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FIDEIcOMMIS

23. Een mooie stap vooruit: het 
fideicommis en de kadastrale 
registratie
R.E. BRINKMAN

 

Voor registergoederen bepaalt art. 3:17 lid 1 aanhef en 
onderdeel b BW dat de erfopvolging ingeschreven kan 
worden in de openbare registers. Als sprake is van erfopvol-
ging onder ontbindende en (daarbij aansluitende) opschor-
tende voorwaarde, rijst de vraag of de rechtsverhouding 
kenbaar is uit de kadastrale registratie. Omdat in beginsel, 
naast eigendom, alleen beperkte rechten zichtbaar hoeven 
te worden gemaakt (art. 48 lid 1 aanhef en onderdeel b 
Kadw), zou de gedachte post kunnen vatten dat het recht 
van de verwachter op de registergoederen niet kenbaar 
hoeft te worden gemaakt. Sinds het arrest van de Hoge 
Raad van 3 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1046, Rabo-
bank/Reuser), waarin de Hoge Raad oordeelde dat ook 
de eigenaar onder opschortende voorwaarde een recht (en 
niet slechts een verwachting) heeft, is deze gedachte echter 
aantoonbaar onjuist (hetgeen in de erfrechtelijke praktijk 
reeds werd aangenomen). De verwachter van een fideicom-
mis heeft met betrekking tot een onroerende zaak dus ook 
het (recht van) eigendom, ook al is dat onder opschor-
tende voorwaarde. Dat betekent dat dit zichtbaar dient te 
worden gemaakt. Dat geldt uiteraard ook voor ‘gewone’ 
(niet-fideicommissaire) voorwaardelijke erfstellingen.  
Tijdens het schrijven van mijn proefschrift (Het fideicom-
mis in de notariële praktijk (diss. Groningen, Den Haag), 
Boom 2014) probeerde ik bij het kadaster gedaan te 
krijgen de kenbaarheid van het fideicommis te vergroten 
door daarvan een aantekening te maken in de kadastrale 
registratie. Hoewel ik meerdere keren bot leek te vangen, 
is het eindelijk opgepakt. Recent werd ik door een cursist 
namelijk attent gemaakt op een uittreksel uit de kadastrale 
registratie, waarin – in een ‘fideicommissaire nalatenschap’ 
– na de omschrijving van de eigendom, bij de ‘aantekening 
recht’ werd vermeld ‘Fideï commis/tweetrapsmaking’. 
Toen ik recent een eigen verklaring van erfrecht, waarin 
een fideicommis was verwerkt, in de openbare registers 
inschreef, kreeg ik tot mijn vreugde bij de kadastrale inzage 
ook de vermelding ‘Fideï commis/tweetrapsmaking’ te zien. 

Nog mooier was dat de gerechtigde (in casu de langstle-
vende), die zelf al voor de helft krachtens huwelijksvermo-
gensrecht was gerechtigd tot de onroerende zaak, tweemaal 
werd genoemd: éénmaal (aandeel: 1/2) met de aantekening 
recht ‘Fideï commis/tweetrapsmaking’ (dat wil dus zeggen 
de helft die de gerechtigde als bezwaarde heeft), en éénmaal 
(aandeel: 1/2) zonder een aantekening recht (welke helft de 
gerechtigde dus onvoorwaardelijk heeft). Daarbij heeft het 
kadaster ervoor gekozen om niet de verwachters bij name 
te noemen, maar slechts in abstracto melding te maken van 
het fideicommis. Wat mij betreft een verdedigbare keus, 
mede omdat in de praktijk vaak heel veel primaire, (plaats-
vervullende) subsidiaire en meer subsidiaire verwachters 
(die soms ook nog ‘ongeboren’ zijn ten tijde van de inschrij-
ving in de openbare registers) in de fideicommissaire erfstel-
ling zijn opgenomen. Het belangrijkste wordt immers wel 
vermeld: dat er een fideicommissaire voorwaarde op de 
onroerende zaak rust.
Wat mij betreft is dit een mooie stap vooruit! 
Herhaling is de kracht van de reclame. Daarom herhaal ik 
hier nog maar eens wat ik in mijn proefschrift schreef: het 
is belangrijk en mijns inziens zelfs verplicht dat de notaris 
de (fideicommissaire) ontbindende voorwaarden opneemt 
in de verklaring van erfrecht, omdat dit voor de beschik-
kingsbevoegdheid en overgang op de verwachter van groot 
belang is. Ook daarvoor geldt dat de notaris niet per se de 
verwachters bij name hoeft te noemen, maar in abstracto 
melding kan maken van het fideicommis. Ik raad de nota-
ris aan daarbij enerzijds de betreffende ontbindende voor-
waarden op te nemen. Ook dient de notaris te vermelden 
of de bezwaarde bevoegd is (met of zonder toestemming 
van de verwachter) de goederen van de nalatenschap te 
vervreemden en/of te bezwaren.
Ik maak tot slot nog een paar opmerkingen:
1. Bij de afgifte van een fideicommissair legaat van een 

onroerende zaak zal een fideicommissaire kadastrale 
vermelding onder ‘aantekening recht’ afhankelijk zijn 

