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1. Inleiding
In de notariële praktijk komt regelmatig de 
vraag naar boven of een fideicommissaire rechts-
verhouding beëindigd kan worden. In dit artikel 
bespreken wij situaties waarin een fideicom-
missaire erfstelling1 door het overlijden van de 
insteller is gaan werken.2 De vraag rijst frequent 
of de betrokkenen ‘ervan af kunnen’ en wat daar-
van de juridische en fiscale consequenties zijn. 
In dit artikel wordt een aantal daarmee samen-
hangende vraagstukken onderzocht. In deel I 
gaan wij in op civielrechtelijke aspecten, in deel 
II op fiscaalrechtelijke aspecten. In deel I wordt 
in § 2 ingegaan op de juridische verhouding tus-
sen de bezwaarde en de verwachter(s) van een 
fideicommissaire erfstelling. We zullen zien dat 
het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 20163 
ons heldere termen verschaft om de juridische 
kwalificatie van ieders positie te verwoorden. In 
§ 3 wordt ingegaan op de mogelijkheden die de 
insteller aan de betrokkenen kan verlenen om 
de fideicommissaire rechtsverhouding te beëin-
digen. In § 4 staat de vraag centraal of, als de 
insteller ter zake geen instrumenten ter beschik-
king stelt, betrokkenen een fideicommissaire 
rechtsverhouding ook zelf kunnen beëindigen,  
en zo ja hoe. In § 5 wordt bezien of bij de hier-
voor bedoelde beëindigingen in civielrechtelijke 
zin sprake kan zijn van een gift. In deel II, § 6 
worden vervolgens de fiscale consequenties van 
het beëindigen van de fideicommissaire rechts-
verhouding in ogenschouw genomen. In § 7 
wordt het tweeluik afgesloten met een conclusie.

2. De juridische verhouding tussen de  
bezwaarde en de verwachter(s)
2.1. De basale fideicommissaire erfstelling
We beginnen ons betoog bij de meest basale 
vorm van de fideicommissaire erfstelling: de in-
steller benoemt één bezwaarde en één verwach-
ter tot erfgenaam (onder respectievelijk ontbin-
dende en opschortende voorwaarde in de in art. 
4:141 BW bedoelde zin), zie figuur 1 op pag.374.

De bezwaarde en de verwachter staan in een 
goederenrechtelijke voorwaardelijke rechtsver-
houding tot elkaar. De verhouding wordt via art. 
4:138 lid 2 BW met een overeenkomstige toepas-
sing van de vruchtgebruikregels (titel 3.8 BW) 
ingekleurd, voor zover de insteller daarvan niet 
afwijkt,5 en voor zover de vruchtgebruikregels 
van overeenkomstige toepassing kunnen zijn.6

In goederenrechtelijk opzicht vloeit uit het ar-
rest van de Hoge Raad van 3 juni 20167 voort dat 
(tegelijkertijd) de bezwaarde onder ontbindende 
voorwaarde en de verwachter onder opschor-
tende voorwaarde gerechtigd is tot de nalaten-
schap. De voorwaarde kan bijvoorbeeld bestaan 
uit het overlijden van de bezwaarde.8 Wordt  
de voorwaarde vervuld, dan groeit de  

* Als hoogleraar met de leeropdracht Fiscale aspecten 
van de notariële rechtspraktijk verbonden aan het  
Notarieel Instituut Groningen (NIG) van de Rijks-uni-
versiteit Groningen, raadsheer-plv. Gerechtshof  
Den Haag, estate planner/notarieel juridisch adviseur.

 (w.burgerhart@rug.nl)

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

 (ronald@ronaldenmarjella.nl)

1. Op het fideicommissaire legaat, de fideicommissaire 
last, de fideicommissaire gift wordt niet ingegaan. Zie 
daarover R.E. Brinkman, Het fideicommis in de notari-
ele praktijk (diss. Groningen), Den Haag: Boom 2014, 
hoofdstuk 6.

2. Zie art. 4:42 BW juncto art. 4:138 e.v. BW.
3. HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046.
4. Met een ‘voorwaardelijke’ rechtsverhouding bedoelen 

wij niet dat de rechtsverhouding zelf voorwaardelijk is, 
maar dat de betrokkenen voorwaardelijk tot de nalaten-
schap zijn gerechtigd. 

