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1. Inleiding 
In dit artikel wordt het onderscheid tussen het 
legaat en de last behandeld. Ik zal betogen dat 
– anders dan veelal wordt gedacht – aan de last 
niet een vorderingsrecht dient te worden ont-
houden, maar wel de normaal gesproken daar-
aan verbonden rechtsvordering. De last kan  
niet door de lastbevoordeelde, maar slechts op 
indirecte wijze worden ‘afgedwongen’.  
De (analogie met de) natuurlijke verbintenis 
dringt zich op in de verhouding tussen de lastbe-
zwaarde en de lastbevoordeelde. Dat daarnaast 
een bijzondere en verstrekkende sanctie is ver-
bonden aan de niet-nakoming van de verplich-
ting door de lastbezwaarde, staat daar mijns 
inziens los van. Ik werd op het denkspoor gezet 
door het artikel van Breemhaar ‘De door een 
testamentaire last bevoordeelden’,1 die betoogt 
dat een last niet (en slechts een legaat wel) ten 
behoeve van één of meer bepaalde personen 
gemaakt kan worden.2 Dat is onder meer van 
belang voor de bestaanseis van art. 4:56 lid 1 BW, 
die niet lijkt te gelden voor een last (en wel voor 
een legaat en een erfstelling). 

2. Het legaat en de last 
De (parlementaire) geschiedenis van het legaat 
en de last is roerig, omdat gezocht werd naar een 
goede – maar blijkbaar lastig te vinden – afbake-
ning tussen beide rechtsfiguren.3 In zijn proef-
schrift heeft Boelens een mooi overzicht gegeven 
van die (parlementaire) geschiedenis die heeft 
geleid tot de huidige wetteksten waarin het le-
gaat en de last zijn gedefinieerd.4 Het gaat om 
art. 4:117 lid 1 BW, waar het legaat is omschre-
ven: ‘Een legaat is een uiterste wilsbeschikking 
waarin de erflater aan een of meer personen een 
vorderingsrecht toekent’ en om art. 4:130 lid 1 
BW waar de last is gedefinieerd als: ‘een uiterste 
wilsbeschikking waarin de erflater aan de geza-
menlijke erfgenamen of aan een of meer bepaal-
de erfgenamen of legatarissen een verplichting 
oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van een 
legaat.’ Ik ga hierna slechts in op lasten die ver-
plichten tot een uitgave van geld jegens een of 
meer personen.5 Op ‘onpersoonlijke’ lasten ga  
ik hierna niet nader in, omdat deze lasten geen 
‘lastbevoordeelde’ kennen. Voor die gevallen 
roepen lasten niet de vragen op die in dit artikel 
centraal staan.6

2.1. Voorbeeld 
Stel dat erflater A zijn zoon B tot erfgenaam 
benoemt en aan B de last oplegt om aan zijn zus 
C een bedrag van € 10.000 uit te keren. A wil uit-
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1. W. Breemhaar, TE 2006/3.
2. Waarop F.W.J.M. Schols, Postmortale inseminatie en 

het ongeboren kleinkind; een lastige bevoordeling?, TE 
2006/3 reageerde en probeerde aan te tonen dat een 
last wel degelijk ten behoeve van één of meer bepaalde 
personen gemaakt kan worden.

3. Zie met name Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vaststel-
lingswet Erfrecht, p. 715-737, waar lange beschouwingen 
worden gewijd aan het onderscheid tussen het legaat 
en de last. Meerdere keren zijn wijzigingen in de wet-
tekst aangebracht.

4. G.G.B. Boelens, Het legaat, de wisselwerking tussen 
civiel en fiscaal recht (Ars Notariatus 161), Deventer: 
Wolters Kluwer 2015, p. 103-113.

5. Hetgeen mutatis mutandis ook geldt voor de uitgave 
(overdracht/vestiging) van een goed. Vgl. voor de niet 
fraaie terminologie ‘uitgave’ van/in een goed art. 4:87 lid 
4 jo. lid 7 BW, art. 4:121 lid 1 BW, art. 4:130 lid 3 BW jo 
art. 4:120 BW, art. 4:184 lid 5 BW en art. 4:211 BW.

6. Vgl. de minister, Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vast-
stellingswet Erfrecht, p. 725, die het grote belang van de 
last ziet ‘in de erkenning van de vrijheid van de erflater 
om ook beschikkingen te maken welke zich minder 
goed lenen voor sanctie in de vorm van een vorderings-
recht van een belanghebbende. Zou de wet de last niet 
regelen en haar niet voorzien van een bijzondere sanc-
tie, nl. de vervallenverklaring geregeld in artikel 4.4.3.2 
[thans art. 4:131, toevoeging REB], dan zou de mening 
kunnen postvatten dat de testeervrijheid beperkt 
zou zijn tot die beschikkingen waarvan nakoming kan 
worden geëist. Ook in de beperkte zin van verplich-
ting zonder meer kan de last allerlei uiteenlopende 
doelstellingen dienen,’ waarna mooie voorbeelden ten 
beste worden gegeven waar lasten voor geschikt zijn 
(algemeen omschreven: concrete voorbeelden daarbij 
zijn bijvoorbeeld de verplichting om niet te roken, de 
verplichting om een grafmonument aan te schaffen, 
studiebeurzen te verschaffen aan onbepaalde kring 
personen (welke verplichting overigens gevaarlijk dicht 
in de buurt komt van het legaat, zie ook Parl. Gesch. 
Vaststellingswet Erfrecht, p. 730 waar daarop wordt 
gezinspeeld) en beschikkingen in het algemeen belang. 

7. Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vaststellingswet Erf-
recht, p. 725.

8. Zie bijvoorbeeld G.G.B. Boelens, Het legaat, de wis-
selwerking tussen civiel en fiscaal recht (Ars Notariatus 
161), Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 466. 

drukkelijk niet dat C legataris is. Hoe zou A dat 
kunnen formuleren. Zou hij, zoals de minister 
suggereert,7 C het vorderingsrecht moeten ont-
houden? Hoewel dit de gangbare praktijk is,8 is 

Het onderscheid tussen een legaat en een last. 
Ofwel: de ware aard van de last

Mr. dr. R.E.  
Brinkman*



Onderscheid tussen legaat en last

57524-31 augustus 2019

dit wat mij betreft onzuiver. Hoe kunnen twee 
personen nu in een rechtsverhouding staan (op 
grond van de last die de erflater heeft opgelegd), 
waarbij de één wel verplicht is om iets jegens de 
ander te doen, te geven of niet te doen, terwijl de 
ander daar jegens de één geen recht op zou heb-
ben? Dat past niet goed in ons stelsel van de 
wet. Ik ga daarop hierna dieper in. Anders dan 
Breemhaar concludeert,9 ben ik van mening dat 
in een dergelijk geval de last mogelijk is (en dat 
daarvoor niet slechts het legaat gebruikt kan 
worden),10 maar dat aan C niet het (hierna in  
§ 3.2 e.v. nader te omschrijven bijzondere type 
van het) vorderingsrecht,11 maar de rechtsvorde-
ring moet worden onthouden. Wat brengt mij tot 
mijn opvatting? 

2.2. Afbakeningsproblemen: de last als  
(bijzonder type) natuurlijke verbintenis
Zoals reeds opgemerkt, is gedurende de parle-
mentaire behandeling van boek 4 BW geworsteld 
met het onderscheid tussen het legaat en de last. 
Steeds hielden afbakeningsproblemen (ten aan-
zien van de subjecten en objecten van het legaat 
en de last) de gemoederen bezig en werd uitein-
delijk een tekst voorgesteld die niet van proble-
men is ontbloot.12 Die wettekst luidt voor het 
legaat (art. 4:117 lid 1 BW) als volgt: ‘Een legaat 
is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater 
aan een of meer personen een vorderingsrecht 
toekent’. Wat wil de wetgever daarmee bereiken? 
Steeds weer blijkt uit de parlementaire geschie-
denis, dat men de legataris een met het door de 
erflater toegekende vorderingsrecht verbonden 
rechtsvordering wil verschaffen. Dit vloeit, met 
de toekenning van een vorderingsrecht, ook uit 
de wet voort (art. 3:296 lid 1 BW13) en hoeft, zo 
zou men denken, niet onderscheiden of verwoord 
te worden. Maar schijn bedriegt. Want waar be-
staat dan de last uit? De wettekst definieert een 
last (art. 4:130 lid 1 BW) als ‘een uiterste wilsbe-
schikking waarin de erflater aan de gezamenlijke 
erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgena-
men of legatarissen een verplichting oplegt, die 
niet bestaat in de uitvoering van een legaat.’ Nu 
wordt in de literatuur steevast verdedigd dat 
deze ‘negatieve definitie’ ertoe leidt dat aan de 
lastbevoordeelde geen vorderingsrecht toe-
komt.14 Die conclusie is mijns inziens voor be-
twisting vatbaar. Ik betoog hierna dat aan de 
lastbevoordeelde wel een (bijzonder type) vorde-
ringsrecht, maar geen rechtsvordering toekomt. 
Dat past goed in het stelsel van de Nederlandse 
wet, die een daarmee vergelijkbare rechtsfiguur 
kent: de natuurlijke verbintenis. Art. 6:3 BW 
luidt, voor zover hier van belang: 

 

‘1. Een natuurlijke verbintenis is een rechtens  

niet- afdwingbare verbintenis.  

2. Een natuurlijke verbintenis bestaat:  

a. wanneer de wet of een rechtshandeling aan 

een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt’.

Hoewel aan de passiefzijde van de natuurlijke 
verbintenis (die van de lastbezwaarde) een bij-
zondere sanctie aan de niet nakoming is verbon-
den (de mogelijkheid om vervallenverklaring van 
het erfrecht te vragen15) en die in de verhouding 
tussen de lastbezwaarde (die onder ontbindende 
voorwaarde gerechtigd is16) en degene op wie de 
last zou overgaan als sprake is van vervallenver-
klaring van het erfrecht (de gerechtigden onder 
opschortende voorwaarden) van belang is, focus 
ik mij op de rechtsverhouding tussen de lastbe-
zwaarde en de lastbevoordeelde. Ik acht de aan-
wezigheid van een vorderingsrecht van de last-
bevoordeelde op de lastbezwaarde een betere 
verklaring van hun rechtsposities dan het ont-
breken van elk (vorderings)recht. Ik verklaar mij 
nader.

