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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel B Au-
teurswet  j° het Besluit van  juni , St.b. , zoals gewijzigd bij het Besluit van  augus-
tus , St.b.  en artikel  Auteurswet , dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus ,  AW Amstelveen). Voor
het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie-
werken (artikel  Auteurswet ) dient men zich tot de uitgever te wenden.



Mevrouw de rector magnificus,
Mijnheer de decaan,
Leden van het curatorium van de leerstoel,
Leden van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële
Wetenschap,

Mijne dames en heren,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

 Inleiding

In  heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – de KNB – een
nieuwe commissie Erfrecht benoemd. Deze commissie kreeg als opdracht
om de knelpunten van het huidige erfrecht te inventariseren. De regeling van
het thans geldende erfrecht is in  ingevoerd. Zij heeft – zoals voorzien –
haar plaats gekregen in Boek  van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

Het onderzoek van de commissie heeft zich gericht op de punten die in de
praktijk aanleiding geven tot problemen of onzekerheden. De commissie
heeft zich bij haar onderzoek beperkt tot de notariële praktijk. Zij heeft in-
middels haar eindverslag aan het bestuur van de KNB aangeboden. Het eind-
verslag behelst tal van voorstellen tot wijziging van de wettelijke regeling. De
voorzitter van de KNB heeft het eindverslag – met het oog op de voorgestelde
wetswijzigingen – aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie overhan-
digd.

Het Centrum voor Notarieel recht van de Radboud Universiteit heeft vorig
jaar – in samenwerking met Netwerk Notarissen – eveneens een rapport – het
Rapport ‘Erven zonder financiële zorgen?!’ – gewijd aan een knelpunt. Dit
knelpunt houdt verband met de aansprakelijkheid van de erfgenamen voor
de schulden van de erflater. Blijkens een brief van  maart jl. aan de Tweede
Kamer is de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voornemens een wets-
voorstel in te dienen om het knelpunt weg te nemen.

Ook de rechtspraak houdt zich met het erfrecht bezig. Zij doet dat vanuit
een enigszins ander perspectief dan het notariaat. Daardoor wordt de rechter





weer met andere knelpunten geconfronteerd dan de notaris. Het lijkt me nut-
tig en wenselijk dat ook deze knelpunten – in aanvulling op het eindverslag
van de Commissie Erfrecht en het eerder genoemde rapport – onder de aan-
dacht van de wetgever worden gebracht.

Als indicatie voor een knelpunt kan het trefwoord ‘redelijkheid en billijk-
heid’ dienen. Soms honoreert de lagere rechter een beroep van een proces-
partij op het leerstuk van de beperkende werking van de redelijkheid en bil-
lijkheid en laat hij een wetsbepaling of een testamentaire beschikking buiten
toepassing op grond van de overweging dat toepassing ervan naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De achterliggende reden is
veelal dat het erfrecht op een bepaald punt minder goed hanteerbaar is, waar-
door de rechter voor een dilemma komt te staan: toepassing van de wetsbepa-
ling of testamentaire beschikking dan wel geen toepassing ervan.

Deze rede is een goede gelegenheid om kenbaar te maken dat mijn onder-
zoek zich de komende jaren ook op die knelpunten zal richten. Graag zal ik
mijn steentje bijdragen aan het signaleren van de knelpunten en aan het aan-
dragen van oplossingen daarvoor. Buitenlandse rechtsstelsels kunnen hierbij
soms als bron van inspiratie dienen. Vandaag beperk ik mij – ter wille van de
tijd – tot het bespreken van drie knelpunten en het aanstippen van oplossin-
gen daarvoor.

De drie knelpunten vormen als het ware een drieluik met als verbindend
element de hand in een minder gunstige betekenis. De aanduiding ‘hand’
staat hier voor de persoon, over wiens handelwijze de staf wordt gebroken.
Het drieluik spreekt – naar ik hoop – niet alleen tot de verbeelding van de
juristen onder de toehoorders, maar ook tot die van de niet-juristen.

 Het geval van de bloedige hand

Het middenpaneel van het drieluik is gewijd aan het geval van de bloedige
hand. Het brengt een oude rechtsspreuk in herinnering, zoals men die in de
verzameling van de zeventiende-eeuwse Utrechtse jurist Antonius Matthæus
kan aantreffen: ‘De bloedige hand en neemt geen erffenis’. In die rechts-
spreuk wordt – kort gezegd – tot uitdrukking gebracht dat degene, door wie
een erflater om het leven is gebracht, niet als erfgenaam in de nalatenschap
van de erflater kan opkomen, nu diens bloed – in letterlijke of overdrachte-
lijke zin – aan zijn handen kleeft. Bij de bespreking van het geval van de bloe-
dige hand staat het leerstuk van de onwaardigheid in het erfrecht centraal.

Dit geschiedt met het oog op een zodanig feitencomplex dat vanuit rechterlijk
perspectief van een knelpunt sprake is.
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In het algemeen kan iedere mens als erfgenaam in een opengevallen nala-
tenschap opkomen. Of in rechtstermen uitgedrukt, iedere natuurlijke persoon
is bekwaam om te erven. Gaat het echter om een bepaalde nalatenschap, dan
kan hij onder omstandigheden daartoe onbevoegd zijn. Dat doet zich voor,
indien hij zich zodanig ernstig jegens de erflater heeft misdragen, dat hij door
de wet als onwaardig wordt aangemerkt om van de erflater te erven. De gron-
den van onwaardigheid zijn in de wet limitatief omschreven (art. : lid 

BW). Er bestaan derhalve geen gronden van onwaardigheid buiten die welke
in de wet worden genoemd. Zij gelden voor zowel het erfrecht bij versterf als
het testamentaire erfrecht.

