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I
r. Dat de langstlevende echtgenoot moet worden begrepen onder
degenen, die het eerst tot de nalatenschap worden geroepen, is een
gedachte die in haar algemeenheid tegenwoordig niet meer op tegenspraak stuit. Bijna zonder uitzondering kennen de Europese wetgevingen (evenals trouwens vele buiten-Europese) de echtgenoot bij
versterf wei enig recht toe in mindering op de rechten van afstammelingen en a fortiori op die van verdere verwanten van de er:flater.
In de meeste gevallen bestaat dit recht uit een onbezwaarde aanspraak
op een evenredig, dan wei een vast, aandeel van de nalatenschap ;
in een minderheid van gevallen uit een vruchtgebruik en in enkele
gevallen uit een combinatie van beide (r). In sommige Ianden is het
versterfrecht van de echtgenoot al van respectabele ouderdom, in
andere is het eerst in deze eeuw erkend. In weer andere kan de
erkenning daarvan in onze tijd tot op zekere hoogte beschouwd worden
als een terugkeer tot wat vroeger al gegolden heeft.
Van een overgeleverd recht is bv. sprake in Duitsland en Oostenrijk. Hier berust de toekenning van een onbezwaard erfdeel resp.
van een vruchtgebruik aan de echtgenoot op een traditie, die al
teruggaat tot v66r de tijd van het tot stand komen van het Allgemeines
Preussische Landrecht in 1794 en van het A.B.G.B. in r8rr. Devoornaamste nieuwigheid, die de eerste codificatie op dit punt bracht,
was de uniformering van de z.g. portio statutaria (zoals het versterfdeel
van de echtgenoot, ondanks aile plaatselijke verschillen, in het oudDuitse recht algemeen genoemd werd) op een aandeel in de nalatenschap. Dit aandeel was naast afstammelingen een kindsdeel, maar
(r) Overzichten van een aantal buitenlandse stelsels bij BAUGNIET, Rev. prat. not.,
1951, blz. 312-329 enDoM, R. W. 1954, I705-1712;- Kritische besprekingbij VAN OVEN,
J. C., W.P.N.R., 4560-61 en 4598-99; - Memorie van Antwoord, hoek 4 nieuw B.W.,
biz. 15-17 en LUIJTEN, Si mulier virum supervixerit, Nijmegen, 1965. Over de uitzonderlijke
regeling van het Zweedse recht zie verder voetnoot nr. I, biz. 61.
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maximaal een vierde (later steeds een vierde), naast ascendenten en
geprivilegieerde zijverwanten een derde (later de helft) en naast
verdere verwanten de halve (later de hele) nalatenschap. De fixering
van het erfdeel op een kwart naast afstammelingen was op zichzelf
trouwens niets nieuws. Reeds het justiniaanse recht had de behoeftige
weduwe een verzorgingsrecht ten bedrage van eenzelfde fixum toegekend (r). Op het. voetspoor .daarvan was dit breukdeel, ongeacht
of de erfgenaam man of vrouw was en ongeacht diens behoefte aan
verzorging, als een vast erfdeel opgenomen in verschillende oudDuitse codificaties (2).
2. Een voorbeeld van een land, waar het versterfrecht van de
echtgenoot nag maar van zeer jonge ·datum is, is Nederland. In het
oud-Nederlandse recht was de erfopvolging algemeen beperkt tot
bloedverwanten. Dientengevolge had de echtgenoot bij de dood van
de eerststervende, behalve het recht van voordeel t.a.v. de inboedel,
slechts recht op wat hem krachtens huwelijksvermogensrecht toekwam,
nl. de helft van de naar regelend recht door het huwelijk tot stand
gekorrien gerrieenschap, die in vele gevallen het gehele vermogen
van beide echtgenoten omvatte (3). Oak de romeinsrechtelijke bonorum
possessio unde vir et uxor werd door de schrijvers niet als gerecipieerd
erkend : zelfs warineer bloedverwanten in de erfelijke graad volledig
oritbraken en de gemeenschap hetzij naar objectief recht, zoals bv.
in sommige streken bij onbeerfd huwelijk, hetzij door huwelijkse
voorwaarden was uitgesloten, kon de langstlevende derhalve geen
enkel versterfrecht doen gelden. Het is dan oak geen wonder dat
een achterstellirig van de echtgenoot bij bloedverwanten, zoals die
in Frankrijk tijdens de revolutie was ingevoerd en in de· Code Civil
was overgenomen, oak bij het tot stand komen van ons B.W. in 1838
zonder aarzelitig of moeite werd aanvaard. Eerst in 1923 is de echtgenoot in Nederland voor het eerst opgenomen onder de erfgenamen
van de eerste orde.
Als landen die in onze tijd met de erkenning van het erfrecht
van- de echtgenoot in zekere zin zijn teruggekeerd tot wat bij hen
vroeger al heeft gegolden, kan men Engeland en Frankrijk beschouwen. In het oud-Franse recht kon, zoals zo vaak is uiteengezet,· de
langstlevende echtgenoot zowel naar het geschreven als mi.ar het
coshunie:re recht verschillende aanspraken in de nalatenschap van de

·(I) Aanvankelijk bestond-dit verzorgingsrecht aileen uit vruchtgebruik (vgl. Novellen•
LIII, cap. 6 en cxvu, cap. 5 van resp. 537 en 542). Later kende LEo SAPIENS bij de Novelle
CVI valle eigendom toe mits de weduwe niet hertrouwde.
(;;~) Een overzicht daarvan bij BIEDERLACK, H. J., Het erfrecht vanden langstlevenden
echtgenoot, Utrecht, I894, biz. 3I e.v.
· (3) DE BLECOURT-FisCHER, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, biz. 336
e.v., i.h.b. biz. 35I;- BIEDERLACK, o.c., biz. 6 e.v. Over het voordeel in het oud-Nederiands recht : VAN ITERSON; W., R. M. Themis, I963, biz. 357 e.v.

eerststervende doen gelden (r). In het gebied van het geschreven
recht werd het justiniaanse verzorgingsrecht van een kwart der
nalatenschap ten behoeve van de arme weduwe, door de rechtspraak
ook toegekend aan de behoeftige weduwnaar. Van grotere betekenis
nog waren de rechten die de langstlevende in de gebieden van het
costumiere recht toekwamen, waar de overlevingsbevoordelingen
(gains de survie), het vruchtgebruik (douaire) en het voordeel ten
aanzien van bepaalde goederen (praeciput) werden toegekend onafhankelijk van behoefte tot verzorging en boven een eventueel aandeel
in een door het huwelijk gevormde gemeenschap. Aan al deze rechten
maakte de Franse revolutie par une haine aveugle du passe (2) bij de
Wet van 17 nivose an II abrupt een einde. Aan de echtgenoot werd
niet meer toegekend dan wat hem naar het v66r-justiniaanse romeinse
recht toekwam, nl. een erfgenaamschap van de allerlaagste rang dat
alleen van betekenis was bij ontbreken van alle bloedverwanten in
de .erfelijke graad. Deze achterstelling, die in de Code Civil werd
gehandhaafd, heeft het Franse recht tot aan het einde van de 19e eeuw
beheerst. De kentering is ingetreden met de wet van 9 maart 1891,
die het oude vruchtgebruik over een bepaald deel van de nalatenschap
in ere herstelde. Sindsdien is de erfrechtelijke positie van de langstlevende door opeenvolgende wetten telkens versterkt, met als gevolg
dat thans van meer dan een terugkeer naar het oude recht gesproken
kan worden (3).
3. Ook het Engelse recht heeft op dit gebied een zekere kringloop
doorgemaakt, zij het van andere aard. Volgens de common law ging
het vermogen van de vrouw door huwelijk op de man over, met dien
verstande dat het door de vrouw aangebrachte onroerend goed niet
vervreemd mocht worden door de man. Het erfrecht van man en
vrouw was daardoor verschillend geregeld. Bij overlijden van de
man had de vrouw recht op de door haar zelf aangebrachte onroerende
goederen, op vruchtgebruik van een derde van de overige onroerende
goederen en, wat de roerende goederen betreft, op een derde daarvan
als zij samen met kinderen, op de helft als zij samen met andere bloedverwanten optrad (4). Al deze rechten kwamen de vrouw oorspronkelijk
(I) VIOLLET, P., Precis de l'histoire du droit franfais, I886, biz. 692-695, 733-734;BmssoNADE, G., Histoire des droits de l'epoux survivant, I87J; - PLANIOL-RIPERT-BouLANGER, IV, nr. 1708-17II; - BIEDERLACK, o.c., biz. 2-6. Evenzo het oud-Belgische recht,
waar de. echtgenoot o.h.a. aanspraak kon maken op aile roerende goederen en op vruchtgebruik van de helft van de onroerende goederen (DE PAGE et DEKKERS, IX, biz. 229).
(2) PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, o.c., biz. 551.
(3) Overzichten van deze wetten bij PLANIOL-RIPERT-BouLANGER, o.c., biz. 552
en bij LUIJTEN, o.c., biz. I 1. ltalie was Frankrijk reeds voorgegaan bij de Codice Civile
van x865, art. 753 e.v.
(4) PARRY, The law of succession, biz. I44 e.v. Het breukdeel van een derde komt
ook voor in de Lex Ribuaria, Titel 37.2 en bij de verdeling van een batig saldo van het
Zwitserse stelsel van huwelijksvermogensrecht, de z.g. Giiterverbindung. Vgl. art. 214
Z.G.B. en LUIJTEN, o.c., biz. 9 en noot 15. In Canada is het versterfdeel van de echtgenoot
eveneens een derde.
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toe als zgn. forced shares, dus als een soort legitieme partie. Reeds
in de I7e eeuw ging dit obligatoire karakter echter verloren (I).
Zijnerzijds behield de man bij vooroverlijden van de vrouw alle
roerende goederen, terwijl de onroerende goederen die de vrouw
had aangebracht naar haar andere erfgenamen gingen. Aan dit overgeleverde, maar door het maken van settlements vaak terzijde gestelde,
gewoonterecht kwam een einde bij de Married Women Property Act
van I 882, die een volkomen scheiding van vermogens invoerde en
alle erfrechtelijke aanspraken van de common law terzijde stelde. Bij
de Intestates Act van I 890 werden deze rechten in zoverre hersteld
dat de vrouw gerechtigd werd tot de eerste £ sao van de nalatenschap.
Latere wetten van I925 en I95Z hebben dit recht aanzienlijk uitgebreid
en kennen de echtgenoot (man zowel als vrouw) een erfdeel toe dat
door zijn samenstelling uit de verschillende componenten van eigendom en vruchtgebruik herinnert aan wat vroeger onder de common
law voor het erfrecht van de vrouw gold. Anders dan daar wordt
dit erfdeel echter geheel noch ten dele gewaarborgd door een legitieme
partie. In deze behoefte is intussen tot op zekere hoogte voorzien
door de Inheritance Family Provision Act van I938, aangevuld in I958,
die de overblijvende echtgenoot, evenals de kinderen, het onontneembare recht geeft op onderhoud ten laste van de nalatenschap. Oak
van het Engelse recht kan men derhalve zeggen dat het althans met
betrekking tot het erfrecht van de vrouw in vele opzichten is teruggekeerd naar een regeling die in vroeger eeuwen oak al gegolden heeft.
4· Genoeg om te concluderen dat het in onze tijd algemeen
aanvaarde erfrecht van de echtgenoot een gedachte van alle tijden is
geweest, die in vele stadia van de rechtsgeschiedenis in meer of
minder vergaande mate erkenning heeft gevonden (2). Het spreekt
vanzelf dat de ontwikkeling van die gedachte en de inpassing daarvan
in het rechtssysteem aanzienlijk zijn vertraagd en bemoeilijkt door
de bekende factoren die de structuur van het erfrecht eeuwenlang
hebben beheerst : de romeinse en de germaanse traditie van bloedverwanten erfrecht, de invloed van het leenstelsel met zijn beperkte
mogelijkheden van vererving en last not least de bijzondere taaiheid
waarmee het erfrechtelijke terugvalrecht van onroerend goed zich
zo lange tijd heeft weten te handhaven (3). Daarbij kwam dat in
(I) PARRY, o.c., biz. I45 ; - FRATCHER, Protection of the family against disinheritance
in American law, Int. and Camp. Law Quarterly, Vol. I4 (I964), biz. 293 e.v.
(2) Vaak citeert men in dit verband een Xllde-eeuwse uitspraak van het Cour des
Bourgeois van de Assisen van Jerusalem : Nu!s home n'est si droit heir au mort come est
sa feme espouse; - vgl. TICHELAAR, H.N.J. V., I902, biz. I42; - DE PAGE et DEKKERS,
IX, biz. 226;- DoM, R. W., I954. I704. Zoals GLASSON, (Histoire du droit et des institutions
de Ia France, vn, biz. 538), echter opmerkt, moet men deze uitspraak vooral zien tegen
de achtergrond dat de vrouw aanspraak kon maken op de goederen van haar overleden
echtgenoot omdat zij hem op de kruistocht naar het Heilige Land was gevolgd.
(3) DE BL:E:coURT-FisCHER, o.c., biz. 336 e.v.; - DE PAGE et DEKKERS, XI, nr. I3I
en 326, sub C.