9. W. Breemhaar, De door een testamentaire last bevoor-
deelden, TE 2006/3.

10. Net zoals F.J.W.M. Schols, Postmortale inseminatie en 
het ongeboren kleinkind; een lastige bevoordeling?, 
TE 2006/3 en de handboeken (zie hierna), maar mijns 
inziens allen na een onjuiste analyse van de last.

11. Mijns inziens kan van de lastbevoordeelde niet worden 
gezegd dat hij geen recht heeft. Zou men de lastbevoor-
deelde geen ‘vorderingsrecht’ willen toekennen, dan zou 
mijns inziens op zijn minst aangenomen moeten worden 
dat sprake is van een ‘tussencategorie’: een recht sui 
generis. Vergelijk de door W. Snijders in beeld ge-
brachte ‘wilsrechten’. In zijn artikel ‘Wilsrechten, in het 
algemeen en in het nieuwe erfrecht, I, II en III (slot)’ 
(WPNR 1999/6365, 6366 en 6367) laat hij zien dat deze 
wilsrechten meer zijn dan niets, maar (nog) geen vor-
deringsrecht (of ander ‘normaaltype recht’) opleveren. 
Ik denk zelf dat het vorderingsrecht (aan de actiefzijde 
van de natuurlijke verbintenis) bij de lastbevoordeling 
uitstekend past.

12. Anders dan Handboek Erfrecht (2015), F.J.W.M. Schols, 
p. 208 concludeert, is mijns inziens dan ook geen sprake 
van een heldere afbakening.

13. ‘Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een 
rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een 
ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, 
daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtig-
de, veroordeeld.’ Omdat hier geen ‘tenzij’ is opgenomen, 
brengt het vorderingsrecht ook een rechtsvordering 
mee.

14. Klaassen/Luijten & Meijer II, Erfrecht, 2008, p. 173 e.v., 
Asser/Perrick 4 2017/210, Pitlo/Van der Burght, Ebben 
(2004), nr. 335 en Huijgen e.a., Compendium Erfrecht 
(2018), p. 158 e.v., Van Mourik & Schols, (Mon. Pr. Nr. 1) 
2018/44.1 (in 44.2 wordt daarentegen, wellicht onbewust, 
in juiste zin opgemerkt dat de dreiging van vervallen-
verklaring het ontbreken van een rechtsvordering aan 
de zijde van de lastbevoordeelde compenseert). Ook 
G.G.B. Boelens, Het legaat, de wisselwerking tussen 
civiel en fiscaal recht (Ars Notariatus 161), Deventer: 
Wolters Kluwer 2015, p. 283 vindt dat het kenmerkende 
onderscheid van de last ten opzichte van het legaat het 
ontbreken van het vorderingsrecht is. Ook Asser/Sie-
burgh 6-I 2016/11 noemt (onder verwijzing naar Asser/
Perrick) de verplichting uit de last een ‘andere rechts-
plicht’ dan die uit verbintenis en de aldaar genoemde 
‘algemene rechtsplichten’. Dit is onnodig complicerend.

15. Art. 4:131 lid 1 BW. 
16. Art. 4:131 lid 1 BW.
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Art. 4:130 lid 1 BW dat spreekt over ‘een ver-
plichting (…), die niet bestaat in de uitvoering 
van een legaat’, voert, anders dan veelal wordt 
aangenomen, niet dwingend tot de conclusie dat 
de last aan de lastbevoordeelde een vorderings-
recht onthoudt. De last brengt geen vorderings-
recht mee als het om onpersoonlijke lasten gaat 
(aangezien het rechtssubject dat bevoordeeld 
kan worden ontbreekt), maar niet als het over 
één of meer bepaalbare personen gaat die met 
de last worden bevoordeeld. 
Deze lastbevoordeelden komt mijns inziens wel 
een vorderingsrecht toe. In dat kader zou men 
art. 4:117 lid 1 BW jo. art. 3:296 lid 1 BW mijns 
inziens als volgt kunnen lezen:  
Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waar-
in de erflater aan een of meer personen een vor-
deringsrecht toekent. De daarmee corresponde-
rende verplichting kan door de legataris worden 
afgedwongen.17  
Vervolgens zou men art. 4:130 lid 1 BW voor de 
lastbevoordeelde zo kunnen lezen:  
Een testamentaire last is een uiterste wils- 
beschikking waarin de erflater (…) een verplich-
ting oplegt, die niet bestaat in de uitvoering van 
een verplichting die door de lastbevoordeelde 
kan worden afgedwongen.18 
Met andere woorden: dat iemand die geen vorde-
ringsrecht heeft, niets kan afdwingen, betekent 
niet steeds dat iemand met een vorderingsrecht 
zijn recht altijd kan afdwingen. Positief geformu-
leerd zou men ook kunnen zeggen dat de ver-
plichting die uit de last voortvloeit slechts  
(indirect) kan worden afgedwongen, door het 
verzoeken van vervallenverklaring van het recht 
van degene op wie de last rust.