Volgens art. : lid  BW is onder meer degene die onherroepelijk is veroor-
deeld ter zake van het feit dat hij de erflater heeft omgebracht, onwaardig om
als erfgenaam in diens nalatenschap op te komen. Het gaat hier niet om een
veroordeling door de civiele rechter, maar om een veroordeling door de straf-
rechter. De onwaardigheid is niet beperkt tot de veroordeelde pleger van het
misdrijf. Zij treedt ook in, indien sprake is van een veroordeling ter zake van
het deelnemen aan het delict, zoals daar zijn het mede plegen, het doen plegen
en het uitlokken ervan alsmede de medeplichtigheid eraan. Niet anders is het,
indien het delict onvoltooid is gebleven en sprake is van een veroordeling ter
zake van poging of voorbereiding. Tot een veroordeling zal het niet komen,
indien de dader van het levensdelict volledig ontoerekeningsvatbaar is, aange-
zien dan sprake is van een strafuitsluitingsgrond.

De erflater kan echter de onwaardige diens misdraging vergeven. Doet de
erflater dat op ondubbelzinnige wijze, dan vervalt volgens de wet de onwaar-
digheid (art. : lid  BW). Bij een voltooid delict is vergiffenis door de erflater
uit de aard der zaak niet meer mogelijk. Is het delict echter onvoltooid ge-
bleven, dan kan de erflater – nu hij in leven is gebleven – de veroordeelde
diens misdraging vergeven, waardoor de onwaardigheid vervalt.

In juridisch-technisch opzicht is de onwaardigheid – het wordt hier duide-
lijkheidshalve uitdrukkelijk geconstateerd – verbonden aan de strafrechtelijke
veroordeling ter zake van het misdrijf en niet aan het plegen van het misdrijf
zelf. De omstandigheid dat de onwaardigheid niet aan het plaatsvinden van
het delict zelf is verbonden, kan onder omstandigheden een knelpunt opleve-
ren.

Om het knelpunt te verduidelijken wordt een geval als voorbeeld gegeven.
Albertus en Beata zijn gehuwd. Hun huwelijk is kinderloos gebleven. Hun
relatie komt in een crisis en Beata geeft Albertus te kennen dat zij wil schei-
den. Albertus kan dit niet verkroppen en beraamt het plan om Beata om het
leven te brengen. Het komt tot een uitvoering van dit plan. Enkele uren daar-
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na brengt Albertus zichzelf om het leven. De kinderloze Beata heeft niet over
haar nalatenschap beschikt, zodat deze volgens het erfrecht bij versterf vererft.

De vraag rijst nu, wie als erfgenaam tot de nalatenschap van Beata wordt
geroepen. Is dat Albertus, nu hij met Beata was gehuwd (art. : lid  onder a
BW)? Of zijn dat de naaste bloedverwanten van Beata (art. : lid  onder b
en lid  BW)? Volgens de wet moet men bestaan op het ogenblik dat de nala-
tenschap openvalt ten einde als erfgenaam bij versterf te kunnen optreden.
Albertus bestond nog op het ogenblik dat de nalatenschap van Beata openviel.
Aan het zgn. bestaansvereiste is derhalve voldaan (art. : BW). Bovendien
ontbreekt een strafrechtelijke veroordeling van Albertus ter zake van de
moord op Beata. Aan een dergelijke veroordeling en niet aan de moord zelf
verbindt de wet, zoals zo juist werd geconstateerd, het intreden van de on-
waardigheid. Tot een strafrechtelijke veroordeling van Albertus kan het ech-
ter niet meer komen, nu volgens het Wetboek van Strafrecht de dood van
Albertus zijn strafvervolging verhindert (art.  Sr). Er lijkt derhalve niets
aan in de weg te staan om Albertus definitief als enige erfgenaam van Beata
te beschouwen.

Deze conclusie is echter moeilijk te aanvaarden. Niet alleen in juridisch op-
zicht, omdat het zou betekenen dat Albertus voordeel zou hebben van de op-
zettelijk door hem veroorzaakte dood van Beata, maar ook emotioneel voor
de naaste bloedverwanten van Beata.

Een vergelijkbaar geval is in  ter beoordeling voorgelegd aan het Euro-
pese Hof tot bescherming van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het
ging om een zaak tegen Roemenië. De feiten in die zaak waren – enigszins
vereenvoudigd weergegeven – de volgende. Een man had niet alleen zijn
schoonmoeder, maar ook zijn vrouw om het leven gebracht. Enkele uren na
het plegen van die daad had hij zichzelf van het leven beroofd. Het kwam
daardoor niet tot een strafvervolging en dus ook niet tot een strafrechtelijke
veroordeling. Het huwelijk van het echtpaar was kinderloos gebleven. Zij had-
den geen van beiden over hun nalatenschap beschikt. De naaste, in leven zijn-
de bloedverwanten van de vrouw waren haar vader en haar zuster, die van de
man zijn broer.

Het Roemeense erfrecht kent – net als het Nederlandse erfrecht – het leer-
stuk van de onwaardigheid, zij het – anders dan het Nederlandse recht – enkel
voor het erfrecht bij versterf (art.  (oud) Codul civil; thans art.  Codul
civil). Het Roemeense Burgerlijk Wetboek, zoals dat tot  oktober  heeft
gegolden, stelde – net als het Nederlandse Burgerlijk Wetboek – voor het in-
treden van de onwaardigheid van de bloedige hand zonder meer diens straf-
rechtelijke veroordeling als eis (art.  onder  (oud) Codul civil). De Roe-
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meense rechter had in dit geval tot in hoogste instantie aan de eis van de
strafrechtelijke veroordeling vastgehouden.

