te hebben om werking te 
hebben, art. 3:37  lid 3 BW), is het vergoedingsrecht casu 
quo de leningsovereenkomst tot stand gekomen. Uit de 
uitspraak blijkt niet duidelijk wanneer de Fc-akte Dochter 
heeft bereikt en of Dochter het aanbod heeft aanvaard. De 
vraag rijst of het aanbod (overeenkomstig art. 6:219 BW) 
nog herroepen kon worden zolang Dochter het niet 
aanvaard had. Daarover meer in paragraaf 3.3. 
Maar is een tweezijdige rechtshandeling wel nodig? Echt-
genote heeft twee ‘soorten’ vermogens, te weten haar eigen 
(onvoorwaardelijke) vermogen en het Fc-vermogen (waar-
toe Echtgenote onder ontbindende voorwaarde gerechtigd 
is). Het Fc-vermogen kan in zekere zin als ‘afgescheiden 
vermogen’ worden beschouwd. Echtgenote heeft dus als 
het ware ‘twee hoedanigheden’: die van onvoorwaardelijk 
gerechtigde tot haar eigen vermogen en die van voorwaar-
delijk gerechtigde tot het Fc-vermogen. Tot het Fc-vermo-

7 Zie uitgebreid daarover paragraaf 2.5 van mijn proefschrift.
8 Hr 3 juni 2016, EclI:Nl:Hr:2016:1046, waarover uitgebreid E.f. Verheul, 

Eigendomsvoorbehoud (diss. Groningen), Deventer: Wolters kluwer 2017, 
met name hoofdstuk 8.
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gen is ook verwachter Dochter voorwaardelijk gerechtigd. 
Tussen Echtgenote en Dochter bestaat dus, op grond van 
hun voorwaardelijke vermogenspositie die ziet op hetzelfde 
object (de nalatenschap), een goederenrechtelijke rechts-
verhouding. Op de één of andere manier dient Echtgenote 
kenbaar te kunnen maken ten laste van welk vermogen een 
uitgave komt. In mijn proefschrift9 heb ik verdedigd dat 
de bezwaarde ‘bij’ het doen van de uitgave10 kan aanteke-
nen dat deze ten laste van het ene of het andere vermo-
gen komt.11 Komt de uitgave uit het ene vermogen, terwijl 
de bezwaarde daarbij aantekent dat de uitgave ten laste 
van het andere vermogen komt, dan ontstaat een vergoe-
dingsrecht van het ene vermogen ten laste van het andere 
vermogen. Mijns inziens dient daarom een rol te worden 
toegekend aan de ‘naar buiten toe blijkende  intentie’ van 
de bezwaarde.12 
Ook uit een eenzijdige rechtshandeling (hier: het opstellen 
van de Fc-akte door Echtgenote) kan mijns inziens, mede 
gebaseerd op het vertrouwen dat Echtgenote daarmee jegens 
Dochter opwekt, een verbintenis ontstaan.13 Ik wijs verder 
op de uitspraak van de Hoge Raad van 5 oktober 2007,14 
waaruit lijkt te volgen dat de bezwaarde bevoegd is gelden 
te onttrekken aan het fideï-commissaire vermogen, mits hij 
daar tegenover een vergoedingsplicht accepteert jegens het 

9 Zie met name paragraaf 2.8.
10 Vgl. art. 1:94 lid 4 bW dat bepaalt dat de uitsluitingsclausule ‘bij’ de gift 

dient te worden geregeld. ‘bij het doen van de uitgave’ mag men mijns 
inziens zo ruim uitleggen dat een aantekening of boeking bij de jaarlijkse 
opgave (als bedoeld in art. 3:205 lid 4 bW) volstaat.