verschillende landen, waaronder Nederland, veelal de opvatting
opgeld deed dat een bevredigende regeling van de erfrechtelijke
positie van de langstlevende al lag opgesloten in het in vele streken
geldende stelsel van gemeenschap van goederen. Tenslotte stond
ook de maatschappelijke ongelijkheid van man en vrouw aan de
ontwikkeling van het echtgenoten erfrecht in zover in de weg, dat
de rol van de vrouw en haar arbeid in het gezin vaak niet van voldoende
betekenis werden geschat om haar een erfrechtelijke aanspraak in
het vermogen van de man toe te kennen. Hoe sterk die tegenstrevende
faktoren zich in de loop van de eeuwen hebben doen gelden, blijkt
onder meer daaruit dat zij zelfs in onze tijd hun betekenis nog niet
geheel hebben verloren. Ik kom daarop onder II nog terug.
Dit alles neemt niet weg dat het echtgenotenerfrecht zich in de
meeste. rechtsstelsels van den beginne af aan als een onafwijsbare
noodzaak heeft aangediend. De wijze waarop aan die noodzaak tegemoet gekomen werd, loopt voor verschillende gebieden en perioden sterk
uiteen, waarbij aanvankelijk ook niet naar moderne maatstaven onderscheiden werd tussen datgene wat de langstlevende naar huwelijksvermogensrecht en datgene wat hem naar erfrecht toekwam. Evenmin
is het goed mogelijk in de oudere regelingen reeds een onderscheid
aan te wijzen tussen wat naar moderne beginselen een erfrecht, dan
wel een verzorgingsrecht zou worden genoemd. Een goed voorbeeld
van dit in het oude recht dooreenlopen van de verschillende construeties om de langstlevende in het gezamenlijke vermogen zowel als in
de nalatenschap van de eerststervende te doen delen, !evert het door
Luijten (r) als motto aangehaalde gedeelte van de Lex Ribuaria, dat
handelt over het dotale recht. Volgens deze tekst had de achterblijvende weduwe in het geval waarin geen schriftelijke afspraak was
gemaakt, recht op behoud van de morgengave, op een vaste som
van so solidi als wettelijk gefixeerde dos en bovendien op een derde
van de gemeenschappelijke winst. Van een verzorgingsrecht kan men
daarbij nauwelijks spreken. Wel is dat het geval bij het kwart, dat
Justinianus aan de arme weduwe toekende en dat, naar hierboven
al ter sprake kwam, in het gebied van het geschreven recht later ook
kon worden opgeeist door de arme weduwnaar. Ook de in vele
vroegere stelsels (oud-Frans recht, common law, oud-Belgisch, Duits,
Oostenrijks en Hongaars recht) al van oudsher aan de langstlevende
toekomende rechten van vruchtgebruik, zullen naar hun aard van
origine veelal het karakter van een verzorgingsrecht hebben gedragen,
(r) T.a.p., biz. 9 : LurJTEN is blijkbaar van mening dat de tekst buiten de goederen
in de dos en de morgengave begrepen een weduwengeld van so solidi toekent. In Titel 37
onder 2 wordt dit weduwengeld echter kennelijk beschouwd als een wettelijke vaststelling
van de dos voor het geval dat daarover geen schriftelijke afspraak is getroffen. Er is dus
niet zozeer sprake van een afzonderlijk verzorgingsrecht als wei van een wettelijk dotaal
recht. Vgl. over deze tekst oak LEFEBVRE, Ch., Cours de doctorat sur l'histoire de Droit
National Franfais, m, biz. r82 e.v.

al hebben zij zich later o.h.a. aan die beperking onttrokken. In een
enkel geval komt dit vruchtgebruik alleen toe aan de weduwe, meestal
echter ook aan de weduwnaar (1).
5, Eerst in de nieuwere tijd heeft zich, zoals wij zagen voor het
eerst in Centraal Europa, de gedachte baan gebroken dat het huwelijk,
door de nauwe verbondenheid van mah en vrouw, naast bloedverwantschap zelfstandig rechtsgrond oplevert voor een volwaardig
erfgenaamschap. Dat dit erfgenaamschap aanvankelijk niet (en ook
thans in vele stelsels nog niet) gelijk staat met dat van afstammelingen,
doet aan het belang van de erkenning daarvan in beginsel geen afbreuk.
Naar gelang dit erfrecht ook elders ingang heeft gevonden, zijn de
stelsels en petioden, die de echtgenoot geen enkel recht in de nalatenschap van de eerststervende toekenden (oud-Nederlands recht), dan
wel diens erfrecht bij dat van alle verwanten in de erfelijke graad
achterstelden (Belgie en Frankrijk in de 19e eeuw, Nederland tot
1923), hoe !anger hoe meer uitzonderlijk geworden. Ook het in deze
landen veel gebruikte argument dat de door het huwelijk in het leven
geroepen gemeenschap van goederen teeds een bevredigende regeling
voor de erfrechtelijke positie van de langstlevende oplevert, heeft in
de loop van de tijd grotendeels zijn betekenis verloren, als het die
al ooit gehad heeft. In de halve gemeenschap is iedere echtgenoot
van het begin van het huwelijk naar eigen recht gerechtigd, onverschillig hoe het huwelijk eindigt. Omvat de gemeenschap enkel winst,
dan berust die deelgerechtigdheid op het werkzaam aandeel dat beide
echtgenoten, in of buiten het gezin, in het verkrijgen daarvan hebben
gehad. Omvat de gemeenschap ook alle aangebrachte, aangeerfde
en om niet verkregen goederen, dan berust de deelgerechtigdheid in
water meer dan winst is op de totale boedelmenging, die het huwelijk;
naar de opvatting van echtgenoten, resp. van de wetgever, naar zijn
aard meebrengt. Zou men deze deelgerechtigdheid willen beschouwen
als een verkrijging krachtens erfrecht, dan wordt vooral die echtgenoot gedupeerd van wiens kant het meeste in de gemeenschap is
gevallen en die bij kinderloos huwelijk het batig saldo van de gemeenschap zou moeten delen met verwanten van de erflater. Daarbij komt
dat de huwelijksgemeenschap, beperkt of onbeperkt, bij huwelijksvoorwaarden kan worden uitgesloten, wat met een erfrecht niet
het geval behoort te zijn.
Geen wonder dan ook dat in de meeste stelsels, van vroeger
eeuwen zowel als van onze tijd, het stelsel van huwelijksgemeenschap
of van deelgenootschap niet aan het ontstaan of de erkenning van
een erfrechtelijke aanspraak van de langstlevende in de weg gestaan
(I) Vgl. hierboven noot I en z, biz. 63. In het oud-Hongaarse recht kwam het vruchtgebruik aileen toe aan de weduwe (jus viduale); vgl. EMBER, L., Die Veriinderung des
Ungarischen Erbrechts seit I945, Munchen, I963, biz. zs.
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heeft. Een combinatie van beide vindt men reeds in het oud-Franse
costumiere recht en het oud-Duitse recht; voorts in onze tijd behalve
in Belgie, Frankrijk en Nederland, ook in de Scandinavische landen,
Duitsland, Zwitserland en vele Oost-Europese landen.
Nog minder betekenis als argument tegen het echtgenoten erfrecht
heeft de ook wel als zodanig aangevoerde omstandigheid dat vele
erflaters bij testament of bij contractuele erfstelling voorzieningen
plegen te treffen voor de langstlevende. Hoe prijzenswaardig en
verheugend dat mag zijn, het ontslaat de wetgever niet van de plicht
aan de echtgenoot een plaats te geven in het versterfrecht. Een plaats,
die hem niet zozeer toekomt op grond van de veronderstelde wil van
de erflater tot bevoordeling, als wel vanwege de juridische waardering
van het huwelijk als ethische en maatschappelijke instelling. Aan de
principiele erkenning van dit erfrecht mag niet in de weg staan dat
hierdoor de erfportie van afstammelingen wordt verkleind en die
van verdere verwanten zelfs geheel kan worden uitgesloten. Wat
de verhouding tot afstammelingen betreft leidt dit tot de erkenning
dat de rechtvaardiging van het erfrecht niet uitsluitend hoeft te
worden gezocht in het doorgeven van vermogen aan een jongere
generatie. Daarnaast kan die rechtvaardiging ook worden ontleend
aan de erkenning van de natuurlijke overgang van het vermogen, of
een deel daarvan, op degene tot wie de erflater tijdens zijn leven in
de nauwste betrekking stond. T enslotte is het ook geheel gerechtvaardigd de nalatenschap voor een groot deel te bestemmen voor de
verzorging van degene(n) met wie de erflater zo nauw verbonden was.
Wat de verdere verwanten betreft, spreekt het haast vanzelf dat hun
aanspraken zullen moeten wijken voor die, welke uit het huwelijk
voortvloeien. Slechts voor ouders zou men op dit punt kunnen
aarzelen. Maar de ervaring leert gelukkig dat deze voor hun onderhoud
zelden zijn aangewezen op de nalatenschap van hun kinderen.