Dit betekende dat volgens het destijds geldende Roemeense erfrecht bij ver-
sterf de gerechtigdheid in de nalatenschap van de vrouw als volgt was. De
man was door de dood van zijn vrouw – tezamen met haar vader en haar
zuster – gerechtigd geworden in haar nalatenschap. Vervolgens was het aan-
deel van de man in de nalatenschap van zijn vrouw – als onderdeel van zijn
eigen nalatenschap – op zijn broer vererfd, zodat de vader en de zuster van de
vrouw haar nalatenschap met de broer van de man moesten delen.

De vader van de erflaatster meende dat dit niet met art.  van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens te verenigen was. Deze verdrags-
bepaling beschermt onder meer het recht op eerbiediging van het familie- en
gezinsleven. De vader vond met zijn standpunt gehoor bij het Europese Hof.
Reeds in  heeft het Hof in het bekende Marckx-arrest beslist dat erfrech-
telijke aanspraken van nabije verwanten een integrerend bestanddeel van het
familie- en gezinsleven uitmaken. Onder verwijzing naar dit arrest is het
Hof van oordeel dat de Roemeense rechter de betrokken wetsbepaling te
strikt heeft uitgelegd, omdat die uitleg ten koste gaat van het familie- en ge-
zinsleven van de vader. Bij dit oordeel heeft het Hof in aanmerking genomen,
dat geen twijfel bestaat omtrent de schuld van de man aan de dood van zijn
vrouw. Er is daarom van een schending van art.  van het verdrag sprake.

De invoering van het nieuwe Roemeense Burgerlijk Wetboek op  oktober
 is ook te baat genomen om de regeling van de onwaardigheid te her-
zien. Evenals voorheen is van rechtswege onwaardig degene die strafrechte-
lijk is veroordeeld, omdat hij een misdrijf heeft gepleegd om de erflater te
doden (art.  lid  onder a Codul civil). Aan de betrokken wetsbepaling is
evenwel een nieuwe bepaling toegevoegd. Deze houdt in dat, indien de straf-
rechtelijke veroordeling ter zake van dat misdrijf is verhinderd door het over-
lijden van de dader, ook van onwaardigheid sprake is, indien de civiele rech-
ter het plegen van het misdrijf onherroepelijk heeft vastgesteld (art.  lid 

Codul civil).

Niet alleen het Roemeense, maar ook het Belgische erfrecht bij versterf kent
sedert  januari van dit jaar een vernieuwde regeling van de onwaardigheid.

Thans kent ook het Belgische recht de mogelijkheid dat de dader van een
tegen de erflater gericht levensdelict door de civiele rechter onwaardig wordt
verklaard, indien zijn overlijden een strafrechtelijke veroordeling heeft ver-
hinderd (art. , § , o jo. art. , § , tweede lid Belgisch BW). Voordien
ontbrak die mogelijkheid en gold onverkort de eis van de strafrechtelijke ver-
oordeling (art.  (oud) Belgisch BW). Met de wetswijziging is een reeds in
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de vorige eeuw in de Belgische rechtsleer meermalen geuite wens in vervul-
ling gegaan.

De regel dat de onwaardigheid van de bloedige hand pas intreedt door de
strafrechtelijke veroordeling gaat op het Franse recht terug (art.  (oud)
Code civil). Het is daarom op zijn plaats om te bezien of zich in dit rechts-
stelsel op het gebied van de onwaardigheid eveneens ontwikkelingen hebben
voorgedaan.

De Franse regeling van de onwaardigheid is weliswaar in  gemoderni-
seerd, maar toen is verzuimd – zoals in de Franse doctrine is gesignaleerd –
om juist ten aanzien van het geval van het opzettelijke ombrengen van de erf-
later ook een bepaling als het Roemeense en het Belgische recht die thans
kennen, in de wet op te nemen (art.  Code civil). Dit wordt temeer be-
treurd, omdat ook in de Franse literatuur reeds in de vorige eeuw de wens is
geuit om de wet op dit punt aan te passen. Bovendien heeft het Franse Hof
van Cassatie recentelijk nog beklemtoond dat de rechter niet de mogelijkheid
heeft om – op grond van bijzondere omstandigheden die niet in de wet zijn
voorzien – iemand onwaardig te verklaren.

Overziet men het geheel, dan ligt het naar mijn mening voor de hand dat
de Nederlandse wetgever met een soortgelijke wetswijziging op het arrest van
het Europese Hof reageert als de Roemeense en de Belgische wetgever hebben
gedaan. Een dergelijke wetswijziging zal het leerstuk van de onwaardigheid
voor de Nederlandse rechter beter hanteerbaar maken.

 Nog een geval van een bloedige hand

Het wordt tijd om de blik te wenden van het middenpaneel van het drieluik
naar het rechter zijpaneel. Dit paneel heeft ook betrekking op een geval van
een bloedige hand. Nu echter kleeft niet het bloed van de erflater zelf, maar
het bloed van een naaste van de erflater aan de handen van de dader. Het gaat
wederom om een zodanig feitencomplex dat van een knelpunt kan worden
gesproken. Bij de bespreking ervan staat het vraagstuk van de ontneming van
de legitieme portie centraal.

