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Analogische wetstoepassing en
overgangsrecht met betrekking tot artikel
4:52 BW

Mr. W. Breemhaar*

1 Inleiding

Volgens artikel 4:52 BW vervalt de making die een erflater
heeft gemaakt ten behoeve van degene met wie hij op het
ogenblik van het maken van de beschikking was gehuwd
of reeds trouwbeloften had gewisseld, door een daarna
ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed.
Blijkens het slot van genoemd wetsartikel is de bepaling
van regelend recht. Is uit de uiterste wil zelf het tegendeel
af te leiden, dan vervalt de making niet. De erflater kan
derhalve bepalen dat de making niet vervalt door een na
het maken van de beschikking ingetreden echtscheiding
of scheiding van tafel en bed.
Bij de parlementaire behandeling van artikel 4:52 BW is
van de zijde van enkele leden van de Tweede Kamer
opgemerkt dat in dat wetsartikel

‘een bijzondere regeling wordt gegeven voor één geval
uit de ruimere categorie van gevallen, dat een making
is geschied aan een persoon met een bepaalde hoeda-
nigheid (al dan niet in het testament vermeld), welke
hoedanigheid hij daarna (maar vóór het overlijden van
de erflater) verliest’.1

Deze opmerking geeft aanleiding tot de vraag of de bepa-
ling van artikel 4:52 BW in aanmerking komt voor analo-
gische toepassing op gevallen die tot de eerder bedoelde

* Mr. W. Breemhaar is vice-president van het Gerechtshof Leeuwarden.
1. Parl. Gesch. Boek 4, p. 303.

ruimere categorie behoren, maar niet rechtstreeks door
die bepaling worden bestreken.
In een ietwat andere gedaante keert de vorenstaande vraag
terug op het gebied van het overgangsrecht. Het gaat om
de vraag of artikel 4:52 BW ingevolge het overgangsrecht
ook van toepassing is op beschikkingen die onder het oude
erfrecht zijn gemaakt door een erflater die na de invoering
van het huidige erfrecht is overleden. Hierbij kan worden
aangetekend dat het oude erfrecht geen vergelijkbare
bepaling kende.

2 De reikwijdte van artikel 4:52
BW

Repten enkele leden van de Tweede Kamer bij de parle-
mentaire behandeling van artikel 4:52 BW ervan – zoals
hiervoor in paragraaf 1 is vermeld – dat in dat wetsartikel
een bijzondere regeling wordt gegeven voor één geval uit
een ruimere categorie van gevallen, bij een nauwkeurigere
bestudering van het bepaalde in artikel 4:52 BW blijken
meerdere situaties te kunnen worden onderscheiden.2 In
de eerste plaats kan de situatie worden genoemd waarin
de erflater ten tijde van het maken van de beschikking met
de persoon ten behoeve van wie de erfstelling of het legaat
is gemaakt, was gehuwd en na het maken van de beschik-
king een echtscheiding of scheiding van tafel en bed is
ingetreden. Voorts wordt door artikel 4:52 BW bestreken
de situatie waarin de erflater ten tijde van het maken van
de beschikking met de persoon ten behoeve van wie de

