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Waar wij in deel I civielrechtelijke aspecten  
behandelden van het beëindigen van fideicom-
missaire rechtsverhoudingen, worden in dit  
deel II fiscaalrechtelijke aspecten daarvan onder 
de loep genomen.

6. Erf- en/of schenkbelasting
6.1. Inleidend
De Successiewet 1956 (hierna: SW) bevat een 
aantal op fideicommissen toegespitste bepa-
lingen en kent voor deze rechtsfiguur soms van 
de successierechtelijke ‘hoofdregels’ afwijkende 
regelingen. Wie in de SW op zoek gaat naar de 
term fideicommis en/of tweetrapsmaking komt 
bedrogen uit. Deze rechtsfiguur wordt als zoda-
nig niet in de wet aangeduid. De fideicommissen 
worden aangeduid door de omschrijving van 
art. 21 lid 2 SW, waarin men leest dat wordt ‘ver-
kregen onder de ontbindende voorwaarde van 
overlijden waarbij zich een opschortende voor-
waarde ten gunste van een verwachter aansluit’. 
Hoewel het begrip verwachter de aard van deze 
verkrijging verraadt, zou men kunnen betwijfelen 
of met deze redactie wel op de fideicommissen 
wordt geduid. De formulering is beperkt tot 
een verkrijging onder ontbindende voorwaarde 
in combinatie met een verkrijging onder op-
schortende voorwaarde. Het andere voor de 
civielrechtelijke fideicommissen constitutieve 
element, de verwachter dient in leven te zijn op 
het moment waarop de voorwaarde in vervulling 
gaat, ontbreekt namelijk.31

Wetshistorisch kan echter niet worden getwijfeld 
aan het feit dat in art. 21 lid 2 SW op de fidei-
commissen wordt gedoeld. Ter gelegenheid van 
de invoering van het huidige Boek 4 BW per  
1 januari 2003 is art. 21 SW namelijk gewijzigd; 
het fideicommis is vervangen door de ‘combi-
natie’ van de verkrijging onder ontbindende en 
onder opschortende voorwaarde, die vanaf dat 
tijdstip wordt gebruikt voor de vormgeving van 
deze rechtsfiguur. De wijziging is slechts tekstu-
eel van aard. Qua heffingssystematiek is de wet 
(destijds) niet veranderd. Kort gezegd verander-
den de fideicommissen van opeenvolgende ver-
krijgingen in (nog steeds opeenvolgende, maar 
nu ook) voorwaardelijke verkrijgingen.32 Dit mag 
niet uit het oog worden verloren bij de hierna-
volgende kanttekeningen bij deze voor de SW 
gecompliceerde rechtsfiguur, die tot op de dag 
van vandaag vragen oproept. Het voor de heffing 
op grond van de SW ter zake van fideicommissen 
belangrijke arrest van de Hoge Raad van  
12 april 2013 toont dit treffend aan.33 Zo werd 

eerst in dit arrest voor wat betreft de toepas-
selijke tarieven en vrijstellingen duidelijk dat de 
wetgeving in het overlijdensjaar van de insteller 
niet doorslaggevend was voor de heffing ten las-
te van de verwachter. Omdat het ging om belas-
ting ter zake van de nadere verkrijging, diende 
dit bedrag te worden berekend uitgaande van 
de tarieven en vrijstellingen die gelden op het 
moment van die nadere verkrijging.34 Het arrest 
brengt daardoor overigens de draagkracht als 
algemeen aanvaarde grondslag voor de heffing 
van de erf- en schenkbelasting tot uitdrukking.35 
Bij draagkrachttoename wordt geheven op basis 
van de geldende tarieven en vrijstellingen ten 
tijde van deze toename. Dat er reeds vanaf het 
overlijden van de insteller een ‘verwachting’ was, 
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31. Art. 4:141 BW.
32. Zie over deze verandering bijvoorbeeld, W. Burgerhart, 

Is iedere fideïcommissaire schenking een voorwaarde-
lijke (tweetraps)gift?, WPNR 2011/6897.

33. NL:HR:ECLI:2013:BY8780.
34. Het arrest is voorts van belang voor de berekening van 

de in totaal verschuldigde erfbelasting indien uit een 
nalatenschap zowel als bezwaarde als als verwachter 
wordt verkregen. Dat onderwerp komt in deze bijdrage 
echter niet aan de orde.

35. Zie over deze leidende rechtsgrond bijvoorbeeld, Inge 
van Vijfeijken, Erfbelasting, rechtsgronden, tarieven en 
vrijstellingen, in: Paul de Beer, Jelle van der Meer, Jan-
neke Plantenga, Wiemer Salverda (red.), Voor wie is de 
erfenis?, Amsterdam, Uitgeverij Van Gennep 2018, p. 43 
e.v..
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zijnde een verkrijging krachtens erfrecht van een 
voorwaardelijke gerechtigdheid, is voor de on-
derhavige heffing niet van belang. Pas indien de 
verwachter feitelijk verkrijgt en de voorwaarde-
lijke gerechtigdheid dus is uitgegroeid tot on-
voorwaardelijke gerechtigdheid, wordt geheven, 
en wel naar de op dat moment van toepassing 
zijnde heffingsmaatstaf.

6.2. De relevante wettelijke bepalingen op een  
rijtje
Het spreekt voor zich dat in beginsel alle op 
de voor de erf- en schenkbelasting betrekking 
hebbende bepalingen ook voor de fideicommis-
sen relevant kunnen zijn. De specifiek op deze 
rechtsfiguur toegespitste bepalingen zijn echter 
beperkt in aantal en zullen wij ten behoeve van 
de leesbaarheid op een rij zetten.

Art. 21 lid 2 SW is de eerste en luidt als volgt:

‘Goederen, verkregen onder een ontbindende 

voorwaarde van overlijden waarbij zich een 

opschortende voorwaarde ten gunste van een 

verwachter aansluit, worden in aanmerking 

genomen naar de waarde van die goederen als 

waren zij onvoorwaardelijk verkregen.’

Art. 21 lid 4 SW bepaalt vervolgens:

‘Bij verkrijging door de vervulling van een op-

schortende voorwaarde welke zich aansluit bij 

de ontbindende voorwaarde van het overlijden 

van een eerdere verkrijger, is voor de bepaling 

van de aard en waarde van het verkregen  

beslissend het tijdstip waarop het genot voor  

de verwachter aanvangt.’