5. Voor zover dat mogelijk is. Sommige vruchtgebruikbe-
palingen zijn dwingend van toepassing. Zie art. 3:205 
lid 1 en 4 BW en art. 3:206 lid 2 BW, waarover Brinkman 
2014, § 2.4.2 en R.E. Brinkman, Het fidei-commis en de 
dwingende bepalingen van titel 3.8 BW, FTV 2018/12. 
Anders, J.B. Vegter, Over de wettelijke vormgeving van 
het fideï-commis de residuo en in het bijzonder over het 
overeenkomstig van toepassing zijn van de vruchtge-
bruikbepalingen op dit fideï-commis, WPNR 2002/6486.

6. Zie uitgebreid daarover Brinkman 2014, § 2.5.
7. HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, waarover 

uitgebreid E.F. Verheul, Eigendomsvoorbehoud (diss. 
Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 2017.

8. In § 3.1 wordt ingegaan op de voorwaarde van het 
eenzijdig afstand doen. Los van deze twee voorwaarden, 
komen in de praktijk nog vele andere voorwaarden voor 
(bijvoorbeeld het faillissement van de bezwaarde of 
diens definitieve opname in een verpleeghuis). Verder is 
steeds vereist (en dus voorwaarde) dat de verwachter 
het aangewezen tijdstip overleeft (vgl. § 6.1 en 6.4).
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gerechtigdheid van de verwachter uit tot een 
onvoorwaardelijk recht en eindigt de gerechtigd-
heid van de bezwaarde. Kan de voorwaarde niet 
meer worden vervuld (omdat bijvoorbeeld de 
verwachter vóór de bezwaarde overlijdt), dan 
verdwijnt de gerechtigdheid van de verwachter 
en groeit de gerechtigdheid van de bezwaarde 
uit tot een onvoorwaardelijk recht.9

2.2. De complexe fideicommissaire erfstelling: 
plaatsvervulling
Complexer wordt het wanneer de insteller één 
of meer ‘plaatsvervullers’ (hierna: subsidiaire 
verwachter10) voor de (primaire) verwachter op-
neemt.11 Wij gaan er in dit artikel vanuit dat deze 
plaatsvervulling geschiedt als de primaire ver-
wachter zijn (voorwaardelijke) erfgenaamschap 
verwerpt of vóór de bezwaarde overlijdt.12 De 
rechtsverhouding die de insteller dan tot stand 
brengt, is schematisch weergegeven in figuur 2.

In goederenrechtelijk opzicht is de bezwaarde 
gerechtigd onder ontbindende voorwaarde. Maar 
nu zijn er twee ‘soorten’ verwachters: een primai-
re en een subsidiaire. Beide verwachters zijn ge-
rechtigd onder opschortende voorwaarde, zij het 
dat bij de subsidiaire verwachter gesproken kan 
worden van een ‘dubbele opschortende voor-
waarde’ (hij dient hangende de voorwaarde eerst 
de primaire verwachter te overleven, waarna hij 
vervolgens de bezwaarde dient te overleven).13 
Dat werkt als volgt, waarbij we ervan uitgaan dat 
de voorwaarde wordt vervuld door het overlijden 
van de bezwaarde. Wordt de voorwaarde vervuld, 
dan groeit de gerechtigdheid van de primaire 
verwachter uit tot een onvoorwaardelijk recht 
en eindigt de gerechtigdheid van de bezwaarde 
en van de subsidiaire verwachter. Is de primaire 
verwachter echter hangende de voorwaarde 
overleden of verwerpt hij zijn erfgenaamschap, 

dan klimt de subsidiaire verwachter tot nieuwe 
primaire verwachter op en groeit zijn gerechtigd-
heid bij de vervulling van de voorwaarde uit tot 
een onvoorwaardelijk recht.
Kan de voorwaarde niet meer worden vervuld 
(omdat bijvoorbeeld beide verwachters vóór de 
bezwaarde overlijden), dan verdwijnt de gerech-
tigdheid van de verwachters en groeit de gerech-
tigdheid van de bezwaarde uit tot een onvoor-
waardelijk recht.

9. Zie ook Verheul 2017, p. 291-293.
10. Wij gaan voor de eenvoud in het onderstaande uit van 

één subsidiaire verwachter, maar dit kan moeiteloos 
worden uitgebreid tot meerdere (subsidiaire en meer-
subsidiaire) verwachters. Zie daarover Brinkman 2014, 
§ 1.5.1 en 1.5.2. Anders dan aldaar in § 1.5.2 is weerge-
geven, sluit Brinkman met hulp van de inzichten uit 
genoemd arrest van de HR van 3 juni 2016, zich weer 
aan bij zijn eerdere stellingname over de positie van 
de subsidiaire en verwachters in noot 4 van WPNR 
2011/6895, Het fideicommis: over de rechtsposities van 
de bezwaarde en de verwachter en het aanvaarden 
van een voorwaardelijke erfstelling (II, slot). De kern 
daarvan is: ook de subsidiaire verwachter heeft een 
voorwaardelijk recht, niet slechts een verwachting.