2. Vgl. W. Breemhaar, De uiterste wilsbeschikking (diss. Groningen), Deven-
ter: Kluwer 1992, nr. 131.
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erfstelling of het legaat is gemaakt, reeds trouwbeloften
had gewisseld, de erflater na het maken van de beschikking
met die persoon is gehuwd en vervolgens een echtschei-
ding of scheiding van tafel en bed is ingetreden.
De vraag of een beschikking ingevolge artikel 4:52 BW is
vervallen, is te beoordelen naar het tijdstip van het open-
vallen van de nalatenschap. Daarbij sluit aan dat van een
vervallen van een ten behoeve van de echtgenoot of aan-
staande echtgenoot gemaakte beschikking naar mijn
mening geen sprake is, indien de erflater en zijn nadien
van echt gescheiden echtgenoot met elkaar zijn her-
trouwd, of indien de erflater en zijn nadien van tafel en
bed gescheiden echtgenoot zich op de door de wet voor-
geschreven wijze met elkaar hebben verzoend.3 Artikel
1:166 eerste zin BW bepaalt immers met betrekking tot
een ingetreden echtscheiding, dat indien de gescheiden
echtgenoten met elkander hertrouwen, alle gevolgen van
het huwelijk van rechtswege herleven, alsof er geen echt-
scheiding heeft plaatsgehad, terwijl ingevolge artikel
1:176 lid 2 eerste zin BW een verzoening van de van tafel
en bed gescheiden echtgenoten die op de door de wet
voorgeschreven wijze is geschied, alle gevolgen van het
huwelijk van rechtswege doet herleven, alsof er geen
scheiding van tafel en bed heeft plaatsgehad.
Geregistreerde partners zijn ingevolge artikel 4:8 lid 1 BW
in Boek 4 BW met echtgenoten gelijkgesteld, zodat het-
geen hiervoor met betrekking tot een ten behoeve van een
echtgenoot of aanstaande echtgenoot gemaakte beschik-
king is opgemerkt, mutatis mutandis ook van toepassing
is op een ten behoeve van een geregistreerde partner of
aanstaande geregistreerde partner gemaakte beschikking.
Bij het vorenstaande kan nog worden aangetekend dat
voor de toepassing van artikel 4:52 BW niet vereist is dat
de hoedanigheid van echtgenoot of geregistreerde partner
dan wel die van aanstaande echtgenoot of geregistreerde
partner in de uiterste wil is vermeld.

3 Analogische wetstoepassing

Op de vraag of artikel 4:52 BW in aanmerking komt voor
analogische toepassing op gevallen die niet rechtstreeks
door die bepaling worden bestreken, dient naar mijn
mening een ontkennend antwoord te worden gegeven.4
Dit ontkennende antwoord is meer in het bijzonder van
belang voor de niet in de wet geregelde samenlevingsvor-
men. Te denken is aan de gevallen waarin de erflater ten
behoeve van zijn partner of aanstaande partner heeft
beschikt en de relatie nadien is verbroken. Dat een ont-
kennend antwoord juist is, kan worden afgeleid uit een
tweetal plaatsen in de wetsgeschiedenis. In de eerste plaats
kan worden gewezen op het door de regering in 1965
gegeven antwoord in een mondeling overleg met de vaste
commissie voor Justitie van de Tweede Kamer:

3. Zie voor de door de wet voorgeschreven wijze van verzoening: Asser/De
Boer 2006, nr. 678.

4. Zie voor een recente inventarisatie van uiteenlopende opvattingen in de
lagere rechtspraak en de literatuur: Groene serie Erfrecht, art. 52, aant. 2
(2009).

‘Wat de vraag betreft of hier niet ook moet worden
voorzien in het geval dat er wel trouwbeloften waren,
doch deze niet door een huwelijk zijn gevolgd, merkte
zij [bedoeld wordt: de regering; WB] het volgende op.
Artikel 12 [thans art. 4:52 BW; WB]is de regeling van
een specifiek geval van dwaling. Als artikel 12 niet van
toepassing is, geldt dan ook de algemene regel van het
tweede lid van art. 4.3.1.3 [thans art. 4:43 lid 2 BW;
WB]. Als een verloving niet door huwelijk is gevolgd
zal aan de hand van laatstbedoelde bepaling moeten
worden beoordeeld omtrent een beschikking ten voor-
dele van een verloofde.’5

Bovendien is dit antwoord door de minister van Justitie
herhaald in de memorie van antwoord aan de Eerste
Kamer:

‘Maar meestal wordt een door trouwbeloften geïnspi-
reerd testament, al dan niet tegelijk met huwelijkse
voorwaarden, pas kort voor de huwelijksvoltrekking
gemaakt. Is geen huwelijk gevolgd, dan is, zoals gezegd,
niet dit artikel, doch hoogstens art. 4.3.1.3 lid 2 [thans
art. 4:43 lid 2 BW; WB] van toepassing.’6

Uit de hiervoor aangehaalde passages uit de wetsgeschie-
denis blijkt dat voor de niet rechtstreeks door artikel 4:52
BW bestreken gevallen een analogische toepassing van die
bepaling niet in aanmerking komt. Er moet dan eventueel
volgens die passages worden teruggegrepen op het leer-
stuk van de dwaling in de beweegreden (art. 4:43 lid 2
BW), waarover hierna in paragraaf 4 meer.