We zien in deze beide artikelleden in feite de 
door de wetgever gekozen systematiek van de 
oud-erfrechtelijke fideicommissen terug, waarin 
sprake was van een opeenvolgende verkrijging 
door de bezwaarde en de verwachter. Eerst 
neemt de draagkracht van de bezwaarde toe, en 
na diens overlijden die van de verwachter. Dat de 
oud-erfrechtelijke fideicommissen per 1 januari 
2003 zijn ‘gegoten’ in de vorm van voorwaar-
delijke makingen doet aan de feitelijke invloed 
van de verkrijging op de draagkracht van de 
bezwaarde en de verwachter niets toe of af, zo 
is kennelijk de gedachte achter het systeem. Na 
overlijden van de insteller wordt de verkrijging 
door de bezwaarde in de heffing betrokken zon-
der de daarop rustende ontbindende voorwaarde 
voor de maatstaf van heffing in aanmerking te 
nemen. Ofwel, het lijkt daardoor voor de (erf)
belastingheffing een ‘gewone’, onvoorwaarde-
lijke verkrijging. Indien en zodra de verwachter 
zijn voorwaardelijke gerechtigdheid heeft zien 
uitgroeien tot een onvoorwaardelijke gerech-

tigdheid, wordt voor de onderhavige heffing ‘de 
balans opnieuw’ opgemaakt en is het alsdan 
beschikbare (resterende) vermogen naar de 
waarde op dat moment belast.

Het verdient aandacht dat in de gemelde artikel-
leden uitsluitend over de opschortende voor-
waarde van overlijden wordt gerept. Wat indien, 
en dat is veelal aan de orde in de praktijk, andere 
onzekere voorvallen als voorwaarde opgenomen 
worden, zoals een afstand of een emigratie? We 
komen hierop later terug.

Zowel de bezwaarde als de verwachter verkrijgen 
krachtens erfrecht van de insteller, hetgeen van-
uit successierechtelijk perspectief van belang is 
voor de toepasselijke vrijstellingen en tarieven. 
Tegen die achtergrond moeten de regelingen in 
art. 30 lid 3 SW36 en art. 31 SW worden bezien. 
Art. 30 lid 3 SW wordt volgens de tekst van deze 
bepaling van toepassing indien een verwachter 
gedurende het leven van de bezwaarde afstand 
doet van zijn recht of dat recht na de dood van 
de bezwaarde verwerpt of niet aanvaardt.37,38 
In dat geval wordt bij de daardoor opkomende 
verkrijger van het fideicommissaire vermo-
gen niet minder belasting geheven dan bij de 
oorspronkelijke verwachter het geval zou zijn 
geweest als hij geen afstand had gedaan of niet 
had verworpen.39 Art. 31 SW komt in beeld indien 
de bezwaarde afstand doet van het fideicom-
missaire vermogen, en dit dientengevolge wordt 
verkregen door de echtgenoot of één of meer van 
de bloed- of aanverwanten tot en met de vierde 
graad van de verwachter of aan de echtgenoot 
van één van die verwanten. De verkrijger zal 

36. Art. 30 lid 1 SW komt verderop in dit artikel aan bod.
37. Verwerpen of niet aanvaarden (na de dood van de 

bezwaarde) is overigens dubbelop. 
38. Onzes inziens is het niet alleen mogelijk dat de ver-

wachter hangende de voorwaarde afstand van zijn 
rechten doet maar ook kan verwerpen. Onder het 
oude erfrecht, dat gold ten tijde van de invoering van 
de onderhavige regeling in 1917, werd de verwerping 
door de verwachter eerst mogelijk geacht nadat diens 
gerechtigdheid onvoorwaardelijk was geworden (zie 
A.H.N. Stollenwerck, Het fideicommis de residuo (diss. 
Nijmegen), Deventer: Kluwer 1986, p. 56). Dit kan een 
verklaring voor de redactie van deze wettekst zijn.

39. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin de insteller zijn 
kind als bezwaarde en zijn kleinkind als verwachter aan-
wijst. Het kleinkind zou kunnen overwegen omwille van 
de tariefopslag van art. 24 lid 1 SW te verwerpen, om de 
betreffende erfrechtelijke verkrijging via de nalaten-
schap van de bezwaarde te ontvangen.

Beëindigen fideicommissaire rechtsverhoudingen
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niet minder belasting verschuldigd zijn dan de 
belasting ‘verschuldigd wegens de overgang van 
dat goed van de bezwaarde op de verwachter 
krachtens vervulling van de fideicommissaire 
voorwaarde’.40

Dat de SW de draagkrachttoename belast, blijkt 
ook uit het systeem van art. 45 en 53 SW. Van een 
verkrijging krachtens erfrecht dient ingevolge 
de eerstgemelde bepaling (tijdig) aangifte te 
worden gedaan, waarna de betreffende belasting 
op aanslag verschuldigd wordt. Deze aanslag 
kan op grond van art. 53 SW op verzoek worden 
verminderd indien ‘wijziging wordt gebracht in 
de persoon van de verkrijger of in het verkre-
gene’, ofwel indien de draagkracht afneemt of 
verdwijnt. Bij de verkrijging onder ontbindende 
voorwaarde wordt, zonder rekening te houden 
met deze voorwaarde (zie hiervoor), over de 
toegenomen draagkracht geheven. Indien deze 
voorwaarde in vervulling gaat en de verkrijging 
voor de betreffende verkrijger wegvalt, neemt 
voor hem de draagkracht af en kan de eerder 
verschuldigde belasting op grond van art. 53 
SW in beginsel worden teruggevraagd. Voor de 
fideicommissen wordt op dit systeem echter een 
uitzondering gemaakt in art. 53 lid 1 SW. Indien 
de bedoelde wijziging in de persoon van de ver-
krijger een gevolg is van ‘opvolging krachtens 
een voorwaarde als bedoeld in artikel 21, tweede 
lid’, wordt de aanslag ten laste van de bezwaarde 
niet verminderd.41 De verkrijger onder opschor-
tende voorwaarde wordt eerst aangifte- en belas-
tingplichtig op het moment dat deze voorwaarde 
in vervulling gaat (art. 45 lid 3, tweede volzin 
SW).

6.3. De verschillende invalshoeken voor deze  
bijdrage
De erfbelastingheffing is op civielrechtelijke 
fundamenten gebouwd. Zoals hiervoor al opge-
merkt, heeft de juridisch-technische verandering 
van het fideicommis per 1 januari 2003 voor de 
SW slechts tot terminologische aanpassingen 
geleid. Indien men de nadruk legt op het feit 
dat bij overlijden van de insteller zowel door de 
bezwaarde (onder ontbindende voorwaarde) als 
door de verwachter (onder opschortende voor-
waarde) wordt verkregen, kan men concluderen 
dat het systeem van de SW hiermee geen reke-
ning houdt. Voor de erfbelasting als draagkracht-
belasting kan men echter leven met het feit dat 
geheven wordt bij degene die het fideicommis-
saire vermogen ‘onder zich’ krijgt.