11. We zijn ons ervan bewust dat plaatsvervulling als 
zodanig een fenomeen uit het wettelijk erfrecht is, maar 
zullen het begrip in deze bijdrage ook voor subsidiaire 
erfstellingen in het testamentaire erfrecht gebruiken. 
Zie over plaatsvervulling ook R.E. Brinkman, Erfrechte-
lijke plaatsvervulling en aanwas in het versterferfrecht? 
Verticale en horizontale doorschuiving!, Tijdschrift 
Erfrecht 2019/1.

12. Ook onwaardigheid en de vervallenverklaring van het 
erfrecht zouden als gronden voor plaatsvervulling  
kunnen worden aangewezen (vgl. art. 4:12 lid 1 BW).

13. Vgl. Verheul 2017, p. 308, waar hij een soortgelijke figuur 
(‘ondersplitsing’) bespreekt.
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3. De beëindiging van de fideicommissaire 
rechtsverhouding krachtens de uiterste wil 
van de insteller
In het onderstaande gaan wij in op de mogelijk-
heden die de insteller aan de bezwaarde of de 
verwachter kan bieden om de fideicommissaire 
rechtsverhouding te beëindigen.

3.1. Eenzijdige afstand door de bezwaarde als 
fideicommissaire voorwaarde, waarmee de 
gerechtigdheid van de bezwaarde vervalt
De insteller kan in zijn testament als fideicom-
missaire voorwaarde opnemen dat de bezwaarde 
eenzijdig afstand doet van het fideicommissaire 
vermogen. Dit is te vergelijken met de eenzijdige 
opzegging of de vervulling van een voorwaarde 
als gevolg waarvan een beperkt recht eindigt 
(art. 3:81 lid 2 aanhef en sub b en d BW). Ver-
klaart de bezwaarde dat hij afstand doet van het 
fideicommissaire vermogen, dan wordt daarmee 
de voorwaarde vervuld en wordt de gerechtigd-
heid van de (enige of primaire) verwachter van 
rechtswege onvoorwaardelijk.14 Aan deze wijze 
van afstand worden, tenzij de insteller anders be-
paalt, geen vormvereisten gesteld. Bij de ‘twee-
zijdige afstand’ zoals hierna in § 4.3 beschreven, 
gelden wel vormvereisten.

3.2. Intermezzo
De in § 2.1, 2.2 en 3.1 genoemde voorwaarden van 
het overlijden van de bezwaarde en de eenzijdige 
afstand door de bezwaarde noemen wij steeds 
een fideicommissaire voorwaarde. Wordt een 
fideicommissaire voorwaarde vervuld, dan heeft 
dat tot gevolg dat de gerechtigdheid van de 
bezwaarde verdwijnt en die van de verwachter 
uitgroeit tot een onvoorwaardelijke.

Deze fideicommissaire voorwaarde dient onder-
scheiden te worden van de eenzijdige afstand 
door de verwachter (§ 3.3) en van de gebruikma-
king van een Boerenplaatsje-clausule (§ 3.4). Het 
rechtsgevolg van de vervulling van de fideicom-
missaire voorwaarde is steeds dat de gerechtigd-
heid van de bezwaarde eindigt en die van de 
verwachter uitgroeit tot onvoorwaardelijk, ter-
wijl bij de eenzijdige afstand door de verwachter 
en de gebruikmaking van een Boerenplaatsje-
clausule het rechtsgevolg steeds is dat de ge-
rechtigdheid van de bezwaarde uitgroeit tot 
onvoorwaardelijk en die van de verwachter(s) 
eindigt.

3.3. Eenzijdige afstand door de verwachter, waar-
mee de gerechtigdheid van de verwachter vervalt
De insteller kan in zijn testament regelen dat het 
fideicommis eindigt als de (enige of primaire) 
verwachter eenzijdig afstand doet. Doet de ver-
wachter eenzijdig afstand, dan wordt de gerech-
tigdheid van de bezwaarde onvoorwaardelijk en 

eindigt die van de verwachters. Ook aan deze 
wijze van afstand zijn geen vormvereisten  
verbonden, tenzij de insteller anders bepaalt.

