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11. De erfrechtelijke 
renteovereenkomst naar oud en 
huidig recht
MR. DR. R.E. BRINKMAN

 

1. Inleiding

In deze bijdrage staat de renteovereenkomst centraal die de 
erflater vóór 2003 heeft gesloten ter zake van de vorderin-
gen uit een ouderlijke boedelverdeling1 (hierna: OBV) of 
legaat.2 Wat hierna zal worden opgemerkt over de rente-
overeenkomst, geldt naar mijn mening mede voor andere 
schenkingen ter zake des doods die onder oud recht zijn 
verricht. Wat de renteovereenkomst zo bijzonder maakt, 
is dat er behalve een schenkingsrechtelijk element, ook (of 
mogelijk allereerst) een erfrechtelijk element in huist.

Om de theorie te verlevendigen, ga ik uit van de casus 
waarin Anton in november 2000 is overleden. Anton heeft 
voor zijn overlijden een OBV gemaakt, waarin alle goede-
ren en schulden van de nalatenschap aan de langstlevende 
(Betty) zijn toebedeeld. De kinderen Chris en Dirk ontvan-
gen krachtens de OBV een onderbedelingsvordering op de 
langstlevende. Anton heeft in zijn testament bepaald dat 
er geen rente is verschuldigd over de vorderingen, tenzij 
de langstlevende en de kinderen anders overeenkomen. De 
langstlevende en de kinderen sluiten begin 2001 een rente-
overeenkomst ter zake van de vordering uit de OBV van 
de kinderen (van 0% naar 6% samengestelde rente). Die 
renteovereenkomst blijkt uit (of ligt besloten in) de (tijdig 
ingediende) successieaangifte. Er is geen notariële akte 
opgesteld. Behalve de kinderen uit haar relatie met Anton, 
heeft Betty ook nog een kind uit haar eerdere relatie met 
Pierre, te weten Leonard.

1 Art. 4:1167 oud BW.
2 Ik zal hierna slechts nog de vordering uit de OBV als uitgangspunt ne-

men, maar hetzelfde kan mijns inziens gezegd worden van de vordering 
die uit een niet-opeisbaar legaat ontstaat.

De vraag rijst: is deze renteovereenkomst geldig? En zo nee, 
valt dat te repareren? En zo dat valt te repareren, welke 
vereisten gelden dan? Zoals hierna zal blijken is het over-
gangsrecht op dit punt niet helder.

In 2012 schreef Blokland een mooie bijdrage in dit blad 
genaamd: De ‘papieren’ schenking is een schenking ter 
zake des doods; de erfrechtelijke renteovereenkomst ook?!3 
Blokland bespreekt daarin onder meer het arrest van de 
Hoge Raad van 9 december 2011,4 waarin wordt geoor-
deeld dat de ‘papieren schenking’ (zijnde een schuldiger-
kenning uit vrijgevigheid, opeisbaar bij overlijden van de 
schenker) een schenking ter zake des doods als bedoeld in 
artikel 7:177 lid 1 BW is. Blokland komt tot de opvatting 
dat een renteovereenkomst (eveneens zijnde een schuldiger-
kenning van de rente uit vrijgevigheid, opeisbaar bij overlij-
den van de langstlevende/schenker) ook een schenking ter 
zake des doods is, als gevolg waarvan deze – op straffe van 
verval bij het overlijden van de langstlevende – zal moeten 
voldoen aan de vereisten als genoemd in artikel 7:177 lid 1 
BW (persoonlijk door de langstlevende aangegaan bij nota-
riële akte). Ik wil zijn stellingen hierna op één punt verder 
bespreken: het betreft de vraag of de renteovereenkomst 
(alleen) een ‘erfrechtelijke’ handeling, of (ook) een schen-
king of gift (ter zake des doods) is. Blokland is van mening 
dat de renteovereenkomst, ook als deze voortbouwt op 
een testamentaire bevoegdheid (of – naar nieuw recht – is 
gebaseerd op art.  4:13 lid 4 BW), civielrechtelijk als gift 
moet worden beschouwd. Ik ga hierop in paragraaf 2 nader 
in, mede aan de hand van het delegatievraagstuk. In para-
graaf 3, 4 en 5 richt ik mij, ervan uitgaande dat de rente-