De huidige civielrechtelijke werkelijkheid van 
het fideicommis biedt aan de insteller ruime 
mogelijkheden tot de gewenste vormgeving van 
de beschikking, maar ook aan de bezwaarde en 
de verwachter tot beëindiging van de reeds ont-

stane rechtsverhouding. Het is de vraag welke 
gevolgen dit voor de erfbelasting en wellicht ook 
schenkbelasting kan hebben. Hierna zullen wij 
de problematiek vanuit verschillende invals-
hoeken in beeld brengen, en daarmee de fiscale 
gevolgen van de hiervoor opgeworpen mogelijk-
heden van een analyse voorzien.42

6.4. Verkrijgen door de bezwaarde
Zoals hiervoor opgemerkt, wordt de verkrijging 
door de bezwaarde successierechtelijk behan-
deld als een onvoorwaardelijke verkrijging. 
De verkrijger wordt belastingplichtig over de 
waarde van de verkrijging naar het overlij-
densmoment van de insteller, en dient daarvan 
binnen acht maanden aangifte te doen. Het 
waardedrukkende effect van de aan de making 
verbonden ontbindende voorwaarde blijft voor 
de erfbelasting ingevolge art. 21 lid 2 SW buiten 
beschouwing.

De redactie voor het fideicommis in art. 21 lid 2 
SW wijkt zoals opgemerkt af van de blauwdruk 
voor deze beschikking in art. 4:141 BW, omdat de 
civielrechtelijke eis dat de verwachter in leven is 
op het moment dat de voorwaarden in vervulling 
gaan ontbreekt. Deze eis dient naar onze me-
ning in de successierechtelijke regeling voor het 
fideicommis ingelezen te worden. In art. 4:141 
BW zien we dat het ‘overgangsmoment’ wordt 
gekoppeld aan het overlijden van de bezwaarde 
of aan een eerder tijdstip. Dit komt overeen met 
de notariële praktijk waarin meestal meer over-
gangsmomenten in een testament opgenomen 
zijn. In art. 21 lid 2 SW wordt de ontbindende/
opschortende voorwaarde echter uitsluitend ge-
koppeld aan het overlijden (van de bezwaarde). 
Dit roept de vraag op of het waardedrukkende 
effect van de voorwaarde wel in aanmerking  

40. Bijvoorbeeld indien de bezwaarde in het voorbeeld 
van de vorige noot diens erfrechtelijke verkrijging aan 
de echtgenoot van de verwachter schenkt met het 
oogmerk om het voor het ‘ouder-kindtarief’ (zie art. 
19 lid 1 sub b SW) te laten overgaan in plaats van met 
toepassing van de tariefopslag van art. 24 lid 1 SW aan 
de verwachter zelf.

41. Bij toepassing van de wettelijke 30-dagenvrijstelling van 
art. 53 lid 4 SW blijft heffing ten laste van de bezwaarde 
achterwege.

42. Voor het antwoord op de vraag wát in civielrechtelijke 
zin wordt verkregen, verwijzen we naar de desbetref-
fende onderdelen van dit artikel. Onze fiscale kantte-
keningen betreffen de verkrijging krachtens erfrecht en 
krachtens schenking in abstracto.

Beëindigen fideicommissaire rechtsverhoudingen
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genomen moet worden indien, zoals gebruikelijk, 
ook andere overgangsmomenten dan het over-
lijden opgenomen zijn.

Naar onze mening staan andere overgangsmo-
menten niet aan de toepassing van art. 21 lid 2 
SW in de weg, mits ook sprake is van het hier-
voor bedoelde constitutieve overlevingselement: 
de verwachter dient het eerder aangewezen tijd-
stip te overleven. Ofwel, de successierechtelijke 
systematiek voor fideicommissen leidt er onzes 
inziens toe dat art. 21 lid 2 SW van toepassing is 
indien wordt verkregen onder de (opschortende) 
voorwaarde dat de verwachter het aangewezen 
tijdstip (uiterlijk het overlijden van de bezwaar-
de) overleeft. Ontbreekt dit element, dan is van 
een fideicommis geen sprake en vallen we terug 
op de successierechtelijke hoofdregel(s) voor 
voorwaardelijke verkrijgingen krachtens erf-
recht, oftewel heffing bij de draagkrachttoename 
en teruggave (vermindering) bij het verlies daar-
van (art. 53 SW).

Een ander, voor de bezwaarde relevant, onder-
deel van de fideicommissaire beschikking be-
treft de eventuele ‘bewaarplicht’.43 Hoewel deze 
bewaarplicht onmiskenbaar van invloed is op 
de economische waarde van de verkrijging door 
de bezwaarde, blijft het effect daarvan voor de 
erfbelastingheffing buiten beschouwing. Dat 
was voor 1 januari 2003 overigens niet anders. Er 
wordt over de verkrijging van het fideicommis-
saire vermogen met een bewaarplicht geheven, 
zonder dat rekening wordt gehouden met de 
invloed van het voorwaardelijke karakter van die 
verkrijging op de waarde van dat vermogen of 
met de invloed van de bewaarplicht.44 Er vindt 
geen herrekening van de verschuldigde erfbelas-
ting plaats bij het einde van het bezwaar. Tegen 
de achtergrond van het draagkrachtbeginsel 
doet dit vreemd aan. De bezwaarde wordt  
immers belast voor een draagkrachttoename ter 
grootte van het totale fideicommissaire vermo-
gen, welk vermogen vanwege de bewaarplicht 
feitelijk een beperkte verhoging van de draag-
kracht oplevert, omdat slechts de vruchten van 
het fideicommissaire vermogen bijdragen aan de 
draagkracht van de bezwaarde. Het achterwege 
blijven van een herrekening bij het einde van 
het bezwaar komt ons dan minder rechtvaardig 
voor. Omwille van het draagkrachtbeginsel zou 
het denkbaar zijn in de wettelijke systematiek bij 
een fideicommis met bewaarplicht wel rekening 
te houden met het waardedrukkende effect van 
de making onder de opschortende voorwaarde. 
Zoals hiervoor reeds opgemerkt, berust de erf-
belastingheffing met betrekking tot fideicommis-
sen op een lang geleden gemaakte ‘systeemkeu-
ze’, die wat ons betreft inmiddels heroverweging 
verdient.

