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Notarieel Recht aan de R. U. Leiden. 

De erfrechtelijke positie van de langstlevende 
echtgenoot: een strijd tussen bloedverwantschap en 
rechtvaardigheid 

Inleiding 
In llJ~6 worden de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek ingevoerd. 
Het betreft bier het nieuwe vermogensrecht. Reeds eerder- in respectievelijk 1970 en 
Jl)76- wcrden de Bocken 1 (Personen- en familierecht) en 2 (Rechtspersonen) tot 
geldend rccht verhevcn. Hetgeen na 19~6 nog ter invoering overblijft, kan worden 
ondergebracht in de categoric 'restanten ·. 

Ecn uitzondering verdicnt hier echter te 
worden gcmaakt voor Bock 4. dat is gere
serveerd voor het erfrecht. Dit belang
rijke dec! van het burgerlijk recht werd 
onlangs uit de Invoeringstrein-1lJ86 ge
zet. omdat de discussie over de regcling 
van de positic van de langstlevende echt
genoot vee! onvrede aan het Iicht bracht. 
Indien een degelijk gezelschap als deal
gemene vergadering van de Koninklijke 
Notariele Broederschap een soort 'on
aanvaardbaar' uitsprcekt. kan men ervan 
verzekerd zijn dat het menens is. En zo 
ziet hct er naar uit dat de strijd om de 
verbetcring van de erfrechtclijke positie 
van de langstlevende echtgenoot het hon
derdjarig bestaan kan gedenken. 11 Of het 

nog voor de eeuwwisseling tot een nieuw 
erfrecht zal komen, hangt in belangrijke 
mate af van het gezond verstand van 
enkele parlemtenariers en een paar amb
tenaren op het Departement van Justitie. 
Tot op de dag van vandaag heb ik niet de 
indruk gekregen dat de langstlevende
kwestie in de politiek-gevoelige sectoren 
met voldoende nuchterheid is be
schouwd. 

Waar hebben we bet eigenlijk over? 
a. In tweederde van het aantal gevallen 
overlijdt de man v66r de met hem ge
huwde vrouw. Weduwen overleven hun 
echtgenoot gemiddeld vijftien jaar. Een 
weduwe van 65 heeft een verwachte le-

1) V~l. rnijn opstcl 'De mccslepcnde avonturen van de langstlevcnde echtgcnoot' in Nederlands Juristcn
hlad (NJB) llJI-:2. p I c.v·. en p. 33 c.v. Vee! van hctgcen in hct ondcrhavigc opstel wordt betoogd. wordt in 
hct !\JB-artikcl van notcn voorzicn. Korthcidshalve volsta ik op dcze plaats met ccn algemenc vcrwijzin~. 
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vensduur van 16 jaar. 2
l 

b. Voor zover ik heb kunnen nagaan ver
tegenwoordigt de waarde van het meren
deel der nalatenschappen van eerst-ster
vende cchtgenoten een waarde welke een 
bedrag van f 25.000.- (vijf en twintigdui
zend gulden) niet te boven gaat. Daarbij 
zie ik af van eventuele weduwenpensioe
nen en bedenk dat ongeveer 90(/i: van 
onze overledenen in algehele gemeen
schap van goederen was gehuwd zodat in 
beginsel de helft van het totale bezit de 
nalatenschap uitmaakt. 

c. Een 'nalatenschap' ter waarde van 
f 25.000.- betekent niet dat na de kof
fietafel een zak met 25.000 guldens ter 
verdeling hoven de dis kan worden leeg
geschud. Veclal voert de samenstelling 
van de nalatenschap tot de conclusie dat 
weinig of niets voor directe besteding in 
aanmerking komt. Een verhypothekeerd 
huis. inboedelgoederen en een overjarige 
Ford Taunus bieden wei genot doch gecn 
bestedingsmogelijkheden. Vaak is trou
wens geen sprake van een eigen huis. 
Slechts een spaartegoed verschaft moge
lijkheden ter bevrcdiging van financiele 
behocften. En let wei: verzorging van de 
oude dag is in belangrijke mate een kwes
tie van beschikbaarheid van geld. 