4 Een excurs

Blijkens de toelichting op artikel 4.3.1.3, thans artikel 4:43
BW, beschouwde Meijers niet alleen een beweegreden
onjuist indien de erflater tot een beschikking wordt bewo-
gen door een omstandigheid die hij ten onrechte als
bestaande aanmerkt, maar ook indien het gaat om een
omstandigheid die ontijdig heeft opgehouden te bestaan
of een verwachting die niet in vervulling is gegaan.7 De
Hoge Raad heeft deze ruime opvatting omtrent het leer-
stuk van de dwaling in de beweegreden in 1962 in het
arrest Braun/Oosterwijk gevolgd.8 Bij de hiervoor in
paragraaf 3 aangehaalde passages uit de wetsgeschiedenis
wordt ook uitgegaan van de opvatting van Meijers.
Tegen deze opvatting kan als bezwaar worden aangevoerd
dat van de beide laatste categorieën moeilijk gezegd kan
worden dat de wil van de erflater zich op een gebrekkige
wijze heeft gevormd.9 Hoe dit verder ook zij, in 1997 heeft
de Hoge Raad de methode van de beperkende uitleg
gesanctioneerd die de appèlrechter had gehanteerd in een
zaak waarin het ging om een beschikking die de erflater

5. Parl. Gesch. Boek 4, p. 305.
6. Parl. Gesch. Boek 4, p. 307.
7. Parl. Gesch. Boek 4, p. 265.
8. HR 5 januari 1962, NJ 1963, 117 m.nt. J.H. Beekhuis.
9. Vgl. M.J.A. van Mourik, WPNR (1990) 5964, p. 204 e.v.
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ten behoeve van zijn inmiddels gewezen echtgenoot had
gemaakt.10 In herinnering zij gebracht dat artikel 4:52 BW
toen nog geen rol speelde. Voor het vraagstuk van de ver-
broken relatie in het testamentaire erfrecht verdient deze
meer hedendaagse benadering mijns inziens de voorkeur
boven die van een beroep op het leerstuk van de dwaling
in de beweegreden.11 Overigens kan hierbij worden aan-
getekend dat de Hoge Raad nog geen afstand heeft geno-
men, althans nog niet uitdrukkelijk, van zijn op de opvat-
ting van Meijers gegronde beslissing van 1962. Op deze
plaats moet ook worden onderstreept dat het vorenstaande
op zich geen afbreuk doet aan het wetshistorische argu-
ment dat in stelling kan worden gebracht tegen een ana-
logische toepassing van artikel 4:52 BW.

5 Analogische wetstoepassing;
een vervolg

Naast het beroep op het wetshistorische argument kan er
ook op worden gewezen dat in de gevallen waarin artikel
4:52 BW eventueel (rechtstreeks) van toepassing zou kun-
nen worden, bij de redactie van uiterste willen op voor-
hand met die bepaling als zodanig rekening kan én moet
worden gehouden, zoals ook in voorkomende gevallen
rekening kan en moet worden gehouden met een bepaling
als die van artikel 4:48 BW omtrent aanwas. Doen zich
immers de in artikel 4:52 BW omstandigheden voor, dan
heeft dat zonder meer het vervallen van de beschikking
tot gevolg, tenzij uit de uiterste wil zelf het tegendeel is af
te leiden. Het zonder meer vervallen van een beschikking
als gevolg van het zich voordoen van bepaalde omstan-
digheden zonder dat bedoeld gevolg voor het betrokken
geval in de wet zelf is omschreven, pleit dan ook eveneens
tegen een analogische toepassing van artikel 4:52 BW.