6.5. Verkrijgen door verwachter45

Als gevolg van het overlijden van de bezwaarde 
of op een eerder door de insteller aangewezen 
tijdstip vindt de voor de SW relevante verkrij-
ging door de verwachter plaats, mits hij op dat 
moment in leven is. Het tijdstip waarop het 
genot van de onvoorwaardelijke gerechtigdheid 
voor de verwachter aanvangt, is beslissend voor 
de bepaling van de aard en de waarde van het 
verkregene, zo schrijft art. 21 lid 4 SW voor. De 
draagkrachtvermeerdering klinkt hierin door. 
Het is kenmerkend voor de fideicommissen dat 
de vervulling van de daarin voorkomende voor-
waarden niet tot een herrekening van de erf- 
belasting in de zin van art. 53 lid 1 SW leidt, 
waarop hiervoor al gewezen is.

De verkrijging door de bezwaarde wordt vrijge-
steld van erfbelasting indien deze binnen dertig 
dagen na de verkrijging van de insteller overlijdt. 
Deze zogenoemde wettelijke dertigdagenvrijstel-
ling van art. 53 lid 4 SW speelt indien en voor 
zover nogmaals erfbelasting wordt geheven. Met 
andere woorden: er geldt geen vrijstelling voor 
de bezwaarde indien en voor zover heffing bij 
de verwachter achterwege blijft. Hoewel deze 
vrijstelling niet voor fideicommissen in het leven 
geroepen is, kan deze wel degelijk impact heb-
ben voor dergelijke uiterste wilsbeschikkingen, 
mits de dertig dagen-termijn natuurlijk niet 
overschreden wordt.46

43. Met bewaarplicht bedoelen we het ontbreken van 
de verterings- en schenkingsbevoegdheid voor de 
bezwaarde. Er is dan sprake van een zogenoemd zuiver 
fideicommis. Zie § 3.4 van deze bijdrage.

44.  Zie hierover ook, F. Sonneveldt, J.B. Vegter, De gift over 
de hand, civielrechtelijk en in het licht van de Succes-
siewet 1956 bezien (II, slot), WPNR 2006/6680.

45. De verkrijger is over de erfbelasting belastingrente 
(thans 4%, zie art. 30hb lid 1 Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (AWR)) verschuldigd omdat deze (in-
gevolge art. 30g lid 2 onderdeel b AWR) wordt berekend 
met ingang van de dag waarop de (opschortende) voor-
waarde wordt vervuld. Zie hierover W. Burgerhart, (Erf)
belastingrente, een aandachtspunt bij een boedelafwik-
keling, WPNR 2014/7012.

46. Zie Tweetrapsmaking en dertigdagenclausule. Mét of 
zonder de toverformule?, EstateTip Review 2011-2 en 
R.E. Brinkman, Het fideicommis en de dertigdagen-
clausule, WPNR 2018/7204.

Beëindigen fideicommissaire rechtsverhoudingen
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6.6. Het eindigen van de voorwaardelijke  
gerechtigdheid van de bezwaarde
Nadat de verkrijging krachtens erfrecht (onder 
ontbindende voorwaarde) door de bezwaarde 
heeft plaatsgevonden, kan door zijn handelen 
verandering in die gerechtigdheid optreden. Zo 
kan hij de betreffende nalatenschap verwerpen, 
zijnde een eenzijdige rechtshandeling door de 
bezwaarde. De bezwaarde kan, mits daartoe 
bevoegd, het fideicommissaire vermogen schen-
ken, aan de verwachter, maar ook aan anderen. 
In dat geval is van een meerzijdige rechtshande-
ling sprake. In de hiervoor bedoelde gevallen is 
het denkbaar dat voor het handelen van de be-
zwaarde een ‘tegenprestatie’ door de verkrijger 
wordt verricht. Zoals hiervoor in § 3.4 uiteenge-
zet, is het mogelijk dat de insteller bij het maken 
van de betreffende uiterste wilsbeschikking aan 
de bezwaarde de bevoegdheid gegeven heeft om 
(tijdens leven en/of bij overlijden) onvoorwaar-
delijk over het fideicommissaire vermogen te 
beschikken, en wel door het opnemen van een 
‘Boerenplaatsje-clausule’. In dat geval kan de 
bezwaarde het betreffende vermogen (geheel  
of deels) van het fideicommissaire bezwaar  
ontdoen. We gaan hierna op de fiscale gevolgen 
van deze verschillende mogelijkheden in.

In beginsel komt aan de bezwaarde, zoals aan 
iedere erfgenaam, het recht toe om de verkregen 
nalatenschap te verwerpen. Hoewel de verwer-
ping civielrechtelijk terugwerkende kracht heeft 
tot het ogenblik van het openvallen van de na-
latenschap (art. 4:190 lid 4 BW), vloeit uit art. 45 
lid 3 SW voort dat de aangiftetermijn van acht 
maanden voor de alsdan verkrijgende erfgenaam, 
in beginsel de verwachter, pas begint te lopen op 
het verwerpingsmoment. In het geval van ver-
werping valt de bezwaarde ‘er geheel tussenuit’ 
en verkrijgt – volgens de heersende leer en tenzij 
de insteller anders bepaalt47 – de verwachter 
krachtens erfrecht rechtstreeks en onvoorwaar-
delijk van de insteller. Om te voorkomen dat als 
gevolg van de toepasselijke vrijstelling en het 
toepasselijke tarief met een verwerping fiscaal 
voordeel kan worden behaald, bepaalt art. 30 
lid 1 SW in het algemeen dat ‘het bedrag van 
de belastingen’ ten gevolge van de verwerping 
geen vermindering ondergaat. Er wordt na de 
verwerping ten laste van de ‘verwachter’ gehe-
ven. Men kan zich afvragen of dat erfbelasting 
is vanwege de verkrijging krachtens erfrecht of 
(ook) schenkbelasting omdat de bezwaarde de 
verwachter door de verwerping heeft bevoor-
deeld. In geval van een verwerping kan civiel-
rechtelijk namelijk (tevens) van een gift sprake 
zijn indien de handeling van de bezwaarde ertoe 
strekt om de verwachter te bevoordelen (art. 
7:186 lid 2 BW). De verwachter krijgt immers een 
toename van draagkracht, waarop hij ’normaal 

gesproken’ pas later aanspraak had kunnen ma-
ken. Het kan zelfs zijn dat hij rechten verkrijgt 
die hij zonder verwerping in rook had kunnen 
zien opgaan (doordat de bezwaarde alles zou 
hebben verteerd of doordat de goederen teniet 
zouden zijn gegaan of waardeloos zouden zijn 
geworden). Omdat de bevoordeling als gevolg 
van verwerping door een erfgenaam op grond 
van art. 1 lid 8 SW voor de schenkbelasting geen 
belastbaar feit is, kan slechts van de heffing van 
erfbelasting ten laste van de verkrijger sprake 
zijn. Zou de verwerping door de bezwaarde te-
gen vergoeding van een tegenprestatie door de 
verwachter plaatsvinden, dan geldt hetzelfde. 
De betreffende tegenprestatie wordt niet belast 
bij de bezwaarde en is niet aftrekbaar bij de 
verwachter, ook niet voor de door deze verschul-
digde erfbelasting.48