Het recht op de legitieme portie is niet onomstreden. Niettemin is dit
recht in het huidige erfrecht gehandhaafd, zodat een zekere gedwongen soli-
dariteit van de erflater jegens zijn afstammelingen is blijven bestaan. De in-
voering van het huidige erfrecht heeft echter wel een ingrijpende wijziging
van het karakter van de legitieme portie tot gevolg gehad. Zij is afgezwakt tot
een waardeclaim. De legitimaris heeft enkel aanspraak op een gedeelte van de
waarde van het vermogen van de erflater (art. : lid  BW). Juridisch-tech-
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nisch is dit in die zin uitgewerkt, dat de legitimaris slechts het recht heeft om
de legitieme portie als schuldeiser te ontvangen (art. : BW). Voor zover aan
de waardeclaim van de legitimaris niet of niet voldoende wordt voldaan, kan
hij zich op de legitieme portie beroepen. Doet hij dat, dan verkrijgt hij een
geldvordering op de gezamenlijke erfgenamen (art. : BW). De vordering
wordt niet eerder opeisbaar dan zes maanden na het overlijden van de erf-
later. Soms moet de legitimaris meer geduld betrachten. Voor zover de geld-
vordering op de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater rust,
wordt de opeisbaarheid ervan – in de door de wet omschreven gevallen – uit-
gesteld totdat ook de echtgenoot respectievelijk geregistreerde partner van de
erflater is overleden (art. :- BW). Bij de legitimarissen gaat het altijd om
afstammelingen van de erflater. In de eerste plaats behoren de kinderen van
de erflater tot diens legitimarissen. Soms treden de afstammelingen van een
kind in diens plaats. Dat is onder meer het geval, indien het kind vóór de
erflater is overleden (art. : lid  BW). De regeling van de legitieme portie
is grotendeels van dwingend recht ten opzichte van de erflater, zodat hij –
behoudens uitzonderingen – niet van die regeling kan afwijken (art. : lid 

BW). Ondanks dat de aard van de legitieme portie een ingrijpende wijziging
heeft ondergaan, is de onmogelijkheid voor de erflater om een legitimaris de
legitieme portie te ontnemen, gehandhaafd.

Daarin kan onder omstandigheden een knelpunt zijn gelegen. Om dit te
verduidelijken wordt ook hier een geval als voorbeeld gegeven. Het geval is
ontleend aan een vergelijkbare casus waarover het Hof Amsterdam onder het
oude erfrecht in  heeft geoordeeld. Tot de kinderschaar van Cornelia
behoort haar zoon Diederik. Diederik heeft op zijn beurt een zoon Eduard.
Het gaat derhalve om drie generaties. Kleinzoon Eduard brengt zijn vader
Diederik – de zoon van de erflaatster – om het leven en wordt ter zake van
dit delict strafrechtelijk veroordeeld. Zou grootmoeder Cornelia zonder het
maken van een testament overlijden, dan had dit de merkwaardige conse-
quentie dat volgens de wet kleinzoon Eduard in plaats van zoon Diederik tot
de erfgenamen van Cornelia zou behoren. De onwaardigheid van kleinzoon
Eduard om als erfgenaam op te treden geldt enkel voor de nalatenschap van
zijn vader Diederik, en niet voor de nalatenschap van grootmoeder Cornelia.
Grootmoeder Cornelia kan echter kleinzoon Eduard onterven. Beroept
Eduard zich op de legitieme portie, dan wordt daardoor de geldigheid van de
onterving als zodanig niet aangetast. Een beroep op de legitieme portie ver-
schaft immers de legitimaris slechts de positie van schuldeiser. Onterft groot-
moeder Cornelia kleinzoon Eduard, dan bestaat echter de gerede kans, dat hij
na haar overlijden een beroep op de legitieme portie doet. De wet biedt groot-
moeder Cornelia evenwel niet de mogelijkheid om kleinzoon Eduard ook de
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legitieme portie te ontnemen. De conclusie dat een erflater in een geval als de
onderhavige die mogelijkheid niet heeft, is moeilijk te aanvaarden, omdat
voor de gedwongen solidariteit van de erflater met de betrokken afstamme-
ling dan onvoldoende rechtvaardiging bestaat. Dit klemt te meer, indien men
bedenkt dat in de eerder genoemde, vergelijkbare casus die het Hof Amster-
dam in  besliste, de rechter het naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid onaanvaardbaar oordeelde, dat de onterfde kleinzoon een beroep had
gedaan op de legitieme portie in de nalatenschap van zijn grootmoeder. Het
resultaat was dat de kleinzoon op die wijze de legitieme portie werd onthou-
den. Dit had de erflaatster zelf niet kunnen bereiken.

Bij de behandeling van het wetsontwerp Invoeringswet Boek  van het
nieuwe Burgerlijk Wetboek is het vraagstuk van de ontneming van de legi-
tieme portie aan de orde geweest. In  heeft de minister van Justitie de
vraag bezien of de erflater onder bepaalde omstandigheden de bevoegdheid
daartoe zou moeten hebben. De minister van justitie heeft de toekenning
van die bevoegdheid echter niet wenselijk geoordeeld. Hij schetst de moeilijk-
heden die volgens hem aan de regeling ervan door de wetgever zouden zijn
verbonden en komt tot de conclusie dat ‘de verwachting gewettigd [is] dat een
ontnemingsbepaling voor de rechtspraktijk een aanzienlijke belasting [zou]
vormen die ten koste kan gaan van een vlotte afwikkeling van nalatenschap-
pen.’ Dit kan echter niet verhinderen dat in voorkomende gevallen toch een
beroep op de rechter wordt gedaan waardoor deze met een knelpunt in het
erfrecht wordt geconfronteerd.

Het karakter van de legitieme portie volgens het huidige erfrecht toont
sterke gelijkenis met het karakter van de legitieme portie, zoals het Duitse
recht die kent. Het Duitse recht heeft in  de regeling van de legitieme
portie herzien. Net als voordien kent het Duitse Burgerlijk Wetboek voor
de erflater wel de mogelijkheid om onder omstandigheden aan een afstamme-
ling het recht op de legitieme portie te ontzeggen (§  BGB). De gronden
daarvoor worden in de wet limitatief omschreven. Het gaat bij die gronden
om enkele, zwaarwegende redenen. Brengt een afstammeling van de erflater
een andere afstammeling om het leven, dan is van een zwaarwegende reden
voor de ontneming van de legitieme portie sprake. Ook het Zwitserse erf-
recht kent de mogelijkheid voor de erflater om in een dergelijk geval een af-
stammeling het recht op de legitieme portie te ontzeggen (art.  ZGB). In
het als voorbeeld gegeven geval zou grootmoeder Cornelia derhalve volgens
zowel het Duitse als het Zwitserse erfrecht kleinzoon Eduard de legitieme
portie kunnen ontnemen. Dat is een meer bevredigende oplossing dan het
Nederlandse erfrecht op dit punt biedt, nu voor de gedwongen solidariteit
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van grootmoeder Cornelia jegens kleinzoon Eduard geen rechtvaardiging be-
staat.