2.3. Argumenten voor de last als (bijzonder type) 
natuurlijke verbintenis 
Wat pleit ervoor om de bevoordelende last als 
een (met bijzondere sancties van niet-verbinte-

nisrechtelijke aard omgeven19) natuurlijke  
verbintenis te beschouwen? De kern van een 
natuurlijke verbintenis blijkt al uit de wettekst 
(art. 6:3 BW): het is een rechtens niet-afdwing-
bare verbintenis. We gaan terug naar de basis 
van ons recht. Wat is een verbintenis ook alweer? 
Een verbintenis is ‘een vermogensrechtelijke 
betrekking tussen twee of meer personen, krach-
tens welke de een (schuldeiser, REB) jegens de 
ander (schuldenaar, REB) tot een prestatie ge-
rechtigd is en deze jegens gene tot die prestatie 
verplicht is’.20

Bij die verbintenis staan in normale gevallen  
drie verbintenisrechtelijke elementen (a, b, c, 
ontleend aan Brahn/Reehuis) en één vermogens-
rechtelijk element centraal (d, door mij toege-
voegd) 
Zie schema 1.

Bij een natuurlijke verbintenis zou deze matrix 
er mijns inziens uitzien zoals weergegeven in 
schema 2.

17. Vgl. Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vaststellingswet 
Erfrecht, p. 729, alwaar terecht het vragen van nako-
ming van het legaat als wezenskenmerk van het legaat 
wordt beschouwd.

18. Het onthouden van de rechtsvordering is mijns inziens 
toegestaan (art. 4:42 BW), omdat dat past in het stelsel 
van de wet. Zie ook hierna in de hoofdtekst in paragraaf 
2.4.

19. Zie art. 4:131 BW.
20. Asser/Sieburgh 6-I 2016/6. Zie ook nr. 1 e.v., alsmede 

Brahn/Reehuis: Zwaartepunten van het vermogensrecht 
2015/323 e.v. (en over de natuurlijke verbintenis nr. 688 
e.v.).

21. Ook wel ‘verplichting’.
22. Een schuld kan tot een vermogen behoren.
23. Bij de last dient men voor de schuldeiser te lezen de 

lastbevoordeelde en voor de schuldenaar de lastbe-
zwaarde.

Actieve kant (schuldeiser ) Passieve kant (schuldenaar)

a. kern: 1.a Vorderingsrecht 2.a Schuld21

b. veroordelingsmogelijkheid: 1.b Geen rechtsvordering 2.b Geen aansprakelijkheid

c. executiemogelijkheid: 1.c Geen executierecht 2.c Geen uitwinbaarheid

d. vermogensrechtelijke  
component:

1.d Vordering(srecht) als goed/ 
vermogensbestanddeel

2.d Schuld als vermogens- 
bestanddeel22

Actieve kant (schuldeiser)23 Passieve kant (schuldenaar)

a. kern: 1.a Vorderingsrecht 2.a Schuld 

b. veroordelingsmogelijkheid: 1.b Rechtsvordering 2.b Aansprakelijkheid

c. executiemogelijkheid: 1.c Executierecht 2.c Uitwinbaarheid

d. vermogensrechtelijke  
component:

1.d Vordering(srecht) als goed/
vermogensbestanddeel

2.d Schuld als vermogens- 
bestanddeel 

Schema 2

Schema 1
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De onder d. genoemde vermogensrechtelijke 
component uit zich bij de natuurlijke verbintenis 
meestal pas met de uitvoering van de verplich-
ting (van de schuld). Zoals we hierna echter zul-
len zien, werpt de vermogensrechtelijke compo-
nent zijn schaduw soms vooruit.

Is art. 6:4 BW, dat zegt dat ‘op natuurlijke verbin-
tenissen de wettelijke bepalingen betreffende 
verbintenissen van overeenkomstige toepassing 
[zijn], tenzij de wet of haar strekking meebrengt 
dat een bepaling geen toepassing mag vinden  
op een niet-afdwingbare verbintenis’, nu ook van 
toepassing op de verplichting uit de last?  
Behalve de nodige wettelijke bepalingen betref-
fende verbintenissen die van overeenkomstige 
toepassing zijn (zie nader hieronder), zijn ook de 
nodige erfrechtelijke bepalingen van toepassing 
die specifiek met het oog op de last zijn geschre-
ven (art. 4:130 BW tot en met art. 4:134 BW). De 
verbintenisrechtelijke en erfrechtelijke bepalin-
gen zijn niet met elkaar in strijd, maar werken 
juist aanvullend, zoals ik hierna zal laten zien. 
Daar waar het verbintenissenrecht aan de na-
tuurlijke verbintenis een sanctie onthoudt (in 
casu aan de lastbevoordeelde), kent het erfrecht 
deze op een speciale wijze toe (aan de – in art. 
4:131 lid 2 BW genoemde – onmiddellijk bij de 
vervallenverklaring belanghebbenden, niet zijn-
de de lastbevoordeelden).