In geval van een afstand als bedoeld in art. 45 
lid 3 BW door de bezwaarde na aanvaarding van 
de nalatenschap van de insteller, ontbreekt de 
terugwerkende kracht. In dat geval heeft de be-
zwaarde dus eerst krachtens erfrecht verkregen 
in de zin van art. 1 lid 1 SW, voordat hij afstand 
doet.
Afstand wordt wel gedefinieerd als het verrich-
ten van een handeling waardoor een vermogens-
rechtelijke aanspraak op een of meer goederen 
wordt prijsgegeven.49 Wij kunnen ons in deze 
ruime definitie vinden. Bedacht moet worden 
dat dit begrip dus meer inhoud dan het civiel-
rechtelijke begrip ‘afstand’ als bedoeld in art. 
3:81 lid 2 sub c BW, art. 3:98 BW en art. 6:160 BW, 
dat altijd een tweezijdige rechtshandeling be-
treft. In de onderhavige setting van het fideicom-
mis kan daarvan sprake zijn bij een gift ‘uit het 
fideicommissaire vermogen’ aan de verwachter 
of anderen,50 het bij leven afstand doen (of over-
dragen) van de voorwaardelijke gerechtigdheid 
door de bezwaarde ten behoeve van (of aan) de 
verwachter of anderen, het – op grond van een 
‘Boerenplaatsje-clausule’ – door de bezwaarde 
bij uiterste wil nalaten van het ‘fideicommissaire 
vermogen’ aan de verwachter of anderen51 en het 
in vervulling laten gaan van de fideicommissaire 
voorwaarde.

47. Zie Brinkman 2014, § 1.5.6 noot 147.
48. Zie over deze problematiek bijvoorbeeld, W.R. Kooiman, 

Casus rondom de fictiebepalingen, Kwartaalbericht 
Estate Planning 2015/1.

49. I.J.F.A. van Vijfeijken/N.C.G. Gubbels, Cursus Belasting-
recht, S&E.9.3.0.C.

50. Zoals we hiervoor hebben gezien (§ 3.4), vindt door de 
gift de overdracht van het (voorheen fideicommissaire) 
goed plaats, welk goed bevrijd is van de voorwaarde.

51. Dat beschikken bij uiterste wil ook als ‘afstand’ kan 
worden beschouwd, beargumenteren wij hierna nader.
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Afstand bij leven door de bezwaarde kan een 
schenking in de zin van art. 1 lid 7 SW en derhal-
ve een belastbaar feit voor de schenkbelasting 
zijn. Niettemin handelt art. 45 lid 3 SW waarin 
het over de aangiftetermijn na een afstand door 
een bezwaarde ten behoeve van de verwachter 
gaat, over de erfbelasting. Wetssystematisch 
wordt in deze situatie derhalve van erfbelasting 
uitgegaan. Maar sluit dit de heffing van schenk-
belasting dan uit, zo kan men zich afvragen. Al-
gemeen wordt aangenomen dat daarvan sprake 
is en hier geen samenloop met schenkbelasting 
optreedt, waarbij doorgaans wordt verwezen 
naar de Resolutie van 18 december 1958, nr. 
C8/13230, PW 16 929.52 Dat deze aanname niet 
van gisteren is, blijkt wel uit het volgende citaat 
uit de Sprenger van Eyk:

‘Art. 39 (een voorganger van art. 45 lid 3 SW; 

toevoeging auteurs) nl. vervroegt de heffing van 

successierecht, dat bij den dood van den be-

zwaarde zou verschuldigd worden, door (…) Met 

die vervroegde heffing van successierecht ware 

kwalijk een speciale heffing over het voordeel, 

dat de vervroegde ingenottreding verschaft, 

overeen te brengen. Al is niet een uitzondering 

op art. 1 (…) (verkrijging krachtens schenking 

als belastbaar feit voor de schenkbelasting; 

toevoeging auteurs) opgenomen, de speciale 

regeling – zoo mag men aannemen (die i.c. 

reeds dateert van 1859, toen van heffing van 

schenkingsrecht nog geen sprake was) – zet den 

algemeenen regel van art. 1 (…) op zij.’53

Ongeacht of de afstand als een belastbaar feit 
voor de schenkbelasting kan worden aange-
merkt, wordt ten laste van de verkrijgende ver-
wachter slechts erfbelasting geheven alsof van 
de insteller werd verkregen.54 Of ter zake van 
deze afstand door de bezwaarde een tegenpres-
tatie ontvangen wordt, is voor de belastinghef-
fing irrelevant.55 We zien dat de verkrijging van 
het fideicommissaire vermogen als gevolg van de 
verwerping of afstand door de bezwaarde succes-
sierechtelijk identiek wordt behandeld.

De hiervoor bedoelde afstand bij leven kan, als 
opgemerkt in deel I, § 3.4, ook ten behoeve van 
anderen dan de verwachter plaatsvinden, in welk 
geval art. 45 lid 3 SW niet speelt, omdat art. 45 
lid 3 SW alleen handelt over de afstand door de 
bezwaarde ten behoeve van de verwachter. We 
keren dan terug naar de ‘hoofdregel’. Er zal in 
beginsel sprake zijn van een gift als bedoeld in 
art. 1 lid 7 SW en derhalve een belastbaar feit 
voor de schenkbelasting.56 De heffing van erfbe-
lasting ten laste van de verwachter wordt ‘inge-
ruild’ voor de schenkbelasting ten laste van de 
begiftigde, en wel op initiatief van de bezwaarde. 
Omdat fiscale motieven in een dergelijk geval 