Het is naar mijn mening dan ook wenselijk dat de Nederlandse wetgever in
een geval als de onderhavige voor de erflater de mogelijkheid opent om aan
een legitimaris de legitieme portie te ontnemen.

 De gevallen van de quasizorgzame hand

Tenslotte is nog het linker zijpaneel van het drieluik te bekijken. Het is gewijd
aan het geval van de quasizorgzame hand. De quasizorgzame hand staat voor
degene die voorgeeft een kwetsbare oudere die in een situatie van afhankelijk-
heid verkeert, zorg te bieden, maar die deze situatie voor zichzelf financieel
weet uit te buiten. Toegespitst op het erfrecht betekent dit dat de zorgverlener
de oudere aanzet om ten behoeve van de zorgverlener een testamentaire be-
schikking te maken. Met het geval van de quasizorgzame hand wordt het
vraagstuk van misbruik van omstandigheden in het testamentaire erfrecht
aan de orde gesteld.

In  zijn de Boeken ,  en  van het nieuwe Burgerlijk Wetboek inge-
voerd. Ter gelegenheid daarvan heeft misbruik van omstandigheden een
plaats gekregen bij de regeling van de wilsgebreken als grond voor vernieti-
ging van een rechtshandeling (art. : BW). Daarvan is de uiterste wilsbe-
schikking toen uitgezonderd, omdat dit ook reeds voor het huidige erfrecht,
dat nadien is ingevoerd, was voorzien (art. : (oud) BW; art. : lid 

BW).

Reeds in het ontwerp van Boek  van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat
in  is gepubliceerd, was dit het geval. Meijers heeft in zijn toelichting op
het ontwerp over de uitsluiting van misbruik van omstandigheden als grond
voor vernietiging van een uiterste wilsbeschikking het volgende opgemerkt:

‘Het is (...) niet gewenst om misbruik van omstandigheden als grond van
vernietiging van uiterste wilsbeschikkingen te erkennen, omdat dit juist bij
uiterste willen een voortdurende bron van processen zou zijn; degenen die
door een testament in hun verwachtingen zijn teleurgesteld, menen bijna
steeds dat de bevoordeelden een onoirbare invloed hebben uitgeoefend om
de erflater tot het maken van zijn uiterste wil te bewegen.’

Dit door Meijers ingenomen standpunt heeft de wetgever tot de zijne ge-
maakt. De minister van Justitie meende in  in de memorie van antwoord
aan de Eerste Kamer dat er een principieel onderscheid bestaat tussen mis-
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bruik van omstandigheden bij het doen van een schenking en misbruik van
omstandigheden bij het maken van een uiterste wilsbeschikking. De schenker
zelf lijdt financieel nadeel; de testateur echter niet, omdat zijn uiterste wil pas
na zijn overlijden effect heeft. Het nadeel wordt in dat geval geleden door
degenen aan wie door de uiterste wilsbeschikking een voordeel ontgaat.

De behandeling van de ene situatie van misbruik van omstandigheden
steekt schril af tegen die van de andere situatie. Dit is te meer het geval, indien
men bedenkt dat de wet de schenker die de schenking ongedaan wil maken en
daartoe een met feiten onderbouwd beroep op misbruik van omstandigheden
doet, in bewijsrechtelijk opzicht hulp wordt geboden. In beginsel rust de be-
wijslast van het tegendeel op de begiftigde (art. : BW).

Het testamentaire erfrecht kent overigens wel enkele bepalingen die ten
doel hebben het risico van misbruik van omstandigheden te vermijden.

Soms zijn beschikkingen die door de erflater ten behoeve van bepaalde perso-
nen onder bepaalde omstandigheden zijn gemaakt, vernietigbaar (art. :-
BW). Dit geldt onafhankelijk van de vraag of zich in het concrete geval dit
risico heeft verwezenlijkt.

Het gaat bijvoorbeeld om beschikkingen ten behoeve van beoefenaren van
de individuele gezondheidszorg – zeg: artsen, verpleegkundigen enz. – en
geestelijke verzorgers die de erflater tijdens de ziekte waaraan deze is overle-
den, hebben bijgestaan (art. : lid  BW). De beschikkingen die de erflater
tijdens deze bijstand ten behoeve van die personen heeft gemaakt, zijn vernie-
tigbaar (art. : lid  eerste zin BW). Deze categorie kent de wet vanouds, zij
het dat in  een zekere verruiming heeft plaatsgevonden (art. : lid 

(oud) BW).

Ter gelegenheid van de invoering van het meerderjarigenbewind in  is
ook een nieuwe categorie ingevoerd. Het gaat om de beschikkingen die door
een erflater zijn gemaakt tijdens zijn verblijf in een verzorgings- of verpleegte-
huis ten behoeve van degenen die het tehuis exploiteren of daarvan de leiding
hebben dan wel daarin werkzaam zijn (art. : lid  (oud) BW; art. : lid 

BW). Ook die beschikkingen wordt door de sanctie van de vernietigbaarheid
getroffen (art. : lid  eerste zin BW).