d. lndicn de man uls kostwinner overlijdt 
en een huishoudelijke echtgenoot achter
laat, zal deze laatste er in het algemeen 
financieel op achteruitgaan. Het geeste
lijk leed. veroorzaakt door het overlijden 
van de man wordt aldus materieel ver
sterkt! Het huidige versterf-erfrecht leidt 
in het algemeen tot toevoeging van mate
rieelleed aangezien de langstlevende 
echtgenoot in het vervolg niet meer zelf
standig over tot de (thans ontbonden) 
huwelijksgemeenschap behorende goe
deren kan beschikken. De kinderen zijn 

mede-eigenaar geworden. zelfs van de 
goederen die hun moeder ten huwelijk 
heeft aangebracht, geschonken heeft ge
kregen, erfde of anderszins verwierf. Ze 
kan het antieke kastje niet schenken aan 
haar dochter. de Taunus niet leveren aan 
een handelaar in tweedchands automo
bielen, nog geen tientje afhalen van de 
bankrekening. Jaat staan dat ze bet huis 
kan verkopen en leveren teneinde met 
behulp van de ontvangcn koopprijs (na 
aftrek van 'de hypotheek') wat aangena
mer (bijv. kleiner) te gaan won en. Ze 
kan het juridisch allemaal vergeten. De 
kinderen maken formeel mede de dienst 
uit. Een dwarsligger vernietigt de goede 
verstandhouding voor eeuwig. Aange
trouwden- en tegenwoordig ook niet in 
huwelijksverband optredende partners
komen in de verleiding de uitmelking van 
moeder te bevorderen. Zonder video is 
het Ieven immers ondraaglijk geworden. 

e. Uit de aard der zaak leidt het overlij
den in dit geval tot hct einde van een 
huwelijk. Het huwelijk eindigde zoals 
een huwclijk ide aliter- ook in de ogen 
van de wetgever- dient te eindigen. Een 
huwelijk kenmerkt zich naar Nederlands 
recht in belangrijke mate door lotsver
bondenheid. Verzorging over en weer is 
gegevcn met het huwelijk. De wedcrzijd
se verzorgingsplicht werkt in principe 
zelfs d66r na echtscheiding en wei in de 
vorm van alimentatie. 
Het huidige erfrecht bij versterf houdt in 
geen enkel opzicht rekening met een ver
zorgingsbehoefte. De langstlevende echt
genoot wordt ( deels) gelijkgesteld met 
een kind. Van volledige gelijkstelling is 
geen sprake omdat een langstlevende 
echtgenoot niet kan opkomcn tegen een 
onterving, hetgeen een kind wei gegeven 
is (legitieme portie). 

f. Niemand weet wat zijn of haar toe-

2) Dcze informatic verschafte de Minister van Justitie in zijn hrid d.d. 16maart ll!7S (\\chont\\crp 121-163. 
stuk no. 5. p. 3). welk schrijven hierna ook zal worden aangcduid ab 'synthcschricf'. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VFRKENNINCiEN 2 ~~ 

B 

k 
\ 
h 
h 
h 
c 
s 
J, 

c 
r 
r 



BURGERLIJK RECHT 

komstige verzorgingsbehoefte zal zijn. 
Verzekeringsstatistieken maken niet uit 
hoe oud iemand wordt, de gezondheid 
hebben we maar voor een dee! in eigen 
hand. Onzeker blijft hoe pensioenen, so
ciale-verzekeringsuitkeringen en bij
standsuitkeringen zich zullen ontwikke
len. Gaat het tegen deze achtergrond aan 
in het doorsnee-geval (in het merendeel 
der gevallen) de kinderen onaantastbare 
rechten toe te kennen ten aanzien van de 
nalatenschap van de eerststervende 
ouder? Ligt het niet meer in de rede 
kinderen in beginsel in de wachtkamer te 
plaatsen en hen cerst aan bod te Iaten 
komen na het overlijden van de langstle
vendc ouder'? 

g. Het door het overlijden ontbonden 
huwelijk hecft meestal meer dan dertig 
jaar geduurd. Het vermogen van de echt
genoten- en derhalve ook de nalaten
schap- werd in feite opgebouwd door 
beide echtgenoten. Van gecn belang acht 
ik hierbij de wijze waarop de rollen wer
den verdeeld. In ieder geval is de bijdra
ge van de kinderen aan de vermogensop
bouw te verwaarlozen: waarschijnlijk 
kan een negatieve invloed bespeurd wor
den. Trouwens die kinderen leefden geen 
dertig jaar met de crtlater samen. Aan 
hun eventuele behoeftighcid kan worden 
voorbijgegaan zodra zij geacht moeten 
worden voor zichzelf te kunnen zorgen. 
En voor zover dat niet het geval is. be
staat voor de langstlevende cchtgenoot 
een verplichting tot verzorging. 