II
6. Al rangschikken tegenwoordig vrijwel alle europese wetgevingen de echtgenoot onder de gerechtigden van de eerste orde ( 1),
de wijze waarop zij dit doen en de gevolgen die zij daaraan toekennen
(r) Een uitzondering maken Portugal en Zweden. In Portugal, dat evenals Nederland
een algehele gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksgoederenrecht kent, komt de
langstlevende als erfgenaam eerst aan bod na descendenten, ascendenten en geprivilegieerde
zijverwanten (art. 2003, lid I, Cod. Civ. Port.). Sinds 1931 heeft de langstlevende bovendien
een vruchtgebruik op de gehele nalatenschap naast geprivilegieerde zijverwanten, echter
aileen bij ontbreken van descendenten en ascendenten (art. 2003, tweede lid). In Zweden
wordt de echtgenoot weliswaar strikt gesproken uitgesloten door descendenten, maar hij
heeft, naar de niet door testament terzijde te stellen regels van huwelijksvermogensrecht,
recht op de eerste 6ooo kronen van de nalatenschap. Bij aile nalatenschappen beneden
12.ooo kronen komt dit recht derhalve in mindering op de aanspraken van descendenten.

lopen aanzienlijk uiteen. Buiten beschouwing blijven hier verschillen
in omvang en samenstelling van nalatenschappen, die voortvloeien
uit politieke- en economische omstandigheden, dan wel uit de betekenis die in verschillende stelsels wordt toegekend aan particulier
eigendom ( 1). Afgezien daarvan bestaan er tussen de thans geldende
regelingen een aantal opmerkelijke verschillen van zuiver erfrechtelijke aard.
A. Ab-intestaat erfrecht
1.

ERFGENAAMSCHAP OF VRUCHTGEBRUIK

7· Het voornaamste en meest principiele verschil ligt zonder
twijfel in de oplossing die de verschillende wetgevingen hebben
gekozen voor het hierboven al aangeroerde belangenconflict tussen
de echtgenoot enerzijds en de afstammelingen en naaste bloedverwanten van de erflater anderzijds. De meeste stelsels laten de balans
hier in meerdere of mindere mate doorslaan ten gunste van de echtgenoot door deze als erfgenaam, dus als rechthebbende op een
onbezwaard aandeel in de nalatenschap, te erkennen. Sommige stelsels
(Nederland, U.S.S.R. en Zweden, vgl. hierna, nr. 8) gaan daarbij nog
verder doordat zij de echtgenoot ook in zover met afstammelingen
gelijk stellen dat zijn aanwezigheid het erfrechtvan verdere verwanten
volledig uitsluit. In de meeste regelingen wordt een zover gaande
terzijdestelling van het verwantenrecht echter niet aanvaard en komt
de echtgenoot naast ascendenten en geprivilegieerde zijverwanten
slechts een deel van de nalatenschap toe. Het is opmerkelijk dat deze
discriminatie tussen echtgenoot en afstammelingen zelfs bewaard
is gebleven in een aantal nieuwere codificaties van Oost-Europese
landen, waar men toch overigens niet zoveel egards gehad heeft voor
de overgeleverde concepties van familievermogen en bloedverwantschap (vgl. hierna, nr. 8).
Een minderheid van wetgevingen erkent de echtgenoot niet als
volledig erfgenaam, respectievelijk erkent hem niet als zodanig wanneer
hij samen met erfgenamen van de eerste of tweede orde optreedt
en beperkt zijn aanspraak, hetzij steeds, hetzij alleer). onder de laatstgenoemde omstandigheden, tot een vruchtgebruik waarvan de omvang
toeneemt naar gelang degenen naast wie hij optreedt verder van de
erflater verwijderd zijn.
Uit de keus tussen beide constructies blijkt een belangrijk verschil
in waardering van de erfrechtelijke positie van de echtgenoot. De
stelsels. die volledig erfrecht aanvaarden, erkennen daarmee dat het
(1) DEKKERS, R., R. W., 1962, 348-362, en daarover SziRMAI, Z., R.M. Themis,
1963, biz. 6o8-6II en 1964, biz. 95-98.
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huwelijk door de nauwe verbondenheid van echtgenoten een rechtsgrond voor erfgenaamschap oplevert in beginsel gelijk aan bloedver
wantschap. De stelsels die de echtgenoot, hetzij altijd na ast verwanten
in de erfelijke graad, hetzij aileen naast erfgenamen van de eerste en
tweede orde, niet anders dan vruchtgebruik toekennen, erkennen het
huwelijk wei als rechtsgrond voor een aanspraak in de nalatenschap,
maar voor een aanspraak van mindere orde dan die aan bloedverwanten
toekomt. Op de achtergrond van deze stelsels ligt de gedachte dat
het huwelijk de langstlevende hoogstens het recht geeft om na de
dood van de er:flater uit de inkomsten van diens vermogen voort te
leven. Anders gezegd : het huwelijk geeft de echtgenoot wei een
erfrechtelijke aanspraak, maar deze mag niet blijvend gaan ten koste
van die van bloedverwanten. Het is duidelijk dat in deze regeling de oude
gedachte van het familievermogen is blijven voortleven als een
instelling die op den duur haar rechten herneemt. Hoe dit in de
verschillende wetgevingen weer uiteen loopt, zal hierna nog blijken.
Niet aile wetgevers hebben hun keus tussen beide hoofdtypen
van regelingen uitsluitend op deze principiele gronden gemaakt. Ook
practische overwegingen hebben daarbij vaak een rol gespeeld, met
name de bezwaren die in het algemeen tegen vruchtgebruik van
nagelaten goederen worden aangevoerd : het scheppen van een
belangentegenstelling en daardoor van de mogelijkheid tot conflicten
tussen naaste verwanten, de ontoereikendheid van de opbrengsten
om te voorzien in het levensonderhoud van de langstlevende en last
not least het maatschappelijk bezwaar dat goederen aan het verkeer
onttrokken worden (1).
a. E r f g e n a a m s c h a p
8. De stelsels, die de echtgenoot een aandeel in de nalatenschap
toekennen, kan men onderscheiden naar gelang zij de echtgenoot
al dan niet ook in die zin met afstammelingen over een kam scheren
dat zijn aanwezigheid iedere aanspraak van verdere verwanten uitsluit.
In de oudere codificaties, die zijn voorgegaan met de echtgenoot een
erfdeel in mindering op dat van afstammelingen toe te kennen, heeft
men deze consequentie over het algemeen nog niet aangedurfd. De
overgeleverde idee van het verwanten-erfrecht is daar in zover ontzien
dat de echtgenoot, die samen met verwanten van de tweede, derde
en vierde orde optreedt, niet de gehele nalatenschap, maar slechts
een breukdeel daarvan kan opeisen. Dit aandeel neemt toe naar
gelang degenen, met wie de echtgenoot erft, de erflater in een verdere
graad bestaan. Dit compromis dat, zoals in het begin van dit opstel
(1) Zowel de Duitse wetgever van 1900 als de Nederlandse van 1923 hebben de
vruchtgebruikregeling om deze redenen verworpen. Vgl. :Motive zum B.G.B., v, 368 e.v.;
- voor Nederland : Voorlopig Verslag n.a.v. het Erfrecht ontwerp van 1920 (W.P.N.R.,
2615 en 2652) en Memorie van Antwoord (bijvoegsel W.P.N.R., 2671, 2).

al ter sprake kwam, reeds voorkwam in het Allgemeines Preussische
Landrecht, is later overgenomen in Noorwegen (1834), Denemarken
(1845) en in Sachsen (1863). Het B.G.B. van 1900 handhaafde deze
regeling in beginsel, maar verbeterde de positie van de langstlevende
door het aandeel te verhogen tot een kwart naast afstammelingen, de
helft naast ouders en geprivilegieerde zijverwanten, minstens de helft
naast grootouders ( 1) en de hele nalatenschap naast verdere verwanten.
Dit systeem is met incidentele wijzigingen overgenomen door Oostenrijk (1914), Griekenland (1940), Roemenie (1944), Polen (1946),
Bulgarije (1949), Tsjecho-Slovakije (1950 en 1964) en Joegoslavie
(1955) (2).
In afwijking van het Duitse stelsel stellen Nederland in 1923
en de U.S.S.R. in 1923 de langstlevende geheel gelijk met een kind.
Dat wil zeggen dat hem naar deze regelingen niet een gefixeerd breukdeel van een kwart, maar een kindsdeel toekomt en dat zijn aanwezigheid erfgenaamschap ab intestato van alle verdere verwanten dan
van de eerste orde uitsluit (3). In het Nederlandse recht geldt het
kindsdeel tot dusver alleen voor de eerste echtgenoot, voor de tweede
en latere echtgenoot geldt dat diens aandeel niet meer dan een voorkindsdeel, maar oak nooit meer dan een kwart kan zijn.
In dit verband moet tenslotte nag Zweden genoemd worden,
waar de echtgenoot, zeals hierboven al ter sprake kwam, wel recht
heeft op een onbezwaard aandeel, maar erfrechtelijk eerst aan bod
komt na descendenten. In dat geval sluit hij evenals in Nederland en
in de U.S.S.R. verdere verwanten volledig uit.