6 Het overgangsrecht

Zoals in paragraaf 1 is opgemerkt, kent het oude erfrecht
geen equivalent van artikel 4:52 BW. Aangezien de Over-
gangswet nieuw Burgerlijk Wetboek geen bepaling van
overgangsrecht bevat met betrekking tot artikel 4:52 BW,
zou dit wetsartikel volgens artikel 68a van genoemde over-
gangswet onmiddellijke werking hebben. De toenmalige
advocaat-generaal De Vries Lentsch-Kostense heeft daar-
omtrent echter in 2004 in haar conclusie in een zaak waarin
het oude erfrecht van toepassing was en door de steller
van het cassatiemiddel anticipatie op artikel 4:52 BW was
bepleit, onder meer opgemerkt:

‘Terzijde merk ik in dit verband nog het volgende op.
Beschouwt men met de Toel. Meijers en de MvA II

10. HR 31 januari 1997, NJ 1998, 327 m.nt. T.R. Hidma, AA 1997, p. 737
e.v. m.nt. M.J.A. van Mourik.

11. Vgl. W. Breemhaar, De verbroken relatie in het testamentaire erfrecht, NE
2006, p. 78-81; W. Breemhaar, De verbroken relatie in het testamentaire
erfrecht. Een vervolg, TE 2008, p. 88-97.

(...) de regeling van art. 4:52 BW als een specialis van
de dwalingsregeling van art. 4:43 lid 2 BW in dier voege
dat art. 4:52 een bijzondere bepaling inhoudt die eerder
tot “nietigheid” van de erfstelling leidt dan onder het
oude recht het geval was, dan lijkt anticipatie ook daar-
om niet voor de hand te liggen nu art. 79 Overgangswet
dan ook in gevallen waarin de erfenis openvalt ná de
inwerkingtreding terwijl het testament voordien is ver-
leden, aan toepasselijkheid van art. 4:52 BW in de weg
staat; (...).’12

In de conclusie wordt – zo kan men constateren – met een
beroep op artikel 79 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wet-
boek uiteengezet, waarom artikel 4:52 BW niet van toe-
passing is op beschikkingen die ten behoeve van een
inmiddels gewezen of van tafel en bed gescheiden echt-
genoot of aanstaande echtgenoot onder het oude erfrecht
zijn gemaakt door een erflater die onder het huidige erf-
recht is overleden. Tegen een analogische toepassing van
artikel 4:52 BW op deze beschikkingen kan men ook aan-
voeren dat ten tijde van het maken van de beschikkingen
met dit wetsartikel als zodanig geen rekening behoefde te
worden gehouden.

7 Resumé

Artikel 4:52 BW is mijns inziens niet voor analogische
toepassing geëigend, indien het gaat om beschikkingen die
de erflater ten behoeve van een persoon met een bepaalde,
nadien teloorgegane hoedanigheid heeft gemaakt, zonder
dat die beschikkingen rechtstreeks door artikel 4:52 BW
worden bestreken. Evenmin komt artikel 4:52 BW voor
toepassing in aanmerking, indien het gaat om beschikkin-
gen die onder het oude erfrecht ten behoeve van een toen-
malige partner of aanstaande partner zijn gemaakt door
een erflater die onder het huidige erfrecht is overleden, en
die wel onder werking van artikel 4:52 BW zouden zijn
gevallen, indien zij onder het huidige erfrecht zouden zijn
gemaakt. De vraag, op welke wijze in het testamentaire
erfrecht in de gevallen waarin van een verbroken relatie
sprake is, tot een oordeel omtrent de beschikkingen ten
behoeve van de partner of aanstaande partner van weleer
kan worden gekomen, is door mij reeds eerder in de
kolommen van dit tijdschrift behandeld, waarnaar kort-
heidshalve wordt verwezen.13

12. Zie de conclusie vóór HR 3 december 2004, LJN AR0196, NJ 2005, 58
m.nt. W.M. Kleyn (onder nr. 21), in welke conclusie ook wordt verwezen
naar de wetsgeschiedenis van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wet-
boek (Kamerstukken II 1999/2000, 26 822, nr. 3, p. 10).

13. Zie noot 11. Voor verdere literatuur zij ook verwezen naar: Groene serie
Erfrecht, art. 46, aant. 12 (2009).
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