11 Art. 1038 lid 2 bW (oud) bepaalde: ‘Ten aanzien van de gereede pennin-
gen of van de opbrengst der vervreemde goederen, kan uit aanteekenin-
gen van den bezwaarden erfgenaam of legataris, uit huisselijke papieren, 
of door alle andere bewijsmiddelen worden opgemaakt, of, en in hoe-
verre, er iets van de erfenis of van het legaat is overgebleven.’ De vraag 
rijst wat onder oud recht met ‘aanteekeningen’ werd bedoeld. A.H.N. 
Stollenwerck, Over het graf heen: fideï-commissaire making of twee-
trapsmaking, ftV 2007/6 onder 9.3., stelt: ‘Overigens heeft de bezwaarde 
op grond van zijn recht tot verteren, de bevoegdheid om openstaande 
schulden tot fideï-commissaire te bestempelen bijvoorbeeld door op 
een ingekomen rekening aan te tekenen dat deze zal worden voldaan 
ten laste van het fideï-commissaire vermogen. Art. 1038 lid 2 bW (oud) 
bepaalde uitdrukkelijk dat aantekeningen van de bezwaarde als bewijs 
dienden. Dit is zo vanzelfsprekend dat dat niet meer in de wet behoefde 
te worden bepaald.’ De vraag is of met ‘aanteekeningen’ inderdaad werd 
bedoeld dat de bezwaarde door een ‘boeking’ of ‘aantekening’ de uitgave, 
ongeacht de vraag uit welk vermogen deze feitelijk werden voldaan, ten 
laste kon laten komen van het fideï-commissaire vermogen. Stollen-
werck stelt van wel. De Hoge raad lijkt in zijn arrest van 31 januari 1936, 
NJ 1937/877, m.nt. meijers, het tegendeel te beweren. Zie verder hierover 
mijn proefschrift, paragraaf 2.8.1.

12 In zijn conclusie bij Hr 31 januari 1936 (zie vorige noot) stelt P-G besier 
dat als de bezwaarde bij het doen van uitgaven deze ten laste van het 
bezwaarde vermogen wil brengen, hij met zijn bedoeling naar buiten toe 
dient te treden. Dat was volgens de PG niet gebeurd, of althans was dit 
niet bewezen. Ook was niet bewezen dat de aantekening in het kasboek 
tegelijk met de uitgave was opgetekend. 

13 Zie Asser/Sieburgh 6-I 2016/50 e.v. en Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 
2014/101 e.v.

14 NJ 2008/296.

fideï-commissaire vermogen.15 Dat lijkt in de onderhavige 
casus met het opstellen van de Fc-akte ook te zijn gebeurd. 
Ik stel mij voor dat de Hoge Raad het ontstaan van het 
vergoedingsrecht construeert door aan te nemen dat de 
bezwaarde, handelend ten laste van zijn eigen vermogen, 
het vergoedingsrecht ten gunste van het Fc-vermogen kan 
aannemen, zo nodig mede namens (dus als vertegenwoordi-
ger van) de verwachter. Het ontstaan van een vergoedings-
recht is vergelijkbaar met het (van rechtswege) ontstaan van 
vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht (zie 
bijvoorbeeld art. 1:87 BW, art. 1:95 BW en art. 1:96 BW).
In de onderhavige casus lijkt de FC-akte te kunnen worden 
aangemerkt als de weergave van de bedoeling van de 
bezwaarde. Tot het moment dat bezwaarde Echtgenote 
iets anders vastlegt (en in zoverre dus herroeping van de 
eerdere verklaring plaatsvindt), kunnen de opnames uit het 
Fc-vermogen niet als vertering van het Fc-vermogen worden 
beschouwd. Bij en door de opname ontstaat een vergoe-
dingsrecht ten gunste van het Fc-vermogen. De verkla-
ring (herroeping) waarin Echtgenote een ander standpunt 
inneemt, heeft dus geen terugwerkende kracht.16

De vraag die hier tot slot gesteld moet worden is of Echt-
genote überhaupt een ‘schuld aan zichzelf’ kan hebben, 
ongeacht of er sprake is van een tweezijdige rechtshande-
ling. Dat lijkt onmogelijk omdat er voor een verbintenis 
in beginsel minstens een schuldeiser en minstens een schul-
denaar nodig is. De hoedanigheden van schuldeiser en 
schuldenaar kunnen daarom in beginsel niet in een persoon 
verenigd zijn (art. 6:161 lid 1 BW, vermenging). Men mag 
deze regel echter niet in volle gestrengheid doorvoeren, 
zoals uit art.  6:161  lid  2  BW blijkt. Er mogen niet al te 
strenge eisen worden gesteld aan de juridische zelfstandig-
heid van de beide rechtssubjecten.17 Art. 6:161 lid 2 onder 
a  BW bepaalt bijvoorbeeld dat vermenging niet intreedt 
zolang de vordering en de schuld in van elkaar gescheiden 
vermogens vallen.18 Kortom, Echtgenote kan dus best een 
schuld ‘aan zichzelf’ hebben, in die zin dat de schuld op 
hem ‘zelf’ rust (en in zijn onvoorwaardelijke eigen vermo-
gen valt) en dat de daarmee corresponderende vordering 
toekomt aan Echtgenote ‘als bezwaarde’ en tegelijkertijd 
aan Dochter ‘als verwachter’ (en daarmee tot het voor-

15 Zie over dit laatste (het onttrekken van gelden aan het fideï-commissaire 
vermogen) ook j.b. Spath, Zaaksvervanging, Serie Onderneming en recht, 
kluwer: Deventer 2010, p. 241 en S. Perrick, Zaaksvervanging en de regels 
van het goederenrecht, WPNR 2008/6753, onder 6.1.

