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door mr. B. C. de Die Ec. Drs. 

Mr. B. C. de Die (1926) is hoofd van de Stafafdeling 
Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek van her ministe
rie van Justitie. Hij reageert op de bijdrage van prof. 
mr. M. J. A. van Mourik 'De erfrechtelijke positie van 
de langstlevende echtgenoot: een strijd tussen bloed
verwantschap en rechtvaardigheid' in Christen Demo
cratische Verkennimzen nr. 2184. 

Erfrecht voor de langstlevende 
echtgenoot 

1. Inleiding 
In het februarinummer van dit tijdschrift heeft prof. mr. M. J. A. van Mourik een 
artikel geschreven onder de titel 'De erfrechtelijke positie van de langstlevende 
echtgenoot: een strijd tussen bloedverwantschap en rechtvaardigheid'. Daarin bepleit 
hij dat het CDA zich voor het wettelijk erfrecht bij versterf wat losser maakt van de 
bloedverwantschap en meer in het oog houdt het belang van degene die eenzaam 
achterblijft nadat de dood aan het huwelijk een einde hecft gemaakt. 

Zoals Van Mourik aangeeft. vertolkt hij 
hier de wens van de meerderheid der 
bevolking: eerst de langstlevende echtge
noot, dan de kinderen. Als wettelijk sys
teem beveelt Van Mourik op die grond 
aan het 'legaliseren · van het thans testa
mentair vee! gebezigde systeem van de 
zgn. ouderlijke boedelverdeling: aile goe
deren- en ook schulden- der nalaten
schap worden toegedeeld aan de langstle
vende. die daartegenover is gehouden tot 
uitkering aan de kinderen van de waarde 
van hun erfdeel. zij het dat die vordering 
pas na overlijden (of hertrouwen) van de 
langstlevende opeisbaar wordt. 
Tot nu toe ziet Van Mourik echter zijn 
weg geblokkeerd: 'Om ietwat duistere 
redenen wenst men ten departemente 1l 

niet van harte mee te denken in de rich
ting van de ouderlijke boedelverdeling. 
hoewel in die sfeer de oplossing van het 

1) Nl. van Justitie (D.). 
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vraagstuk moet worden gezocht'. Deze 
zin roept om een tweetal kanttekeningen: 
ten eerste de vraag wat die ietwat duiste
re redenen dan toch wei mogen zijn. en in 
de tweede plaats de vraag of de oplossing 
wei in de sfeer van de ouderlijke boedel
verdeling moet worden gezocht. 

2. Bezwaren tegen de ouderlijke boedel
verdeling 
De redenen waarom Justitie niet de weg 
tot legalisering van de ouderlijke boedel
verdeling is ingeslagen. zijn allerminst 
duister: integendeel. in de parlementaire 
stukken is daarvan verantwoording afge
legd. Die redenen komen hierop neer dat 
door een zodanige verdeling de kinderen 
ieder recht op de goedcren uit de nala
tenschap van hun overleden nuder zullen 
verliezcn. In hct door Van Mourik voor
gestane systeem vererven die goederen 
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aan de langstlevende echtgenoot van de 
overledene. In de meeste gevallen komt 
dat uiteindelijk wei terecht: die langstle
vende is meestal de andere ouder van de 
kinderen. en bij zijn overlijden zijn die 
kinderen diens enige wettelijke erfge
namen. 
Maar zo zal het toch lang niet altijd !o
pen. De overlevende echtgenoot kan im
mers. in het bijzonder wegens een tweede 
huwelijk van de overleden ouder. stiefou
der van de kinderen zijn. Is dat het geval. 
dan komen de goederen van de overle
den ouder in de stieffamilie van de kinde
ren terecht- volgens de wet erven kinde
ren immers niet van hun stiefouder. De 
klok. de antieke ladenkast. het sieraad. al 
die goederen die u tot uw familiebezit 
rekende. gaan u in zo 'n geval volgens 
Van Mouriks stelsel voorbij en raken in 
handen van uw stieffamilie. 
Anders dan Van Mourik denk ik dat ook 
in onze tijd er in vrijwel elke familie 
goederen zijn, die kinderen als een zeker 
familiebezit beschouwen en waarvan zij 
de verkrijging bij vererving op prijs stet
len. Krijgen zij die goederen niet. dan 
kan men daarmee wellicht vrede hebben. 
als de langstlevende echtgenoot dat wel
bewust zo heeft beschikt. maar dat dit uit 
een wettel1jk stelsel zou gaan voortvloei
en zal menigeen toch te bar vinden. Oat 
blijkt trouwens ook uit de uitslag van de 
door Van Mourik genoemde enquete. En 
toch is dat passeren van de kinderen de 
consequentie van het door hem zo warm 
aanbevolen stelsel. 
Men onderschatte de reele kans op die 
consequentie niet. Van aile thans huwen
den is ruim I Y/r reeds eerder getrouwd 
geweest21