Tot voor kort was in de kadastrale registratie niet zichtbaar dat bij een vererving op grond van een 
fideicommis (ook wel: tweetrapsmaking) de bezwaarde verkrijgt onder bezwaar van het fideicommis.  
Tot mijn vreugde is dat recent gewijzigd. In deze bijdrage wordt de vernieuwde kadastrale registratie 
beschreven en wordt opnieuw ingegaan op de vraag welke informatie bij een fideicommissaire erfstelling  
in een verklaring van erfrecht moet worden opgenomen. Tot slot wordt ingegaan op het fideicommissair 
legaat. \ 
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(er althans van uitgaande dat het kadaster ook in dat 
geval een aantekening zal maken) van de vormgeving 
van het legaat en van de vraag aan wie wordt geleverd:

a. is sprake van een fideicommissair legaat onder 
ontbindende en opschortende voorwaarde en 
wordt hangende de voorwaarde slechts aan de 
bezwaarde geleverd, dan zou een aantekening 
‘Fideï commis/tweetrapsmaking’ wat mij betreft 
niet misstaan. In dat geval zou het mooi zijn als 
de erfgenamen ook bij name als eigenaren on-
der opschortende voorwaarde zouden worden 
genoemd. Als ter uitvoering van het legaat aan 
de bezwaarde wordt geleverd, verkrijgt hij op 
grond van art. 3:84 lid 4 BW slechts een recht 
onder ontbindende voorwaarde. In dat geval 
blijft het ‘spiegelbeeld’, te weten het recht onder 
opschortende voorwaarde, bij de erfgenamen 
achter. Anders dan bij de verwachters (bij wie 
het bovengenoemde probleem van plaatsvervan-
gende subsidiaire en meer subsidiaire verwach-
ters speelt) is in dit geval bij de afgifte duidelijk 
wie de goederenrechtelijk gerechtigden onder 
opschortende voorwaarde zijn, namelijk de erf-
genamen;

b. is sprake van een fideicommissair legaat, waarbij 
het legaat aan de ‘bezwaarde’ onvoorwaardelijk 
is en alleen de verwachter het legaat onder (op-
schortende) voorwaarde verkrijgt (zie uitgebrei-
der paragraaf 6.2 van mijn proefschrift, waar ik 
beargumenteer waarom ook dit een ‘fideicom-
missaire’ making is, ondanks het onvoorwaar-
delijke legaat aan de bezwaarde), en wordt han-
gende de voorwaarde slechts aan de bezwaarde 
geleverd, dan hoeft mijns inziens geen aanteke-
ning te worden geplaatst, omdat de bezwaarde 
in dat geval onvoorwaardelijk verkrijgt en de 

verwachter slechts een obligatoire aanspraak 
(onder opschortende voorwaarde) heeft;

c. is sprake van een fideicommissair legaat (onge-
acht in welke vorm, waarover uitgebreider para-
graaf 6.2 van mijn proefschrift) en wordt zowel 
aan de bezwaarde als aan (één of meer van de, 
al dan niet plaatsvervullende) verwachter(s) ge-
leverd, dan zouden zowel de bezwaarde als de 
(betreffende) verwachter(s) genoemd moeten 
worden.

2. Bij andere goederen speelt in geval van een fideicom-
mis iets soortgelijks. Ik hoop dan ook dat de notaris 
de aantekening van het fideicommis, indien van toepas-
sing, ook inschrijft in het aandeelhoudersregister van 
de rechtspersoon, waarvan de aandelen tot de fideicom-
missaire nalatenschap behoren. En hoe mooi zou het 
zijn als banken de mogelijkheid zouden bieden om bij 
de tenaamstelling van een bankrekening ook de hoeda-
nigheid ‘bezwaarde van een fideicommis’ te vermelden. 
Hoewel de banken zich vooralsnog verschuilen achter 
hun ‘systemen’ en ‘beleid’, is het eigenlijk onbehoorlijk 
dat zij dit niet veranderen (net zo goed als een bankre-
kening ook op naam van een vruchtgebruiker in zijn 
hoedanigheid als vruchtgebruiker zou moeten kunnen 
staan). Ik hoop dat de banken op dit vlak de hand-
schoen oppakken en dat ook dit slechts een kwestie van 
tijd zal blijken te zijn. Ook bij andere goederen (bijv. 
vorderingen op naam, anders dan banktegoeden), zou 
een vermelding in een/de akte waaruit de vordering 
blijkt, niet misstaan.
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