De principes van bet versterf-erfrecht 
Onder ·versterf-erfrechf wordt verstaan 
het erfrecht zoals dat geldt bij het ontbre
ken van afwijkende uiterste wilsbeschik
kingen. Dit versterferfrecht wordt van 
oudsher beheerst door het principe van 
de bloedverwantschap: "Het naaste bloed 
erft het goed" en "Die Erbc wird geboren, 
nicht erkoren ·. 
Tot 1923 kwam de echtgenoot in het stuk 
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in feite niet voor: deze erfde pas ingeval 
tot en met de twaalfde graad (!) geen 
bloedverwant te bekennen vie!. In 1923 
werd de langstlevende echtgenoot. voor 
wat de erfportie betreft. gelijkgesteld met 
een kind: liet de ertlater vijf kinderen na 
dan erfde de langstlevende cenzesde ge
deelte van de nalatenschap. Hoe meer 
kinderen. hoe kleiner het erfdeel! De 
regeling werd wei als een straf op de 
vruchtbaarheid gekenschetst. 
Zoals reeds eerder opgemerkt. werd de 
langstlevende geen legitieme portie toe
gekend. Het bleef derhalve mogelijk dat 
hij of zij volledig werd onterfd zonder dat 
daartegen iets kon worden ondernomen. 
Oat de langstlevende er zo bekaaid af
kwam (en afkomt), is historisch zeer wei 
te verklaren. Bloedverwantschap woog in 
het verleden zwaarder dan tegenwoordig. 
Het feit dat de langstlevende veelal een 
vrouw was. kan hebben bijgedragen aan 
handhaving van het uitgangspunt. Van 
belang zou ook kunnen zijn het gegeven 
dat. althans v66r de Franse Revolutie. 
het huwelijk in belangrijke mate een ker
kelijke aangelegenheid was. Doorslagge
vend was evenwel dat algemeen aanvaard 
werd dat de verzorgingsgedachte in het 
versterferfrecht geen rol mocht spelen. 
Het versterferfrecht diende niet te wor
den gebaseerd op een afweging van ver
zorgingsbehoeften van enerzijds kinde
ren en anderzijds de langstlevende echt
genoot maar op het natuurlijk gegeven 
der bloedverwantschap. Op dit beginsel 
werd in 1923 node inbreuk gemaakt. De 
verzorgingsbehoefte kreeg daarmede een 
voet tussen de deur van het versterferf
recht. De rechtvaardigheid behaalde een 
eerste zege in de strijd tegen het primaat 
van de bloedverwantschap. 