3.4. Het Boerenplaatsje-arrest15

De insteller kan in zijn testament opnemen dat 
de bezwaarde ten behoeve van de verwachter(s) 
of ten behoeve van anderen over het fideicom-
missaire vermogen mag beschikken. Dat leiden 
wij af uit het zogenoemde Boerenplaatsje-
arrest. Daarin had de man een registergoed (het 
Boerenplaatsje) geërfd, die in de gemeenschap 
van goederen viel waarin de man met de vrouw 
was gehuwd. Toen de vrouw overleed, behoorde 
onder meer de helft van het Boerenplaatsje tot 
haar nalatenschap. De vrouw benoemde haar 
man tot (enig) bezwaarde en enkele van haar 
familieleden tot verwachters. Bij de bepalingen 
van het fideicommis was opgenomen dat het 
de man verboden was bij schenking over het 
Boerenplaatsje te beschikken. De man mocht 
echter wel bij testament over het Boerenplaatsje 
beschikken. De Hoge Raad oordeelde deze laat-
ste bepaling geldig. Daaruit volgt onzes inziens 
dat in een dergelijk geval het fideicommis (als 
voorwaardelijke making) zelf voorwaardelijk is.16 
Het betekent dat als de voorwaarde waaronder 
het fideicommis zelf is gemaakt, wordt vervuld, 
de fideicommissaire rechtsverhouding eindigt 
en de bezwaarde onvoorwaardelijk gerechtigd 
wordt tot het (voorheen) fideicommissaire ver-
mogen.

Hoewel de clausule in het Boerenplaatsje-arrest 
gaat over de beschikking bij uiterste wil over het 
fideicommissaire vermogen, gaat de rechtsregel 
uit dit arrest onzes inziens ook op voor giften, 
althans indien giften door de insteller of de wet 
zijn toegestaan. Of de bezwaarde bevoegd is tot 
het doen van giften, is afhankelijk van de inhoud 
van de fideicommissaire regeling.

14. Zie Brinkman 2014, noot 505 met tekstsuggestie waar-
door de kenbaarheid van de vervulling van de voorwaar-
de vergroot kan worden (bijvoorbeeld bij onroerende 
zaken en aandelen).

15. HR 16 januari 2004, NJ 2004/487 m.nt. Kleijn.
16. Zie daarover nader Brinkman 2014, § 1.6.2.
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Er kunnen grofweg drie gevallen worden onder-
scheiden:
a. de insteller heeft de bezwaarde de bevoegd-
heid tot het doen van giften verleend;17

b. de insteller heeft de bezwaarde enkel de 
bevoegdheid tot verteren toegestaan, zonder iets 
op te merken over het doen van giften. In dat ge-
val vloeit in beginsel uit art. 4:138 lid 2 BW juncto 
art. 3:215 lid 3 BW voort dat hij de goederen 
ook voor gebruikelijke kleine geschenken mag 
bestemmen;18

c. de insteller heeft de bevoegdheid tot het 
doen van giften verboden (dat kan expliciet door 
giften te verbieden, maar ook impliciet door geen 
verteringsbevoegdheid toe te kennen en over 
giften niets op te nemen).19

Onzes inziens kan niet alleen van een ‘Boeren-
plaatsje-clausule’ gesproken worden als de 
insteller de bezwaarde de bevoegdheid verleent 
om (al dan niet binnen bepaalde grenzen) bij 
uiterste wil over het fideicommissaire vermogen 
te beschikken, maar ook als de insteller de be-
zwaarde toestaat om bij gift over het fideicom-
missaire vermogen te beschikken. Als sprake is 
van een dergelijke clausule en de bezwaarde ge-
bruik maakt van de verstrekte bevoegdheid, dan 
eindigt daarmee het fideicommissaire verband 
ten aanzien van het geschonken vermogen, als 
gevolg waarvan de begiftigde onvoorwaardelijk 
tot dat vermogen gerechtigd wordt. Gesteld kan 
dus worden dat de toekenning van de bevoegd-
heid tot het doen van giften, (in ieder geval qua 
rechtsgevolg) hetzelfde is als een Boerenplaats-
je-clausule: door het doen van de gift eindigt het 
fideicommissaire verband op de goederen. De 
bezwaarde schenkt dan dus ‘vanuit zijn eigen 
vermogen’.