3 P. Blokland, FTV 2012/9, nr. 42.
4 EclI:Nl:Hr:2011:BU7268, BNB 2012/46, m.nt. I.j.f.A. van Vijfeijken.

In zekere zin is dit een vervolg op een bijdrage van Blokland uit 2012 in dit tijdschrift, genaamd: De 
‘papieren’ schenking is een schenking ter zake des doods; de erfrechtelijke renteovereenkomst ook?! 
In deze bijdrage staat de renteovereenkomst centraal die de erflater onder het recht van vóór 2003 heeft 
gesloten ter zake van de vorderingen uit een ouderlijke boedelverdeling of legaat. Ingegaan wordt onder 
meer op de vraag of de renteovereenkomst onder oud recht (alleen) een erfrechtelijke handeling of ook 
een (formele) schenking was. En zo dit laatste positief beantwoord moet worden, aan welke vormvereiste 
die oude rente overeenkomst moest voldoen en als dat niet gebeurd is, of dat nog te repareren valt onder 
het huidige recht. \ 



16 nUmmer 3, mei 2019 / sdU  fisc aal TijdschrifT Vermogen

ErfrEcHTElIjKE rENTEOVErEENKOmST

overeenkomst in beginsel (ook) een gift zal inhouden, op 
de juridische aspecten van de schenking ter zake des doods 
onder het oude recht en het overgangsrecht. Hier en daar 
zal ik ook een enkele fiscale opmerking plaatsen. Het geheel 
wordt afgesloten met een conclusie in paragraaf 6.

2. Is de renteovereenkomst (alleen) een 
erfrechtelijke handeling of niet?

Om er een gevoel bij te krijgen, geef ik in navolging van 
Blokland zijn –  in genoemd artikel opgenomen  – (deels 
exotische) voorbeeld weer, toegepast op de casus uit de 
inleiding. Stel dat de langstlevende, ter uitholling van 
haar vermogen vanwege aanstormende schuldeisers of om 
Leonard (als toekomstige legitimaris) buiten spel te zetten, 
de rente over de vorderingen van Chris en Dirk aanpast 
naar 6% (of, meer exotisch: 100%). Blokland vraagt zich 
af of:
 – de benadeling van schuldeisers/actio Pauliana (art. 3:45 

BW/art. 42 Fw) hier ingeroepen kan worden, of
 – de geschonken rente bijgeteld dient te worden voor de 

legitimaire massa.5

Blokland geeft – in het kader van de vraag of een renteover-
eenkomst voor de toepassing van artikel 1 lid 3 en 4 SW 
beschouwd dient te worden als een erfrechtelijke handeling 
of als een schenking in de zin van artikel 1 lid 7 SW6 – de 
visie van de staatssecretaris weer, die de renteovereenkomst 
(alleen) als een erfrechtelijke verkrijging ziet en daarom:
 – enerzijds de erfrechtelijke verkrijging op grond van de 

renteovereenkomst via artikel 1 lid 3 SW ‘beperkt’7 tot 
die renteovereenkomsten die binnen de aangiftetermijn 
(inclusief uitstel) zijn gesloten;

 – anderzijds de verkrijging op grond van de renteovereen-
komst die buiten bedoelde aangiftetermijn is gesloten, 
via artikel 1 lid 4 SW fictief als schenking aanmerkt.