16 mijns inziens had E in beginsel wel na het opstellen van de fc-akte 
kunnen aangeven dat zij vanaf dat moment een andere houding in-
nam (te weten dat de toekomstige opnames wel als vertering ten laste 
van het fc-vermogen dienden te worden beschouwd), maar niet met 
terugwerkende kracht. maar zelfs dat is voor betwisting vatbaar als vast 
zou komen te staan dat de afstand van de bevoegdheid om te verteren 
onherroepelijk is gedaan.

17 Ook niet door daar de ‘fictie’ van art. 4:138 lid 1 bW bij te betrekken 
(waarin de bezwaarde als de uitsluitend rechthebbende wordt aange-
merkt). Dat artikel ziet immers enerzijds op bevoegdheden die jegens of 
door derden worden uitgeoefend en merkt de bezwaarde niet tot uitslui-
tend (beter: onvoorwaardelijk) schuldenaar van de schuld aan, maar tot 
onvoorwaardelijk rechthebbende van het goed ten aanzien waarvan de 
bevoegdheden worden uitgeoefend.

18 Asser/Sieburgh 6-I 2016/28.
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waardelijke fideï-commissaire vermogen behoort, waartoe 
zowel Echtgenote als Dochter gerechtigd zijn). Ik kom hier 
in paragraaf 3.6 op terug.

3.3 Herroeping van de Fc-akte bij testament van de 
bezwaarde?
De rechtbank oordeelt dat de Fc-akte een eenzijdige rechts-
handeling van Echtgenote betrof en dat het Echtgenote 
vrij stond die te allen tijde (eenzijdig) te herroepen en dat 
Echtgenote dat bij testament van 7 mei 2009 heeft gedaan. 
Herroeping van de Fc-akte bij uiterste wil is mijns inziens 
niet mogelijk. Immers, op grond van art. 4:42 lid 1 BW dient 
een uiterste wilsbeschikking een beschikking te bevatten die 
eerst werkt na overlijden en die in Boek 4 BW is geregeld 
of in de wet als zodanig wordt aangemerkt. Uiterste wilsbe-
schikkingen zijn bij een (volgende) uiterste wilsbeschikking 
te herroepen (art. 4:42 lid 2 BW juncto afd. 4.4.5 BW). De 
vraag rijst of de Fc-akte (en dus ook de herroeping daar-
van) als uiterste wilsbeschikking kan worden aangemerkt. 
Naar mijn mening is dat niet het geval, maar betreft de 
Fc-akte slechts een (beoogde) vastlegging van (de toekom-
stige omvang van) het Fc-vermogen. De herroeping van de 
Fc-akte kan in het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschik-
kingen daarom niet als uiterste wilsbeschikking worden 
aangemerkt (er is bijvoorbeeld geen sprake van een legaat 
of last).19 Tot slot wijs ik op art. 20a Wet op het notaris-
ambt waarin is opgenomen dat notariële akten die uiterste 
wilsbeschikkingen inhouden, geen andere rechtshande-
lingen bevatten. De notaris heeft, als het al de bedoeling 
was de (gewijzigde) intentie van Echtgenote vast te leggen 
met betrekking tot het Fc-vermogen, mijns inziens in strijd 
daarmee gehandeld. 
Kortom, herroeping van de Fc-akte is in mijn visie niet 
mogelijk bij het testament van Echtgenote.