Welke bepalingen zijn niet van toepassing uit 
boek 6 BW? Uiteraard die bepalingen die zien op 
het afdwingen van verbintenissen (bijvoorbeeld 
de bepalingen omtrent schuldeisersverzuim, de 
gevolgen van het niet-nakomen van een verbin-
tenis, de opschortings- en ontbindingsrechten en 
de wettelijke verplichting tot schadevergoeding). 
Interessanter is zoals gezegd welke bepalingen 
wel van toepassing zijn. Ik noem de volgende: 
1. Nakoming is geen onverschuldigde betaling 
(art. 4:203 lid 1 BW). Omdat de rechtsgrond voor 
de betaling gelegen is in de last van de erflater, 
die voor de lastbezwaarde een rechtens relevan-
te verplichting en voor de lastbevoordeelde een 
rechtens relevante vordering meebrengt, ge-
schiedt de betaling én de ontvangst daarvan niet 
zonder rechtsgrond.  
2. Nakoming is geen gift (art. 7:186 lid 2 BW),24 
maar voor de lastbevoordeelde wel een – daarop 
lijkende – bevoordeling krachtens erfrecht (het-
geen ook voor de Successiewet 1956 geldt, aldus 
art. 1 onder 1o SW). 
3. Nakoming is weliswaar in beginsel geen, 
maar zou onder omstandigheden toch een on-
verplichte paulianeuze rechtshandeling kunnen 
zijn. In beginsel zal dat niet zo zijn, omdat met 
het niet uitvoeren van de verplichting de lastbe-
zwaarde zijn hele verkrijging op het spel zet (art. 
4:131 BW) en hij van de uitvoering dus niet 

‘slechter’ wordt. Dat is onder omstandigheden 
anders, als bijvoorbeeld de verkrijging kleiner is 
dan de daarop drukkende last en de lastbe-
zwaarde zuiver aanvaardt.25 
4. Omzetting in civiele verbintenis is mogelijk 
(art. 6:5 BW): niets houdt de lastbevoordeelde en 
de lastbezwaarde tegen om de niet-afdwingbare 
vordering en de daarmee corresponderende 
schuld om te zetten in een rechtens afdwingbare 
verbintenis.26 Mijns inziens voldoet de lastbe-
zwaarde daarmee ook aan de last, nu de lastbe-
voordeelde niet gehouden is om met de omzet-
ting akkoord te gaan (art. 6:5 lid 1 BW).  
5. De lastbevoordeelde met een schuld aan de 
lastbezwaarde kan deze schuld niet verrekenen, 
omdat hij weliswaar een vorderingsrecht op de 
lastbezwaarde heeft, maar deze door de niet-
afdwingbaarheid niet beantwoordt aan zijn 
schuld jegens de lastbezwaarde (art. 6:127 BW), 
tenzij (zie punt 4) omzetting in een civiele ver-
bintenis heeft plaatsgevonden.27 
6. Een verplichting uit een last kan een titel 
voor overdracht zijn. 
7. Met Luijten en Meijer ben ik van mening dat 
art. 4:201 BW ook voor de last(bevoordeelde) 
toegepast kan worden: een vorderingsrecht uit 
een last wordt verkregen zonder dat een aan-
vaarding nodig is,28 behoudens de bevoegdheid 
van de lastbevoordeelde om het vorderingsrecht 
te verwerpen zolang hij het niet aanvaard heeft.29 
8. Een ‘versterking’ van de last is mogelijk: een 
derde zou zich borg kunnen stellen of een zeker-
heidsrecht kunnen verlenen. Bij niet nakoming 
door de lastbezwaarde zou de lastbevoordeelde 
dan een zelfstandige uitwinningsmogelijkheid 
krijgen bij die derde. 
9. Mijns inziens staat niets de lastbevoordeelde 
in de weg om zijn vorderingsrecht over te dragen 
(cessie). Ook kan men het vorderingsrecht uit de 
last vatbaar achten voor schuldvernieuwing of 
kwijtschelding. 
10. De schuld uit de last kan vererven op de erf-
genamen van de lastbezwaarde,30 evenals het 

24. Zie ook art. 6:5 lid 3 BW.
25. Bij een beneficiaire aanvaarding lost laatstbedoeld 

probleem zich op door toepassing van art. 4:130 lid 3 jo. 
art. 4:120 BW (vermindering van de last).

26. Met Klaassen/Luijten & Meijer II, Erfrecht, 2008, p. 17
27. Omgekeerd kan een lastbezwaarde wel een vordering 

die hij op de lastbevoordeelde heeft, kunnen verrekenen 
met de schuld uit de last die hij jegens de lastbevoor-
deelde heeft.

28. Mijns inziens ontstaat het vorderingsrecht op het 
moment van het overlijden van de erflater, met dien ver-
stande dat bij de lastbevoordeelde die geboren wordt 
na het overlijden van de erflater, het vorderingsrecht 
met de geboorte (onder toepassing van art. 1:2 BW) 
ontstaat.

29. Klaassen/Luijten & Meijer II, Erfrecht, 2008, p. 185.
30. De gerechtigdheid onder ontbindende voorwaarde (van 

vervallenverklaring van de last) vererft ook op de erfge-
namen van de lastbezwaarde.
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vorderingsrecht van de lastbevoordeelde kan 
vererven op diens erfgenamen. 