Blokland meent dat de staatssecretaris dit niet goed ziet, 
omdat een renteovereenkomst al te gemakkelijk zou kunnen 
leiden tot benadeling van derden. Zie bovenstaande voor-

5 Zie ook A.j. luimes, ‘De invloed van de erfrechtelijke renteovereenkomst 
en de testamentaire rente op de legitieme portie en de positie van 
andere schuldeisers van de langstlevende’, WPNR 2015/7081, die mijns 
inziens terecht betoogt dat de renteschuld enerzijds niet in aftrek komt 
voor de berekening van de legitieme portie, omdat het niet een schuld 
betreft als bedoeld in art. 4:7 lid 1 sub a, b, c of f BW (art. 4:65 eerste zin 
BW) en anderzijds niet in aanmerking genomen wordt als gift (art. 4:65 
tweede zin BW), omdat het een schuld betreft als bedoeld in art. 4:7 lid 1 
sub i BW.

6 met het fiscale begrip ‘schenking’ wordt in de SW het civielrechtelijke 
genusbegrip ‘gift’ bedoeld (art. 7:186 lid 2 BW).

7 Blokland noemt dat een negatieve fictiebepaling.

beelden. Blokland is van mening dat de renteovereenkomst, 
ook als deze voortbouwt op een testamentaire bevoegdheid 
of – naar nieuw recht – is gebaseerd op artikel 4:13 lid 4 
BW, civielrechtelijk als gift moet worden beschouwd.

Hoe zit dit? Hier helpt het onderzoek dat Bauduin heeft 
verricht naar de wilsdelegatie.8 Zij betoogt, kort gezegd, het 
volgende.9 Bij de renteclausule is sprake van een wilsafhan-
kelijke ontbindende voorwaarde: er dient –  in ons voor-
beeld – een nader vast te stellen rente vergoed te worden 
onder de ontbindende voorwaarde dat de langstlevende en 
de kinderen er niet uitkomen.10 Ontbindende voorwaarden 
zijn toegestaan, voor zover de aard van de uiterste wils-
beschikking zich hiertegen niet verzet, er niet gehandeld 
wordt in strijd met artikel 4:45 BW, de voorwaarde niet 
op ontoelaatbare wijze knutselt aan de inhoud/aard van 
de beschikking en bij het inroepen van de renteclausule de 
redelijkheid en billijkheid niet uit het oog worden verloren. 
Volgens Bauduin is een dergelijke renteclausule mogelijk, 
mits de langstlevende en de kinderen handelen als redelijk 
denkende mensen. Daarnaast beveelt Bauduin aan om de 
bevoegdheid tot het vaststellen van een andere rente af te 
bakenen, door het geven van kaders waarbinnen de rente 
kan worden vastgesteld. Is dat niet gebeurd (zoals in ons 
voorbeeld het geval is), dan kan, aldus nog steeds Bauduin, 
zo nodig worden aangestuurd op de objectiverende werking 
van de redelijkheid en billijkheid.11 Als we Bauduin volgen, 
dan zal:
 – de rente van 100% waarschijnlijk ongeoorloofd zijn 

(omdat geen redelijk denkend mens, mede met het oog 
op de belangen van schuldeisers, zoiets zou overeenko-
men);

 – de rente van 6% wel eens geoorloofd kunnen zijn.

Stel nu dat het overeenkomen van rente inderdaad geoor-
loofd is en derhalve als een erfrechtelijke handeling 
beschouwd dient te worden. Sluit dat daarmee de kwalifica-
tie als gift uit? Nee, mijns inziens niet. Het blijft een hande-
ling die ertoe kan strekken dat de langstlevende de kinderen 
ten koste van haar eigen vermogen verrijkt (art. 7:186 lid 2 

8 N.V.c.E. Bauduin, Wilsdelegatie in het erfrecht, (diss. Nijmegen) 2014, par. 
8.6.3.

9 Bauduin maakt een onderscheid tussen de werking van de uiterste 
wilsbeschikking (als er in ons voorbeeld bij de renteclausule bijvoorbeeld 
‘6%’ had gestaan ‘tenzij de langstlevende dit niet wil’) en de delegatie-
bevoegdheid ten aanzien van de inhoud van de uiterste wilsbeschikking 
(‘tenzij de langstlevende en de kinderen anders overeenkomen).