De praktijk des Ievens 
Geen beroepsgroep is beter op de hoogte 
met de praktijk van het erfrecht dan die 
der notarissen. Binnen het notariaat 
overheerst de mening dat het de wens is 
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van het merendeel der erflaters dat het 
versterferfrecht z6 wordt ingericht dat de 
verzorgingsbehoefte van de langstleven
de prevaleert boven de op bloedverwant
schap gebaseerde aanspraken van de kin
deren. Daarbij wordt er van uitgegaan 
dat het versterferfrecht moet zijn afge
stemd op de doorsnee-erflater en de 
doorsnee-nalatenschap. Afgezien van de 
betrekkelijke vanzelfsprekendheid van 
deze 'randvoorwaarde' wordt door een 
dergelijke afstemming ook voorkomen 
dat van geval tot geval de verzorgingsbe
hoefte moet worden vastgesteld hetgeen 
per definitie onmogelijk is. 3J Een handza
me wettelijke regeling zal een zeker for
faitair karakter niet kunnen missen. 
De mening van het notariaat wordt be
vestigd in een onderzoek dat het WODC 
uitvoerde. 4l Een grate meerderheid van 
de ondervraagden wenst materieel dat de 
kinderen pas aan bod komen nadat de 
langstlevende is overleden. Verschil van 
inzicht bestaat vooral over wijze waarop 
dat in de wet geregeld zou moeten wor
den. Krijgen de kinderen geen enkel 
recht na het overlijden van de eerstster
vende of worden hun weliswaar rechten 
toegekend maar dient de uitoefening van 
daaraan verbonden bevoegdheden eerst 
op een later tijdstip aan de orde te ko
men? Het antwoord op deze vraag is in 
het bijzonder van gewicht indien men de 
kans op hertrouwen, hetzij als weduwe of 
weduwnaar, hetzij na een echtscheiding, 
serieus neemt. 
Hierbij bedenke men evenwel dat het 
hier altijd een minderheid van de geval
len zal betreffen. Trouwens, verdedig
baar is de Stelling dat het kinderen ze]fs 
niet aangaat dat hun vader of moeder 
door middel van een opvolgend huwelijk 
direct of indirect vermogensbestanddelen 
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bij die tweede echtgenoot terecht laat 
komen. Er zijn wei bedenkelijker manie
ren om vermogen kwijt te raken! Mijn 
ervaring is trouwens dat het zelden voor
komt dat een ouder er op uit is door 
middel van een tweede huwelijk zijn kin
deren te benadelen. Integendeel, voor
zorgsmaatregelen (huwelijkse voorwaar
den,' testamenten) houden de bruiloft ge
zellig. Veelal zal evenwel de verzorgings
behoefte van die tweede echtgenoot no
pen tot maatregelen die de kinderen niet 
zullen toejuichen. Niet hun vermogen is 
evenwel in het geding. maar dat van de 
hertrouwende ouder. 
In de praktijk des Ievens floreert de zgn. 
ouderlijke boedelverdeling. lngevolge dit 
testament verkrijgt de langstlevende 
echtgenoot aile tot de nalatenschap beho
rende goederen onder verplichting de 
daartoe behorende passiva voor zijn of 
haar rekening te nemen alsmede de boe
delkosten. de kosten van de uitvaart. 
eventuele taxatiekosten en de succes
sierechten. De kinderen worden niet ont
erfd,hoewel het daar op het eerste gezicht 
wei naar uit ziet. Neen. de kinderen er
ven een vordering op de langstlevende 
ten bedrage van hun netto-erfdeeL maar 
de schuldenaar heeft daar geen last van 
aangezien die vorderingen meestal 
slechts opeisbaar zijn na het overlijden 
van de langstlevende. De kinderen krij
gen dus hun erfdeel in de vorm van een 
niet-opeisbare vordering. Deze kan ren
tedragend gemaakt worden maar vaak 
wordt daaraan toegevoegd dat de rente 
pas opeisbaar is gelijk met de hoofdvor
dering. 
De langstlevende heeft derhalve in begin
sel met de kinderen niets te maken zo 
lang hij of zij leeft. Het risico dat de 
langstlevende alles opmaakt, werd be-

3) Vooral om die reden liep de zgn. 'voortrein Van Agt' ( 1974; wetsontwerp 12 ~63) al spocdig uit de rails. 
Zoals bleek is de 'voortrein' vervangen door een 'natrcin' waarin het hele Bock 4 hccft plaatsgenorncn. 

4) Rapport 'Meningen van de bevolking over de verdeling van nalatenschappen onder het abintestaatcrf
recht', WODC. Ministerie van Justitie. januari 1978, kritisch besproken door Van dcr Burght in NJB 
1978, p. 745 e.v. 
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wust genomen. Op het verteringsgevaar 
wordt nogal eens gewezen teneinde het 
fenomeen ouderlijke boedelverdeling in 
diskrediet te brengen. Yo or de zen moet 
het een teleurstelling zijn dat in de prak
tijk weinig blijkt van verkwistende 
langstlevende echtgenoten. Integendeel, 
in het zich van het bejaardenhuis krijgen 
de kinderen het hun toekomende veelal 
eerder ter beschikking dan op grond van 
het testament mocht worden verwacht. 
Ruzie komt op erfrechtelijk terrein voor
namelijk voor tussen broers en zusters! 
Menzie er de jurisprudentie maar op na. 
In testamenten, regelend een zgn. 
ouderlijke boedelverdeling, treft men 
veelal de bepaling aan dat in geval van 
hertrouwen de vorderingen van de kinde
ren opeisbaar worden. Aan de zin van die 
clausule kan men twijfelen tegen de ach
tergrond van het toenemend ongehuwd 
samenleven. Zou men opnemen dat ook 
in geval van samenleven 'als ware men 
gehuwd' de vorderingen opeisbaar wor
den. dan haalt men de onverkwikkelijke 
problematiek van het huidige art. 160 
Boek 1 BW (verlies van alimentatie) ook 
in dit huis. Oat verdient geen aanbeve
ling. 