Het toekennen van een vorderingsrecht (zonder 
rechtsvordering) aan de lastbevoordeelde geeft 
mijns inziens ook de beste verklaring aan de 
volgende elementen:
a. Art. 4:87 lid 7 jo. lid 4 BW, waaruit voortvloeit 
dat inkorting geschiedt door een verklaring aan 
de lastbevoordeelde (door de lastbezwaarde), 
zou bij een lastbevoordeelde zinledig zijn, als 
verondersteld zou worden dat deze geen (vorde-
rings)recht zou hebben. Waarom zou men jegens 
iemand iets verklaren, die niets te vorderen zou 
hebben? Juist het vermogensrechtelijke belang 
(het vorderingsrecht) maakt het zinvol aan de 
lastbezwaarde kenbaar te maken dat hij minder 
te verwachten heeft na de inkorting. Iets soort-
gelijks geldt voor de vermindering van art. 4:130 
lid 3 BW jo art. 4:120 BW. 
b. Art. 4:211 laat zien dat de lastbevoordeelde 
een vermogensrechtelijk te respecteren belang 
heeft. Ondanks het ontbreken van een verhaals-
mogelijkheid (zie hierna), wordt via de band van 
de vereffening het vorderingsrecht van de last-
bevoordeelde toch als een volwaardige schuld 
meegenomen (hoewel deze, net als het legaat, 
laag in de rangorde staat).31 
c. Art. 4:211 lid 1 BW jo. art. 4:220 lid 3 BW (ver-
haal tegen legatarissen, voor zover dezen voor of 
tijdens de vereffening een uitkering hebben ont-
vangen) laat zien dat de lastbevoordeelde de 
terugvordering tegen zich moet laten gelden.  
d. Hoewel de last door de meeste schrijvers  
niet als schuld van de nalatenschap wordt be-
schouwd, om welke reden hij ook zou ontbreken 
in art. 4:7 lid 1 BW, verdient dat mijns inziens 
heroverweging. 
De vraag rijst immers welke functie art. 4:7 lid 1 
BW vervult. Heeft het als functie te bepalen wie 
‘verhaal’ op de nalatenschap kan uitoefenen (art. 
4:184 lid 1 BW), dan  
is dat correct; wel wijs ik op punt b hierboven.32 
Ook als art. 4:7 lid 1 BW een functie zou hebben 
omtrent aansprakelijkheid,33 behoort de last 
daar niet tussen, gelet op het feit dat sprake is 
van een natuurlijke verbintenis. Maar als het 
gaat om de ‘draagplicht’, oftewel de vraag uit 
welk vermogen de last voldaan zou moeten wor-
den, dan zou opname in art. 4:7 lid 1 BW niet 
hebben misstaan (zie ook art. 4:200 lid 3 BW en 
art. 4:184 lid 5 BW34). Die functie: de last als ver-
mogensrechtelijke schuld van de nalatenschap, 
blijkt ook uit de hiervoor sub a, b en c en de hier-
na sub e, f en j genoemde elementen.35  
e. Art. 4:29 lid 3 BW en art. 4:30 BW leggen op 
de lastbevoordeelde die goederen uit de nalaten-
schap heeft verkregen, een nadere verplichting 
(tot vestiging van een vruchtgebruik).  
f. De analogische toepassing van art. 4:49, 4:50, 

4:51 en 4:56 lid 1 tweede en derde zin BW op las-
ten.36 
g. De minister acht de vordering uit onrechtma-
tige daad vermoedelijk niet van toepassing op de 
niet nakoming.37 Dat is begrijpelijk als het vorde-
ringsrecht de afdwingingsmogelijkheid wordt 
onthouden en de wet een andere, in casu bijzon-
dere erfrechtelijke (species)sanctie bij niet-na-
koming stelt.  
h. De rechter kan bij de vraag of tot vervallen-
verklaring geconcludeerd moet worden, de leer 
van de niet-toerekenbare tekortkoming (art. 6:74 
e.v. BW) naar analogie toepassen.38 
i. De lastbevoordeelde dient, aldus ook Waaijer, 
te worden aangemerkt als degene die recht heeft 
op een afschrift of uittreksel van het testament 
als bedoeld in art. 49 Wna.39 
j.  Art. 10:147 lid 3 BW bepaalt dat voor de toe-
passing van de leden 1 en 2 van dat artikel onder 
gerechtigde – naast de erfgenaam en legataris 
– eveneens moet worden verstaan een lastbe-
voordeelde.

31. De lastbevoordeelde wiens last gedurende de vereffe-
ning uitgevoerd zou moeten worden, zou op deze wijze 
een alternatieve ‘afdwingingsmogelijkheid’ kunnen 
krijgen. Is er beneficiair aanvaard of lukt het de lastbe-
voordeelde om (al dan niet met behulp van derden) de 
vereffening aan te vragen, dan zal hij via deze band mo-
gelijk uitbetaald kunnen krijgen. Moeilijke vragen rijzen 
als de lastbevoordeelde nog niet bestaat gedurende de 
vereffening. Die laat ik hier thans rusten.

32. Ook art. 4:200 lid 3 BW roept vragen op omtrent de 
verhaalspositie van de erfgenaam die een last voldoet 
jegens een lastbevoordeelde. Bijvoorbeeld: voorheen 
nam de lastbevoordeelde geen rang in (wegens het ont-
breken in art. 4:7 lid 1 BW van de last), welke rang krijgt 
de erfgenaam na voldoening dan?