De insteller kan bepalen dat de uiterste wils-
beschikking of gift slechts de bevoordeling van 
een beperkte kring van personen tot resultaat 
mag hebben. Beperkt de insteller de bevoorde-
ling bijvoorbeeld tot de persoon die als primaire 
verwachter is aangewezen, dan lijkt de instel-
ler daarmee te zeggen: ‘of ik zorg zelf dat de 
verkrijging bij de verwachter terecht komt, of 
jij (bezwaarde) doet dat, maar komen doet het 
er’. Het gevolg lijkt in beide gevallen hetzelfde 
te zijn. Toch kunnen er (grote) verschillen in 
eindresultaat bestaan. Als de bezwaarde zelf, 
bij uiterste wil of bij gift, beschikt over het goed 
(en het goed dus vrij van de fideicommissaire 
voorwaarde overgaat), kunnen aan de beschik-
king andere bepalingen worden verbonden, dan 
die door de insteller zijn gemaakt. Bijvoorbeeld 
een (andere) uitsluitingsclausule, een (ander) 
bewind of een (andere) fideicommissaire be-
schikking. De insteller biedt de bezwaarde met 
een Boerenplaatsje-clausule dus de mogelijkheid 

om zelf te beschikken over het vermogen, waar-
door er ruimte ontstaat om – al dan niet binnen 
bepaalde grenzen die de insteller heeft gesteld 
– te bepalen op welke wijze hij beschikt over het 
(voorheen fideicommissaire) vermogen. Daar-
naast kunnen er bijvoorbeeld verschillen bestaan 
met betrekking tot de legitieme portie en de 
andere wettelijke rechten. Als de bezwaarde op 
basis van een Boerenplaatsje-clausule beschikt, 
zullen de legitimaris en andere wettelijk gerech-
tigden mogelijk aanspraken hebben in de nala-
tenschap van de bezwaarde (omdat het vermo-
gen waarover is beschikt onvoorwaardelijk aan 
hem heeft toebehoord), terwijl dit met betrek-
king tot het fideicommissaire vermogen in begin-
sel niet zo is als deze krachtens de vervulling van 
de fideicommissaire voorwaarde overgaat op de 
verwachters.

4. Het beëindigen van de fideicommissaire 
rechtsverhouding krachtens de wet of  
partijautonomie van de betrokkenen
In het onderstaande gaan wij in op de moge-
lijkheden die de betrokken krachtens de wet of 
partijautonomie hebben om de tussen hen be-
staande fideicommissaire rechtsverhouding te 
beëindigen.

4.1. Verwerping
De bezwaarde en/of de verwachter kunnen de 
verkrijging verwerpen. Omdat dit weinig civiel-
rechtelijke vragen oproept,20 gaan wij in het on-
derstaande alleen op de fiscale gevolgen daarvan 
in. In het navolgende civielrechtelijke deel gaan 
wij ervan uit dat zowel de bezwaarde als de ver-
wachters de nalatenschap aanvaarden.21

17. Onder het tot 1 januari 2003 geldende erfrecht zou art. 
4:1036 BW (oud) ertoe hebben geleid dat de bezwaarde 
van een fideicommis de residuo bevoegd zou zijn 
geweest tot het doen van schenkingen. Dat artikel 
bepaalde immers dat de bezwaarde erfgenaam bevoegd 
was om het aan hem gemaakte te vervreemden en te 
verteren en zelfs bij schenking onder de levenden daar-
over te beschikken, tenzij dit laatste door de erflater 
mocht zijn verboden. Als het testament van de insteller 
van een fideicommis de residuo, dat hij onder het oude 
recht maakte, niet een dergelijk verbod bevat, is en 
blijft de bezwaarde dus (onbeperkt) bevoegd tot het 
doen van giften, aldus ook art. 132 Ow NBW.

18. Zie ook Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, 
ECLI:NL:GHARL:2018:4125, dat overigens mede is  
gewezen door één van de auteurs van dit artikel. Voor 
de goede orde: dit artikel is op persoonlijke titel  
geschreven.

19. Heeft de insteller geen verteringsbevoegdheid toege-
kend (op grond van art. 3:215 lid 1 BW), maar ook geen 
verteringsverbod opgenomen en ook niets bepaald over 
het doen van giften, dan is de bezwaarde niet tot verte-
ren of niet tot het doen van giften bevoegd.

20. Zie Brinkman 2014, § 3.2 en 3.3.
21. Zie Brinkman, 2014, § 3.3 en R.E. Brinkman, Het fidei-

commis en art. 4:4 BW, FTV 2018/26, omtrent de vraag 
wanneer de verwachter kan aanvaarden of geacht wordt 
te aanvaarden.