niet van de lucht hoeven te zijn, heeft de wetge-
ver in art. 31 SW een ondergrens voor de belas-
tingheffing opgenomen indien door de bezwaar-
de afstand wordt gedaan aan ‘de echtgenoot of 
een of meer van de bloed- of aanverwanten tot 
en met de vierde graad van de verwachter of aan 
de echtgenoot van één van die verwanten’, ofwel 
aan personen in het zogenoemde ‘omveld’. De 
schenkbelasting zal ingevolge deze bepaling niet 
minder bedragen dan de belasting ‘verschuldigd 
wegens de overgang van dat goed van de be-
zwaarde op de verwachter krachtens de vervul-
ling van de voorwaarde’. Deze laatstbedoelde 
belasting zal in geval van een fideicommissaire 
erfstelling erfbelasting zijn. Kortom, er zal een 
vergelijking tussen de erf- en schenkbelasting 
plaatsvinden per het moment van het belastbare 
feit (de afstand), waarbij de erfbelasting de on-
dergrens zal vormen.
Ingeval de afstand wordt gedaan aan anderen 
dan de verwachter en personen in het omveld, 
verloopt de heffing van de schenkbelasting vol-
gens de hoofdregels van de Successiewet 1956. 
Hoewel de tekst van art. 30 lid 1 SW zich in dit 
geval niet tegen toepassing daarvan verzet en 
in het concrete geval dus steeds als ondergrens 
blijft gelden, is aan die ondergrens waarschijn-
lijk geen behoefte omdat de alsdan opkomende 
verkrijger niet minder maar meer belasting ver-
schuldigd zal zijn dan degene die zou hebben 
verkregen als geen afstand was gedaan.
In alle gevallen waarin de afstand tot een belast-
baar feit voor de schenkbelasting leidt, zal een 
eventuele tegenprestatie op grond van art. 5 lid 
2 SW overigens als een aan de schenking verbon-
den verplichting op de maatstaf van heffing in 
aftrek komen.

52. Zie bijvoorbeeld I.J.F.A. van Vijfeijken/N.C.G. Gubbels, 
Cursus Belastingrecht, S&E.12.2.0.B.f.

53. J.P. Sprenger van Eyk/B.J. de Leeuw, De wetgeving op 
het recht van successie van overgang en van schenking, 
’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919, p. 222.

54. Art. 30 lid 1 SW bepaalt in dat kader dat het ‘bedrag 
van de belastingen’ (in casu de erfbelasting) ten gevolge 
van de verwerping of afstand van rechten geen vermin-
dering ondergaat.

55. Zie I.J.F.A. van Vijfeijken, T & C Erfrecht, art. 45 lid 3 
Successiewet 1956, aant. 4.

56. Zie De losgeweekte ‘tweede trap’, Hoe zit het met 
enkele onderbelichte successierechtelijke vangnetbepa-
lingen, EstateTip Review 2004-06.
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Hiervoor is opgemerkt dat de insteller een 
‘Boerenplaatsje-clausule’ in de fideicommis-
saire making kan opnemen, waarmee de be-
zwaarde bij uiterste wilsbeschikking of gift over 
het vermogen kan beschikken, in welk geval de 
bezwaarde het vermogen door de betreffende 
beschikking van de fideicommissaire voorwaarde 
ontdoet. Indien de bezwaarde op grond van 
een ‘Boerenplaatsje-clausule’ bij uiterste wil of 
bij gift over het fideicommissaire vermogen ten 
behoeve van de verwachter beschikt, dient de 
heffing onzes inziens op de hiervoor geschetste 
wijze bij verkrijging door de verwachter plaats te 
vinden, ofwel de heffing van erfbelasting (art. 45 
lid 3 SW), ook als sprake is van een gift. Daarbij 
geldt steeds de ondergrens van art. 30 lid 1 SW.
Indien de bezwaarde op grond van een ‘Boeren-
plaatsje-clausule’ beschikt ten behoeve van an-
dere personen dan de verwachter, zal heffing van 
erfbelasting (bij een uiterste wilsbeschikking) 
of van schenkbelasting (bij een gift) aan de orde 
zijn. Daarbij geldt steeds de ondergrens van art. 
31 SW (bij personen in het omveld) of art. 30 lid 1 
SW (bij anderen57).58

In de literatuur wordt wel betwist of, zoals wij 
hiervoor stelden, in het geval dat de bezwaarde 
op grond van een Boerenplaatsje-clausule bij 
een uiterste wil beschikt over het vermogen, 
rekening dient te worden gehouden met de hier-
voor bedoelde ondergrens die uit art. 30 lid 1 of 
art. 31 SW voortvloeit.59 Indien van de Boeren-
plaatsje-clausule gebruik wordt gemaakt door 
een afstand van vermogen tijdens leven wordt 
(voor zover ons bekend) aan de toepassing van 
art. 30 lid 1 SW en art. 31 SW (terecht) niet ge-
twijfeld, ongeacht de vorm waarin de afstand 
plaatsvindt (zie hiervoor).60 Indien daarvan door 
een eenzijdige rechtshandeling met werking bij 
overlijden (dus bij uiterste wil) gebruik gemaakt 
wordt, kan daarover anders worden gedacht.  
Zo wordt met het oog op art. 31 SW betoogd dat 
de wetgever bij het formuleren van art. 31 SW 
niet van een testerende bezwaarde is uitgegaan 
omdat destijds werd verondersteld dat een tes-
teerbevoegdheid ten aanzien van het fideicom-
missaire vermogen ontbrak, althans onzeker was 
of dat mogelijk was.61 Men kan daartegen in-
brengen dat de wetgever daarmee kennelijk ook 
geen rekening hoefde te houden. Verder wordt 
gesteld dat de anti-ontgaansbepaling niet aan 
de orde is omdat bij een uiterste wilsbeschikking 
(een eenzijdige rechtshandeling) van een ‘een-
tweetje’ door de bezwaarde en de verkrijger geen 
sprake kon zijn en art. 31 SW lijkt uit te gaan van 
een verkrijging tijdens leven van de bezwaarde.62 
Afstand van vermogen heeft echter een bredere 
strekking dan het begrip schenking of gift en kan 
(mede gezien de strekking van art. 31 SW) naar 
onze mening ook zien op eenzijdige rechtshan-

delingen, zoals een uiterste wilsbeschikking. Wij 
zien in de tekst van art. 31 SW maar ook in de 
ratio van dit artikel (het ontgaan van belasting) 
geen reden om de ondergrens van deze bepaling 
buiten toepassing te laten bij een verkrijging 
door iemand in het omveld krachtens uiterste 
wilsbeschikking.