b. V r u c h t g e b r u i k
9· Bij de stelsels van vruchtgebruik kan men allereerst onderscheiden naar gelang zij de echtgenoot naast bloedverwanten in de
erfelijke graad nooit enig ander recht dan dit toekennen, dan wel

{I) Aldus een verkorte weergave van B.G.B., § I93I. De echtgenoot sluit niet de
grootouders zelf, wel hun afstammelingen uit. Men realisere zich dat bij de normale
toestand van huwelijksgoederenvermogensrecht, de z.g. Zugewinngemeinschaft, al deze
breuken ingevolge § I37I worden verhoogd met I/4.
{2) Met dien verstande dat de drie laatstgenoemde landen de echtgenoot naast
afstammelingen niet een kwart maar een kindsdeel toekennen.
In Bulgarije is het erfdeel van de langstlevende in sommige gevallen echter mede
afhankelijk van de duur van het huwelijk: vgl. art. 9 van de Wet van 1949 (FERID-FIRsCHING
m). In Roemenie geldt een bijzondere regeling voor de oorlogsweduwe : Vgl. Law in
Eastern Europe, v, blz. 233. Buiten Europa is het Duitse stelsel aanvaard in Argentinie,
Brazilie en Canada.
(3) In het Russische erfrecht van I923 was er slechts een orde van erfgenamen,
bestaande uit descendenten, langstlevende en z.g. izdhiventsy, d.w.z. arbeidsongeschikten
·die op onderhoud van de erflater waren aangewezen. Sinds 1964 zijn er twee groepen van
erfgenamen : I) descendenten, langstlevende en ouders; 2) broers, zusters en grootouders.
Izdhiventsy ervan met beide groepen mee (art. 532 van het Burgerlijk Wetboek van 1964).
Vgl. : FERID-FIRSCHING, III.

vruchtgebruik naast afstammelingen, ascendenten en geprivilegieerde
zijverwanten en de hele nalatenschap naast verdere verwanten (1).
De eerste regeling geldt in Belgie sinds de wet van 20 november 1896.
Evenals in het Duitse stelsel het aandeel in eigendom, neemt
hier het aandeel, waarop het vruchtgebruik rust, toe naar gelang de
langstlevende optreedt naast verwanten van een verdere orde (art. 767
B.W.). In het normale geval strekt het vruchtgebruik zich uit over
de halve nalatenschap, nl. indien er gemeenschappelijke kinderen,
ascendenten, broers, zusters, of hun afstammelingen in leven zijn.
Zijn er kinderen uit een vorig huwelijk, dan rust het vruchtgebruik
op niet meer dan een kindsdeel en maximaal op een kwart van .de
nalatenschap. Naast verdere zijverwanten rust het daarentegen op de
hele nalatenschap (2). Zijn er wettige afstammelingen van de overledene, dan houdt het recht van vruchtgebruik bij hertrouwen op.
In de meer moderne vruchtgebruikstelsels bestaat deze beperking
van het recht van de echtgenoot tot een levenslang recht op genet
en vruchten aileen naast erfgenamen van de eerste, resp. de tweede
orde. In Frankrijk erft de langstlevende sinds de wet van 26 maart 1957
en het besluit van 23 december 1958 de gehele nalatenschap wanneer
naast hem slechts niet-geprivilegieerde zijverwanten optreden. Naast
wettige afstammelingen rust het vruchtgebruik op een vierde deel,
naast natuurlijke kinderen, ascendenten, broers en zusters en hun
afstammelingen op de helft der nalatenschap (3). Nag verdergaande
rechten kent het Italiaans Wetboek van 1942 de langstlevende toe :
slechts naast wettige kinderen heeft de echtgenoot aileen vruchtgebruik en wei van de helft der nalatenschap indien er een kind is,
van een derde in andere gevailen. Naast natuurlijke kinderen erft
de echtgenoot een derde van de nalatenschap onbezwaard, naast
ascendenten, broers en zusters de helft, naast andere bloedverwanten
tot en met de vierde graad drie-kwart en naast verdere bloedverwanten
de gehele nalatenschap. Een soortgelijke, meer gecompliceerde,
regeling geldt in Hongarije sinds 1959. Hier heeft de echtgenoot
naast descendenten een bij hertrouwen vervailend vruchtgebruik op
de hele nalatenschap (het voormaligejus viduale). Zijn er geen descendenten dan wordt onderscheiden tussen het tijdens het huwelijk door
erfenis of schenking van ascendenten of van zijverwanten verkregen
vermogen (Heimfallsvermogen) en de rest (Errungenschaftsvermogen).

(1) Portugal maakt op deze onderscheiding in zover een uitzondering dat daar het
vruchtgebruik eerst wordt toegekend naast geprivilegieerde zijverwanten. Vgl. hierover
biz. 67, noot r.
(2) Over de moeilijkheden bij de berekening van dit vruchtgebruik : THU1JSBAERT,
T. Not., 1947, biz. 81-93, II3-122, 129-137.
(3) Ongeveer evenzo Spanje, art. 834-838, Cod. Civ. van r889. In Frankrijk kent
men niet, zoals in Belgie en in Nederland, een bijzonder versterferfrecht voor de tweede
echtgenoot, doch slechts beperkingen van hetgeen de tweede echtgenoot als voordeel ten
gevolge van het huwelijk mag toekomen (artt. 1908, 1496 en 1527 C.c.).
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Het laatste valt de echtgenoot volledig toe, op het eerste heeft hij
slechts vruchtgebruik naast geprivilegieerde bloedverwanten in de
erfelijke graad.
c. G e m e n g d e s t e 1 s e 1 s
IO. Als een afzonderlijke categorie kan men die stelsels beschouwen, die ook voor het geval, waarin de echtgenoot samen met
wettige afstammelingen optreedt, geen keus hebben gedaan tussen
erfgenaamschap en vruchtgebruik. Zo geeft het Zwitserse Zivilgesetzbuch van I907 de echtgenoot naast descendenten de keus tussen het
vruchtgebruik van de helft of een kwart in eigendom. Naast ouders,
broers en zusters en hun afstammelingen bestaat het erfdeel van de
langstlevende uit een kwart in eigendom en driekwart in vruchtgebruik, naast grootouders en hun afstammelingen uit de helft in
eigendom en de helft in vruchtgebruik en naast verdere verwanten
uit de hele nalatenschap.
Ook Engeland kent, zoals hierboven al ter sprake kwam, een
combinatie van eigendom en vruchtgebruik. Sinds de Intestates
Estates Act van I952 krijgt de langstlevende naast kinderen een som
van £ sooo.-, vrij van rechten en kosten, plus een life-interest van
de helft van de resterende nalatenschap (I). Treedt de langstlevende
samen met ouders, broers, zusters of hun afstammelingen op, dan
wordt de som vari £ s.ooo.- verlioogd -tot £ 2o.ooo.-,-terwijl hem in
dat geval bovendien de helft van de resterende nalatenschap in volle
eigendom toekomt. Naast verdere bloedverwanten heeft hij recht op
de hele nalatenschap.
2.

ANDERE WETTELIJKE RECHTEN

I I. Naast het erfdeel in eigendom of vruchtgebruik kennen een
aantal stelsels de langstlevende nog enkele bijzondere wettelijke
rechten toe, waarvan ik hier slechts vermeld :
a) Het recht van de echtgenoot om de inboedel zonder vergoeding tot zich te nemen. Als wettelijk recht bestaat dit z.g. recht
van voordeel, dat niet alleen van oudsher in het centraal-Europese
maar ook in het oud-Nederlandse recht bekend was (2), in de wet(I) Het life-interest staat mutatis mutandis zo ongeveer gelijk met een vruchtgebruik.
Over het recht dat de echtgenoot bovendien heeft op de personal chattels, van de erflater,
zie hierna onder nr. II.
(2) STAUDINGER-LEHMANN, v, ne Auf!. ad § I9J2, biz. 328. Zie ook hierboven
biz. 62, noot 3· In het Zwitserse wetboek werd het voordeel niet opgenomen omdat men
meende dat het toegekende vruchtgebruik van de nalatenschap dit overbodig maakte.
Soortgelijke overwegingen zullen gegolden hebben in de stelsels die de echtgenoot naast
afstammelingen niet anders dan vruchtgebruik toekennen.

gevingen van Duitsland (§ 1932, sinds 1958 ook naast afstammelingen),
Oostenrijk (§ 758), Sovjet-Rusland (art. 421), Griekenland (art. 1820,
lid 2) en Polen (art. 24) (1).
Een soortgelijk recht bestaat in Engeland sinds de Administration
of Estates Act van 1925 en is later bevestigd door de Intestates' Estates
Act van 1952. Ieder echtgenoot kan aanspraak maken op de personal
chattels van de erflater, waaronder, behalve de inboedel, nog een
aantal andere persoonlijke goederen zijn begrepen (2).
b) In sommige stelsels wordt de echtgenoot naast het voordeel
ook nag het recht toegekend gedurende een bepaalde periode in het
genot te blijven van de tot de nalatenschap behorende waning die
hij voor het overlijden van de erflater samen met deze bewoonde.
Aldus behalve Duitsland, § 1969, B.G.B., ook Frankrijk, art. 1465 C.c.
(droits de la veuve), Belgie, art. 1465 B.W., Roemenie, art. 4 van de
Wet van 1944.
c) Als een bijzonder wettelijk recht kan eveneens beschouwd
worden het door sommige wetgevingen aan de echtgenoot toegekende
verzorgingsrecht ten laste van de nalatenschap. Aangezien dit recht
echter nauw samenhangt met de legitieme partie, bespreek ik het
in verband daarmee.
B. Beperkingen testeer-vrijheid
1.

