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1. Inleiding 
In dit artikel wordt de bestaanseis van art. 4:56 
lid 1 BW tegen het licht gehouden. De vraag 
rijst of het gerechtvaardigd is, zoals art. 4:56 lid 
1 BW doet, om onderscheid te maken tussen 
de making en de last, althans als daarbij één of 
meer personen wordt ‘bevoordeeld’. Ik ga hierna 
slechts in op lasten die verplichten tot een 
uitgave van geld of een goed jegens een of meer 
personen. Op ‘onpersoonlijke’ lasten1 ga ik niet 
in, omdat deze lasten geen ‘lastbevoordeelde’ 
kennen.

Om uit een making te erven, moet men bestaan 
ten tijde van het overlijden van de erflater, 
hetgeen bij een lastbevoordeling ten behoeve 
van één of meer personen niet hoeft. Dit artikel 
bouwt voort op hetgeen ik recent in dit tijd-
schrift schreef over het onderscheid tussen het 
legaat en de last.2 In de praktijk wordt dit onder-
scheid ‘gebruikt’ om via een last mogelijk te ma-
ken, wat mijns inziens via een legaat had moeten 
kunnen.3 Ik geef daarvan hierna ook voorbeel-
den. Mijns inziens is art. 4:56 lid 1 BW niet goed 
doordacht tot stand gekomen. In het Ontwerp 
Meijers stond nog: ‘Om aan een uiterste wils-
beschikking een recht te kunnen ontlenen, moet 
men bestaan op het ogenblik dat de nalaten-
schap openvalt’. In de uiteindelijke tekst zijn de 
woorden ‘uiterste wilsbeschikking’ vervangen 
door het woord ‘making’.4 Daarmee vallen de 
lasten niet langer onder de bestaanseis. Dat zou 
gelet op het onderscheid tussen het legaat en de 
last, een logisch gevolg zijn van de in de loop van 
het parlementaire proces gewijzigde definities. 
Ik zal hierna betogen dat dit niet juist is.

Mijns inziens had:

– ofwel de oorspronkelijke tekst van het Ont-
werp Meijers de eindstreep moeten halen;

– ofwel, wat mij betreft nog liever, de bestaan-
seis alleen voor erfstellingen moeten gelden 
(en dan ook nog alleen die erfstellingen die 
een onvoorwaardelijk erfgenaamschap of een 
erfgenaamschap onder ontbindende voor-
waarde tot gevolg hebben);

– ofwel de bestaanseis helemaal geschrapt moe-
ten worden (voor alle beschikkingen), waar-
naast ook nog het begrip ‘recht’ uit art. 4:56 
lid 1 BW5 vervangen zou dienen te worden.

Hieronder komt eerst, in § 2, de bestaanseis aan 
bod: waarom en waartoe is zij er? In § 3 herhaal 
ik kort mijn bevindingen uit de bedoelde eerdere 
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1. Zoals de verzorging van een dier, het lezen van missen 
of het oprichten van een grafmonument.

2. R.E. Brinkman, Het onderscheid tussen een legaat 
en een last. Ofwel: de ware aard van de last, WPNR 
2019/7249.

3. Of wat – als men de bestaanseis voor legaten wil hand-
haven – niet via een last mogelijk zou moeten zijn.

4. Zie Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vaststellingswet 
Erfrecht, p. 319.

5. Net als in lid 3 en 4 van dat artikel.

bijdrage in dit blad. In § 4 keer ik terug naar de 
bestaanseis en bekijk ik de tekst nog eens goed, 
mede aan de hand van het onderscheid tussen 
het legaat en de last zoals die uit § 3 blijken. Ik 
zal beargumenteren waarom het woord ‘recht’ in 
art. 4:56 lid 1 BW (net als in art. 4:9 BW) anders 
gelezen had moeten worden dan bij het wijzigen 
van de tekst (van ‘uiterste wilsbeschikking’ naar 
‘making’) werd gedaan:

– enerzijds zou voor het woord recht gelezen 
moeten worden: vorderingsrecht (met of zon-
der rechtsvordering), voor zover het over het 
verschil tussen het legaat en de last zou gaan;

– anderzijds had de wetgever zich moeten rea-
liseren dat het woord recht onvolledig is (hoe 
zit het bijvoorbeeld met schulden?).

De in art. 4:56 lid 1 BW gebruikte formulering 
(‘recht’) heeft in het licht van het veronderstelde 
onderscheid tussen het legaat en de last (wel 
of geen ‘vorderingsrecht’) mijns inziens tot een 
onjuiste wijziging (van ‘uiterste wilsbeschikking’ 
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in ‘making’) geleid. In § 4 zal ik de last ook nog 
vergelijken met (en waar mogelijk vervangen 
door) een voorwaardelijke making, mede in het 
licht van de uitzonderingen op de bestaanseis 
(art. 4:56 lid 2-4 BW). 
In § 5 wordt het artikel afgesloten met een con-
clusie.