Beëindigen fideicommissaire rechtsverhoudingen
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4.2. Tweezijdige afstand/overdracht
Heeft de insteller geen fideicommissaire voor-
waarde (waardoor eenzijdig afstand kan worden 
gedaan door de bezwaarde) en geen Boeren-
plaatsje-clausule opgenomen of wil men daarvan 
geen gebruik maken, dan rijst de vraag of en zo 
ja, hoe de fideicommissaire rechtsverhouding 
(op andere wijze) beëindigd kan worden.22 Wij 
gaan daarop in de volgende paragrafen dieper in.

4.2.1. Tweezijdige afstand/overdracht bij de  
basale fideicommissaire erfstelling: de verwach-
ter verkrijgt onvoorwaardelijk
Heeft de insteller slechts één bezwaarde en één 
verwachter tot erfgenaam benoemd, dan kun-
nen zij de fideicommissaire rechtsverhouding 
beëindigen door tweezijdig afstand ten behoeve 
van de verwachter te doen. Als art. 3:224 BW23 
van overeenkomstige toepassing is,24 en de be-
zwaarde afstand wil doen van het fideicommis-
saire vermogen, kan de bezwaarde de verwachter 
dwingen om aan de afstand mee te werken. Als 
gevolg van de afstand wordt de verwachter on-
voorwaardelijk gerechtigd en verdwijnt de (voor-
waardelijke) gerechtigdheid van de bezwaarde.25 
Heeft de insteller art. 3:224 BW van overeen- 
komstige toepassing uitgesloten, dan kan de ver-
wachter niet gedwongen worden aan de afstand 
mee te werken. In dat geval blijft een ‘vrijwillige’ 
afstand wel mogelijk. Op een dergelijke (ge-
dwongen of vrijwillige) afstand zijn onzes inziens, 
naar analogie van art. 3:98 BW, de vormvereisten 
van toepassing die ook gelden bij het doen van 
afstand van beperkte rechten.26

Deze situatie van ‘tweezijdige afstand’ is verge-
lijkbaar met de situatie dat de bezwaarde zijn 
gerechtigdheid onder ontbindende voorwaarde 
overdraagt aan de verwachter.27 Naar analo-
gie van art. 3:81 lid 2 sub e BW en art. 6:161 lid 
1 BW gaan de ontbindende en opschortende 
voorwaarden na de overdracht door vermenging 
teniet en wordt de verwachter onvoorwaardelijk 
gerechtigd. Omdat in dat geval sprake is van de 
overdracht van goederen (ook al zijn dat goe-
deren onder ontbindende voorwaarde), gelden 
daarvoor de ‘normale’ vormvereisten die voor 
overdracht van goederen gelden (o.a. art. 3:89 
e.v. BW).

De vraag rijst of de bezwaarde in het onderhavi-
ge geval ten behoeve van de verwachter (uit vrij-
gevigheid) afstand kan doen, als de insteller het 
doen van giften, aan wie dan ook, heeft verbo-
den. Voor de beantwoording van die vraag is het 
onderscheid tussen de Boerenplaatsje-clausule 
(zie § 3.4) en het overdragen van een voorwaar-
delijke gerechtigdheid (§ 4.2.1) van groot belang. 
Dat de insteller geen Boerenplaatsje-clausule 
heeft opgenomen (door het schenkingsverbod 

in te stellen) en de bezwaarde daarmee dus niet 
onvoorwaardelijk gerechtigd kan worden, laat 
onverlet dat hij zijn voorwaardelijke gerechtigd-
heid kan overdragen, ook krachtens gift. Een 
schenkingsverbod staat dus niet in de weg aan 
de overdracht of afstand door de bezwaarde ten 
behoeve van de verwachter (of ten behoeve van 
anderen).