Het hiervoor genoemde standpunt van Meijers is door meer recente ont-
wikkelingen in een ander licht komen te staan. In verband met de toene-
mende vergrijzing van de bevolking en de langere levensverwachting is er
meer aandacht ontstaan voor de kwetsbaarheid van de oudere mens. Op 

maart  heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de
Tweede Kamer een actieplan aangeboden getiteld ‘Ouderen in veilige han-
den’. Aan de brief waarbij dit actieplan is aangeboden, kan het volgende
worden ontleend:
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‘Waar ouderen afhankelijk zijn van de zorg van anderen – of het nu om
hun partner, een familielid, een vrijwilliger of een professional gaat – die-
nen zij zich veilig te voelen én moeten zij veilig zijn. Daarvan is nog veel te
vaak geen sprake. De afgelopen jaren is het taboe om te spreken over
ouderenmishandeling enigszins doorbroken. Daardoor is er meer zicht ge-
komen op de ernst van de problematiek. Daarom stelt het regeerakkoord
dat ouderenmishandeling met volle kracht moet worden bestreden.’

De term ouderenmishandeling is niet, althans niet enkel te verstaan als mis-
handeling in de strafrechtelijke betekenis van het toebrengen van lichamelijk
letsel (vgl. art.  Sr). Aan de term is blijkens de brief waarbij de minister het
actieplan aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, een veel ruimere betekenis
toe te kennen. Het gaat om de handelwijze van degene die in een persoonlijke
of professionele relatie staat tot een oudere die in een situatie van – gedeelte-
lijke of volledige – afhankelijkheid verkeert. Brengt die handelwijze de oudere
lichamelijke, psychische of materiële schade toe, dan is sprake van ouderen-
mishandeling.

Het actieplan behelst een tiental actiepunten om de ouderenmishandeling,
zoals hiervoor is omschreven, tegen te gaan. Door het actieplan wordt ook het
project ‘Voorkomen van financiële uitbuiting’ bestreken. Blijkens het in
maart jongstleden verschenen nummer van het Notariaat Magazine partici-
peert ook de KNB in de uitvoering van het actieplan. In een artikel getiteld
‘Toekomst voor de “buddy notaris” ’ wordt gerept van een grote rol voor de
notaris in de strijd tegen de financiële uitbuiting van de kwetsbare oudere.

De KNB heeft onder meer een werkgroep ‘Financiële bescherming ouderen’
gestart. Deze werkgroep heeft als doel het vergroten van kennis binnen de
beroepsgroep rondom het thema financieel misbruik van ouderen en het ver-
sterken van het bewustzijn van het notariaat over zijn rol daarbij. Blijkens het
zojuist genoemde artikel in het Notariaat Magazine wordt van de bestrijding
van de financiële uitbuiting – naar mijn mening terecht – niet uitgesloten de
situatie van misbruik van omstandigheden bij het maken van een uiterste
wilsbeschikking.

Het zal voor de notaris in het ene geval gemakkelijker zijn om deze vorm
van financiële uitbuiting te signaleren dan in het andere geval. Zo duidelijk als
in het geval waarover door een notaris in de Volkskrant van  februari jl.
verslag werd gedaan, zal het niet altijd zijn. De notaris berichtte dat onlangs
een oude, alleenstaande man samen met zijn thuishulp op zijn kantoor ver-
scheen. Zij hield zijn huis schoon en deed af en toe voor hem boodschappen.
De notaris ging met de oude man alleen aan tafel zitten. Hij liet de thuishulp
– zoals het hoort – in de wachtkamer. De oude man legde de notaris een
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briefje voor, dat niet door hem zelf was geschreven. Op het briefje stond dat
de thuishulp als enige erfgenaam moest worden aangemerkt. ‘Zij zorgt zo
goed voor me’, zo zei de oude man. En: ‘Ze heeft gezegd dat ze dat anders
niet meer doet.’

Ook een notaris zal echter niet iedere situatie van misbruik van omstandig-
heden kunnen onderkennen. Dan zal – de opzet van Meijers ten spijt – een
beroep op de rechter worden gedaan.

Een illustratief voorbeeld van misbruik van omstandigheden is te vinden in
een vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage uit . Een tandarts was se-
dert  weduwnaar en had uit het huwelijk met zijn overleden vrouw drie
dochters. Geruime tijd na het overlijden van zijn vrouw had zijn voormalige
tandartsassistente − na een twintigjarige onderbreking – haar werkzaamhe-
den in zijn praktijk weer opgepakt. De tandartsassistente ging gaandeweg een
steeds grotere rol in het privéleven van de tandarts spelen. Zij wist hem steeds
meer te isoleren van zijn omgeving. De tandartsassistente oefende niet alleen
een negatieve invloed uit op de relatie tussen de erflater en zijn dochters,
maar zij schermde hem ook af van zijn verdere familieleden, zijn vrienden en
zijn sociale contacten. Zij wist ten slotte te bewerken dat hij haar bij notarieel
testament tot enige erfgename benoemde, zij het dat deze erfstelling werd ge-
maakt onder de verplichting voor haar erfgenamen om hetgeen zij bij eigen
overlijden van zijn nalatenschap onverteerd zou achterlaten, uit te keren aan
zijn dochters. Het testament werd enkele maanden vóór het overlijden van de
tandarts gemaakt. Hij was in verband met zijn leeftijd en zijn slechte gezond-
heid steeds afhankelijker geworden en overleed in  op -jarige leeftijd.
Uit het door de tandartsassistente teweeggebrachte patroon van isolering leidt
de rechtbank af, dat daarbij het doel heeft voorgezeten om de erflater haar tot
enige erfgenaam te laten benoemen. Een beroep op misbruik van omstandig-
heden door de dochters kon volgens de rechtbank niet baten, omdat de wet
misbruik van omstandigheden als grond voor vernietiging van een uiterste
wilsbeschikking uitsluit. De rechtbank honoreerde daarentegen wel hun be-
roep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid en achtte
het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de
tandartsassistente aan de erfstelling die de erflater ten behoeve van haar had
gemaakt, rechten zou kunnen ontlenen.