2. De bestaanseis nader beschouwd
In artikel 49 van ‘l›Ordonnance du mois d›aout 
1735, Concernant les testaments’, de voorloper 
van het Franse art. 906 CC en ons daarop geba-
seerde art. 4:963 (oud) BW en het huidige art. 
4:56 BW, werd het volgende bepaald: ‘De benoe-
ming van een testamentaire erfgenaam is in geen 
geval geldig, als degene of degenen ten behoeve 
van wie het is gemaakt, er niet zijn, noch gebo-
ren zijnde, noch verwekt zijnde bij het overlijden 
van de erflater’.6 Duidelijke taal. Maar als reactie 
op wat eigenlijk? Als een regel nodig is, is dat 
meestal een reactie op een daarvóór bestaande 
situatie, waarin men blijkbaar niet hoefde te be-
staan om te kunnen erven krachtens een testa-
mentaire beschikking.7 Dat die (gedachte achter 
de) regel is blijven bestaan, ontslaat ons niet 
van de plicht te onderzoeken of de regel nu nog 
waarde heeft. Ik merk dus op dat de bestaanseis 
niet een logische, maar een rechtspolitieke keuze 
is. In veel literatuur wordt de bepaling van art. 
4:56 lid 1 BW voetstoots ‘als gegeven’ aangeno-
men, zonder zich er rekenschap van te geven dat 
er ook andere keuzes gemaakt hadden kunnen 
worden.

2.1 Unifying theory
Ik geef een voorbeeld. Stel dat de bestaanseis 
niet had gegolden en dat erflater A tot zijn erfge-
naam benoemt: degene die de ‘unifying theory’ 
ontdekt, waarmee de tot nu toe bestaande ver-
schillende natuurkundige theorieën geünificeerd 
worden in één overkoepelende theorie. Voorwaar 
een opgave, maar als het lukt een erfgenaam-
schap waard. Even los van de vraag of deze 
persoon voldoet aan de in art. 4:115 BW gegeven 
definitie van de erfstelling (met name aan ‘daar-
bij aangewezen personen’), waar ik for the sake 
of argument even vanuit ga (of dat als element 
in art. 4:115 BW geschrapt zou kunnen worden8), 
zou deze persoon nog niet hoeven te bestaan bij 
het overlijden van de erflater. Wat is daarvan het 
gevolg? Er is sprake van een ‘Schwebezeit’:9

a. Gedurende de periode dat deze persoon 
nog niet is verwekt, zou onzeker zijn of er ooit 
iemand als testamentaire erfgenaam zal optre-
den.10 De erfgenamen bij versterf (of andere door 
de erflater aangewezen personen) zouden in de 
periode van onzekerheid als erfgenamen (mo-
gelijk onder ontbindende voorwaarden) kunnen 
worden beschouwd.
b. De persoon, van wie later vastgesteld wordt 

dat hij de ‘unifying theory’ heeft ontdekt, zou 
vanaf zijn geboorte (of zelfs verwekking, art. 1:2 
BW) als erfgenaam onder opschortende voor-
waarde kunnen worden beschouwd. Bedoelde 
erfgenamen bij versterf (of andere door de 
erflater aangewezen personen) zouden dan als 
erfgenamen onder ontbindende voorwaarden 
kunnen worden beschouwd. Op bedoelde erfge-
namen onder ontbindende voorwaarden zou, in 
ieder geval vanaf dit moment, de regeling van 
art. 4:138 lid 2 BW van overeenkomstige toepas-
sing kunnen worden verklaard.11

6. Vrije vertaling van: L’institution d’Heritier faite par Tes-
tament ne pourra valoir en aucun cas, si celui ou ceux 
au profit de qui elle aura été faite n’etoient, ni nez, ni 
concus lors du decés du Testateur. Gevonden via Asser/
Perrick 4 2017/17 en google books.

7. Vanouds werd aangenomen dat men moest bestaan om 
bij versterf te kunnen erven (Asser/Perrick 4 2017/17). 
Dit is in zekere zin wel een logische en doelmatige 
regel: men dient immers een moment te kiezen waarop 
personen worden aangewezen die het vermogen van de 
erflater erven. Welk moment is er dan mooier dan het 
moment van het overlijden van de erflater (vgl. ook art. 
4:182 BW: het Nederlandse recht houdt niet van  
Schwebezeit)? Overigens zijn ook hier andere keuzen  
denkbaar: bijvoorbeeld het moment waarop de nalaten-
schap door een door de rechtbank aangestelde veref-
fenaar is vereffend. En soms is de uitkomst van art. 4:9 
BW niet altijd even fraai: wat bijvoorbeeld te denken 
van het overleden vermogende kind (die niemand in 
de eerste parentele achterlaat) van ouders, die naast 
het overleden kind nog een zoon hebben en na het 
overlijden van het kind nog meer kinderen krijgen: 
waarom doen die laatsten dan niet mee en de reeds 
geboren zoon wel? Of wat te denken van de overledene 
die via postmortale inseminatie toch nog ‘naastere’ 
erfgenamen krijgt (via de gerechtelijke vaststelling van 
het ouderschap)? Vgl. F.W.J.M. Schols, Postmortale 
inseminatie en het ongeboren kleinkind; een lastige 
bevoordeling?, TE 2006/3 en T. Oudhof, Het belang van 
het kind bij kunstmatige voortplanting na overlijden: 
What’s in the name, FJR 2002/11.

8. Heeft men hiertegen te veel bezwaar, dan neme men 
een legaat ten behoeve van bedoelde persoon als voor-
beeld, omdat in art. 4:117 lid 1 BW de woorden ‘daarbij 
aangewezen’ niet voorkomen.

9. Vgl. § 160, 161, 2179 BGB. 
10. Vgl. art. 4:56 lid 2 BW voor een vergelijkbare situatie: 

de gerechtigde onder opschortende voorwaarde wordt 
in die situatie ook pas na het overlijden van de insteller 
geboren. Enigszins moeizaam is wel iemand als erfge-
naam (en daarmee gerechtigde tot de nalatenschap) 
onder ontbindende voorwaarde te beschouwen, terwijl 
de daarmee corresponderende erfgenaam (en daarmee 
gerechtigde tot de nalatenschap) onder opschortende 
voorwaarde nog niet bestaat.