10 Dit zou ook als een opschortende voorwaarde beschreven kunnen 
worden: er dient rente vergoed te worden als de langstlevende en de kin-
deren dat overeenkomen. In dat geval zou de uitkomst voor Bauduin, als 
ik haar goed begrijp, hetzelfde zijn. Dat zou ook het geval zijn als slechts 
de langstlevende de rente kan aanpassen, mits de langstlevende steeds 
handelt binnen de aangegeven normen.

11 Hoewel Bauduin hier niet op ingaat in haar proefschrift, ga ik ervan 
uit dat de theorie die zij heeft ontwikkeld ook opgeld kan doen voor 
uiterste wilsbeschikkingen die onder het oude recht zijn gemaakt en dat 
de renteovereenkomst onder het oude recht dus ook op dezelfde voet 
behandeld dient te worden als onder het nieuwe recht.
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BW).12 Het één sluit het ander niet uit.13 Voor zover het 
overeenkomen van rente erfrechtelijk ongeoorloofd is, kan 
mijns inziens nog steeds sprake zijn van een geldige rechts-
handeling, maar dan niet op grond van het erfrecht, maar 
krachtens gift. Ook als er in het testament geen ‘tenzij-clau-
sule’ had gestaan en de erflater dus volledig zelf de hoogte 
van de rente had bepaald, zouden de langstlevende en de 
kinderen een rente hebben kunnen overeenkomen, in welk 
geval ook niet op grond van het erfrecht, maar krachtens 
gift wordt gehandeld.

Ik kom dus tot de conclusie dat (ook) als het overeenkomen 
van de rente een erfrechtelijke handeling betreft binnen de 
grenzen van de wilsdelegatie, er niettemin (ook) sprake kan 
zijn van een gift. En wel een schenking, of meer algemeen: 
gift ter zake des doods, aangenomen dat de renteovereen-
komst de strekking heeft pas uitgevoerd te worden bij het 
overlijden van de langstlevende. Hierna zullen we zien 
welke vormvereisten voor een dergelijke gift onder oud 
recht bestonden en welke onder het nieuwe recht.

Men zou hier ook van quasi-schenkingsrecht kunnen spre-
ken. Net zo goed als een gift ter zake des doods als een 
quasi-erfrechtelijke handeling beschouwd kan worden 
(art. 4:126 BW), kan een erfrechtelijke handeling (te weten 
de renteovereenkomst ter zake des doods) ook als quasi-
schenkingsrechtelijke handeling beschouwd worden. Zie 
daar de vloeiende overgangen binnen het recht.
In het navolgende ga ik er steeds van uit dat de renteover-
eenkomst (ook) een gift (ter zake des doods) inhoudt.14

3. De schenking naar oud recht

Onder het oude recht (van vóór 2003) bestond artikel 
7:177 lid 1 BW nog niet. Welke vormvereisten bestonden er 
naar oud recht? Allereerst dient een onderscheid gemaakt 
te worden tussen formele en materiële schenkingen. Een 
formele schenking was (art. 7A:1703 lid 1 oud BW): ‘eene 
overeenkomst, waarbij de schenker, bij zijn leven, om niet 

12 Dat zou ook het geval zijn als de langstlevende de rente eenzijdig had 
kunnen aanpassen, omdat een gift (art. 7:186 lid 2 BW), anders dan een 
schenking (art. 7:175 lid 1 BW), niet door een tweezijdige handeling hoeft 
plaats te vinden.

13 Overigens is in dat geval, als erfbelasting verschuldigd is, niet ook nog 
schenkbelasting verschuldigd, enerzijds omdat art. 1 lid 3 SW de rente-
overeenkomst die binnen de aangiftetermijn wordt gedaan ‘uitsluitend’ 
als verkrijging krachtens erfrecht lijkt aan te merken, en anderzijds omdat 
aangenomen mag worden dat er geen samenloop van erfbelasting 
en schenkbelasting plaatsvindt. Vgl. resolutie van 18 december 1958, 
nr. c8/13230, PW 16 929, waarover I.j.f.A. van Vijfeijken en N.c.G. Gubbels, 
Cursus Belastingrecht, S&E.12.2.0.B.f., alsmede j.P. Sprenger van Eyk en 
B.j. de leeuw, De wetgeving op het recht van successie van overgang en van 
schenking, ’s-Gravenhage: martinus Nijhoff, 1919, p. 222.