Eén en ander laat mijns inziens zien dat het wenselijk is om misbruik van
omstandigheden ook te erkennen als grond voor vernietiging van een uiterste
wilsbeschikking. De problematiek van de financiële uitbuiting van de kwets-
bare oudere vraagt als sluitstuk van de bestrijding van die uitbuiting ook om
ondersteuning van het erfrecht. Daarom komt het mij ook aanbevelingswaar-
dig voor, dat uiterste wilsbeschikkingen die een erflater maakt ten behoeve
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van een thuiszorgverlener gedurende de periode dat thuiszorg wordt ver-
leend, door de sanctie van vernietigbaarheid worden getroffen. Er bestaat im-
mers de trend dat de oudere mens – zo lang als mogelijk is – in zijn eigen
thuisomgeving blijft. Voor het onderscheid dat thans in dit opzicht bestaat
tussen de zorg die in een verzorgings- of verpleegtehuis wordt geboden, en de
in de thuissituatie geboden zorg bestaat onvoldoende rechtvaardiging.

Het wordt tijd, mijne heren en dames, om het drieluik te sluiten.

Slot

Tot slot spreek ik nog gaarne enkele woorden van dank uit.
Dankbaar ben ik voor mijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Bijzondere

Onderwerpen Notarieel recht aan deze universiteit. Het notariaat en de nota-
riële opleiding liggen mij na aan het hart. Gaarne richt ik woorden van dank
aan degenen die aan de benoeming hebben bijgedragen: de decaan van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de curatoren van de leerstoel, de leden van
het college van bestuur van deze universiteit en de leden van het bestuur van
de Stichting ter Bevordering der Notariële Wetenschap.

De goede, coöperatieve sfeer in de notariële sectie en de behulpzaamheid
van het secretariaat waardeer ik zeer. Het is een genoegen om – samen met
Barbara Reinhartz en Marcel Kremer, Steven Perrick en Boudewijn Waaijer –
het specifiek notariële onderwijs te verzorgen. Het verheugt me dat ik het
rechterlijk perspectief – als opvolger van mijn Haagse collega Guus Stille – in
het onderwijs van het erfrecht kan laten doorklinken.

Ondanks de spoed waartoe zij worden gemaand, zijn de studenten zeer be-
trokken bij het onderwijs. Het is mijn streven om hun niet alleen de plaats
van het erfrecht in het systeem van het privaatrecht te verduidelijken, maar
ook om hen tot een kritische houding te stimuleren ten aanzien van oplossin-
gen die in de praktijk voor bepaalde problemen worden gekozen.

Op een dag als deze kijk je ook terug. Dankbaar ben ik jegens mijn ouders
voor mijn vorming. Ik gedenk in eerbied mijn vader, die – tot enkele jaren
geleden samen met mijn moeder – met belangstelling en zorg om mijn wel-
zijn mijn loopbaan volgde. Het verheugt me dat de dienst Facility Services van
deze universiteit het mogelijk heeft gemaakt dat mijn moeder vandaag mijn
oratie als webcollege kan volgen.

Reeds bijna dertig jaar ben jij, lieve Ilsanne, mijn steun en toeverlaat. Ik
beschouw het als een voorrecht dat niet alleen jij, maar ook onze dochter
Ilsemarie de liefde voor het recht deelt. Het is fijn dat we een gezamenlijke
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belangstelling voor de internationaliteit van het recht hebben en daaraan ge-
stalte kunnen geven. Ik hoop dat we dat nog lang mogen doen.

Ik heb gezegd.
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Noten

. De tekst is nagenoeg geheel de weergave van de rede, zoals deze is uitgesproken.
De relevante wetsartikelen zijn tussen haakjes toegevoegd. Bovendien is het ge-
heel van noten voorzien.

. Zie Eindverslag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek , Amsterdam/Deventer:
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap/Kluwer , p. VII-VIII. De
commissie bestaat uit: T.J. Mellema-Kranenburg, P. Blokland, W.D. Kolkman,
F.W.J.M. Schols en R.L. Albers-Dingemans. Zie ook T.J. Mellema-Kranenburg
e.a., ‘Concept-Eindverslag Commissie Erfrecht KNB inzake Boek ’, WPNR 
(nr.  en ), p. - en -.

. De invoering heeft krachtens het KB van  november , Stb. , , op 
januari  plaatsgevonden. Zie voor een korte beschrijving van de lange voor-
geschiedenis: Gr. van der Burght, ‘Inleiding’, in: Parl. Gesch., Inv. Boek , p. XVII-
XX.

. Zie E.M. Meijers, Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting, Eerste
gedeelte (Boek -), ’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf , p. ;
Parl. Gesch., Boek , p. -.

. Centrum voor Notarieel Recht en Netwerk Notarissen, Rapport ‘Erven zonder fi-
nanciële zorgen?!’. Een verkenning naar meer bescherming van erfgenamen door
een kleine ingreep in het erfrecht, Z.pl.: Radboud Universiteit Nijmegen/Netwerk
Notarissen . De coördinatoren van het onderzoek waren: F.W.J.M. Schols en
L.A.G.M. van der Geld. De rapporteurs waren: E.M.A. van Amersfoort, L.A.G.M.
van der Geld, F.M.H. Hoens, J. Bossers-Cnossen, T.F.H. Reijnen, J.W.A. Rhein-
feld, J.S.L.A.W.B. Roes, F.A.M. Schoenmaker, B.M.E.M. Schols en F.W.J.M.
Schols.

. Kamerstukken II, -,   VI, nr. .
. Exemplarisch: Rechtbank Haarlem  maart , ECLI:NL:RBHAA::

BD, NJF , , RFR , , RN , , overweging .. Zie over dit
vonnis: A.F. Mollema, ‘Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen en aanverwante za-
ken’, WPNR  (nr. ), p. - en E.A.A. Luijten en W.R. Meijer, Noot
bij: Rechtbank Haarlem  maart  (‘De impliciet uitgesloten echtgenoot als
enige erfgenaam door “uitleg” van een uiterste wil’), in: Tijdschrift Erfrecht ,
p. -.