LEGITIEME PORTIE

12. Het is geen wonder dat toekenning van een legitieme partie
aan de echtgenoot het eerst ingang heeft gevonden in de stelsels die
de echtgenoot oak naast descendenten als erfgenaam hebben erkend(3).
Indien de wetgever toekenning van dat aandeel immers zo belangrijk
vindt dat hij dit volledig in mindering brengt op het aan afstammelingen toekomende, is de volgende voor de hand liggende stap om
de erflater ook te verbieden dit aandeel geheel aan de echtgenoot
te ontnemen. Het kan zijn dat de wetgever zich daarbij geheel of
ten dele laat leiden door de gedachte dat de echtgenoot altijd een
bepaald minimum van zijn versterfdeel nodig zal hebben voor. zijn
verzorging. Zolang hij deze gedachte echter niet tot uitdrukking
brengt door de toekenning van het gewaarborgde minimum te verbinden aan het geval waarin de langstlevende behoeftig achterblijft,
zal men moeten spreken van een legitieme partie en niet van een
verzorgingsrecht.
(I) In Tsjecho-Slowakije was het praecipuum opgenomen in het Burgerlijk Wetboek
van I950 (art. SJI); bij de wetswijziging van I964 is het echter vervallen.
(2) PARRY, o.c., blz. ISO e.v.
(3) Ook de Spaanse wet van I889 garandeerde het wettelijk vruchtgebruik reeds
door middel van een legitieme partie : art. 807, derde lid, Cod. Civ.
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· Van een legitieme partie van de echtgenoot in deze zin is sprake
in het erfrecht van Duitsland (B.G.B. § 2303, lid 2), Zwitserland
(Z.G.B. § 471), Griekenland (art. 1825 B.W.) en Italie (art. 540 e.v.).
Ook Zweden waar de langstlevende een door uiterste wilsbeschikl<.ing
niet aan te tasten recht heeft op de eerste 6ooo kronen van het gezamenlijk bezit van echtgenoten, kan in dit verband genoemd worden, al
betreft het daar strict gesproken geen regeling van erfrecht maar van
huwelijksvermogensrecht. In Noorwegen bestaat evenmin een legitieme partie in formele zin. Een uiterste wilsbeschikking, waarbij de
erflater het versterfrecht van de echtgenoot heeft aangetast, heeft
echter geen uitwerking wanneer niet bewezen wordt dat de langstlevende van deze beschikking kennis droeg tijdens het leven van de erflater.
Ook in een aantal Oost-Europese wetgevingen wordt het erfgenaamschap van de langstlevende echtgenoot tot op zekere hoogte
gewaarborgd door toekenning van een legitieme partie, zij het met
veel onderlinge verschillen. In de Sovjet Unie en in Polen wordt
een legitieme, resp. een vergroting daarvan (1), slechts toegekend aan
erfgenamen die niet door arbeid in hun onderhoud kunnen voorzien.
Hierdoor draagt de legitieme in zich zelf reeds het karakter van een
verzorgingsrecht, met dien verstande dat de aanspraak beperkt blijft
tot een deel van de versterfportie. In beide landen is dit deel sinds
de jongste wijzigingen van 1964 voor de langstlevende 2/3 van de
versterfportie; vgl. art. 535 Burgerlijk Wetboek van de U.S.S.R. en
art. 991 van het Poolse BurgerlijkWetboek van 23 april 1964.
13. In de overige Oost-Europese landen is de garantie van een
erfdeel niet, of in veel mindere mate, afhankelijk van de verzorgingsbehoefte. In Joegoslavie heeft de echtgenoot krachtens de in 1955
tot stand gekomen wettelijke regeling voor de vererving altijd recht
op de helft van zijn versterfportie (2). In Bulgarije kent men een
legitieme gelijk aan die van kinderen in het geval waarin de echtgenoot
naast deze erft, van een derde van de nalatenschap naast ouders en
van de halve nalatenschap in alle andere gevallen (vgl. de wet op
het erfrecht van 29 jan. 1949, art. 28 e.v.). In Hongarije heeft de
langstlevende naast afstammelingen een legitieme bestaande uit de
handhaving van het hem toekomende vruchtgebruik over de hele
nalatenschap, voorzover dit voor zijn onderhoud nodig is. Erft de
echtgenoot naast andere descendenten dan heeft hij in ieder geval
recht op de helft van zijn versterfportie in het gezamenlijk verworven
vermogen. (Vgl. hierboven, nr. ro en art. 665 Hongaars Burgerlijk
Wetboek).
(1) Polen (art. 991), kent in het algemeen een legitieme van de helft van de versterfportie toe, maar bij arbeidsongeschiktheid twee derde.
(z) Volgens art. 28 van de Joegoslavische wet op de vererving van 1955, .heeft de
langstlevende naast ouders aileen dan recht op een aandeel groter dan de a.i. portie wanneer
hem dit door de rechtbank op grond van zijn behoeftigheid wordt toegewezen.
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2.

VERZORGINGSRECHT

I 4· In een andere richting is de oplossing gezocht door de stelsels
die de echtgenoot een bij testament niet te ontnemen recht op verzorging ten laste van de nalatenschap hebben toegekend. Hiervoor
kunnen verschillende aanleidingen hebben bestaan. Sommige landen
zijn voor de garantie van een aandeel aangewezen op het verzorgingsrecht omdat zij i.h.a. geen legitieme partie kennen (bv. Engeland),
andere omdat zij de echtgenoot niet, of niet steeds, als erfgenaam
erkennen (Belgie en Frankrijk), weer andere omdat zij de echtgenooterfgenaam een legitieme onthouden (Oostenrijk).
Een verzorgingsrecht maakt in de eerste plaats in dit opzicht
verschil met een legitieme partie, dat het van facultatieve aard is.
Dat wil zeggen dat het aileen geldend. gemaakt kan worden indien
en voorzover de langstlevende voor zijn onderhoud is aangewezen
op de nalatenschap. In de tweede plaats omdat, indien die situatie
zich voordoet, het recht niet beperkt is tot een fractie van de versterfportie, maar in beginsel zover kan gaan als de behoeften tot verzorging van de langstlevende maar vereisen, dus ook ten nadele van
legitimarissen (I).
Als een zuiver verzorgingsrecht in deze zin kan men het kwart
dat Justinianus aan de arme weduwe toekende nog niet beschouwen
omdat hier de uitkering werd gefixeerd op een breukdeel. De eerste
codificatie die een echt verzorgingsrecht bevatte, was het A.B.G.B.
van I8rr. Artikel 796 van dit wetboek geeft (als zo vaak in dit voortreffelijke wetboek) in al zijn gemoedelijkheid de bedoeling volkomen
weer:
,Ein Ehegatte hat zwar kein Recht auf einen Pflichtteil, es
gebi.ihrt ihm aber, solange er nicht zur zweiten Ehe schreitet, der
mangelnde anstandige Unterhalt, soweit dieser nicht durch seinen
gesetzlichen Erbteil oder eine fi.ir den Fall des Ueberlebens oder
letztwillig zugewendete Versorgung gedeckt ist''.
Het verschil met de Hongaarse regeling van het jus viduale is
duidelijk : terwijl daar alleen vruchtgebruik aan de weduwe werd
toegekend, ·geeft het Oostenrijkse verzorgingsrecht recht op uitkeringen in aanvulling op de versterfportie, of op het testamentaire
erfdeel, en wel voor beide echtgenoten. Deze uitbreiding van het
verzorgingsrecht tot de weduwnaar is verklaarbaar omdat deze bij
de dood van zijn vrouw o.m. beroofd wordt van haar arbeid voor
gezin en huishouding en daardoor op hogere lasten komt.

I 5. Ook reeds het burgerlijk wetboek van Portugal van I 867,
dat een zo ongunstige regeling bevat van het erfrecht van de echtgenoot, compenseert dit enigszins door toekenning van een ver-

(I) Vgl. hierna biz. 76, noot I, en biz. 90.
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zorgingsrecht (art. 1231, 1232 Cod. Civ.). Bij de wet van 9 maart
1891 heeft oak Frankrijk een verzorgingsrecht ingevoerd (art. 205 C.c.)
De bedoeling washier aan de echtgenoot, die men t.a.v. zijn vruchtgebruik geen voorbehouden gedeelte wilde toekennen, in ieder geval
te waarborgen dat het onderhoud, door de erflater tijdens zijn leven
op grand van de huwelijksverhouding verschuldigd, na diens dood
zou worden gecontinueerd ten laste van de nalatenschap. Vandaar
de plaatsing van dit recht onder de verplichtingen die voortvloeien
uit het huwelijk (1). Het Franse voorbeeld is gevolgd door Belgie
bij de wet van 20 november 1896, waarbij de langstlevende eveneens
een niet door uiterste wilsbeschikkingen aan te tasten recht op onderhoud werd toegekend. Echter met deze belangrijke beperking dat
het onderhoud ten laste van de nalatenschap alleen verschuldigd is
als de erflater is overleden zonder kinderen uit zijn huwelijk met de
langstlevende na te laten (art. 205, par. 2, B.W.). Er is dus alleen
een verzorgingsrecht naast voorkinderen, ascendenten en zijverwanten
in de erfelijke graad. In die gevallen zal de behoefte aan onderhoud
intussen aanleiding kunnen geven tot een vergroting van het aandeel
waarop de langstlevende krachtens versterfrecht vruchtgebruik heeft
en, indien nodig, zelfs tot een aantasting van het kapitaal voorzover
dit voor de periodieke uitkering van het onderhoud noodzakelijk is
(art. 205, § 4 B.W.) (2).

16. Ook het Engelse reC:hfkent sinds de Inneritance Family
Provision Act van 1938 een verzorgingsaanspraak van de langstlevende,
die de erflater hem niet bij testament kan ontnemen. Bij de Intestates
Estates Act van 1952 werd dit recht verder uitgebreid doordat aan
de High Court of Justice de bevoegdheid werd gegeven op verzoek
(r) PLANIOL-RIPERT-BouLANGER, I, nr. 2095-2103; - AuBRY-RAu-EsMEIN, vn,
biz. r88, 190. Het Franse verzorgingsrecht praevaleert hoven de rechten van legitimarissen
en draagt het karakter van een bevoorrechte vordering tegen de nalatenschap, die aan de
gerechtigde niet te ontnemen is. De echtgenoot kan hoven zijn versterfdeel onderhoud
vragen, zo nodig worden voor dit doellegaten ingekort. Erfgenamen zijn slechts aansprakelijk ter hoogte van de nalatenschap. Dat het recht in de praktijk niet zo vaak wordt ingeroepen, zal men vermoedelijk eerder moeten toeschrijven aan de notariele schikkingen
dan aan het ontbreken van mogelijkheden voor toepassing. Vgl. ook VAN OvEN, J. C.,
W.P.N.R., 4598 en 4599, en Rapport Commissie Erfrecht, W.P.N.R., 486o, 245, waar
echter ten onrechte de conclusie wordt getrokken dat de onderhoudsuitkering uit de
inkomsten van de nalatenschap zou moeten komen en niet uit het kapitaal zou mogen
worden geeist. Uit art. 205 C.c. tweede lid valt eerder het tegendeel af te leiden; vgl. ook
art. 205, vierde lid, Belgisch B.W. Naast het wettelijk verzorgingsrecht kent Frankrijk
in zover ook een testamentair verzorgingsrecht dat sinds de wet van 13 juli 1963 aan de
langstlevende onaantastbaar voor legitimarissen ook kan worden vermaakt hetzij een
kwart van de nalatenschap in eigendom en de rest in vruchtgebruik, hetzij vruchtgebruik
van de gehele nalatenschap. Vgl. art. 1094, tweede lid, C.c. Een soortgelijke, minder
vergaande regeling, kent Zwitserland in art. 473 Z.G.B., waarbij moet worden opgemerkt
dat in geen van beide Ianden deze testeervrijheid afhankelijk is van de verzorgingsbehoefte
van de langstlevende.
(2) DE PAGE et DEKKERs, IX, biz. 235 en 1, nr. 546 e.v.;- VANISTERBEEK, A., Les
droits successoraux du conjoint survivant, nr. 141 e.v. Zie verder hierna biz. 83 en 85.