14 Ik ben van mening dat bij deze ‘gemengde’ rechtshandeling aan de 
‘zwaarste’ vormvereisten van beide rechtshandelingen voldaan dient 
te worden. Ook al zou de handeling vormvrij zijn voor zover deze als 
erfrechtelijk kan worden aangemerkt, vanwege het schenkingskarakter 
dat de handeling ook heeft, dient mijns inziens voldaan te worden aan de 
vormvereisten van de schenkingsbepalingen. Zie hierover bijvoorbeeld 
S. Verbeek-meinhardt, GS Verbintenissenrecht, art. 6:215 6 BW, aant. 4.

en onherroepelijk eenig goed afstaat ten behoeve van den 
begiftigde die hetzelve aanneemt.’ Aangenomen werd dat 
slechts daarvoor de vormvereisten van artikel 7A:1719-
1721 oud BW golden, die kort gezegd bepaalden dat een 
formele schenking op straffe van nietigheid bij notariële 
akte moest geschieden en dat de begiftigde deze in persoon 
of krachtens authentieke akte bij volmacht moest aanvaar-
den en dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de 
schenker de nietige schenking na zijn overlijden konden 
helen door deze te bevestigen, te bekrachtigen of tot vrij-
willige nakoming over te gaan. In alle andere gevallen was 
sprake van een zogenaamde materiële schenking, die in 
beginsel vormvrij was.

Heersende leer was dat een schuldigerkenning van een geld-
bedrag een formele schenking was, omdat het een overeen-
komst was die een verbintenis in het leven riep om een goed 
(in casu een geldbedrag) onherroepelijk, bij leven, om niet 
en uit vrijgevigheid af te staan. Met een renteovereenkomst 
wordt in feite ook een geldbedrag – volgens een bepaalde 
rekenmethode, namelijk door percentages over een vorde-
ring vast te stellen – schuldig erkend. De renteovereenkomst 
kan daarom mijns inziens op één lijn gesteld worden met 
bedoelde schuldigerkenning en dus als formele schenking 
worden beschouwd. Uitgaande van de juistheid van dat 
betoog, stel ik vast dat de renteovereenkomst in onze casus 
niet bij notariële akte is vastgelegd en daarom in die visie 
nietig zou zijn onder het oude recht. De vraag die dan rijst 
is, hoe de nietige renteovereenkomst onder het nieuwe recht 
(vanaf 2003) behandeld wordt. Daarover meer in paragraaf 
4 en 5, waarbij ik onderscheid maak tussen de situatie:
 – dat de langstlevende nog leeft (zie par. 4); en
 – dat de langstlevende overlijdt, zonder dat bij leven een 

bekrachtiging heeft plaatsgevonden (zie par. 5).

Denkt men hier anders over en beschouwt men, aangeno-
men dat binnen de grenzen van de geoorloofde wilsdelega-
tie wordt gehandeld, de handeling toch vooral (maar niet 
uitsluitend) als een erfrechtelijke, dan kan ik mij voorstellen 
dat de handeling kwalificeert als een materiële schenking 
ter zake des doods. In dat geval zouden er op grond van 
het oude recht geen vormvereisten hebben gegolden en zou 
de renteovereenkomst dus eenvoudigweg geldig zijn en in 
stand blijven onder het nieuwe recht (art. 79 Ow).15

Ik ga er in het navolgende van uit dat er bij een renteover-
eenkomst sprake is van een formele schenking.