. Antonius Matthæus, Zinspreuken by de Neederlandsche Rechtsgeleerden gebruike-
lyk, Amsterdam: Steven van Esveldt , p. -.

. Zie voor het leerstuk van onwaardigheid in het Nederlandse erfrecht: Asser/Per-
rick  , nr. -; Klaassen/Luijten/Meijer II , nr. -; Pitlo/Van der
Burght/Ebben , nr. -; Handboek Erfrecht (M.J.A. van Mourik) , p.
- en (F.W.J.M. Schols), p. -. Vgl. voor dit leerstuk in vergelijkend en
historisch perspectief recentelijk: R. Zimmermann, ‘„De bloedige hand en neemt
geen erffenis“. Erbunwürdigkeit aufgrund Tötung des Erblassers: Römisches und
römisch-holländisches Recht’, in: H. Altmeppen e.a., Festschrift für Rolf Knittel
zum . Geburtstag, Heidelberg: C.F. Müller Verlag ; p. -; dezelfde,
‘Erbunwürdigkeit. Die Entwicklung eines Rechtsinstituts im Spiegel europäischer
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Kodifikationen’ in: P. Apathy e.a. (red.), Festschrift für Helmut Koziol zum . Ge-
burtstag, Wien: Jan Sramek Verlag , p. -; dezelfde, ‘„Nemo ex suo de-
licto meliorem suam condicionem facere potest“. Kränkungen der Testierfreiheit
des Erblassers − englisches im Vergleich zum kontinentaleuropaïschen Recht’, in:
Festschrift für Klaus J. Hopt zum . Geburtstag am . August , Berlin/New
York: De Gruyter , p. -.

. Vgl. voor de deelnemingsvormen, het leerstuk van de poging en voorbereiding
alsmede de strafuitsluitingsgronden: J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over alge-
mene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid, Deventer: Kluwer , p.
-, p. - resp. p. -; Kelk/de Jong, Studieboek materieel strafrecht,
Deventer: Kluwer , p. -, p. - resp. p. -.

. EHRM  december  (Velcea en Mazare tegen Roemenië), EHRC , 
m.nt. H. van Hedel, NJ , , m.nt. S. Perrick. Vgl. ook W. Breemhaar, Noot
bij: EHRM  december  (‘De Roemeense erflater’), in: F. Schonewille en A.M.
Steegmans, Rechtspraak Erfrecht, Den Haag: SDU , p. -. Zie voor een
Duitstalige samenvatting: Newsletter Menschenrechte , p. - en voor de
volledige tekst van het arrest, dat in de Franse taal is gesteld: www.menschenrech-
te.ac.at/orig/_/Velcea.pdf. Het origineel is ook te raadplegen op de website
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: www.echr.coe.int/hudoc.

. EHRM  juni , Publications de la Cour Européenne des Droits de l’homme,
Série A, Arrêts et décisions. Vol. , Affaire Marckx, Zie ook: NJ , , m.nt.
E.A. Alkema en EuGRZ , .

. Het nieuwe Roemeense Burgerlijk Wetboek is reeds in  in het Roemeense
staatsblad verschenen, maar in het kader van de invoeringswetgeving gewijzigd
en aangevuld. Zie daarvoor de redactionele mededeling ‘Rumänien: Neues Zivil-
gesetzbuch (“Codul civil“) seit .. in Kraft’ in: IPRax , Heft , p. VII.

. Zie voor een partiële vertaling van art.  Codul civil in het Nederlands en in het
Frans de Belgische wetgevingsstukken: Parl. St., Senaat, nr. -/, Verslag na-
mens de commissie voor de justitie, p. .

. Zie Wet van  december , Belgisch Staatsblad van  januari , p. -
. Zie aldaar ook het overzicht van de wetgevingsstukken van de Senaat resp.
Kamer van Volksvertegenwoordigers.

. Zie daarover: R. Barbaix en A.-L. Verbeke, ‘Hervorming van het erfrecht. Een
eerste commentaar bij de wet van  december  inzake de onwaardigheid, de
plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften, RW -, p. -
(p. ).

. Zie voor art. : (oud) Belgisch BW: W. Pintens e.a., Familiaal Vermogensrecht,
Antwerpen/Oxford: Intersentia , nr. -.

. M. Puelinckx-Coene en J. Verstraete, ‘Erfenissen (-)’, TPR , p. 
(nr. ); W. Pintens e.a., Familiaal Vermogensrecht, p. -.

. R. Zimmermann, in: P. Apathy e.a. (red.), Festschrift für Helmut Koziol zum .
Geburtstag (zie noot ), p. ; vgl. ook: E.A.E van der Kemp, Iets over de onwaar-
digheid naar Nederlandsch regt (diss. Utrecht), ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
, p. -.

. Zie Loi no - du  décember , JORF no  du  décembre , p.
 e.v., in werking getreden op  juli . Zie over deze wet: P. Daviaud, ‘La

VVAANN BBLLOOEEDDIIGGEE EENN AANNDDEERREE HHAANNDDEENN IINN HHEETT EERRFFRREECCHHTT 



nouvelle indignité successorale. Loi no - du  décember ’, Recueil
Dalloz , nr. , p. -.

. J. Patarin, ‘Successions en libéralites’, in de rechtspraakrubriek : ‘Jurisprudence
française en matière de droit civil’, Rev. trim. dr. civ. , p. -.

. Cour de Cassation, ère chambre civile,  maart , no de pourvoi: -,
laatste rechtsoverweging, die luidt: ‘Attendu que, contrairement à ce que soutient
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