van bepaalde dependants van de erflater (I), waaronder de echtgenoot
en sinds I958 ook de vroegere echtgenoot, een redelijke voorziening
voor hun onderhoud te treffen ten laste van de nalatenschap. Dit
zowel wanneer de erflater - wat in Engeland veel zeldzamer is intestaat overlijdt, als wanneer hij zodanige testamentaire voorzieningen heeft getroffen dat uit datgene, wat overblijft, geen redelijke
voorziening meer mogelijk is. In dat laatste geval heeft het hof de
bevoegdheid de testamentaire beschikkingen te wijzigen of op te
heffen, voor zover de aangevallen beschikking, bepaalde omstandigheden in aanmerking genomen, aan een moreel gerechtvaardigde,
redelijke, voorziening voor de dependant in de weg staat. Door deze
aantastingsmogelijkheid vertoont het Engelse recht althans op dit
punt een zekere overeenstemming met die continentale stelsels die
aan bepaalde erfgenamen een deel van de nalatenschap waarborgen
door middel van een legitieme partie, een instituut dat overigens
in het Engelse recht onbekend is. De verschillen zijn dan ook dezelfde
als die hierboven in het algemeen tussen legitieme en verzorgingsrecht
werden besproken, waarbij bovendien nog komt dat in Engeland de
mogelijkheid tot vernietiging van uiterste wilsbeschikkingen geheel
aan de rechter is overgelaten (2).

m
I 7. De werkelijke erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot in een bepaald rechtsgebied laat zich natuurlijk niet enkel
uit de wet aflezen. Daarnaast is allereerst van belang in hoeverre
erflaters bij uiterste wilsbeschikking, dan wel bij handelingen onder
levenden, als bv. contractuele erfstellingen en schenkingen, voorzieningen plegen te treffen ten gunste van hun echtgenoot. Verder :
hoever deze beschikkingen mogen gaan, hoever ze in werkelijkheid
plegen te gaan en in hoeverre tegen een eventuele overschrijding
van de grens der geoorloofdheid pleegt te worden opgekomen. Zo is
voor de rechtspositie van de langstlevende in Nederland van groot
belang dat de Hoge Raad bij arrest van 30 november I945 N.j.,
I946, 62 (de Visser-Harms), heeft uitgemaakt dat het naar gangbare
opvattingen voor de man als een verplichting van moraal en fatsoen
moet worden beschouwd dat hij naar de mate van het mogelijke zorgt

(1) PARRY, o.c., biz. 133-140. Onder dependants van de erflater worden in de Inheritance Family Provision Act verstaan : de echtgenoot, de minderjarige zoon, de ongehuwde
dochter en de zoon of dochter die door een geestelijk of iichamelijk gebrek niet in staat
is zelf in zijn onderhoud te voorzien. Deze groep toont enige verwantschap met de izhdiventsy
in het Russisch erfrecht (zie biz. 70, voetnoot 3). Voigens art. 532 van het Russisch
Burgerlijk Wetboek van u juni 1964 is een izdhivenets iedere arbeidsongeschikt persoon
die door de erflater minstens gedurende een jaar voor zijn dood werd onderhouden. Hij hoeft
dus geen familie te zijn van de overledene. Vgl. SzrRMAI, Law in Eastern Europe, v, biz. 39·
(2) Zie over de daaromtrent heersende onzekerheid de Memorie van Antwoord,
Boek 4, Wetsontwerp 3771, ingediend 1 nov. 1962, biz. r6 en 17.
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voor het onderhoud van zijn weduwe. Nakoming van die plicht, hetzij
bij handeling onder levenden, hetzij bij uiterste wilsbeschikking, is
dan ook voldoening van een natuurlijke verbintenis, derhalve betaling
en niet een gift of een making die door legitimarissen kan worden
aangetast (r). De praktische draagwijdte van die beslissing is bijzonder
groat geweest. In de eerste plaats omdat daardoor de meeste levensverzekeringen ten behoeve van de weduwe gesloten aan aantasting
door legitimarissen na de dood van de verzekeringnemer zijn
onttrokken. Dit zelfs wanneer de verzekering, zoals in het onderhavige geval, is aangegaan ten behoeve van een tweede echtgenoot. ·
Hetzelfde geldt voor andere rechtshandelingen onder levenden, die
bedoeld zijn om na dade aan de langstlevende weduwe verzorging
te verschaffen, zoals bv. het verblijvensbeding, hoe men ook over
het rechtskarakter daarvan mage denken (2). In de tweede plaats
omdat de bescherming, die de H.R. de weduwe verleent, zich ook
uitstrekt tot uiterste wilsbeschikkingen (3), waartoe men, behalve
erfstellingen, legaten en lasten in dit geval ook de ouderlijke boedelverdeling zal moeten rekenen. In het bijzonder deze laatste beschikkingen zijn in bepaalde streken van Nederland sinds 1946 niet onbeduidend in aantal toegenomen ondanks de verwikkelingen die zij
door hun tweeslachtig karakter, enerzijds uiterste wilsbeschikking,
anderzijds boedelscheiding, in de praktijk kunnen opleveren (4).
Worden de feitelijke omstandigheden van de langstlevende
echtgenoot in een bepaalde samenleving dus mede bepaald door de
kwantitatieve omvang en de onaantastbaarheid van in zijn voordeel
getroffen voorzieningen, ook andere factoren zijn voor de beoordeling
daarvan van belang. Zo bv. de samenstelling en spreiding van vermogens in die samenleving, de hoogte en de ontwikkeling van de
weduwenpensioenen, de betekenis van door de overheid aan ieder
toegekende staatspensioenen, de omvang van andere sociale voorzieningen e.d.
Het is natuurlijk in het korte bestek van dit opstel niet doenlijk
al· deze factoren te betrekken in een vergelijking van de stelsels die
in het hierboven onder II gegeven globale overzicht ter sprake kwamen.
In· plaats daarvan beperk ik mij dan ook tot enkele daaruit af te leiden
algemene juridische conclusies.
(r) AssER-MEIJERs-VAN DE PLoEG, biz. 176;- Zie ook voetnoot 2, biz. 62.
(2) Vgl. DE BRUIJN, Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, biz. 567 e.v.;
LuiJTEN, Het: nieuwe huwelijksvermogensrecht, biz. 1 74·
.
. . (3) Aldus uitdrukkelijk het arrest van 30 november 1945. Dat een uiterste wils-.
beschikking ook als voldoening aan een natuurlijke verbintenis wordt beschouwd is in
zoverre vreemd dat de erflater niet zelf vold<;>et, maar zijn erfgenamen met die voldoening
belast. In feite betalen deze erfgenamen dus een schuld van de erflater, die .niet op hen
drukt krachtens overgang maar krachtens legaat. Daarbij komt dat de z.g. voldoening
d.m.v. uiterste wilsbeschikking tot de dood kan worden herroepen.
. (4) Vgl. LurJTEN en RoMBACH, De ouderlijke boedelverdeling volgens de artt. u67 e.v.
B. W., Prae-adviezen Broederschap Cand. Not., 1958.