11. Zolang niet vaststaat wie de unifying theory ontdekt, 
laat het ontbreken van iemand die de – dan via art. 
4:138 lid 2 BW van overeenkomstige toepassing zijnde – 
‘vruchtgebruikverplichtingen’ van de erfgenamen ‘onder 
ontbindende voorwaarde’ afdwingt (hetgeen mijns 
inziens overigens ook een testamentaire bewindvoerder 
zou kunnen zijn, als over de making aan degene die de 
unifying theory ontdekt een testamentair bewind zou 
worden ingesteld), de verplichtingen van de erfgena-
men ‘onder ontbindende voorwaarden’ onverlet. Deze 
verplichtingen komen de ontdekker van de unifying 
theory van pas als bij de vervulling van de voorwaarde 
aan hem/haar rekening en verantwoording moet worden 
afgelegd. Vgl. ook art. 4:156 BW jo. art. 4:161 lid 2 BW.
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Pas op het moment dat die persoon de ‘unifying 
theory’ ontdekt, eindigt de ‘Schwebezeit’.
Eventueel zou een beperking in tijd, à la art. 
4:140 BW denkbaar zijn, of zelfs à la art. 4:141 
BW (dat wil zeggen gedurende het leven van de 
erfgenamen onder ontbindende voorwaarde).12

Volgens het huidige recht is bovenstaande rege-
ling niet mogelijk. Maar wat te denken van de 
beschikking, waarbij de erflater zijn erfgenamen 
bij versterf (of anderen) als erfgenamen achter-
laat (of benoemt) en hen de last oplegt om een 
bedrag ter grootte van het saldo van de nalaten-
schap uit te keren aan degene die de unifying 
theory ontdekt? Wat is daarvan het gevolg voor 
de erfgenamen, zo luidt wederom de vraag. Art. 
4:140 lid 1 BW geldt niet voor lasten.13 Als de 
‘unifying theory’ de komende duizend jaar niet 
ontdekt wordt, zouden allereerst de erfgenamen 
gerechtigd zijn tot hun erfdelen onder ontbin-
dende voorwaarden, waarna deze voorwaarde-
lijke gerechtigdheid (in ieder geval) de komende 
duizend jaar blijft voortduren ten aanzien van 
de rechtsopvolgers van die erfgenamen.14 Heeft 
de wetgever dit met de bestaanseis beoogd of 
voorzien? 

Ik vind het ironisch dat de wetgever ter wille 
van de rechtszekerheid bij het (verbintenisrech-
telijke) legaat de bestaanseis heeft behouden, 
maar bij de (goederenrechtelijke consequenties 
hebbende) lasten de bestaanseis overboord 
heeft gezet.

2.2 Argumenten pro en contra de bestaanseis
De vraag rijst dan ook of de rechtspolitieke 
keuze voor de huidige bestaanseis (die wel geldt 
voor erfstellingen en legaten, maar niet voor 
lasten) te billijken valt. Wat (waren of) zijn daar-
voor de (tegen)argumenten. 

Het enige goede argument vóór de bestaanseis 
dat ik heb kunnen vinden, is het voorkomen van 
te grote onzekerheid in de erfopvolging (wat 
overigens een groot goed kan zijn).15 Een tweede, 
minder valide argument (dat is gebruikt als 
argument voor het verbod van het ‘oneindige’ 
fideicommis’) is om daarmee ‘dood vermogen’ 
(dat wil zeggen niet vervreemdbaar vermogen) 
te voorkomen.16 Dat argument gaat mijns inziens 
niet helemaal op als men bedenkt dat de wet-
gever daarvoor – via art. 4:138 lid 2 BW – in art. 
3:212 BW een oplossing heeft gegeven: ook als 
de insteller een ‘bewaarplicht’ heeft opgelegd, 
kan de kantonrechter machtiging voor ver-
vreemding geven. Ook kan de voorwaardelijke 
gerechtigdheid worden overgedragen (al zal dat 
waarschijnlijk een niet heel gewild object zijn). 
Andere argumenten vond ik niet en zie ik zo niet. 

Tegenargumenten zijn er wel: 

- art. 4:56 lid 1 BW maakt de lastbevoordeling 
ten behoeve van bepaalde personen wel mo-
gelijk, hetgeen tot omzeiling van de bestaan-
seis kan leiden (zie verder § 3);

-  art. 4:56 lid 2-4 BW geeft zelf uitzonderingen 
op de bestaanseis;17

- de bestaanseis ten aanzien van het legaat staat 
in schril contrast met de contractsvrijheid in 
het verbintenissenrecht (o.a. art. 6:222 BW);

- het doel van de bestaanseis (het voorkomen 
van onzekerheid) komt wel erg onder druk te 
staan als men legaten toelaat in de trant van: 
de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 
het jaar 2050 ontvangt een legaat van € 50.000. 
Immers, heersende leer is dat als deze per-
soon te identificeren valt en (achteraf, in 2050, 
met een blik op het verleden bekeken) blijkt 
te bestaan op het moment van overlijden van 
de erflater, hij het legaat kan ontvangen. De 
komende 30 jaar zou dat voor de erfgenaam 
of legataris op wie het legaat rust, toch ook 
onzekerheid meebrengen?18

12. Vgl. N.V.C.E. Bauduin, Wilsdelegatie in het erfrecht 
(diss. Nijmegen), 2014, p. 124, waarin zij ingaat op de 
reden voor de in het (Duitse) erfrecht voorkomende 
dertigjaarstermijnen.