3.4 De kwalificatie van het recht om te verteren 
De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een over-
eenkomst van afstand, omdat het recht dat Dochter als 
verwachter heeft op (wat onverteerd zal blijken van) het 
Fc-vermogen geen vorderingsrecht van Dochter op Echt-
genote betreft, omdat dit recht pas zou ontstaan bij het 
overlijden van Echtgenote (zie ook paragraaf  3.1). Daar-
mee lijkt de rechtbank te erkennen dat Dochter wel een 
vordering op Echtgenote of haar erfgenamen verkrijgt. Hoe 
zit dit?
Allereerst merk ik op dat de mogelijkheid om te verteren 
gekenschetst dient te worden als een bevoegdheid die aan het 
goederenrechtelijke recht van de bezwaarde is verbonden, 

19 Althans, niet een legaat of last die ‘ten laste van het fideï-commissaire 
vermogen’ kan komen. E zou in haar testament uiteraard wel een 
verplichting (als legaat of last) op Dochter kunnen leggen om afstand 
te doen van haar rechten als verwachter. Een verwerping of beneficiaire 
aanvaarding door Dochter van hetgeen zij (uit de nalatenschap van 
E!) verkrijgt of zo nodig toepassing van art. 4:121 lid 1 bW, leidt echter 
niet tot het door E gewenste resultaat (Dochter behoudt haar recht 
op de fideï-commissaire nalatenschap). De herroeping van de fc-akte 
is ook niet buiten boek 4 bW als uiterste wilsbeschikking aangemerkt 
(art. 4:42 lid 1 bW).

vergelijkbaar met de bevoegdheid van een vruchtgebruiker 
tot vertering (art. 3:215  lid 1 BW). Het is dus een in het 
goederenrechtelijk recht ingebakken bevoegdheid en kan 
niet als (obligatoir) vorderingsrecht worden gekenschetst, 
nu bezwaarde Echtgenote ter zake niet iets van iemand te 
vorderen heeft. Echtgenote is voorwaardelijk gerechtigd tot 
het Fc-vermogen en heeft als zodanig geen vorderingen op 
verwachter Dochter (zie ook paragraaf  3.2).20 Dat heeft 
mede tot gevolg dat als bezwaarde Echtgenote overlijdt, 
het Fc-vermogen nog bestaat uit het Fc-vermogen dat niet 
verteerd of door toeval tenietgegaan is. Verwachter Doch-
ter kan afgifte vorderen van het Fc-vermogen of hetgeen 
daarvoor in de plaats getreden is, voor zover de bezwaarde 
Echtgenote of haar erfgenaam Zus niet bewijst dat die 
goederen verteerd of door toeval tenietgegaan zijn, aldus 
art. 3:215 lid 1 BW.
Aangezien bezwaarde Echtgenote heeft vastgelegd dat de 
opnames uit het Fc-vermogen het ontstaan van een vergoe-
ding/lening tot gevolg hebben, dient mijns inziens Echtge-
note of haar erfgenaam Zus te bewijzen dat toch sprake 
is geweest van verteringen. Dat zij daartoe bevoegd was, 
zoals de rechtbank terecht stelt, wil nog niet zeggen dat dat 
automatisch gebeurt, zeker niet nu Echtgenote in de Fc-akte 
heeft verklaard dat er geen sprake is van verteringen uit het 
Fc-vermogen. 

3.5 Afstand
Dochter stelt dat Echtgenote met de Fc-akte afstand (als 
bedoeld in art. 6:160 BW) heeft gedaan van haar (vorde-
rings)recht om in te teren op het Fc-vermogen. De rechtbank 
oordeelt echter dat er geen sprake is van een overeenkomst 
van afstand, omdat het recht dat Dochter als verwachter 
heeft op (wat onverteerd zal blijken van) het Fc-vermogen 
geen vorderingsrecht van Dochter op Echtgenote betreft.
Mijns inziens ziet zowel Dochter als de rechtbank niet 
helemaal scherp wat er speelt. Allereerst merk ik nogmaals 
op dat het recht dat Echtgenote heeft om te verteren geen 
‘gewoon’ vorderingsrecht jegens Dochter is. Echtgenote 
heeft namelijk niets te vorderen van Dochter. Echtgenote 
kan van iets dat zij niet kan vorderen, natuurlijk ook 
geen afstand doen. Maar kan Echtgenote dan ook geen 
afstand doen van de bevoegdheid tot verteren, niet zijnde 
een vorderingsrecht? In het goederenrechtelijke recht van 
Echtgenote zit, zoals gezegd, de bevoegdheid tot verteren 
‘ingebakken’. Mijns inziens kan Echtgenote bij eenzijdige 
rechtshandeling wel degelijk afstand (anders dan bedoeld 
in art.  6:160  BW) doen van die bevoegdheid. Afstand is 
bij veel andere bevoegdheden ook mogelijk. Bijvoorbeeld 
bij de afstand van verjaring (art. 3:322  lid 2 BW) of van 
de bevoegdheid zich op vernietigbaarheid te beroepen 
(art. 3:55 lid 1 BW). Maar ook bij niet in de wet geregelde 
gevallen wordt afstand erkend, zoals de afstand van een 