r8. De nawerking van de overgeleverde concepties van verwantenerfrecht en familievermogen doet zich het sterkst gelden in
de stelsels die de echtgenoot naast verwanten van de eerste twee
parentelen (Frankrijk, Italie en Spanje), dan wel steeds naast verwanten
in de erfelijke graad (Belgie), of wel naast geprivilegieerde zijverwanten, maar alleen bij ontbreken yan descendenten en ascendenten
(Portugal), niet anders dan een vruchtgebruik toekennen. Deze principiele. beperking van het recht van de langstlevende, die in de FransItaliaans-Spaanse vorm lange tijd verdediging heeft gevonden moet,
in onze tijd als verouderd worden beschouwd (1). Dit geldt aifortiori
voor de Belgische en Portugese regelingen, die de echtgenoot,slechts
in uitzonderlijke omstandigheden meer dan een vruchtgebruik toekennen. In Frankrijk is een wetsvoorstel aanhangig tot afschaffing
van het vruchtgebruik van de langstlevende en tot vervanging daarvan
door toekenning, oak naast descendenten, van een aandeel in de
nalatenschap in valle eigendom (2).
Naar geldend recht zijn de vruchtgebruik stelsels tegenwoordig
duidelijk in de minderheid ten opzichte van de systemen die de
echtgenoot als volledig gerechtigde erfgenaam erkennen. In de nieuwe
wetgevingen van onze tijd wordt de vruchtgebruik constructie nag
slechts bij uitzondering en steeds in combinatie met erfgenaamschap
gebruikt (3). Men zal dit voor een deel moeten toeschrijven aan de
legislatieve invloed van het Duitse stelsel, maar voor een ander deel
oak aan de grate maatschappelijke veranderingen van deze eeuw,
die vanzelfsprekend de vererving en de traditionele, grondslagen
waarop die berust, niet ongemoeid hebben gelaten. De verschuiving
in de samenstelling van vermogens van onroerend goed naar effecten
en geld, de verminderde betekenis zowel van inkomsten uit
kapitaal t.o.v. inkomsten uit arbeid, als van prive-vermogen voor het
handhaven of verwerven van maatschappelijke posities, het grotere
gemak waarmee geerfd kapitaal voor consumptieve doeleinden wordt
uitgegeven en last not least het grate aandeel dat de fi.scus bij vererving
voor zich opeist, al die factoren hebben de erfrechtelijke overgang
(I) Krachtige verdediging van de vruchtgebruik-constructie nog bij STAUDINGERBoEHMER, v, I954, Einl. § 22, Bern. 25-3I, biz. I38. De daar vermelde gegevens over
de verbreiding van de erfdeel-constructie zijn echter niet meer als actueel te beschouwen.
Ook de grote betekenis die BoEHMER toekent aan het erfrecht van representanten van de
tweede parentele is niet meer van deze tijd, evenmin als het principieel verschil dat hij
maakt tussen de vererving van onroerend en van roerend goed. Voorzover onroerend goed
een agrarische bestemming heeft, of anderszins bedrijfsgebonden is, moet de oplossing
gevonden worden in een bijzondere regeling, niet in de algemene regels van het versterfrecht. Beperkt men, zoals BoEHMER, het vruchtgebruik tot de halve nalatenschap door
de echtgenoot t.a.v. dit dee! als z.g. Vorerbe in te stellen, dan zal dit in de meeste gevallen
niet toereikend zijn. Breidt men, zoals al 0. GIERKE indertijd verdedigd heeft (Kritik
des Entwurfs, I, biz. 532-534), het vruchtgebruik uit tot de hele nalatenschap, dan heeft
dit vooral dit bezwaar dat het hele vermogen voorlopig in de oude hand blijft.
(2) BAETEMAN, G., De hervorming van het huwelijksgoederenrecht in West-Europa,
r, biz. 585.
(3) Aldus bv. in Zwitserland (I907), Portugal (1931), Italie (1942), Engeland (1952).
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van minder betekenis gemaakt dan vroeger. In combinatie met
andere factoren, zoals de emancipatie van de vrouw en de daaruit
voortvloeiende herwaardering van haar positie in en buiten het gezin,
heeft dit een duidelijke verschuiving van het accent van familievermogen naar gezinsvermogen tot gevolg gehad.
In die accentverschuiving ligt in de eerste plaats opgesloten dat
dit vermogen bestemd is om zonodig in de behoeften van het gezin
te voorzien, eerder dan dat het aan verwanten moet worden nagelaten
voor de handhaving van een bepaalde familiepositie (1). Een tweede,
voor de hand liggend, gevolg van die accentverschuiving is de erkenning va:n de nauwe verbondenheid tussen echtgenoten als grandslag voor een erfrechtelijke aanspraak van de allereerste orde in dat
deel van het gezinsvermogen dat door de dood van de eerststervende
openvalt. Uit die grondslag vloeit voort dat de langstlevende erfrechtelijk niet bij descendenten en a fortiori niet bij verdere verwanten
mag worden achtergesteld. Zijn positie moet minstens gelijk zijn
aan die van descendenten en beter dan van verdere verwanten.
Tenslotte kan men aan de primaire bestemming van het vermogen
voor het gezin nag een derde consequentie verbinden, nl. dat dit
vermogen na de dood van de eerststervende echtgenoot zo nodig zal
worden aangewend om in het onderhoud van de langstlevende te
voorzien. lk kom op het zelfstandig karakter daarvan nag terug.
19. · Dat de meeste wetgevingen tegenwoordig de echtgenoot oak
naast descendenten als erfgenaam erkennen, kan men als een symptoom
van de evolutie van familievermogen naar gezinsvermogen beschouwen. Daarmee is deze evolutie intussen nag niet voltooid. In vele
stelsels wordt de echtgenoot, zoals wij zagen, in zover nag niet met
descendenten gelijkgesteld, dat hij bij kinderloos huwelijk een deel
van de nalatenschap moet afstaan aan bepaalde bloedverwanten.
T e verwachten is dat dergelijke reminescensen van verouderde opvattingen in de komende decennien in de meeste stelsels zullen verdwijnen
en plaats zullen maken voor een volledige gelijke behandeling van
de echtgenoot en andere erfgenamen van de eerste orde.
Erkenning van de echtgenoot als volwaardig erfgenaam van de
eerste orde betekent dat het probleem van zijn inpassing in het erfrecht alleen betrekking heeft op de onderlinge verhouding tussen
echtgenoot en afstammelingen. Daarbij zal men in de eerste plaats
moeten afrekenen met de discriminatie die in verschillende wetgevingen in het erfrecht (evenals in het huwelijksvermogensrecht)
nag wordt toegepast t.a.v. de tweede echtgenoot. Erkent men immers
het huwelijk en de gezinsverbondenheid als grondslagen van erfrecht,
(1) LUIJTEN, o.c., biz. 16. Vgl. verder de boeiende en treffende beschouwingen over
het gezin als vermogensrechtelijke eenheid bij RENAULD, J., Les regimes matrimoniaux,
Travaux deuxieme joumee Dabin, Rapp. Intr., nr. 1-4.

So

dan is er geen reden aan een tweede of later huwelijk minder gevolgen
te verbinden dan aan een eerste. Ditzelfde geldt met name voor de
verzorgingsplicht, zoals die in het hierboven aangehaalde arrest (H.R.,
30 november 1945, N.J., 1946, 62) ook tot uitdrukking komt. Ook
van deze discriminatie mag men dan ook verwachten dat zij uit de
stelsels, die haar nog kennen, vroeger of later zal verdwijnen.
20. Blijft het probleem van de nadere bepaling van het aandeel
van de echtgenoot naast descendenten. Een probleem vooral omdat
hier sprake is van een conflict van tegenstrijdige, maar daarom nog
niet geheel gelijkwaardige en voor een deel zelfs speculatieve belangen (1). Meestal is het immers zo, dat kinderen kunnen verwachten
dat het deel dat zij aan hun langstlevende ouder moeten afstaan en
dat deze niet voor zijn verzorging nodig heeft, op den duur bij hen
terecht zal komen. Omgekeerd is dat niet het geval. Daarbij komt
de moeilijkheid dat de oplossing die men kiest voor allerlei uiteenlopende situaties dienst moet doen : zowel bij algehele, of beperkte
gemeenschap, resp. deelgenootschap, als bij uitsluiting van beide,
zowel bij veel als bij weinig kinderen en zowel bij behoorlijk verzorgd
zijn van de langstlevende uit eigen middelen, als in het geval dat hij
voor zijn onderhoud op de nalatenschap is aangewezen.
Het is duidelijk dat het versterfrecht voor al die varianten geen
oplossing kan geven zonder te vervallen in een regeling die door zijn
ingewikkeldheid onbruikbaar zou worden. Op tweeerlei wijze kan
de noodzaak tot differentiatie echter voor een deel worden opgeheven :
door toekenning van een recht van voordeel en door invoering van
een verzorgingsrecht. Met het eerste wordt voorkomen dat de langstlevende ook de inboedel zou moeten delen met descendenten. In vele
kleine nalatenschappen betekent dit praktisch dat aan de langstlevende
de hele nalatenschap wordt toegescheiden. Kent men daarnaast ook
nog een verzorgingsrecht toe, dan maakt men het versterfrecht bovendien los van de hierboven als derde genoemde variant en bevrijdt
men zich van het argument dat de langstlevende uit hoofde van zijn
behoefte tot verzorging eigenlijk op een grater versterfdeel aanspraak
moet kunnen maken (2).
21. Van de andere twee hierboven genoemde varianten valt voor
die naar huwelijksvermogensrecht in theorie wel wat te zeggen. Ook

(1) In sommige stelsels is dit speculatieve element nog groter doordat het erfrecht
van de echtgenoot vervalt bij hertrouwen. Vgl. Belgie, art. 767, 8ste lid, B.W.
(2) Hoewel het argument van de verzorging van de achtergebleven weduwe in de
erfrechtelijke literatuur een grote rol speelt, is geen enkel stelsel met de zorg voor de
langstlevende zo ver gegaan om deze naast descendenten tot enig erfgenaam in te stellen.
Een pleidooi voor langstlevende al is gevoerd door de Commissie Erfrecht, (Rapport, 1,
blz. 10 en 99), welk voorstel bij een enquete, gehouden onder notarissen en kandidaatnotarissen in hetzelfde jaar, echter met een kleine meerderheid is verworpen; - vgl.
W.P.N.R., 463o.
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al komt het aandeel in gemeenschap of deelgenootschap de echtgenoot
niet naar erfrecht toe, men zou er niettemin rekening mee kunnen
houden (1). Daartegenover staat dat juist door die variant het erfrecht
op een essentieel punt ondoorzichtig zou worden. Ook een differentiatie naar het aantal kinderen, zoals sommige stelsels die kennen (2),
verdient naast een verzorgingsrecht geen aanbeveling. Hierdoor wordt
immers ook in gevallen, waarin dit voor het onderhoud van de langstlevende niet nodig is, doorstroming van het vermogen naar een jongere
generatie verhinderd. Blijft de keus tussen gelijkstelling van de langstlevende met een kind, of fixatie van zijn aandeel op een breukdeel.
Tegen de laatste, in vele stelsels aanvaarde, oplossing pleit dat de
langstlevende daardoor in een niet te verwaarlozen aantal gevallen
en meestal juist in die waarin enig vermogen aanwezig is, bij kinderen
wordt achtergesteld. Voor het kindsdeel pleit dat dit een basis geeft
om de echtgenoot, afgezien van voordeel en verzorging, ook overigens
in het erfrecht met een kind gelijk te stellen, zoals bv. in de toekenning
van een legitieme partie. Het vroeger tegen een kindsdeel wel gebruikte
argument, dat dit een straf op vruchtbaarheid zou inhouden, heeft
tegenwoordig uit een oogpunt van bevolkingspolitiek veel van zijn
kracht verloren. Het is niet zo onredelijk dat wie veel kinderen krijgt,
later ook met veel kinderen moet delen (3).
Hoe men het versterfdeel van de langstlevende ook vaststelt,
de erflater houdt tot op zekere hoogte altijd vrijheid dit aandeel te
vergroten bij uiterste wilsbeschikking. In het algemeen wordt die
mogelijkheid begrensd door de rechten van legitimarissen. Deze
kunnen echter niet over aantasting van de legitieme partie klagen
wanneer de erflater door zijn beschikking of gift voldaan heeft aan
zijn natuurlijke verbintenis tot het verschaffen van onderhoud na
zijn dood aan zijn weduwe (vgl. nr. 17). Omgekeerd moet het de
erflater uiteraard ook niet vrij staan de langstlevende totaal te onterven,
of diens erfdeel door giften illusoir te maken. Zoals wij hierboven
zagen, wordt dit in sommige stelsels bereikt door middel van een
legitieme partie, in andere door toekenning van een verzorgingsrecht.
Het is intussen de vraag of hier van een alternatief sprake mag zijn.
Beide waarborgen voor de rechten van de langstlevende voorzien
immers in een andere functie. De legitieme portie client om de
echtgenoot te beschermen tegen een te vergaande aantasting van het
erfdeel, waarop hij in alle omstandigheden, ongeacht zijn behoefte
(r) Bv. door het deel van de echtgenoot te bepalen op een kwart bij algehele gemeenschap of deelgenootschap, een derde bij gemeenschap of deelgenootschap van winst en
de helft bij een volledig scheidingsstelsel. Een andere variant is die van § 1371 B.G.B.,
dat het aandeel in de nalatenschap bij wijze van afrekening van het deelgenootschap met
een kwart verhoogt.
(2) ltalie : art. ssr, c. c. it.
(3) Anders het nieuwe Franse ontwerp, volgens hetwelk de echtgenoot een kindsdeel
ontvangt, maar nooit minder dan een kwart; vgl. BAETEMAN, o.c., I, 585.