13. Asser/Perrick 4 2017/217b en Van der Burght c.s., Parl. 
Gesch. Vaststellingswet Erfrecht, p. 822 en 823. Ik acht 
de argumentatie die Meijers in zijn toelichting geeft niet 
overtuigend als het om lasten tot uitgaven van geld of 
goederen aan bepaalde personen gaat.

14. Op wie de regeling van art. 4:138 lid 2 of 3 BW van  
toepassing zal zijn, met alle onzekerheden van dien.

15. Asser/Perrick 4 2017/17. Genoemd argument snijdt 
mijns inziens overigens met name voor de erfstelling 
hout; voor het legaat is de onzekerheid, gelet op het 
verbintenisrechtelijke karakter van het legaat, mijns 
inziens veel minder problematisch.

16. Zie ook K. Ruysen, De erfstelling over de hand, Jura 
Falconis, jg. 43, 2006-2007, nr. 3, p. 372-373.

17. Vooral art. 4:56 lid 2 BW is interessant: er hoeft in die 
situatie nog geen enkele verwachter te bestaan bij het 
overlijden van de insteller. Dat betekent dus dat in de 
Schwebezeit de bezwaarde onvoorwaardelijk tot de 
nalatenschap gerechtigd is en pas op een later moment 
(als er een verwachter geboren wordt na het overlijden 
van de insteller) zijn gerechtigdheid ziet veranderen in 
een gerechtigdheid onder ontbindende voorwaarde. Dat 
roept allerlei vragen op als de bezwaarde rechtshande-
lingen in de Schwebezeit wil verrichten, die het bestek 
van dit artikel echter te buiten gaan. Maar u begrijpt: 
onzekerheid troef.

18. Vgl. P.J.F.M. le Cat, GS Erfrecht, art. 4:117 BW, aant. 3.
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Mij komt de rechtszekerheid die met de be-
staanseis wordt gecreëerd voor de erfstelling 
gerechtvaardigd toe.19 Deze ‘goederenrechtelijke’ 
uiterste wilsbeschikking kan, net als het ove-
rige goederenrecht, wel zekerheid gebruiken.20 
Voor het legaat en de last is dat mijns inziens 
anders. Beter ware het om het aan de testateur, 
samen met de goed voorlichtende en prudent 
handelende notaris, over te laten om de inhoud 
van legaten en lasten in te vullen. De notaris zal 
daarbij niet onnodige rechtsonzekerheid creë-
ren.21 Een onderscheid tussen legaten en lasten 
is mijns inziens niet gerechtvaardigd. Ik kom 
daar nog op terug. Oorzaak van het onderscheid 
(voor legaten wel een bestaanseis, voor lasten 
niet) is terug te voeren op een onzuiver onder-
scheid dat doorgaans tussen het legaat en de 
last is gemaakt.22 

3. Het legaat en de last 
Zoals aangegeven ben ik recent in dit tijdschrift 
ingegaan op het onderscheid tussen het legaat 
en de last. De kern van mijn bevindingen is dat 
in de rechtsverhouding tussen de lastbezwaarde 
en de lastbevoordeelde de aanwezigheid van 
een – op de natuurlijke verbintenis lijkend – 
vorderingsrecht van de lastbevoordeelde op de 
lastbezwaarde een betere verklaring van hun 
rechtsposities biedt dan het ontbreken van elk 
(vorderings)recht. Het ontbreekt de lastbevoor-
deelde niet aan een (vorderings)recht, maar 
aan een rechtsvordering. Ik heb de wetgever in 
overweging gegeven de volgende omschrijving 
van het legaat en de last te gaan hanteren: 

1. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking 
waarin de erflater aan de gezamenlijke erfgena-
men of aan een of meer bepaalde erfgenamen of 
legatarissen een verplichting 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 
erfgenamen of aan een of meer bepaalde erfgena-
men of legatarissen 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 mijn bijdrage te hebben verhelderd 
dat bij een last ten behoeve van één of meer 
(bepaalbare) personen, mijns inziens sprake is 
van een aan die personen toegekend vorderings-
recht. Ik heb de praktijk aanbevolen de lastbe-

voordeelde voortaan niet het vorderingsrecht te 
onthouden, maar de normaal gesproken daar-
mee verbonden rechtsvordering.23

4. De bestaanseis: een nadere beschouwing, 
mede met het oog op de last
Behalve algemene kritiek die op de bestaanseis 
mogelijk is (zie § 2), rijst de vraag of art. 4:56 lid 
1 eerste zin BW consistent en logisch is. Na het 
voorgaande en met het navolgende betoog ik 
dat het daar in art. 4:56 lid 1 eerste zin BW aan 
ontbreekt. Ik deel mijn argumentatie op in twee 
delen. Eerst zal ik meer in het algemeen ingaan 
op het woord ‘recht’ dat in art. 4:56 lid 1 BW ten 
tonele verschijnt. Daarna zal ik dat woord in 
verbinding brengen met het onderscheid tussen 
het legaat en de last, zoals dat in § 3 verkort is 
weergegeven.

