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Erfrecht en arbitrage

Prof. mr. W. Breemhaar*

Er kunnen twee ontwikkelingen op het gebied van
geschillenbeslechting worden gesignaleerd die ook voor
het erfrecht van belang zijn. De eerste ontwikkeling die
genoemd kan worden, is de vernieuwing van het arbitra-
gerecht. Momenteel circuleert het voorontwerp van een
wetsvoorstel dat een modernisering van dit rechtsgebied
beoogt ter consultatie.1 De vernieuwing van het arbitra-
gerecht is een van de onderwerpen die genoemd worden
in de Innovatieagenda rechtsbestel.2 De tweede ontwik-
keling die ik op het oog heb, is het initiatief van het
Nederlands Arbitrage Instituut dat Breederveld en Zon-
nenberg recentelijk in de literatuur hebben besproken.3
Het gaat om de inrichting van een zogenoemde familie-
kamer door dit instituut: het vormen van een team van
deskundigen die als arbiter kunnen optreden op het
gebied van de afwikkeling van echtscheidingsboedels en
nalatenschappen. Zonnenberg bespreekt ook de voorde-
len die de geschillenbeslechting op het gebied van het
familie- en erfrecht door arbiters heeft boven die door
overheidsrechters. Als trefwoorden kunnen in dit ver-
band geld, tijd en deskundigheid worden genoemd.

Ingevolge artikel 1020 lid 1 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv) kunnen partijen bij overeenkomst
geschillen aan arbitrage onderwerpen die tussen hen uit
een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel
zouden kunnen ontstaan. In het eerdergenoemde voor-
ontwerp wordt geen wijziging van deze bepaling

* Prof. mr. W. Breemhaar is bijzonder hoogleraar Bijzondere Onderwer-
pen Notarieel Recht aan de Universiteit van Amsterdam en senior raads-
heer in het gerechtshof te Leeuwarden.

1. <www.internetconsultatie.nl/herzieningarbitragerecht>.
2. Zie Kamerstukken II 2011/12, 33 071, nr. 5 en <www.rijksoverheid.nl/

documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/31/innovatieagen-
da-rechtsbestel.html>.

3. B. Breederveld, Arbitrage in het familierecht, FJR 2012, nr. 3, p. 57;
L.H.M. Zonnenberg, Arbitrage in het familierecht, EB 2012, nr. 2,
p. 32-34.

beoogd. Twisten bijvoorbeeld de erfgenamen over de
verdeling van de nalatenschap, dan kunnen zij overeen-
komen om hun geschil aan arbitrage te onderwerpen.
De vraag rijst of ook de erflater een geschil aan arbitrage
kan onderwerpen dat tussen de erfgenamen over de ver-
deling van zijn nalatenschap zou kunnen ontstaan. Of
anders gezegd, kan het instellen van een scheidsgerecht
voor de geschillen die eventueel door het openvallen van
een nalatenschap ontstaan, de inhoud van een uiterste
wilsbeschikking zijn? Voor een bevestigend antwoord op
die vraag kan geen steun worden gevonden in arti-
kel 1020 lid 1 Rv. Ook anderszins is er geen wettelijke
bepaling aan te wijzen die de grondslag zou kunnen vor-
men voor een uiterste wilsbeschikking met die inhoud,
zodat het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen,
als bedoeld in artikel 4:42 lid 1 slot Burgerlijk Wetboek
(BW), meebrengt dat op de gerezen vraag een ontken-
nend antwoord moet worden gegeven.4 De nagestreefde
modernisering van het arbitragerecht geeft mijns inziens
alleszins aanleiding om de wet ook op dit punt te moder-
niseren en deze uiterste wilsbeschikking in de limitatie-
ve opsomming van de soorten beschikkingen op te
nemen, temeer daar het Nederlands Arbitrage Instituut
het eerdergenoemde initiatief tot de inrichting van een
familiekamer heeft genomen en deze familiekamer ook
op het gebied van de afwikkeling van nalatenschappen
werkzaam zal zijn.

Arbitrage is overigens niet voor alle soorten geschillen
een geschikt alternatief voor het beroep op de overheids-
rechter. Het moet wel om arbitrabele onderwerpen
gaan.5 Ingevolge artikel 1020 lid 3 Rv mag de overeen-
komst tot arbitrage niet leiden tot vaststelling van
rechtsgevolgen die niet ter vrije beschikking van de par-

4. Vgl. W. Breemhaar, Beschikkingen omtrent geslachtscellen en embryo’s,
TE 2008, nr. 3, p. 31-34 (p. 34 linkerkolom).

5. Zie G.J. Meijer, Tekst & Commentaar Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering, Deventer: Kluwer 2010, art. 1020, aant. 6.
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tijen staan. Ook kan worden gewezen op de gevolgen
van de overeenkomst tot arbitrage voor de bevoegdheid
van de rechter.6 Volgens artikel 1022 lid 1 Rv verklaart
de rechter, bij wie een geschil aanhangig is gemaakt
waarover een overeenkomst tot arbitrage is gesloten,
zich onbevoegd indien een partij zich voor alle weren op
deze overeenkomst beroept, tenzij de overeenkomst
ongeldig is. Het voorontwerp beoogt geen wijziging van
artikel 1020 lid 3 en 1022 lid 1 Rv. Indien het mogelijk
zal worden dat de erflater de beschikking kan maken als
hier wordt bepleit, zullen de zojuist genoemde bepalin-
gen moeten worden aangepast en zal ook anderszins met
de eigensoortigheid van de instelling van een testamen-
tair scheidsgerecht rekening moeten worden gehouden.
De gelukkige omstandigheid doet zich voor dat de erfla-
ter naar Duits recht de mogelijkheid reeds heeft om bij
uiterste wilsbeschikking een scheidsgerecht in te stellen
(§ 1066 ZPO), zodat bij dit rechtsstelsel te rade kan wor-
den gegaan welke onderwerpen in ieder geval de aan-
dacht van de wetgever dienen te hebben.7 Een vluchtige
oriëntatie op het gebied van het Duitse recht leert bij-
voorbeeld dat het in dit opzicht bij het criterium van de
arbitrabiliteit niet zozeer gaat om ‘de vaststelling van de
rechtsgevolgen die ter vrije beschikking van partijen
staan’, als wel om de omvang van de testeervrijheid van
de erflater.8 Daarom zullen ook de legitieme portie en
andere wettelijke rechten voor de wetgever een punt van
aandacht moeten zijn.9

6. Zie Meijer 2010, art. 1022, aant. 1.
7. Zie K. Muscheler, Erbrecht, Band II, Tübingen: Mohr Siebeck 2010,

nr. 4017.
8. G. Crezelius, Schiedsgerichte und Erbrecht, in: L. Aderhold e.a. (red.),

Festschrift für Harm Peter Westermann zum 70. Geburtstag, Köln: Ver-
lag Dr. Otto Schmidt 2008, p. 161-173 (p. 167 e.v.); G. Otte, Die
Zulässigkeit testamentarischer Schiedsgerichte, in: Rheinische Notar-
kammer & Verein für das Rheinische Notariat (red.), Notar und Rechts-
gestaltung. Tradition und Zukunft. Jubiläums-Festschrift des Rheini-
schen Notariats, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 1998, p. 241-257
(p. 245).

9. Crezelius 2008, p. 170 e.v.; W. Grunsky, Letztwillige Schiedsgericht, in:
Aderhold e.a. (red.), Festschrift für Harm Peter Westermann zum 70.
Geburtstag, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2008, p. 255-266 (p. 260
e.v.); Otte 1998, p. 251.
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