6.7. Het eindigen van de voorwaardelijke  
gerechtigdheid van de verwachter
Evenals de bezwaarde kan de verwachter de 
nalatenschap van de insteller verwerpen. Dat 
kan tijdens leven van de bezwaarde of na de 
vervulling van de voorwaarde.63 De verwerping 
levert geen belastbaar feit voor de schenkbelas-
ting op, zoals hiervoor al uiteengezet is (zie art. 
1 lid 8 SW). Een afstand door de verwachter na 
aanvaarding van de verkrijging verschilt niet van 
een andere gift. De heffing van schenkbelasting 
vindt volgens de gebruikelijke systematiek van 
de Successiewet 1956 plaats, met een eventuele 
aftrek van de ‘tegenprestatie’ door de verkrijger 
(art. 5 lid 2 SW). Deze afstand kan ten behoeve 
van de bezwaarde geschieden maar ook ten be-
hoeve van een derde, in welk laatste geval van 
een schenking aan deze derde sprake is.64

Het bedrag van de belastingen ondergaat ten 
gevolge van verwerping of van afstand van rech-
ten geen vermindering, zo bepaalt art. 30 lid 1 
SW in het algemeen. Hoewel deze bepaling in 
beginsel ook op de verwerping of afstand door de 
verwachter van toepassing kan zijn, kent art. 30 
lid 3 SW een lex specialis voor de fideicommis-
sen. Deze bepaling is hiervoor al kort in beeld 
gebracht (§ 6.2). In welk opzicht verschillen deze 

57. Zoals hiervoor opgemerkt, zal die derde in dat geval 
waarschijnlijk echter niet minder maar meer belasting 
verschuldigd zijn.

58. Vanzelfsprekend kan bij een gift of erfstelling een even-
tuele ‘tegenprestatie’ in de zin van art. 5 SW in aftrek 
worden gebracht.

59. Zie over art. 31 SW De losgeweekte ‘tweede trap’, Hoe 
zit het met enkele onderbelichte successierechtelijke 
vangnetbepalingen, EstateTip Review 2004-06, en  
P. Blokland, A.H.N Stollenwerck, Estate Planner 2004/3,  
p. 8 e.v.

60. Zie bijvoorbeeld F. Sonneveldt, Wegwijs in de Successie-
wet (23e druk), § 7.5.9.

61. Zie A.H.N. Stollenwerck, Het fideicommis de residuo 
(diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1086, p. 75 en 76.

62. Zie De losgeweekte ‘tweede trap’, Hoe zit het met 
enkele onderbelichte successierechtelijke vangnet-
bepalingen, EstateTip Review 2004-06, en P. Blokland, 
A.H.N Stollenwerck, Estate Planner 2004/3, p. 8 e.v. 

63. Zie § 4.1 van dit artikel.
64. Bij de bepaling van de maatstaf van heffing over deze 

verkrijging zal met de voorwaarde rekening gehouden 
moeten worden, hetgeen complicerend werkt.
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beide ‘anti-ontgaansbepalingen’? In art. 30 lid 
1 SW wordt gesproken over ‘het bedrag van de 
belastingen’ dat geen vermindering zal onder-
gaan, volgens art. 30 lid 3 SW wordt ‘niet minder 
belasting’ geheven. In beide artikelleden wordt 
onzes inziens dezelfde ondergrens gesteld aan 
de door de uiteindelijke verkrijger verschuldigde 
belasting, omdat door de beide artikelen wordt 
verondersteld dat de verwerping of de afstand 
met een fiscaal oogmerk is gedaan.65

Anders dan art. 30 lid 1 SW wijst art. 30 lid 3 SW 
de belastingplichtigen aan, te weten ‘hen, die het 
bezwaarde goed uit de nalatenschap van de be-
zwaarde verkrijgen’. Allereerst dient opgemerkt 
te worden dat art. 30 lid 3 SW is geschreven met 
het oog op de afstand door de verwachter ten 
behoeve van de bezwaarde.66 In dat kader is de 
omschrijving in art. 30 lid 3 SW van de betreffen-
de belastingplichtigen begrijpelijk. Wie met ons 
van mening is dat afstand een begrip met ruime 
inhoud is en deze afstand ook ten behoeve van 
anderen dan de bezwaarde kan worden gedaan, 
‘loopt vast’ in de wettekst. De afstand kan als 
zodanig een belastbaar feit voor de Successiewet 
1956 vormen, zo hebben wij hiervoor betoogd. 
Hoewel heffing op dat moment wellicht in de 
rede ligt, pakt art. 30 lid 3 SW kennelijk anders 
uit.

Sonneveldt illustreert dat met het volgende 
voorbeeld en de volgende toelichting:67

‘De heer X laat zijn hele nalatenschap na aan 

zijn zoon Y onder de ontbindende voorwaarde 

van zijn overlijden, waarbij zich een opschorten-

de voorwaarde ten gunste van zijn kleinkind A 

(verwachter) aansluit. A doet tijdens zijn leven 

en voor het overlijden van zijn vader Y afstand 

van zijn recht. A is enig erfgenaam van Y. Na het 

overlijden van Y betaalt A als enig erfgenaam 

in principe erfbelasting over hetgeen van het 

bezwaarde vermogen onverteerd is gebleven.  

De verschuldigde belasting wordt berekend naar 

tariefgroep I (ouder-kind). Als A geen afstand 

zou hebben gedaan, zou het onverteerde deel 

van het bezwaarde vermogen via de nalaten-

schap van X bij hem terecht zijn gekomen en 

derhalve belast worden met erfbelasting in ta-

riefgroep I plus een opslag van 80% (grootouder-

kleinkind). Afhankelijk van de omvang van het 

onverteerde bezwaarde vermogen, kan dit een 

besparing van erfbelasting tot gevolg hebben. 

Door de werking van art. 30, lid 3, SW 1956 zal 

ten aanzien van het onverteerde voorwaarde-

lijke vermogen ten minste dit laatste tarief van 

toepassing zijn bij het overlijden van Y.

Uit het voorbeeld wordt duidelijk dat op het 

moment waarop de verwachter afstand doet van 

zijn recht nog niet bepaald kan worden hoeveel 

belasting verschuldigd is. Een en ander kan 

pas berekend worden op het moment van het 

overlijden van de bezwaarde. Op dat moment is 

namelijk pas bekend:

1. of en zo ja, hoeveel voorwaardelijk vermogen  

 er is; en

2. of de verwachter die afstand heeft gedaan  

 wel verwachter zou zijn geweest.

Alleen indien beide vragen bevestigend kunnen 

worden beantwoord, vindt er een herrekening 

plaats. Zou de verwachter vóór de bezwaarde 

komen te overlijden, dan kan er niet herrekend 

worden.’