Het erfrecht en de politiek 
Het zou vee! te ver voeren uiteen te 
zetten welke voorstellen in de loop der 
jaren zijn gedaan om de erfrechtelijke 
positie van de langstlevende echtgenoot 
te verstevigen. Oat varieert van enig erf
genaamschap zonder meer, tot toe ken
ning van een legitieme partie. Vermel
ding verdient wei dater nog altijd een 
stroming bestaat die wijziging van het 
erfrecht niet zo nodig vindt. Het CDA en 
de VVD zijn daarin nogal sterk vertegen
woordigd. Een trieste gewaarwording 
voor een CDA 'er. Het gaat hier in be
langrijke mate over de verzorging van 
een langst!evende echtgenoot, over post
huweliikse solidariteit! Het is een strijd 

5) Wetsontwerp 12 t\63. Voorlopig verslag. p. 6. 
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tussen de warmte van de verzorgingsbe
trekking en het kille feit der bloedver
wantschap. 
De 'voortrein' van 1974 ging uit van enig 
erfgenaamschap van de langstlevende. 
De uitwerking van het principe werd ech
ter vervolgens in technisch opzicht on
aanvaardbaargemaaktdoordatnaieder 
overlijden de verzorgingsbehoefte van de 
langstlevende zou moeten worden vast
gesteld. Maar het principe was aardig. 
Wat vonden de fracties van de KVP, de 
ARP en de CHU ervan? 
'Zeer grote bezwaren hadden deze !eden 
echter tegen de artikelen welke bewerk
stelligden dat de kinderen geen erfgena
men bij versterf meer zijn, wanneer de 
erflater een echtgenoot achterlaat en hun 
dan slechts een recht op een uitkering 
van de langstlevende toekent. Zij meen
den dat de algemene rechtsovertuiging 
nog altijd ervan uitgaat dat de kinderen 
erfrecht hebben en dienen te delen in de 
nalatenschap van hun ouders5l'. 