4.2.2. Twee- of meerzijdige afstand/overdracht 
bij de complexe fideicommissaire erfstelling: hoe 
verkrijgt de verwachter?
Is er sprake van een complexe fideicommissaire 
erfstelling, waarbij dus naast de primaire ver-
wachter nog een subsidiaire verwachter aanwe-
zig is, dan heeft een tweezijdige afstand of over-
dracht (als beschreven in § 4.2.1) mogelijk niet 
(direct) het gewenste effect. Naar analogie van 
art. 3:81 lid 3 BW kan onzes inziens gesteld wor-
den dat de tweezijdige afstand en de vermenging 
niet werken ten nadele van een subsidiaire ver-
wachter.28 Zou bijvoorbeeld na de afstand door 
de bezwaarde ten behoeve van de primaire ver-
wachter alsnog de primaire verwachter vóór de 
bezwaarde overlijden, dan gebeurt het volgende:
-  de primaire verwachter verliest diens verkre-
gen gerechtigdheid onder opschortende voor-
waarde; de subsidiaire verwachter klimt in dat 
geval op tot primaire verwachter;
-  de gerechtigdheid onder ontbindende voor-
waarde vererft op de erfgenamen van de voor-
heen primaire verwachter.
Als vervolgens de fideicommissaire voorwaarde 
in vervulling gaat (bijvoorbeeld door het over-
lijden van de oorspronkelijke bezwaarde), dan 
groeit de gerechtigdheid van de (opgeklommen) 
primaire verwachter uit tot een onvoorwaarde-
lijke gerechtigdheid en vervalt de gerechtigdheid 
die op de erfgenamen van de voorheen primaire 
verwachter was overgegaan.

22. Het kan in § 4.2 dus gaan om situaties met a) een 
fideicommis de residuo, waarbij wel een schenkings-
verbod en/of testeerverbod is opgelegd, maar geen 
verteringsverbod, of b) een (zuiver) fideicommis met 
bewaarplicht.

23. Zie ook V. Tweehuysen, Het uniciteitsbeginsel in het 
goederenrecht, (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016, § 3.3.2.

24. Hetgeen op grond van art. 4:138 lid 2 BW zo is, tenzij de 
insteller de bepaling heeft uitgesloten.

25. Vgl. art. 3:81 lid 2 aanhef en sub c BW.
26. De bezwaarde en de verwachter dienen bij de afstand 

dus de vormvoorschriften in acht te nemen die ook 
gelden voor overdracht van de goederen zelf (en idem 
ten aanzien van de schulden). Zie ook N.E.D. Faber en 
S.C.J.J. Kortmann in hun noot onder HR 3 juni 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:1046, JOR 2016/287 en Verheul 2017, 
p. 352. 

27. Vgl. Verheul 2017, p. 347-349.
28. Vgl. Verheul 2017, p. 370, die spreekt van het ‘ingebak-

ken’ zijn van de voorwaarde in het goederenrechtelijke 
recht. In het onderhavige geval betekent dit onzes 
inziens dat de voorwaarde dat de primaire verwachter 
de bezwaarde (of een eerder aangewezen tijdstip) dient 
te overleven, ingebakken is in de gerechtigdheid van de 
verwachter.
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De insteller kan deze complexe situatie voorko-
men door ofwel de eenzijdige afstand als fidei-
commissaire voorwaarde op te nemen (zie § 3.1) 
ofwel te bepalen dat na een tweezijdige afstand 
door de bezwaarde ten behoeve van de primaire 
verwachter, de gerechtigdheid van de subsidiaire 
verwachter vervalt.

Deze complexe situatie kan ook voorkomen 
worden als alle betrokkenen (dus behalve de 
bezwaarde en primaire verwachter ook alle sub-
sidiaire verwachters) meewerken aan de afstand/
overdracht. Een probleem daarbij kan zijn dat 
er nog ongeborenen als verwachter kunnen op-
komen; een tweede, praktisch probleem, kan 
zijn dat er vanwege de plaatsvervullingsclausule 
minderjarige afstammelingen van (primaire) 
verwachters bij betrokken zijn, in welk geval de 
wettelijk vertegenwoordiger met machtiging van 
de kantonrechter (art. 1:345 lid 1 BW) zal moe-
ten willen en kunnen meewerken.

4.2.3.Tweezijdige afstand/overdracht bij de ba-
sale fideicommissaire erfstelling: de bezwaarde 
verkrijgt onvoorwaardelijk
Evenals de bezwaarde ten behoeve van de ver-
wachter afstand kan doen (vgl. § 4.2.1), kan de 
verwachter ten behoeve van de bezwaarde af-
stand doen. Dat heeft bij de basale fideicommis-
saire erfstelling een ‘omgekeerd’ effect: door de 
afstand wordt de bezwaarde onvoorwaardelijk 
gerechtigd en verdwijnt de (voorwaardelijke) 
gerechtigdheid van de verwachter. Anders dan in 
de situatie als in § 4.2.1 beschreven, is art. 3:224 
BW hier niet overeenkomstige toepassing.29 Dat 
laat onverlet dat de insteller in zijn testament 
kan bepalen dat de bezwaarde op verzoek van  
de verwachter dient mee te werken aan de af-
stand.