. Dit betekent dat althans op 
den duur zich in 13-26c/r. d. w .z. in romi 
2W/r van de huwelijken. de hier geschet
ste problemen kunnen gaan voordoen. 
Van Mourik stelt hiertegenover drie ar-
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gumenten: a. het gaat om een minder
heid; b. het gaat de kinderen niet aan 
wat de ouders met hun vermogen doen
er zijn nog wei bedenkelijker manieren 
om kinderen te benadelen: c. men maakt 
wei huwelijkse voorwaarden31 en uiterste 
willen. 
Die antwoorden, daargelaten in hoeverre 
ze op zichzelf juist zijn. raken echter niet 
de vraag die in het geding is: die vraag is 
niet wat ouders kunnen of mogen doen, 
maar wat de taak van de wetgever is. 
Mag de wetgever een systeem kiezen dat. 
naar hij kan voorzien, in een niet te ver
waarlozen aantal gevallen verkeerd uit
pakt. en dan maar hopen dat erflaters dat 
rechtbreien? Een erflater beschikt over 
zijn eigen vermogen, de wetgever preten
deert een oplossing voor in beginsel allen 
te geven. Als een erflater de kinderen 
goederen ontzegt, dat is dat wellicht niet 
mooi, maar het is- behoudens de legi
tieme portie- zijn recht; als de wetgever 
het doet, zal menigeen dat als een sys
teemfout beschouwen. Hoezeer de nota
ris een 'gelegaliseerd boedelverdelings
stelsel' wegens zijn eenvoud moge aan
prijzen. het getroffen voorkind zal het 
maar een vreemd soort erfrecht vinden 
dat hem de aanspraak op de goederen 
van zijn ouders onthoudt, en die aan zijn 
stieffamilie toedeelt. 
M.i. moet het wettelijk erfrecht bij ver
sterf niet aileen praktisch hanteerbaar en 
voor de meerderheid der gevallen goed 
zijn. maar ook voor de minderheid nog 
aanvaardbaar. Van Mourik gaat niet ver
der dante zeggen dat dit recht met die 
minderheid rekening moet houden
maar in het door hem aanbevolen stelsel 
is dat, dunkt me. niet verwezenlijkt. 

3. Een alternatief: vruchtgebruik met be
schikkingsbevoegdheid 
De reden waarom het stelsel der ouderlij-

::') Gcgcvcn ontlccnd aan Statistisch Zakhoek /983, tahcl B 27. 