15 Vgl. memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1999/2000, 26822, nr. 3, 
p. 29. Ook hier speelt de merkwaardigheid, zie ook noot 17, dat art. 79 
Ow ervan spreekt dat ‘een rechtshandeling die is verricht voordat de 
wet [i.c. art. 7:177 lid 1 BW] daarop van toepassing wordt, niet nietig of 
vernietigbaar [wordt] ten gevolge van een omstandigheid die de wet, 
in tegenstelling tot het tevoren geldende recht, aanmerkt als een grond 
van nietigheid of vernietigbaarheid’, terwijl in art. 7:177 lid 1 BW geen 
sprake is van nietigheid maar van verval. mijns inziens mag aangenomen 
worden dat art. 79 OW hierop wel (naar analogie) van toepassing is.
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4. Hoe vergaat het de renteovereenkomst (die 
onder oud recht nietig was) onder het nieuwe 
recht, gesteld dat de langstlevende er nog is?

Hoewel de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek 
(hierna: Ow) op één uitzondering na16 geen specifieke bepa-
lingen omtrent schenkingen kent, kunnen we op dat punt 
te rade gaan bij artikel 81 lid 1 Ow, dat in het algemeen, 
dus ook voor schenkingen, bepaalt: ‘Een nietige rechts-
handeling wordt op het tijdstip waarop de wet op haar 
van toepassing wordt, met terugwerkende kracht tot een 
onaantastbare bekrachtigd, indien zij heeft voldaan aan 
de vereisten die de wet voor een zodanige rechtshandeling 
stelt.’ Aangezien onder het nieuwe recht geen vormvereisten 
voor het aangaan van deze renteovereenkomst gelden, heelt 
artikel  81 lid  1 Ow de nietigheid, mits, aldus artikel  81 
lid 3 Ow, alle onmiddellijk belanghebbenden die zich op de 
nietigheid hadden kunnen beroepen, de handeling voordien 
als geldig hebben aangemerkt.17 Als dat het geval is, kunnen 
de langstlevende en de kinderen de schenking bekrachtigen. 
Daarvoor geldt geen vormvereiste, aangezien voor de rente-
overeenkomst/gift onder het nieuwe recht als zodanig geen 
vormvereisten gelden.

Maar daarmee zijn we er nog niet: de renteovereenkomst, 
die gezien kan worden als gift ter zake des doods, is dan 
wel geldig gesloten, maar vervalt volgens het nieuwe recht 
met het overlijden van de schenker (‘ex nunc’ dus) als deze 
niet ‘in persoon’ door de schenker en ‘bij notariële akte’ is 
aangegaan (art. 7:177 lid 1 BW).

Als dus de langstlevende en de kinderen de schenking bij 
notariële akte bekrachtigen en in ieder geval de langstle-
vende daarbij in persoon aanwezig is, staat niets meer aan 
de geldigheid van de renteovereenkomst in de weg.18 Maar 
hoe zit dat als de langstlevende daarbij vertegenwoordigd 
wordt krachtens een volmacht in het notariële levenstes-
tament van de langstlevende, terwijl de kinderen zelf in 
persoon aanwezig zijn (of eveneens krachtens een volmacht 
in hun notariële levenstestamenten of andere authentieke 
volmacht vertegenwoordigd worden)? Dient dan gesteld 
te worden dat de renteovereenkomst bij het overlijden 
van de langstlevende vervalt omdat deze dan niet aan de 
vereisten van artikel 7:177 lid 1 BW voldoet? Of mag dan 
gesteld worden dat een – op grond van het overgangsrecht 

16 Art. 201 Ow.
17 Inmiddels verkregen rechten van derden behoeven aan bekrachtiging 

niet in de weg te staan, mits zij worden geëerbiedigd.
18 Overigens merk ik op dat de bekrachtiging (in de zin van art. 3:58 BW) 

normaal gesproken ziet op nietige rechtshandelingen, terwijl er in 
art. 7:177 lid 1 BW sprake is van een tussenvorm: de renteovereenkomst 
is, ongeacht in welke vorm deze is gegoten en aangenomen dat er geen 
andere strijdigheden met de wet bestaan, geldig (en dus niet nietig), 
maar kan vervallen. Het kenmerk van nietigheid is dat dit terugwerkende 
kracht heeft (‘ex tunc’), terwijl het vervallen van de renteovereenkomst 
geen terugwerkende kracht heeft (‘ex nunc’). Art. 3:58 BW lijkt dus niet 
voor die tussenvorm geschreven, maar kan mijns inziens toch naar ana-
logie op een dergelijk geval toegepast worden. Zie ook Blokland, onder 
verwijzing naar Welkers en reijnen, in zijn aangehaalde artikel.