33. Waarop in het kader van dit artikel niet nader zal 
worden ingegaan, maar wat wel nadere bestudering 
verdient.

34. Overigens is art. 4:184 lid 5 BW een merkwaardige 
bepaling: een last voert immers niet tot afdwingbare 
verplichtingen en verhaal. De sanctie van art. 4:184 lid 
2 BW (voldoening ten laste van eigen vermogen van 
de lastbezwaarde) lijkt – anders dan Asser/Perrick 4 
2017/493 denkt – zinledig, nu niet-uitvoering van de last 
slechts leidt tot vervallenverklaring van het erfrecht.  
De lastbevoordeelde wordt daar niet beter van (ook 
niet op grond van art. 4:131 lid 3 BW, dat ziet op 
schuldeisers van de nalatenschap). Dat is anders, als 
men in art. 4:184 lid 2 BW een grond voor vestiging van 
aansprakelijkheid zou kunnen ontwaren, quod non.

35. Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vaststellingswet 
Erfrecht, p. 723: De commissie erfrecht ziet het precies 
goed: bij een last is (door gelijkschakeling op be-
paalde onderdelen met een legaat) soms sprake van 
een “schuld”, in de zin van draagplicht (waarmee het 
vorderingsrecht correspondeert), doch geen sprake van 
“Haftung”, in de zin van aansprakelijkheid (waarmee de 
rechtsvordering correspondeert).

36. Asser/Perrick 4 2017/213 en Handboek Erfrecht (2015), 
F.J.W.M. Schols, p. 216.

37. Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vaststellingswet Erf-
recht, p. 726.

38. Asser/Perrick 4 2017/217.
39. B.C.M. Waaijer, De notariswet, 9e druk (2019), p. 250-

251, die overigens de lastbevoordeelde ook een (vorde-
rings)recht lijkt toe te kennen.
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2.4. Rechtsvergelijking: het Duitse recht 
Tot slot nog een blik over de grens: wat te den-
ken van de analogie met het Duitse recht? In de 
parlementaire geschiedenis en de literatuur 
wordt ter ondersteuning van de stelling dat de 
lastbevoordeelde een rechtsvordering ontbreekt 
verwezen naar de analogie met § 1940 BGB.40 In 
dat artikel staat: ‘Der Erblasser kann durch  
Testament den Erben oder einen Vermächtnis-
nehmer zu einer Leistung verpflichten, ohne 
einem anderen ein Recht auf die Leistung zuzu-
wenden (Auflage).‘  
Deze analogie is echter niet juist. In de Duitse 
wetgeving ontbreekt de natuurlijke verbintenis, 
althans is deze door de wetgever uitdrukkelijk 
verworpen.41 Dat is een reden om aan de last-
bevoordeelde in de wet uitdrukkelijk het ‘vorde-
ringsrecht’ (en niet alleen de rechtsvordering)  
te onthouden. Niettemin blijkt de doctrine de 
natuurlijke verbintenis (Natural Obligation) in 
sommige gevallen toch aan te nemen, omdat dat 
de beste verklaring voor het betreffende ver-
schijnsel biedt.42  
Hetzelfde argument doet in Duitsland opgeld als 
ik al vermeldde: het is niet goed voorstelbaar dat 
de één een plicht heeft, zonder dat daar een 
recht van de ander tegenover staat. Of zoals de 
Duitsers dat zo mooi zeggen: Der obligatori-
schen Pflicht tritt notwendig ein korrespondie-
rendes Recht gegenüber.43 De last (Auflage) die 
een derde bevoordeelt, dwingt tot het aannemen 
van een tegenover de verplichting staand recht, 
of nog preciezer: dwingt tot aanname van een 
met de verplichting corresponderend recht, ook 
als deze niet afdwingbaar is.44 

Ter zijde merk ik op dat Schulze het mogelijk 
acht dat de erflater aan het legaat, dat een vor-
deringsrecht oplevert voor de legataris (§ 2174 
BGB), de rechtsvordering onthoudt.45 Zo wordt, 
mijn inziens terecht, ook in Nederland geleerd.46 
Er blijft dan een natuurlijke verbintenis over, 
waaraan geen enkele sanctie, ook niet die van de 
vervallenverklaring is verbonden.47 Niettemin 
behoudt de beschikking dan haar werking als 
natuurlijke verbintenis. Anders dan wel wordt 
gedacht,48 is het daarmee mijns inziens ook mo-
gelijk om aan de last de vervallenverklaring te 
onthouden: in feite is dan sprake van een legaat, 
waaraan de rechtsvordering is onthouden.

3. Conclusie 
Het voorgaande overziend, zouden het legaat en 
de last op elkaar moeten worden afgestemd. Ik 
zou de wetgever in overweging geven de volgen-
de omschrijving te hanteren: 
1. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking 
waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgena-
men of aan een of meer bepaalde erfgenamen of 
legatarissen49 een verplichting50 oplegt jegens een 

of meer personen, welke verplichting door de 
legataris afgedwongen kan worden. De legataris 
verkrijgt het met de verplichting corresponde-
rende vorderingsrecht.
2. Een testamentaire last is een uiterste wilsbe-
schikking waarin de erflater aan de gezamenlijke 

40. O.a. de minister (Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vast-
stellingswet Erfrecht, p. 725), Handboek Erfrecht (2015), 
F.J.W.M. Schols, p. 208. 