20 Uiteraard is het mogelijk dat de insteller een vordering op de verwach-
ter had en dat deze tot het fideï-commissaire vermogen behoort (deze 
vordering komt dan onder ontbindende voorwaarde aan de bezwaarde 
en onder opschortende voorwaarde aan de verwachter toe en gaat niet 
door vermenging teniet). Dat wordt hier echter niet bedoeld.
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opschortingsrecht, van een bevoegdheid tot verrekening en 
van de bevoegdheid van een schuldenaar om zich tegen een 
opvolgende schuldeiser van een verweermiddel jegens zijn 
oude schuldeiser te bedienen.21 Mijns inziens is de Fc-akte 
te beschouwen als een eenzijdige afstand van E’s bevoegd-
heid tot vertering, op grond waarvan ten gevolge van de 
opnamen uit het Fc-vermogen een vergoedingsrecht jegens 
het Fc-vermogen ontstond.
Gesteld dat eenzijdige afstand inderdaad mogelijk is, 
dan rijst nog de vraag of er sprake is van een gerichte of 
ongerichte rechtshandeling. Bij een gerichte eenzijdige 
rechtshandeling zou de wilsverklaring tot Dochter moeten 
worden gericht. Voor het intreden van het rechtsgevolg 
is dan in beginsel vereist dat de verklaring Dochter heeft 
bereikt. Soms kan het intreden van het rechtsgevolg nog 
worden voorkomen indien de verklaring wordt ingetrok-
ken bij een nadere verklaring die Dochter uiterlijk tegelijk 
met de eerste verklaring bereikt (art. 3:37 lid 3 en 5 BW). 
Soms is het ook mogelijk dat de verklaring haar werking 
heeft, hoewel zij de ander niet bereikt. Dat is bijvoorbeeld 
het geval als dit het gevolg is van de eigen handeling van 
degene die de verklaring aflegt of van andere omstandighe-
den die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het 
nadeel draagt (art. 3:37 lid 3 BW).22 Omdat uit de uitspraak 
niet blijkt wanneer de Fc-akte Dochter heeft bereikt, is het 
lastig hier verder op in te gaan, anders dan dat ik opmerk 
dat ook bij een gerichte rechtshandeling de aard van het 
fideï-commis mijns inziens kan meebrengen dat E, ook als 
de rechtshandeling Dochter niet bij haar leven had bereikt, 
gebonden blijft aan deze handeling. 

3.6 Nog eens: het fideï-commissaire vergoedingsrecht
Uit het vorenstaande blijkt dat er onderscheid gemaakt 
moet worden tussen de goederenrechtelijke verhouding 
van Echtgenote en Dochter tot een rechtsobject (in casu de 
fideï-commissaire nalatenschap) en de verhouding tussen de 
rechtssubjecten (in casu Echtgenote en Dochter). Als Echt-
genote gebruikmaakt van een bevoegdheid die besloten ligt 
in de goederenrechtelijke verhouding tot het object (zie ook 
paragraaf 3.4 en 3.5) en uit het gebruikmaken daarvan 
een vordering (van het fideï-commissaire vermogen op het 
eigen vermogen of andersom) voortvloeit, lijken object en 
subjecten ‘gemengd’ te worden. Bij een vergoedingsrecht ten 
gunste van het Fc-vermogen wordt in de dagelijkse praktijk 
gesproken van een vordering ‘van het Fc-vermogen’, maar 
dat is geen zuivere juridische taal omdat het Fc-vermogen 
geen (rechts)persoon is die aanspraak kan maken op een 
prestatie. De actiefzijde van een vordering moet met andere 
woorden een rechtssubject hebben dat de prestatie kan 
vorderen, net zoals de passiefzijde een rechtssubject moet 

21 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2013/314. Zie ook uitgebreid c. Spierings, 
De eenzijdige rechtshandeling (Onderneming en recht nr. 89), Deventer: 
Wolters kluwer 2016, par. 9.3 en 9.4. 