en onder toepassing van het nieuwe recht – geheelde rente-
overeenkomst terugwerkende kracht heeft tot het moment 
van de rechtshandeling en als het ware daarna weer voor-
uitwerkt en geacht moet worden geldig te zijn en te blij-
ven (art. 79 Ow)?19 Daardoor zou deze onder het nieuwe 
recht niet alsnog aan de vereisten van artikel 7:177 lid 1 
BW hoeven te voldoen. Noch de wet, noch de parlemen-
taire geschiedenis, noch de literatuur geeft (voor zover mij 
bekend) uitsluitsel. Ik pleit zelf voor een soepel standpunt 
en ben inderdaad van mening dat deze ‘tijdlushandelin-
gen’20 helende werking hebben.

Ik ga er overigens van uit dat de staatssecretaris ook deze 
oude gevallen niet zal zien als een rechtshandeling in de zin 
van artikel 10 SW. Of daarbij, gelijk nu geschiedt in arti-
kel 1 lid 3 SW, ook de voorwaarde gesteld kan worden dat 
de (geheelde) renteovereenkomst binnen de aangiftetermijn 
gesloten moet zijn, vraag ik me af, nu de staatssecretaris 
deze oude gevallen waarschijnlijk geheel als erfrechtelijk 
beschouwt en onder de Successiewet van vóór 2003 nog 
geen (beperkende) ‘fictie’ als bedoeld in het huidige arti-
kel 1 lid 3 SW bestond.21

Tot slot van deze paragraaf merk ik op dat aan de gevol-
gen van artikel 7:177 lid 1 BW natuurlijk ook kan worden 
ontkomen door de verschuldigde rente tijdens het leven van 
de langstlevende te voldoen.

5. Kan de renteovereenkomst (die onder oud 
recht nietig was) onder het nieuwe recht nog 
bekrachtigd worden nadat de langstlevende 
overlijdt?

Stel dat de renteovereenkomst niet zou zijn bekrachtigd 
tijdens het leven van de langstlevende (en ook geen uitke-
ring van de rente heeft plaatsgevonden). Zou dat dan nog 
kunnen door haar erfgenamen, na haar overlijden? Het 
overgangsrecht helpt ons nu niet, omdat de renteover-
eenkomst onder nieuw recht zou zijn vervallen door de 
werking van artikel 7:177 lid 1 BW.

Kunnen we ons heil nog zoeken in het oude recht? Hoewel 
artikel 7A:1721 oud BW (voorheen art. 1931 oud BW) de 
mogelijkheid gaf om een nietige schenking te helen door 
bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige nakoming daar-
van, is bedoelde regeling thans vervallen.22 Daarnaast 
lijkt de Hoge Raad in zijn genoemde arrest van 9 decem-
ber 201123 –  in navolging van het hof  – ook klare wijn 

19 Vgl. mvT, Kamerstukken II 1999/2000, 26822, nr. 3, p. 29.
20 Een handeling onder oud recht die – via het overgangsrecht – naar nieuw 

recht geheeld wordt, vervolgens terugwerkt naar oud recht en dan – via 
het overgangsrecht – weer vooruitwerkt naar nieuw recht.

21 Zie voor het huidige recht Nota naar aanleiding van het verslag, Kamer-
stukken II 2008-2009, 31930, nr. 9, p. 34-35, ook aangehaald door Blokland 
in zijn genoemde artikel.