Ik constateer dat genoemde fracties het 
bij het verkeerde eind hadden voor wat 
de 'rechtsovertuiging' betreft en voorts 
dat niemand beweert dat kinderen geen 
'erfrecht' dienen te hebben ten aanzien 
van de nalatenschap van hun ouders. De 
vraag luidt slechts of de kinderen die 
rechten reeds moeten kunnen effectue
ren terwijl een van de ouders nog leeft. 
In de rechtsovertuiging van het Neder
landse volk wordt laatstgestelde vraag 
ontkennend beantwoord. 
Overigens vragen genoemde fracties zich 
nog wei af 'waarom in beginsel niet is 
gekozen voor een legalisatie van de huidi
ge praktijk van de ouderlijke boedelverde
ling'! 
Door die vraag te stellen raakt men een 
zeer gevoelige snaar. Die gevoeligheid 
wordt in het bijzonder gevoeld op het 
Ministerie van Justitie. Om ietwat duiste
re redenen wenst men ten departemente 
niet van harte mee te denken in de rich-
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ting van de ouderlijke boedelverdeling. 
hoewel in die sfeer de oplossing van het 
vraagstuk moet worden gezocht. 
Na het Voorlopig Verslag met betrekking 
tot de 'voortrein' werd van Van Agt
althans op erfrechtelijk terrein- niets 
meer vern omen. Het aantreden van De 
Ruiter als minister van Justitie zou resul
teren in de volgende stap op de lijdens
weg. In een brief d.d. 16 maart 1978 
constateert de minister dater 'uiteenlo
pend wordt gedachf (sic!) over het erf
recht van de langstlevende en kondigt hij 
'een synthese' aan. Maar in plaats van 
dante komen met een regeling die als 
een 'legalisatie' van de ouderlijke boedel
verdeling-praktijk kan worden be
schouwd, wordt ons nu een 'vruchtge
bruik met beschikkingsbevoegdheid' in 
het vooruitzicht gesteld. De kinderen er
ven in dit voorstel (me de) de goederen 
der nalatenschap maar de langstlevende 
is in beginsel vrij over die goederen te 
beschikken. 
Een aardige vondst. Men kan deze echter 
slechts doen achter een bureau in een 
torenflat. Reeds direct wordt voorbijge
gaan aan het feit dat het overgrote dee! 
der nalatenschappen wordt gevormd 
door de helft van een ( ontbonden) huwe
lijksgemeenschap. Oat Ievert a! zoveel 
complicaties op dat het aanvaarding van 
het voorstel doet afraden. Minder geluk
kig is ook dat introductie van het voorstel 
wordt ondersteund met de opmerking dat 
het- gelet op de 'affectiewaarde · van 
goederen 'van thuis'- zaak is dat de 
goederen niet in eigendom gaan toebeho
ren aan de langstlevende. Alsof de door
snee-nalatenschap vee! goederen bevat 
met affectiewaarde! De paar goederen 
die reele affectiewaarde hebben ( een 
kastje, een klokje) komen he us wei bij de 
kinderen terecht. Trouwens. zou de 
langstlevende onder het huidige erfrecht 
scheiding en deling verlangen van de 
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door overlijden ontbonden huwelijksge
meenschap. dan zullen redelijkheid en 
billijkheid bijna altijd gebieden de tot de 
onverdeeldheid behorende goederen
ook het kastje en het klokje- toe te 
delen aan de langstlevende echtgenoot. 
aangenomen dat deze op toedeling prijs 
stelt. Nogmaals. ruzie over de spulletjes 
'van thuis' zal eerder ontstaan in de on
derlinge verhouding van broers en zus
ters. 
De synthese-oplossing van De Ruiter re
sulteerde in een wetsontwerp dat werd 
ingediend op 17 oktober 1981 onder no. 
17 141. De 'voortrein' van 1974 werd van 
de rails gehaald. Voorgesteld werd thans 
de regeling dee! te Iaten uitmaken van 
Boek 4 van het nieuw Burgerlijk Wet
bock en dit boek in te voeren tegelijk met 
de Boeken 3. 5 en 6 nieuw BW. In feite 
betrof het nu een wijziging bij Invoe
ringswet van het in 1969 (!) vastgeste Ide 
Boek 4 nieuw BW. 
Laat ik er kart over zijn: het synthese
ontwerp is slecht gevallen. Tijdens de 
Algemene Vergadering van de Konink
lijke Notariele Broederschap in 1982 was 
alleen de spreker werkzaam op het Mi
nisterie van Justitie optimistisch gestemd. 
Uiteindelijk werd in een motie uitgespro
ken dat aanvaarding van het wetsontwerp 
'in hoge mate onwenselijk is'. een geste 
die overigens slechts verwacht mag wor
den als het gaat over een voorstel tot 
verlaging van de tarieven. 61 

En wat gebeurt er vervolgens'! In een 
brief van minister Korthals Altes d.d. 29 
september 1983 (stuk 18113. no. 1) be
treffende 'Voortgang van de Invoerings
wet Boeken 3-6 nieuw BW. eerste tot en 
met zevende gedeelte ·. wordt geconsta
teerd dater over de in 1981 in Boe k 4 
aangebrachte wijzigingen 'thans nog vee! 
discussie is' en dat het om die reden niet 
wenselijk is deze materie zonder nood
zaak aan het tijdschema van de invoering 

6) Ecn uitgebreid vcrslag van de discussie treft men aan in het bii WPNR )659 ( 19~3) hehorendc 
hijvoegsel. 
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van de andere boeken te binden. De 
minister bedient zich van een ongelukki
ge formulering. Er was vee! discussie in 
1982 maar deze leidde a! rap tot een 
duidclijke conclusie. De discussie is wat 
dit betreft gesloten. Op naar het volgen
de antwerp! 