22 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/99.

hebben dat moet presteren. De verwarring ontstaat door-
dat vordering en schuld twee (dubbele) kanten van dezelfde 
medaille zijn: enerzijds gaat het om de prestatie waarop het 
ene rechtssubject jegens het andere rechtssubject aanspraak 
kan maken (over welke kant van de medaille vooral 
Boek 6 BW handelt), anderzijds gaat het om de vordering 
en schuld als vermogensbestanddeel (‘goed’ en ‘schuld’) 
(waarover vooral Boek 3 BW handelt). Er is dus een verbin-
tenisrechtelijke respectievelijk goederenrechtelijke kant van 
de medaille. Ik probeer beide kanten van deze medaille bij 
een fideï-commissair vergoedingsrecht te omschrijven:
 – wat de verbintenisrechtelijke kant betreft kan gesteld 

worden dat de verwachter de prestatie voorwaardelijk 
(onder opschortende voorwaarde) te vorderen heeft van 
de bezwaarde (vgl. art. 6:21 e.v. BW);23 

 – wat de goederenrechtelijke kant betreft valt het fideï-
commissair vergoedingsrecht (de vordering) in het Fc-
vermogen; de daarmee corresponderende schuld valt 
in het ‘eigen vermogen’ van de bezwaarde dat is (af)
gescheiden van het Fc-vermogen.24

Deze ingewikkelde rechtsverhouding lost zich na vervulling 
van de fideï-commissaire voorwaarde op in een ‘normale’ 
toestand, doordat:
 – wat het verbintenisrechtelijke aspect betreft de (voor-

malige) verwachter de werking van zijn vordering 
(die hangende de voorwaarde was opgeschort) bij de 
vervulling van de voorwaarde ziet plaatsvinden (vgl. 
art. 6:22 BW): hij heeft vanaf dat moment25 een zuivere 
vordering op de (voormalig) bezwaarde of diens erfge-
namen en kan de prestatie dus vorderen; 

 – wat het goederenrechtelijke aspect betreft de (voorma-
lige) verwachter de vordering (die hangende de voor-
waarde slechts als een ‘vordering onder opschortende 
voorwaarde’ tot zijn vermogen behoorde) bij de vervul-
ling van de voorwaarde ziet uitgroeien tot een onvoor-
waardelijke vordering die in zijn vermogen valt.26 Bij 
de (voormalig) bezwaarde of diens erfgenamen is het 
omgekeerde het geval: de schuld groeit op dat moment 
uit tot een onvoorwaardelijke schuld die tot het vermo-
gen van de (voormalig) bezwaarde of diens erfgenamen 
behoort. 

23 De verwachter kan hangende de voorwaarde nog geen nakoming van de 
prestatie verlangen. Zie ook Asser/Sieburgh 6-I 2016/161 e.v. met nadere 
literatuurverwijzingen.

24 De terminologie is te vergelijken met die in het huwelijksgoederenrecht: 
echtgenoot A is enerzijds gerechtigd tot zijn ‘eigen vermogen’ (te verge-
lijken met de bezwaarde die tot zijn ‘eigen vermogen’ is gerechtigd) en 
anderzijds tot de gemeenschap waartoe ook echtgenoot b is gerechtigd 
(te vergelijken met het fideï-commissair vermogen waartoe zowel de 
bezwaarde als de verwachter is gerechtigd); echtgenoot b is omgekeerd 
uiteraard gerechtigd tot zijn ‘eigen vermogen’ en tot de gemeenschap 
(te vergelijken met de verwachter die tot zijn ‘eigen vermogen’ en tot het 
fideï-commissair vermogen is gerechtigd). 

25 De vervulling van de voorwaarde kent geen terugwerkende kracht 
(art. 3:38 lid 2 bW).

26 Vgl. voor de terminologie Hr 3 juni 2016, EclI:Nl:Hr:2016:1046, waarin 
de Hoge raad voor goederen spreekt van ‘uitgroeien’ (van voorwaardelijk 
naar onvoorwaardelijk); mijns inziens kan dat ook voor schulden (als 
vermogensbestanddeel) worden gezegd.
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BESChOUwINgEN OVER hET FIDEÏ-COMMIS NAAR AANLEIDINg VAN EEN BIjzONDERE UITSPRAAK 

4. Conclusie

Het fideï-commis blijft vragen oproepen en is geen eenvou-
dige rechtsfiguur. Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam 
laat dit ook duidelijk zien. Door de uitspraak te analyseren 
en van commentaar te voorzien hoop ik te hebben bijgedra-
gen aan de ontwikkeling van deze belangrijke en veelvoor-
komende rechtsfiguur. Van de redactie begreep ik na het 
afsluiten van deze bijdrage hoger beroep tegen de uitspraak 

is ingesteld. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de uitkomst 
van het hoger beroep. 
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