4.1 Het woord ‘recht’ in art. 4:56 lid 1 BW
Allereerst de vraag wat met het woord ‘recht’ in 
art. 4:56 lid 1 BW bedoeld wordt. Wordt daarmee 
een vorderingsrecht bedoeld? Zo ja, dan zou een 
nalatenschap die op een erfgenaam overgaat en 
waartoe geen vorderingsrechten (bijvoorbeeld 
banktegoeden) behoren, voor die erfgenaam 
geen vorderingsrecht opleveren (waarmee de erf-
genaam in dat geval niet zou hoeven te bestaan). 
Dat klinkt niet aannemelijk. Wordt dan een voor 
overgang vatbaar recht in de zin van art. 4:182 
lid 1 BW bedoeld? Zo ja, hoe zit het dan met de 
schulden die op een erfgenaam overgaan? Stel 
dat A overlijdt en B (de zoon van A) tot be-
zwaarde en C (een vriend van A) tot verwachter 
van een fideicommis de residuo aanwijst. Voor 
de helderheid: C behoort niet tot de personen 
als bedoeld in art. 4:56 lid 2-4 BW. Stel dat B alle 

19. Zeker nu ook de onzekerheid die tijdelijkheid zou ver-
oorzaken is uitgebannen (zie art. 4:136 BW) en die voor-
waardelijkheid veroorzaakt is ingedamd tot in beginsel 
30 jaar (art. 4:140 BW) of soms, bij een fideicommis, 
gedurende shet leven van de erfgenaam (art. 4:141 BW).

20. Vgl. § 1923 BGB.
21. Lastige vragen doen zich bijvoorbeeld voor bij de veref-

fening. Wie dient namens de toekomstige legataris de 
vordering in? Of kan dat nog niet? Biedt art. 4:184 lid 
3 BW te zijner tijd redding? Enzovoorts. Ook hier zou 
een beperking in tijd, à la art. 4:140 BW (binnen 30 jaar 
uitvoeren van het legaat of de last) of à la 4:141 BW (dat 
wil zeggen gedurende het leven van degene die met de 
last of het legaat is belast/bezwaard) wat mij betreft 
goed denkbaar zijn.

22. Vgl. N.V.C.E. Bauduin, Wilsdelegatie in het erfrecht 
(diss. Nijmegen), 2014, met name par. 5.4, waarin zij het 
onderscheid tussen de last, het legaat en de erfstelling 
onderzoekt in het kader van de wilsdelegatie.  

23. Mogelijk zal in bestaande gevallen het testament ook 
op deze manier uitgelegd worden (art. 4:46 BW). Zoals 
hierna zal blijken, dient echter nog een tweede hobbel 
te worden genomen: die van art. 4:56 lid 1 BW.
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goederen die hij onder ontbindende voorwaarde 
houdt, bevoegd verteert. De ook aan hem na-
gelaten schulden blijven onbetaald. Stel dat B 
overlijdt: nu gaan enkel de schulden over op C.24 
Zou men nu willen beweren dat C niet hoeft te 
bestaan op het moment dat A overlijdt? Ook dat 
klinkt niet aannemelijk.

Aannemelijker is het dat de wetgever niet altijd 
even scherp is in zijn terminologie en met het 
woord recht of gerechtigd tot een vermogen ook 
bedoelt te zeggen dat de daartoe behorende 
schulden met dat recht kunnen samenhangen of 
tot dat vermogen behoren.25 Zie omtrent de ge-
rechtigdheid tot een vermogen (ook wel boedel, 
nalatenschap of erfdeel genoemd) bijvoorbeeld 
art. 1:345 lid 1 sub e BW, art. 1:351 lid 2 BW, art. 
1:412 BW, art. 1:441 lid 2 sub d BW, art. 3:195 lid 
2 BW, art. 4:92 BW, art. 4:197 lid 2 BW. Steeds zal 
ook rekening gehouden moeten worden met de 
tot dat vermogen behorende schulden. Vergelijk 
ook nog:

-  art. 4:2 BW, waarin niet alleen rekening gehou-
den zou moeten worden met ‘voordelen’ (goe-
deren), maar ook met ‘nadelen’ (schulden);26

-  art. 4:56 lid 3 en 4 BW, waarin eveneens enkel 
het woord recht voorkomt, terwijl ook hier 
bedoeld zal zijn dat er (eventueel daarmee 
samenhangende) schulden op de ten tijde van 
het overlijden van de insteller nog ongeboren 
verwachter kunnen overgaan;

-  art. 4:131 lid 1 BW, waarin eveneens alleen 
het woord recht voorkomt, terwijl ook hier 
de (eventueel daarmee samenhangende) 
schulden worden verkregen onder ontbin-
dende voorwaarde. Dat blijkt ook uit lid 3 
van dat artikel, dat de speciale regel kent dat 
een lastbezwaarde erfgenaam die met zijn 
gehele vermogen aansprakelijk was, dat blijft 
jegens hen na de vervallenverklaring van zijn 
recht. Dat veronderstelt dat de erfgenaam 
normaal gesproken (en ook bij een benefici-
aire aanvaarding27) verlost zou worden van de 
schulden door de vervallenverklaring van zijn 
erfrecht;

-  art. 4:946 lid 1 oud BW, waar stond dat men 
moest bestaan op het ogenblik van het over-
lijden van de erflater om uit kracht van zijn 
testament iets te genieten. Ook hier dient 
bedacht te worden dat men ook op bedoeld 
tijdstip moest bestaan om iets (een schuld) 
tegengeworpen te kunnen krijgen. 