Ook hier is de ‘tweezijdige afstand’ vergelijkbaar 
met de overdracht door de verwachter van zijn 
gerechtigdheid onder opschortende voorwaarde 
aan de bezwaarde.30 Na de overdracht wordt de 
gerechtigdheid van de bezwaarde ook in dit ge-
val (door ‘vermenging’) onvoorwaardelijk.

4.2.4. Twee- of meerzijdige afstand/overdracht 
bij de complexe fideicommissaire erfstelling: hoe 
verkrijgt de bezwaarde?
Is er sprake van een complexe fideicommissaire 
erfstelling, dan heeft een tweezijdige afstand of 
overdracht (als beschreven in § 4.2.3) mogelijk 
niet (direct) het gewenste effect (vgl. § 4.2.2). 
Ook hier kan naar analogie van art. 3:81 lid 3 BW 
gesteld worden dat de tweezijdige afstand en 
de vermenging niet werken ten nadele van een 
subsidiaire verwachter. Zou bijvoorbeeld na de 
afstand door de primaire verwachter ten behoe-
ve van de bezwaarde, deze primaire verwachter 

vóór de bezwaarde overlijden, dan gebeurt het 
volgende:
-  de bezwaarde verliest de van de primaire 
verwachter verkregen gerechtigdheid onder op-
schortende voorwaarde; de subsidiaire verwach-
ter klimt in dat geval op tot primaire verwachter;
-  de bezwaarde is terug bij af en heeft niet 
meer dan een gerechtigdheid onder ontbindende 
voorwaarde.
Treedt vervolgens de fideicommissaire voorwaar-
de in vervulling (bijvoorbeeld door het overlijden 
van de bezwaarde), dan groeit de gerechtigdheid 
van de (opgeklommen) primaire verwachter uit 
tot een onvoorwaardelijke gerechtigdheid en 
vervalt de gerechtigdheid van de bezwaarde.

Ook hier geldt dat deze complexe situatie kan 
worden voorkomen (vgl. § 4.2.2):
-  doordat de insteller de mogelijkheid van de 
eenzijdige afstand door de verwachter opneemt 
(zie § 3.3) ofwel de insteller bepaalt dat na een 
tweezijdige afstand door de primaire verwachter 
ten behoeve van de bezwaarde, de gerechtigd-
heid van de subsidiaire verwachter vervalt;
-  als alle betrokkenen meewerken aan de af-
stand/overdracht.

5. Is de beëindiging van de fideicommis-
saire rechtsverhouding een gift?
Als de fideicommissaire rechtsverhouding wordt 
beëindigd op één van de wijzen als beschreven 
in § 3 of 4, dan kan de vraag rijzen of het ver-
richten van (eenzijdige of tweezijdige) beëindi-
gingshandelingen in civielrechtelijke zin (tevens) 
een gift is. Nu de betrokkenen in de – in § 3 en 
4 – genoemde gevallen niet verplicht zijn om te 
handelen en er in beginsel een vermogensver-
schuiving optreedt, gaan wij ervan uit dat van 
een gift sprake kan zijn (art. 7:186 lid 2 BW). Dat 
is niet zo, als degene die normaal gesproken door 
de handeling zou worden verarmd, met degene 
die normaal gesproken door de handeling zou 
worden verrijkt, overeenkomt dat er ‘om baat’ 
wordt gehandeld, dat wil zeggen dat de één van 
de ander een prestatie verlangt die de vermo-
gensverschuiving ‘neutraliseert’.

(wordt vervolgd)

29. Art. 4:138 lid 2 BW jo. art. 3:224 BW, vertaald naar het 
fideicommis, moet zo worden gelezen: “Indien een 
bezwaarde uit hoofde van de aan het fideicommis ver-
bonden lasten en verplichtingen op zijn kosten afstand 
van zijn recht wil doen, is de verwachter gehouden hier-
aan mede te werken.” Er staat dus niet dat als een ver-
wachter afstand van zijn recht wil doen, de bezwaarde 
gehouden is hieraan mede te werken.

30. Ook hier dient – met Verheul, zie noot 26 – verdedigd 
te worden dat de bezwaarde en de verwachter bij de 
afstand c.q. de overdracht de vormvoorschriften in acht 
dienen te nemen die gelden voor overdracht van de 
goederen zelf.
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