Het erfrecht en het CDA 
Onder de titel 'De kostwinner de deur 
uit?' schreef fractie-voorzitter B. de 
Vries op p. 98 c.v. van de jaargang 1983 
van dit blad een vcrhaal waarvan ik het 
bestaan hcb aangetekend in mijn juridi
sche cartothec k. Oat is bi jzonder, aange
zien weinig door full-time politici ge
schreven opstellen deze eer te beurt valt. 
Ik moet volstaan met naar het betoog van 
De Vries te vcrwijzen. Het geniet mijn 
warme instemming en ik schrijf dat niet 
omdat ik van de aangesneden problema
tick voor het eerst kennis nam. 
Centraal staat ook voor ons onderwerp 
de kwestie 'individu of relatie'. Gaan wij 
door het Ieven als economisch onafhan
kelijke individuen of erkennen wij dat in 
de maatschappelijke realiteit mensen in 
relaties Ieven en dat economische onaf
hankelijkheid bepaald geen voorwaarde 
behoeft te zijn voor een geemancipeerd 
functioneren? Beantwoorden wij aan ge
voelens van solidariteit en Iotsverbon
denheid of beschouwen wij ieder mens 
als een eenzame zwerver in de elektroni
sche woestijn? Benaderen wij het huwe
lijk- en menig ander samenlevingsver
band- door cen beleid dat de relatie 
zovccl mogclijk ondersteunt of interessc
ren wij ons in beginsel slechts voor de 
individuen tussen wie mogelijk een rela
tie bestaat? Voor het CDA mag het ant
woord op de gestclde vragcn niet moei
lijk zijn. De relationele benadering moet 
het uitgangspunt zijn. Reeds hierom 
dienen bijv. de activiteiten van de Eman
cipaticraad ons met zorg te vervullen! 
Terug naar hct erfrecht van de langstle
vcnde echtgcnoot. Zijn of haar huwelijk 
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-in de zin van 'voor de rest van het Ieven 
aangegane gelnstitutionaliseerde relatie' 
- eindigde zoals de wetgever en de chris
telijke leer dat gaarne zien. Hetgeen tij
dens dat huwelijk werd opgebouwd, 
vormt de vrucht van een gemeenschappe
lijke inspanning, ongeacht de feitelijke 
verde ling der economische functies. 
In het doorsnee-geval hebben erfenissen 
en schenkingen weinig om het lijf. De 
gemeenschappelijkheid van de inspanning 
vloeit direct voort uit de relatie. Zij is een 
essentieel kenmerk van de huwelijkse re
latie naar Nederlands recht, gegeven het 
bestaan van art. 81 Bock 1 BW, inhou
dend dat de echtgenoten jegens elkaar 
getrouwheid, hulp en bijstand zijn ver
schuldigd en dat zij gehouden zijn elkan
der het nodige te verschaffen. Samen met 
de overledene hield de langstlevende zich 
bezig met de verzorging en opvoeding 
van de uit hun relatie geboren kinderen. 
In het normale geval zijn de kinderen 
uitgevlogen op het moment van overlij
den van de ouders of een van hen. In een 
tijd waarin de vrouw werd behandeld als 
een indringster in de familie en haar posi
tie weinig verschilde van die van een 
huishoudster voor dag en nacht, kan men 
zich voorstellen dat het erfrecht niet te 
haren gunste werd ingericht. Bloedver
wantschap boven al! Trouwens, het me
rendeel van de erflaters was het in vroe
ger tijden om het even hoe het wettelijk 
erfrecht eruit zag aangezien de omvang 
van hun nalatenschap niet tot vreugde 
stemde. Erfrecht was tot voor vijftig ja
ren een aangelegenheid van een relatief 
kleine bezittende klasse, een groepering 
die aan bloedverwantschap als basis voor 
het erfrecht zwaar tilde. In die tijd waren 
de spullen 'van thuis' ook de moeite van 
het bewaren waard. De hedendaagse vi
deo-recorder met spelcomputer kan on
mogelijk tot familiestuk worden bestem
peld. Voor de massa van het volk werd 
het wettelijk erfrecht eerst interessant 
toen bezitvorming op grote schaal moge-
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lijk werd. Het huidige wettelijke erfrecht 
dateert van 1 R3R' 
Kortom. het past in de relationele henade
ring indien gekozen wordt voor een zoda
nige versterking van de erfrechtelijke po
sitie van de langstlevende echtgenoot dat 
deze als eigenaar de vrije beschikking 
houdt over de goederen der nalaten
schap. Het gaat niet aan dat kinderen de 
langstlevende lastig ( kunnen) vallen door 
de opeising van hun legitieme portie of 
anderszins. De kinderen mogen gerust 
erfgenaam zijn van de eerststervende 
maar dat client zich dan te beperken tot 
een vordering ter grootte van hun erf
deel. In beginsel zal deze vordering eerst 
opeisbaar zijn na het overlijden van de 
langstlevende echtgenoot. 'Legalisatie · 
van de praktijk der ouderlijke boedelver
deling dus! En wie anders wil kan gebruik 
maken van de testeervrijheid. -, 
Men zou nog kunnen tegenwerpen dat de 
oudedagsvoorzieningen in het algemeen 
zodanig zijn dat het erfrecht niet moet 
worden gebruikt met verzorgingsdoelein
den. Daartegen merk ik op dat in de 
doorsnee-gevallen die verzorging allesbe
halve florissant is. En ik herhaal dat het 
hier nauwelijks gaat over geld maar vee l
eer over het behoud van het genot van en 
de beschikkingsmacht over de inboedel
goederen. de Opel Kadett en de echte
lijke woning. 
Onnodig op te merken dat het niet zo ·n 
sterk verhaal is. indien wordt betoogd dat 
het vermogen- nou ja. ·vermogen''? -
reeds na het overlijden van een der echt
genoten client door te stromen naar de 
'jongere genera tie'. In de hier bedoelde 
gevallen kan niet gesproken \vorden van 
'vermogen · dat zich in de do de ( oude) 
hand bevindt. En wat dan nog? De erfla
ter moet oud en wijs genoeg worden ge
acht zelf te bepalen waar zijn vermogen 
na zijn dood naar toe gaat. In oude sok-
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ken treft men weinig geld meer aan. 
Verwerpelijk is het te betogen dat het 
met het oog op het bestaan van de Alge
mene Bijstandswet gewenst is dat zoveel 
mogelijk vermogen zo snel mogelijk bij 
de kinderen terecht komt 'omdat het an
ders toch maar naar het bejaardcnhuis 
gaat ·. Alsof het niet voor de hand ligt dat 
we primair zelf de kosten verbonden aan 
de oucledagsvoorziening dragen en eerst 
als dat niet mogelijk is een beroep terza
ke op de overheid doen! In deze tijd van 
herbezinning op de taak van de overheid 
zou voor deze visie brede steun kunnen 
worden gevonden. Maar. nogmaals. in 
het doorsnee-gevalloopt het wei los met 
de omvang van de nalatenschap. 