Ik zal hierna, in § 4.6, een proeve geven van een – 
in mijn ogen – wenselijker tekst van art. 4:56 lid 
1 BW.

4.2 Vererving van de posities van de lastbezwaar-
de en de lastbevoordeelde
Verder zou gekeken moeten worden naar de 
vraag wat er gebeurt als de lastbezwaarde of de 
lastbevoordeelde overlijdt. Ik geef twee voorbeel-
den.

1. De erflater legateert aan zijn kleinkinderen 
KK1 en KK2 (kinderen van zijn enige kind K uit 
zijn relatie met X) een legaat van ieder € 15.000, 
onder de verplichting, zijnde een last waaraan 
de rechtsvordering ontbreekt, om hun legaat 
te delen als er nog meer kleinkinderen geboren 
worden. Nadat de erflater overlijdt wordt KK3 
(kind uit een nieuwe relatie van K met Y, die een 
stuk jonger dan K is) geboren. Stel dat KK1 is 
overleden na de erflater, maar voordat KK3 is 
geboren. Aannemende dat in het testament geen 
nadere regelingen zijn getroffen hierover, ga ik 
ervan uit dat niemand zal betwisten dat bij over-
lijden van KK1 zijn voorwaardelijke gerechtigd-
heid en de daarmee samenhangende (latente) 
verplichting jegens (de op dat moment nog niet 
geboren zijnde) KK3, vererft op de erfgenamen 
van KK1.

2. De erflater legateert wederom aan zijn 
kleinkinderen KK1 en KK2 een legaat van ieder 
€ 15.000, onder de last hun legaat te delen als er 
nog meer kleinkinderen geboren worden. Nadat 
de erflater overlijdt wordt KK3 geboren. Stel dat 
KK3 overlijdt, voordat men tot deling is overge-
gaan. Het vorderingsrecht van KK3 vererft nu 
naar zijn erfgenamen. Ik ga ervan uit dat KK1 
en KK2 de last nu dienen na te komen jegens de 
erfgenamen van KK3.

Ik vraag mij af of de consequenties van het 
ontbreken van de bestaanseis ook voor deze 
gevallen zijn voorzien c.q. wenselijk zijn geacht. 
De parlementaire geschiedenis en de literatuur 
zwijgen op dit punt.

24. Zie R.E. Brinkman, Het fideicommis in de notariële 
praktijk (diss. Groningen), Den Haag: Boom 2014, 
§ 1.6.3.

25. Vgl. T.H. Sikkema, Beginsel en begrip van verdeling 
(Ars Notariatus nr. 168) Deventer: Wolters Kluwer 2018, 
§ 8.4 voor de lege gemeenschap of schuldengemeen-
schap.

26. Aldus ook Asser/Perrick 4 2017/36.
27. Zonder dat art. art. 4:184 lid 2 sub b, c of d BW van 

toepassing zijn.
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4.3 Art. 4:56 BW en de als gewone voorwaardelij-
ke making vermomde of door een fideicommis-
saire making vervangen last
Men bedenke dat een last als een voorwaar-
delijke making kan worden geformuleerd. De 
ontbindende voorwaarde bestaat dan voor de 
erfgenaam uit het niet voldoen aan een verplich-
ting jegens een derde (die door die derde niet 
afgedwongen kan worden28). Niet-nakoming 
van die verplichting leidt tot vervulling van de 
ontbindende voorwaarde. In de voorwaarde 
dient dan te worden ingebakken dat deze pas 
in vervulling kan gaan als de rechter vaststelt 
dat sprake is van een tekortkoming die in geval 
sprake zou zijn geweest van een last tot verval-
lenverklaring van het erfrecht zou hebben geleid. 
Erfgenamen onder opschortende voorwaarde 
worden in dat geval door de testateur (of bij 
gebreke daarvan door het erfrecht bij versterf) 
aangewezen. Geregeld moet dan worden dat be-
doelde verplichting overgaat op die erfgenamen 
onder opschortende voorwaarde. 
Hun positie is er dan wederom één onder ont-
bindende voorwaarde van het niet voldoen van 
bedoelde verplichting jegens een derde, enzo-
voorts. Wat opvalt is dat daarvoor art. 4:140 lid 
1 BW zou gelden, dat dwingend bepaalt dat als 
een aan een erfstelling toegevoegde voorwaarde 
dertig jaren na het overlijden van de erflater 
nog niet is vervuld, de ontbindende voorwaarde 
vervalt (en daarmee ook de beschikking ten 
behoeve van de erfgenamen onder opschortende 
voorwaarde en waarschijnlijk ook de verplichting 
jegens de derde vervalt). Dit terwijl art. 4:140 lid 
1 BW bij de (onvoorwaardelijke) last niet van 
toepassing is. Dat is niet consistent.