41. Zie bijvoorbeeld: Jauernig/Mansel, 17. Aufl. 2018, BGB  
§ 241 Rn. 20-22 en G. Schulze, Die Naturalobligation, 
Tübingen: Mohr Siebeck 2008, p. 164, die de ‘Vorkom-
mission’ aanhaalt, die stelt: “(...) wenn das Gesetzbuch 
von einer Obligation oder einem Schuldverhältniß 
redet, [soll] darunter nur die klagbare Obligation oder 
ein solches Schuldverhältniß verstanden werden, bei 
welchem die Erfüllung der Verbindlichkeit erzwingbar 
ist, und der Fall [soll] von der gedachten Bezeich-
nung nicht betroffen werden, in welchem das Gesetz 
der Obligation zwar die Klagbarkeit entzieht oder 
vorenthalt, gleichwohl ihr die übrigen Wirkungen und 
Eigenschaften der Obligation ganz oder zum Theil 
belässt oder beilegt und für Fälle solcher Art [soll] der 
Ausdruck „natürliche (uneigentliche, unvollkommene) 
Verbindlichkeiten oder Obligation vermieden werden. 

42. G. Schulze, Die Naturalobligation, Tübingen: Mohr 
Siebeck 2008, met name p. 164 e.v. 

43. G. Schulze, Die Naturalobligation, Tübingen: Mohr 
Siebeck 2008, p. 359, onder verwijzing in noot 361 naar 
de Auflage (§ 1940 BGB).

44. Een andere vraag is welke positie degene inneemt op 
wie de last zou overgaan als het recht van de lastbe-
zwaarde vervalt. Hier zou het zogenaamde ‘Anwart-
schaftsrecht’ een rol kunnen spelen.

45. G. Schulze, Die Naturalobligation, Tübingen: Mohr 
Siebeck 2008, p. 567: „Die Ausgestaltungsfreiheit eröf-
fnet dem Erblasser die Möglichkeit ein Vermächtnis 
anzuordnen und dabei dem Vermächtnisnehmer die 
zwangsweise Durchsetzbarkeit zu verwehren. Eine 
Vermächtnisanordnung unter dem Ausschluss der 
Klagbarkeit begründet für den belasteten Erben eine 
Naturalobligation.“  

46. Zie Asser/Sieburgh 6-I 2016/62 (onder verwijzing naar 
Parl. Gesch. BW Boek 6 1981, p. 78) en T.H. Sikkema, 
GS Verbintenissenrecht, art. 6:3 BW, aant. 5.

47. Als men ten minste ook de mogelijkheid uitsluit van een 
beroep op art. 6:162 BW.

48. Klaassen/Luijten & Meijer II, Erfrecht, 2008, p. 179.
49. Een uitgebreide beantwoording van de vraag of de 

verplichting uit het legaat ook op een lastbevoordeelde 
gelegd zou kunnen worden, gaat het bestek van dit 
artikel te buiten. Ik merk slechts op dat ik dat mogelijk 
acht (vgl. art. 4:29 en 30 BW).

50. Ik zou wensen dat hierin gelezen wordt dat de verplich-
ting ook tot stand zou kunnen komen door gebruikma-
king door de legataris van een met die verplichting cor-
responderend wilsrecht, waarmee een vorderingsrecht 
tot stand komt. Het doen van een testamentair aanbod 
tot koop of kwijtschelding van een schuld, zou daarmee 
mijns inziens een stuk eenvoudiger te construeren zijn. 
Het aanbod persen in het keurslijf van het vorderings-
recht is mijns in strijd met het systeem. Immers, een 
legaat wordt verkregen zonder aanvaarding, behoudens 
de bevoegdheid van de legataris om het legaat te ver-
werpen zolang hij het niet aanvaard heeft, terwijl bij een 
aanbod de tweezijdige rechtsverhouding pas tot stand 
komt na aanvaarding van dat aanbod (welke aanvaar-
ding pas als aanvaard geldt, wanneer het aanbod ter 
kennis van de wederpartij is gekomen en deze het niet 
onverwijld heeft afgewezen, vgl. art. 6:5 lid 2 BW, art. 
6:253 lid 4 BW en art. 7:175 lid 2 BW).
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ringsrecht. De praktijk zou er naar mijn mening 
dan ook goed aan doen de lastbevoordeelde niet 
het vorderingsrecht te onthouden, maar de nor-
maal gesproken daarmee verbonden rechtsvor-
dering.52 

erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgena-
men of legatarissen51 een verplichting oplegt, die 
niet bestaat in de uitvoering van een legaat. Een 
last die strekt tot een uitgave van geld of van een 
goed aan een of meer personen, kan, hoewel de 
lastbevoordeelde het met de verplichting corres-
ponderende vorderingsrecht verkrijgt, niet door 
de lastbevoordeelde afgedwongen worden. 

Ik hoop met het bovenstaande te hebben aange-
toond dat bij een last ten behoeve van één of 
meer (bepaalbare) personen, mijns inziens spra-
ke is van een aan die personen toegekend vorde-

51. Ik laat in het midden of de verplichting uit de last ook 
op een lastbevoordeelde gelegd zou kunnen worden. 
Zie hierover ook Commissie Erfrecht KNB, Eindver-
slag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW, Ars 
Notariatus CV, Kluwer: Deventer 2012 en Asser/Perrick 
4 2017/210.

52. Mogelijk zal in bestaande gevallen het testament ook 
op deze manier uitgelegd worden (art. 4:46 BW).
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