3) Dczc hclpcn trouwcns nict tegen erfopvolgmg. waar het hicr om gaat. 
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ke boedelverdeling- indien tot wet ver
heven- in het bijzonder bij tweede hu
welijken weinig bevredigend resultaat 
oplevert. is dat· de kinderen bij het 
overlijden van hun gehuwde ouder geen 
enkel recht op diens goederen verkrij
gen: de langstlevende krijgt definitief de 
·valle eigendom ·. Het kan zijn dat de 
kinderen die goederen alsnog bij het 
overlijden van de langstlevende erven. 
maar dat is in dit stelsel 'toeval'. Van 
Mourik suggereert dat men dit resultaat 
maar op de koop moet toenemen. als 
men de langstlevende afdoende W'il be
schermen. Die conclusie gaat te ver: men 
beschermt de langstlevende even afdoen
de als men hem niet de definitieve. doch 
de tijdelijke 'eigendom· toekent: zolang 
hij leeft kan de langstlevende de goede
ren gebruiken en daarover zelfs vrij be
schikken. maar bij ziin overlijden gaan 
die goederen. voor zover nog in zijn hoe
del. dan over op ('terug naar·) de kinde
ren van de eerststervende. Aldus be
schermt men niet slechts de langstleven
de. doch men beschermt na deze tevens 
erfrechtelijk de kinderen van de eerst
stervende en wei tegen 'derden·. in het 
bijzonder hun stieffamilie. Het is deze 
weg die in het regeringsontwerp is inge
slagen door de toe kenning van een 
vruchtgebruik met beschikkingsbevoegd
heid41. 
Van Mourik memoreert dat 'het' notari
aat die oplossing hecft afgewezen. Daar
aan zal. behalve wat emotie. niet vreemd 
zijn geweest een zekere gehechtheid aan 
het oude en vrees voor het onbekende. 
maar ook zal de enigszins ingewikkeld 
uitgevallen regeling van het wetsontwerp 

een rol hebben gespeeld. Oat laatste is 
m.i. vrij gemakkelijk door enig snoeien 
te verhelpen' 1• 

4. Besluit 
Tien jaar geleden hebben de thans tot het 
CDA behorende fracties uitgesproken 
zeer grote bezwaren te hebben tegen een 
stelsel dat de kinderen geen erfgenamen 
bij versterf laat zijn. wanneer de erflater 
een echtgenoot achterlaat. en hun dan 
slechts een recht op een uitkering ten 
laste van de langstlevende toekent. In 
feite is het dat wat in een tot wet verhe
ven stelsel van ouderlijke boedelverde
ling gebeurt: voor de kinderen blijft naast 
de geldsom slechts een formeel erfge
naamschap achter. waarvan zij aileen 
maar last hebben. nl. persoonlijke aan
sprakelijkheid voor de schulden der nala
tenschap. 
Geen bezwaar hadden de genoemde frac
ties ertegen om aan de echtgenote in het 
erfrecht een wat sterkere positie te 
geven. 
In een volgend stadi urn is tijdens een 
mondeling overleg tussen minister De 
Ruiter en de Vaste Commissie van J usti
tie namens de CDA-fractie verklaard dat 
deze fractie het door de minister geschet
ste stelsel van vruchtgebruik met beschik
kingsbevoegdheid kon aanvaarden. De 
argumenten en aanbevelingen van Van 
Mourik vormen m.i. niet voldoende re
den om van deze consistente gedragslijn 
af te wijken. 

4) In bet nieuwe Bur~crlijk Wetbock is \Tucbt~ebruik de gc'-laltc \an ccn tijdclijk ol \lHH\\aardclijk rccht 
(art. 3.4.2.2a). Voor zo\'Cr de goedcren nict mecr aanwczig zijn. ont\·angt hct kind. juist ?Oafs hij de 
oudcrlijke hocdclverdeling. vol~cns bet ontwerp ecn )!cldelijkc vergoL·ding. 

5) Van Mourik \Tcest grotc mocilijkbcdcn. omdat in de mcerderhcid der gc'\allen de nal~1tcnschap \all ec·n 
)!Chuwdc de bclft van ccnontbondcn huwclijksgcmccnschap \ormt. maar hij gedt niet aan. \\aarin die· 
complicatics dan wei bestaan. en ik zie zc ook niet. 