Verder dient in ogenschouw te worden genomen 
dat wat met de last wordt beoogd (het betrek-
ken in de nalatenschap van nog niet geborenen), 
in veel gevallen ook door een fideicommissaire 
making kan worden geregeld. In dat geval doen 
er maar twee ‘partijen’ mee (de bezwaarde en 
de verwachter) in plaats van drie (de lastbe-
zwaarde, de lastbevoordeelde en de erfgenamen 
onder opschortende voorwaarden) en krijgt de 
bevoordeelde een afdwingbaar (voorwaardelijk) 
vorderingsrecht (waarvan de voorwaardelijkheid 
in feite direct verdwijnt en het recht dus on-
voorwaardelijk wordt zodra de bevoordeelde tot 
leven komt). De ontbindende voorwaarde ziet 
dan op (een deel van) de verkrijging zelf. Ik geef 
een voorbeeld. De erflater legateert wederom 
aan zijn kleinkinderen KK1 en KK2 een legaat 
van ieder € 15.000, onder de verplichting, zijnde 
een sublegaat, om het legaat te delen met nog 
geboren te worden kleinkinderen en wel zodra 
sprake is van een geboorte (inclusief toepas-
sing van art. 1:2 BW). Na het overlijden van de 
erflater wordt KK3 geboren. De vraag rijst of dit 

sublegaat voor KK3 geldig is, ondanks dat KK3 
niet bestaat bij het overlijden van de erflater. Zo 
ja, dan dienen alle drie de kleinkinderen € 10.000 
over te houden. 
De eerste vraag is dus of dit een geldige beschik-
king is. Mijns inziens kan deze situatie begrepen 
worden onder de uitzondering van art. 4:56 lid 2 
BW, waarbij het 1/3e deel van de verkrijging van 
zowel KK1 als KK2 onder het fideicommis valt 
en KK3 voor die delen verwachter is. Vereist is 
daarvoor wel dat KK1 en KK2 nog leven als KK3 
wordt geboren (art. 4:56 lid 2 BW biedt deze 
mogelijkheid namelijk alleen als de voorwaarde 
uiterlijk bij overlijden van de bezwaarde wordt 
vervuld).29 Het verschil met de last is dat de 
verkrijger onder opschortende voorwaarde nu de 
persoon (KK3) is die verkrijgt wat de verkrijgers 
onder ontbindende voorwaarde (KK1 en KK2) 
verliezen,30 terwijl bij een last de verkrijgers 
onder opschortende voorwaarden diegenen zijn 
op wie de last zou overgaan als het erfrecht van 
de lastbezwaarde vervallen wordt verklaard. Een 
ander verschil is dat KK3 het legaat kan afdwin-
gen bij KK1 en KK2. Ik ga ervan uit dat dit over 
het algemeen gewenst zal zijn bij de zogenaamde 
‘ik-opa makingen’. Zou KK3 niet tot de personen 
behoren als bedoeld in art. 4:56 lid 2 BW, dan is 
deze constructie niet mogelijk. Aangezien in de 
notariële praktijk bedoelde constructie vooral 
op familieniveau toegepast zal worden en de 
constructie daarmee een stuk eenvoudiger is dan 
een last en deze constructie de bevoordeelde 
ook nog eens een afdwingbaar recht in handen 
geeft, verdient deze constructie mijns inziens de 
voorkeur boven de last.31

28. Voor deze derde geldt volgens het huidige recht geen 
bestaanseis, omdat hij geen afdwingbaar vorderings-
recht krijgt.

29. In verband met de uitzondering van art. 4:141 BW op 
art. 4:140 BW is de dertigjaarstermijn hier niet van 
belang.

30. Overigens zou deze constructie ook nog zo beschreven 
kunnen worden dat KK1 en KK2 onvoorwaardelijk 
erven, maar een voorwaardelijke verplichting krijgen 
jegens KK3 (zie ook R.E. Brinkman, Het fideicommis 
in de notariële praktijk (diss. Groningen), Den Haag: 
Boom 2014, hoofdstuk 6).

31. Vallen de verkrijgingen van de lastbezwaarden en 
lastbevoordeelden onder de vrijstelling voor de Succes-
siewet 1956 (zoals in de praktijk vaak het geval is), dan 
rijzen er geen fiscale vragen. Komt men daarboven uit, 
dan rijst de vraag of de later uit te voeren last een her-
rekening van de verkrijgingen en de daarover verschul-
digde belasting meebrengt. Ik denk het niet, omdat de 
last rechtens niet afdwingbaar is (en dus niet onder art. 
5 SW jo. art. 20 SW valt) en ook geen sprake is van de 
‘vervulling van een voorwaarde’ (art. 53 lid 1 SW). In dat 
geval zullen de lastbevoordeelden over hun verkrijging 
wel erfbelasting verschuldigd zijn op grond van art. 1 
SW (zie ook F. Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet, 
23e druk, juli 2018, par. 3.3.3) zonder dat men dus aan 
aftrek of herrekening bij de lastbezwaarden toekomt 
(vgl. J.P. Sprenger van Eyk/B.J. de Leeuw, De wetge-
ving op het recht van successie van overgang en van 
schenking, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1930, p. 99, 
nr. 27). In dat geval is de heffing dus gelijk aan die bij de 
fideicommissaire constructie (art. 21 lid 2 en 4 SW). 
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4.4 Het opleggen van een last aan ongeboren  
verwachters
Stel dat er ongeboren verwachters zijn benoemd, 
die via de uitzondering op de bestaanseis (art. 
4:56 lid 2-4 BW), na hun geboorte van de instel-
ler erven. Mag aan die verwachters een last 
worden opgelegd ten behoeve van personen die 
(ook) niet bestonden bij het overlijden van de 
insteller? Hoewel de wettekst zwijgt, lijkt een 
ontkennend antwoord in lijn te liggen met de 
uitingen in de parlementaire geschiedenis (te 
beginnen bij het Ontwerp Meijers), waar wordt 
betoogd dat na een overgang op verwachters die 
ten tijde van het overlijden van de insteller niet 
bestonden, een verdere overgang van vermogen 
(op ‘ongeborenen’) krachtens de uiterste wil niet 
mogelijk is.32