Toekomstig CDA-beleid 
Een partij als het CDA client hijzondere 
aanclacht op te brengen voor de erfrcch
telijke positie van de langstlevende echt
genoot. Tot op heden heeft het de chris
ten-democraten ontbroken aan een door
dachte visie. Mede daardoor verkeert de 
wetgeving te dezer zake in een ontmoedi
gende impasse. Daaraan kan een eindc 
komen indien het CDA zich wat losser 
maakt van 'bloedverwantschap· en wat 
meer let op de eisen van recht\ aardig
heid. meer het bclang in het oog houdt 
van degene die eenzaam achterblijft na
dat de dood aan her huweliik cen einde 
heeft gemaakt. 'Legalisering· van de 
praktijk van de ouderlijke boedeherde
ling zal mijns inziens met gejuich \\orden 
begroet. Enig erfgenaamschap in geval 
van kleine nalatenschappcn verdient se
rieuze overweging. 
Natuurlijk moet bezien worden in hoe
verre bijzonclere regels nodig zijn voor 
agrariers en andere natuurlijke onderne
mers. Ook aan het 'hertrouwen-geraar' 
mag niet met gesloten ogen worden voor
bijgegaan. Maar men houde wei voor 

7) In het NJB-artikel hcb ik ook nog in overwcging gcgc,·cn de lang>tlc\'cndc ab cnig nf~c/111!1111 tc rocpcn 
ten aanzicn van nalatcn,chappen die een bcpaaldc om\'ang nict tc hoven i,!<tatL Daardom Lou \CL'l 

rompslomp (en kosten) kunnen worden voorkomcn. 
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ogen dat het wettelijk ( versterf-) erfrecht 
niet moet worden afgestemd op bijzonde
re gevallen: hct dient er slechts rekening 
mee te houden. 
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