Bij een letterlijke toepassing van de tekst van 
art. 30 lid 3 SW zou men tot de door Sonneveldt 
geschetste oplossing kunnen komen. Naar onze 
mening verdraagt een dergelijke toepassing van 
art. 30 lid 3 SW zich echter niet met het systeem 
van de Successiewet 1956.68 Zo lijkt Sonneveldt 
in de afstand in het voorbeeld geen belastbaar 
feit te zien, terwijl de afstand (om niet) door 
de verwachter gedurende het leven van de be-
zwaarde onzes inziens in beginsel een schenking 
als belastbaar feit oplevert. Met de ratio van 
art. 30 lid 3 SW in gedachten zou men kunnen 
betogen dat in dit geval voor de berekening van 
de verschuldigde belasting (door de bezwaarde) 
een vergelijking moet worden gemaakt met een 
(virtuele) verkrijging door de verwachter van de 
betreffende gerechtigdheid onder opschortende 
voorwaarde. Daarmee loopt de bezwaarde dus 
de kans twee keer over de verkrijging te betalen, 
de eerste keer bij het overlijden van de insteller 
(onder toepassing van art. 1 SW en art. 21 lid 2 
SW) en de tweede keer als de verwachter afstand 
doet (onder toepassing van art. 1 SW, art. 30 lid 3 
SW en art. 21 lid 4 SW).

65. Zie H. Schuttevâer/J.W. Zwemmer, De Nederlandse  
Successiewetgeving, Deventer: Kluwer 1998, p. 223, 224.

66. J.P. Sprenger van Eyk/B.J. de Leeuw, De wetgeving op 
het recht van successie van overgang en van schenking, 
’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919, p. 770, alwaar 
ook de casus is vermeld die tot art. 30 lid 3 SW aanlei-
ding gegeven heeft.

67. F. Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet (23e druk),  
§ 7.5.8.

68. Zie ook J.P. Sprenger van Eyk/B.J. de Leeuw, De wet-
geving op het recht van successie van overgang en  
van schenking, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919, 
p. 770-773.
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Indien men aanneemt dat de werking van art. 
30 lid 3 SW in feite wordt verschoven naar het 
moment dat het betreffende goed uit de nala-
tenschap van de bezwaarde wordt verkregen, 
doemen de nodige ‘voetangels en klemmen’ 
op. Na de gedane afstand is de bezwaarde (die 
daardoor geen bezwaarde meer is) onvoorwaar-
delijk gerechtigd tot het betreffende vermogen 
en derhalve vrij om daarover te beschikken. Het 
goed is dan als zodanig (als bezwaard goed) niet 
meer aanwezig is en maakt dus bij zijn overlijden 
geen deel van diens nalatenschap uit. In ieder 
geval wordt niet, zoals de wettekst luidt, ‘het 
bezwaarde goed’ uit de nalatenschap van de 
voormalige bezwaarde verkregen.69 En wat in dit 
verband te denken van ‘zaaksvervanging’, waar-
door een ander goed in de plaats treedt van het 
onvoorwaardelijke goed dat de bezwaarde door 
de afstand bezat?
Naar onze mening werd het oordeel over art. 30 
lid 3 SW al kort na de inwerkingtreding geveld, 
wij citeren:

‘Dat het doel door den wetgever beoogd, door 

de bepaling (destijds art. 73 lid 3, thans art. 30 

lid 3 SW; toevoeging auteurs) dus niet wordt 

bereikt, behoeft geen verder betoog. Dat doel 

zou bereikt kunnen zijn door het in het leven 

roepen eener fictie, de fictie n.l. dat de goederen 

ten tijde van den afstand aanwezig, beschouwd 

werden in den boedel aanwezig, en mitsdien aan 

belasting onderworpen te zijn. De wet heeft dit 

echter niet bepaald.’70

Kortom, onzes inziens wordt de heffing in het 
onderhavige geval afgewikkeld op het moment 
dat de als gift te kwalificeren afstand wordt  
gedaan, met inachtneming van de hiervoor  
bedoelde toepassing van de vrijstelling en het 
tarief dat op de verwachter betrekking heeft.
Aan de anti-ontgaansregeling van art. 30 lid 3 
SW voor het geval de verwachter de nalaten-
schap van de insteller verwerpt na het overlij-
den van de bezwaarde (of onzes inziens meer 
algemeen: na vervulling van de fideicommissaire 
voorwaarde), is geen behoefte omdat deze situ-
atie al door art. 30 lid 1 SW wordt bestreken.71

7. Conclusie
De wettelijke regeling voor het fideicommis is 
per 1 januari 2003 ingrijpend gewijzigd. In plaats 
van de eigenaardige regeling voor fideicommis-
saire makingen is deze rechtsfiguur onder het 
huidige erfrecht opgehangen aan het systeem 
van de voorwaardelijke makingen. Hoewel derge-
lijke makingen de nodige vraagstukken kunnen 
oproepen, is de regeling onzes inziens een duide-
lijke verbetering ten opzichte van het oude erf-
recht. Het is onze indruk dat dit onder meer van 
invloed is geweest op de huidige populariteit van 

de fideicommissen in de testamentenpraktijk.
De ingrijpende erfrechtelijke gedaantewisseling 
is in de Successiewet 1956 slechts aanleiding 
geweest voor enkele terminologische aanpas- 
singen. Bij het denken over de verschillende  
casus in deze tweedelige bijdrage werd duidelijk 
dat de afstemming tussen het civiele en fiscale 
recht te wensen overlaat. Dit doet zich in het 
bijzonder gevoelen indien de betrokkenen bij een 
fideicommissaire rechtsverhouding deze wensen 
te beëindigen. De civielrechtelijke vrijheid in 
dit opzicht kan onder omstandigheden worden 
begrensd door de fiscale obstakels die kunnen 
opdoemen.

69. J.P. Sprenger van Eyk/B.J. de Leeuw, De wetgeving op 
het recht van successie van overgang en van schenking, 
’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919, p. 770.

70. J.P. Sprenger van Eyk/B.J. de Leeuw, De wetgeving op 
het recht van successie van overgang en van schenking, 
’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919, p. 772. Vgl. § 3 
Abs. 2 Nr. 5 en 6 ErbStG waarin in een vergelijkbaar 
geval uitdrukkelijk een belastbaar feit is gecreëerd.

71. Zie I.J.F.A. van Vijfeijken, T & C Erfrecht, art. 30 lid 3 
Successiewet 1956, aant. 3.

Beëindigen fideicommissaire rechtsverhoudingen