4.5 Art. 4:56 lid 1 BW en de last
Na het vorenstaande, zou men kunnen betogen 
dat art. 4:56 lid 1 BW naar analogie van toepas-
sing zou moeten zijn op de lastbevoordeelde en 
wel om de volgende redenen:

1. In mijn eerdere bijdrage, waarvan de be-
langrijkste bevindingen in § 3 zijn herhaald, 
heb ik betoogd dat de lastbevoordeelde een 
(vorderings)recht (zonder rechtsvordering) 
toekomt. De door de minister logisch geachte 
vervanging van de woorden ‘uiterste wilsbe-
schikking’ door het woord ‘making’, berust 
mijns inziens op een misvatting.33 De reden 
voor de wijziging was immers het veronder-
stelde ontbreken van het vorderingsrecht bij 
de lastbevoordeelde.34

2. In § 4.1 heb ik betoogd dat het woord ‘recht’ 
ook de daarmee verband houdende schulden 
of verplichtingen zou moeten omvatten. Mede 
in dat licht is het mijns inziens niet consis-
tent dat de lastbezwaarde wel zou moeten 
bestaan, maar de lastbevoordeelde niet. 
Het gaat immers om de rechtsverhouding in 
zijn geheel, niet slechts om één kant van de 
rechtsverhouding. Als men de bestaanseis al 
wil handhaven, dan zou dat dus niet alleen 
voor erfstelling en legaten, maar ook voor 
lasten moeten gelden.

3. In § 4.2 - § 4.4 heb ik een aantal grensgevallen 
onderzocht. Mede naar aanleiding daarvan 
denk ik dat ons systeem consistenter wordt 
als erfstellingen, legaten en lasten, of in ieder 
geval legaten en lasten, op dezelfde wijze 
behandeld worden voor wat de bestaanseis 
betreft. Mede gelet op hetgeen in § 2.2 is opge-
merkt (over de goederenrechtelijke gevolgen 
van de last en de obligatoire gevolgen van het 
legaat), zou het loslaten van de bestaanseis 
voor niet alleen de lasten, maar ook voor de 

legaten te overwegen zijn, waardoor in voor-
komende gevallen minder naar de ‘ingewik-
kelde’ constructie van de last hoeft te worden 
gegrepen. 

4.6 Proeve van een alternatieve tekst
Gelet op het bovenstaande, zou ik willen voor-
stellen art. 4:56 lid 1 BW als volgt vorm te geven: 

‘Ten einde krachtens een erfstelling, legaat of 

last een vermogensrechtelijke positie in te ne-

men, moet men bestaan op het ogenblik dat de 

nalatenschap openvalt.’ 

Zou men de bestaanseis willen beperken tot de 
erfstelling, waar ik wel voor voel,35 dan zou de 
formulering als volgt kunnen luiden (vgl. art. 4:9 
BW): 

‘Ten einde als testamentair erfgenaam te kun-

nen optreden, moet men bestaan op het ogen-

blik dat de nalatenschap openvalt.’

5. Conclusie
De conclusie kan kort zijn. Hiervoor betoogde 
ik dat de bestaanseis een rechtspolitieke keuze 
is. Wat mij betreft zou de wetgever de bestaan-
seis mogen beperken tot de erfstellingen.36 Dit 
past ook beter in het systeem als men met mij 
van mening is dat de lastbevoordeelde, gelijk de 
legataris, een vorderingsrecht niet ontzegd kan 
worden; wel ontbreekt het de lastbevoordeelde 
aan een rechtsvordering. Art. 4:56 lid 1 BW zou 
daarom mijns inziens ook voor de lastbevoor-
deelde moeten gaan gelden. Betoogd zou zelfs 
kunnen worden dat art. 4:56 lid 1 BW naar ana-
logie van toepassing is op de lastbevoordeelde, 
al is dat bepaald geen heersende leer.
Het zou de wetgever niet misstaan om het be-
paalde in art. 4:56 lid 1 BW te heroverwegen.

32. Zie Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vaststellingswet 
Erfrecht, p. 315 e.v. over het toenmalige art. 4.3.2.2 BW. 
De Commissie Erfrecht KNB, Eindverslag Commissie 
Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW, Ars Notariatus nr. CV, 
Kluwer: Deventer 2012, p. 20, zou het toejuichen als dit 
punt duidelijker in de wettekst tot uitdrukking wordt 
gebracht dan thans het geval is.

33. Overigens zou het vervangen van de term ‘making’ door 
‘een uiterste wilsbeschikking’ nog wel de vraag oproepen 
hoe moet worden omgegaan met andere beschikkingen: 
dient bijvoorbeeld een executeur of bewindvoerder te 
bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt?

34. Zie Van der Burght c.s., Parl. Gesch. Vaststellingswet 
Erfrecht, p. 319.

35. Mits de goederenrechtelijke gevolgen van de last (waar-
onder het verkrijgen van het recht door de lastbezwaar-
de onder ontbindende voorwaarde) dan ook – in ieder 
geval – in tijd worden beperkt (tot bijvoorbeeld dertig 
jaar, vgl. art. 4:140 lid 1 BW).

36. Met de aldaar bedoelde uitzonderingen in de leden 2 
tot en met 4 voor het fideicommis (waarbij de kring van 
ongeborenen wellicht nog verder verruimd kan worden; 
zo ook de Commissie Erfrecht KNB, Eindverslag Com-
missie Erfrecht KNB inzake Boek 4 BW, Ars Notariatus 
nr. CV, Kluwer: Deventer 2012).