22 Zie voor een toepassing van bedoeld artikel onder oud recht: Hr 28 janu-
ari 1981, BNB 1981/88.

23 Hr 9 december 2011, EclI:Nl:Hr:2011:BU7268, BNB 2012/46, m.nt. 
I.j.f.A. van Vijfeijken.
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te hebben geschonken door te oordelen dat nietige schen-
kingen (in casu onderhandse schuldigerkenningen, opeis-
baar bij het overlijden van de schenker) niet in mindering 
kunnen worden gebracht op de nalatenschap van de schen-
ker en dus niet geheeld kunnen worden. Of de rechtstheo-
retische grondslag daarvan juist is, zou betwijfeld kunnen 
worden. Met Schoenmaker en Verstappen24 kan men zich 
namelijk afvragen of het vervallen artikel 7A:1721 BW de 
mogelijkheid onverlet laat om een nietige schenking, ook 
na overlijden van de schenker (in casu de langstlevende), te 
bekrachtigen op de voet van artikel 3:58 BW. Hoe dat ook 
zij, vooralsnog lijkt de Hoge Raad de erfgenamen de pas af 
te snijden. De toekomst zal leren of dat zo blijft.

6. Conclusie

In dit artikel heb ik de renteovereenkomst die onder het 
oude recht (van vóór 2003) is gesloten, aan een nadere 
inspectie onderworpen. Het oordeel van de Hoge Raad van 
9 december 2011 lijkt niet alleen gevolgen te hebben voor 
schenkingen ter zake des doods onder het nieuwe recht 
(art. 7:177 lid 1 BW), waaronder de ‘klassieke’ schenking 
op papier die pas bij het overlijden van de schenker opeis-
baar is en de renteovereenkomst, op grond waarvan de 
overeengekomen rente pas bij het overlijden van de langst-
levende/schenker opeisbaar wordt, maar ook voor schen-
kingen ter zake des doods onder het oude recht, waaronder 
ook de renteovereenkomst ter zake van een OBV of legaat. 
Hoewel de renteovereenkomst – binnen de grenzen van de 
door Bauduin geschetste geoorloofde wilsdelegatie – als een 
erfrechtelijke handeling kan worden gezien, kan deze tege-
lijkertijd ook een gift (ter zake des doods) inhouden.

24 Zie f.A.m. Schoenmaker, ‘Vervallen schenkingen (schuldig erkende bedra-
gen) niet als schuld in aanmerking genomen; Hoge raad, nr. 11/01265’, 
NTFR 2012/210, onder verwijzing naar l.c.A. Verstappen in het KNB-
preadvies 2003, Bekrachting en aanverwante rechtsfiguren, p. 132.

Een onder oud recht gemaakte renteovereenkomst dient in 
mijn ogen als een formele schenking te worden beschouwd. 
Op straffe van nietigheid moest deze voldoen aan het vorm-
vereiste van artikel 7A:1720 BW, te weten onder meer de 
notariële akte. Een onder oud recht gemaakte onderhandse 
renteovereenkomst lijkt dan ook nietig, maar van zijn nietig-
heid te worden ontdaan door het overgangsrecht. Toch lijkt 
de renteovereenkomst vervolgens alsnog te sneuvelen door 
de toepassing van artikel 7:177 lid  1 BW (waarin onder 
meer het vormvereiste staat van de notariële akte). Bij leven 
lijkt bekrachtiging daarvan bij notariële akte mogelijk, als:
 – ofwel de langstlevende daarbij in persoon optreedt 

(waarmee wordt voldaan aan het tweede vormvereiste 
van art. 7:177 lid 1 BW);

 – ofwel de kinderen in persoon of krachtens authentieke 
volmacht daarbij optreden (waarmee zou worden vol-
daan aan het oude vormvereiste van art.  7:1720 BW, 
dat via het overgangsrecht dan zou resulteren in geldig-
heid onder het nieuwe recht).

Ook kan men aan de gevolgen van artikel 7:177 lid 1 BW 
ontsnappen door de verschuldigde rente tijdens het leven 
van de langstlevende te voldoen.
Heeft noch bekrachtiging noch voldoening van de rente 
bij leven plaatsgevonden, dan lijkt de renteovereenkomst 
na overlijden van de langstlevende geen werking meer te 
hebben, al kan dat ook betwist worden.
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