aan verzorging, aanspraak moet kunnen maken. Op het verzorgingsrecht kan hij daarentegen aileen in bijzondere omstandigheden een
beroep doen. De legitieme is per definitie dus altijd een fractie van
de versterfportie, terwijl het verzorgingsrecht kan gaan tot een waarde
die daar ver hoven uitstijgt. Beide rechten dekken elkaar dus voor
een deel, nl. tot de hoogte van de waarde waarop .de minste van de
twee aanspraak geeft. Voor het restant staat ieder echter op zich zelf
en vervult zijn eigen functie. Ik kom op deze verhouding hierna
onder IV nog terug.
22. Uit het voorafgaande Iaten zich ook t.a.v. de positie van de
langstlevende naar Belgisch en Nederlands recht nog enkele vergelijkende conclusies trekken.
De wettelijke regeling van het versterfrecht is voor de langstlevende in Nederland ongetwijfeld veel gunstiger dan in Belgie. Het
kindsdeel, dat de echtgenoot naar Nederlands recht naast descendenten
geniet, zal meestal meer waarde hebben dan het vruchtgebruik van
de halve nalatenschap dat in Belgie regel is. Daarbij komt dat in
Nederland dit kindsdeel de echtgenoot meestal toekomt naast de
halve gemeenschap. Ontbreken descendenten, dan valt de Nederlandse echtgenoot de hele nalatenschap toe, de Belgische daarentegen
enkel een in omvang toenemend vruchtgebruik. In Nederland is de
echtgenoot verder ook formeel een erfgenaam, die, afgezien van de
legitieme partie, in rechtspositie voor verwanten niet onderdoet : hij
heeft saisine, hereditatis petitio en een recht op toewijzing van goederen
uit de boedel. Naar Belgisch recht moet de echtgenoot aan erfgenamen
afgifte van zijn vruchtgebruik vragen, zelfs wanneer deze erfgenamen
slechts bij testament zijn ingesteld.
Wei stemt de positie in beide wetgevingen in zover overeen dat
geen van beide de echtgenoot een legitieme partie toekent. In beide
Ianden kan deze dus ten gunste van iedere willekeurige derde voiledig
onterfd worden. Daar staat echter tegenover dat in Belgie deze
tekortkoming effectief wordt opgevangen door toekenning van een
verzorgingsrecht (1). Dit recht kan de langstlevende ailereerst doen
gelden wanneer het hem toekomende vruchtgebruik niet voldoende
is om van te Ieven. Maar bovendien kan hij op voiledig onderhoud
aanspraak maken wanneer ieder vruchtgebruik hem bij testament
is ontnomen. De verschiilen tussen vruchtgebruik en alimentatie
vloeien voort uit het karakter van resp. versterfrecht en verzorgingsrecht. Het vruchtgebruik komt de langstlevende toe ongeacht zijn
behoefte tot verzorging, maar daarop wordt in mindering gebracht
wat hij van de erflater bij diens Ieven of bij uiterste wilsbeschikking
om niet heeft ontvangen. Het verzorgingsrecht kan aileen bij behoef-

(1) Aldus in beginsel zeer duidelijk : Cass., 12 juli 1957, R. W., 1957-58, 1750.

tigheid worden uitgeoefend, in mindering daarop komt aileen wat
de langstlevende bij de uitoefening van zijn recht nag bezit of waar
hij aanspraak op kan maken (1).
Oak naar overige wettelijke rechten bestaat er nag wel enig
verschil. Nederland kent geen weduwerechten als die van art. 1465
B.W. In Belgie kan het vruchtgebruik bij voorkeur worden uitgeoefend op de gemeenschappelijke waning, de inboedel en de tot het
landbouwbedrijf behorende goederen, in Nederland heeft de echtgenoot alleen t.a.v. de inboedel niet meer dan het toescheidingsrecht
van art. 899a. Tenslotte is in Belgie het verblijvensbeding een door
de wet toegestane regeling van huwelijksgoederenrecht, die niet als
schenking wordt beschouwd (art. 1525 B.W.).

IV
23. Aan de buitenlandse regelingen van de erfrechtelijke positie
van de echtgenoot en aan de daaraan ten grondslag liggende beginselen
is oak bij de voorbereiding en de parlementaire behandeling van dit
onderdeel van het antwerp voor hoek 4 Nieuw B. W. veel aandacht
geschonken. Na een uitvoerige schriftelijke en mondelinge discussie,
waarin een zekere evolutie van meningen heeft plaatsgevonden, is
ten aanzien van de regeling van het erfrecht van de langstlevende
tenslotte volledige overeenstemming tussen Regering en Kamer
bereikt. Hier volgt in chronologische volgorde tenslotte een kart overzicht van de parlementaire procedure, die hiertoe geleid heeft.
(Kamerstukken, 1952-53 - 2846).
24. Van de 49 vraagpunten van wetgeving, die in het zittingsjaar
1952-1953 bij de Kamer werden ingediend, hadden de volgende twee
betrekking op de erfrechtelijke positie van de langstlevende.
VRAAGPUNTEN

Vraagpunt 37 : Is het gewenst de echtgenoot een ander erfdeel
bij versterf toe te kennen dan een kindsdeel ?
Vraagpunt 38 : Moet de echtgenoot, die niet van tafel en bed
is gescheiden, een legitieme partie worden toegekend ?

(1) Met dien verstande dat het recht van de langstlevende ook dan onaangetast
blijft wanneer anderen krachtens bloedverwantschap in het onderhoud moeten voorzien.
Zeer duidelijk aldus het hof van cassatie in zijn in de vorige noot aangehaalde uitspraak.

25. In zijn schriftelijke toelichting op vraagpunt 37 gaf de
Minister een overzicht van de verschillende buitenlandse regelingen ( 1)
De Kamer vroeg zich van haar kant af in hoeverre bepaalde alternatieven van verhoging van het erfdeel, zoals toekenning van een
vruchtgebruik van de gehele nalatenschap, van een recht van voordeel
en van een verzorgingsrecht, aanbeveling verdienden (2). De Minister
verwierp het vruchtgebruik om de redenen die oak in 1923 daartoe
hadden geleid, maar verklaarde zich bereid het recht van voordeel
in het antwerp op te nemen (3). Wat de wettelijke regeling van de
plicht tot verzorging na dade betreft, meende de Minister dat hiervoor
een oplossing moest worden gevonden in het kader van de regeling
van de legitieme partie.
Bij de openbare behandeling (4) gaf vooral dit vraagpunt aanleiding tot een uitgebreid principieel debat, waarbij de vertegenwoordigers van verschillende partijen hun opvatting gaven over de
grondslagen van het erfrecht. In grate meerderheid was men het er
over eens dat het erfrecht ten aanzien van descendenten is gebaseerd
op de onaantastbaarheid van de private eigendom, die men wil
doorgeven naar het volgende geslacht, en ten aanzien van de echtgenoot niet aileen op de veronderstelde genegenheid maar mede op de
plicht tot verzorging van de behoeftige langstlevende (5). Als conclusie
werd aanvaard dat het kindsdeel voor de echtgenoot moest worden
gehandhaafd, maar dat hem daarboven het recht van voordeel moest
worden toegekend (6).
26. Bij het aan de orde stellen van vraagpunt 38 gaf de Minister
in overweging de gelijkstelling van de echtgenoot met kinderen te
completeren door toekenning van de legitieme, maar wel onterving
mogelijk te maken op bijzondere gronden (7). De Kamer aanvaardde
de legitieme, maar verwierp de invoering van de ontervingsmogelijkheid op grand van de onkiese en onverkwikkelijke processen waartoe
(I) Kamerstukken, I952-53 - 2846, nr. 5, biz. IS en I6; - Parl. Gesch. van het
N.B.W.I., biz. 300 e.v. Ook vraagpunt 47, waarin gevraagd werd of de wet maxima moet
stellen voor hetgeen de tweede echtgenoot naast v66rkinderen bij wege van schenking,
erfopvolging, uiterste wilsbeschikking, dan wei door huwelijksvermogensrechtelijke boedelmenging mag ontvangen, heeft ten dele betrekking op het etfrecht. Zoals hiervoor al
ter sprake is gekomen, is dit vraagpunt door de Kamer ontkenrilmd beantwoord : ,de wet
make in het huwelijksgoederenrecht en het erfrecht geen onderscheid tussen eerste en
tweede of verdere echtgenoot." (Kamerstukken, I952-53 - 2846, nr. 6, biz. 4, nr. 24,
biz. 3, nr. 28, biz. 5; - Handelingen, I953-54, biz. 292I e.v.).
(2) T.a.p. nr.- 23, biz. 2; - Parl. Gesch., biz. 301.
(3) T.a.p. nr. 27, biz. I; - Parl. Gesch., biz. 304.
(4) Op 9 september I953. Handelingen, 2903-2909; - Parl. Gesch., biz. 305 e.v.
(5) Vgl. ook V.V. ad vraagpunt 38, Kamerstukken, I952-I953- 2846, nr. 23, biz. 3;
- Pari. Gesch., biz. 302.
(6) Aanvankelijk is dit recht van voordeel opgenomen in boek I, als een regeling
voor verdeling van de gemeenschap. Later is het terecht overgebracht naar boek 4 (art.
4· 3· 4· 1a) : Par!. Gesch., biz. 325.
(7) T.a.p., nr. s. biz. 16.
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die zou kunnen leiden. Oak bij dit vraagpunt werd in de schriftelijke
discussie de aandacht gevestigd op de wenselijkheid van invoering
van een verzorgingsrecht, waarnaast, volgens een deel van de Commissie voor Justitie, geen behoefte meer aan een legitieme zou bestaan (I). De Minister handhaafde oak hier zijn standpunt dat juist
omgekeerd door invoering van een legitieme aan de behoefte tot regeling
van de verzorgingsplicht tegemoet gekomen zou worden. Als conclusie
werd aanvaard toekenning van een legitieme partie zonder meer.
ONTWERP I954 (Kamerstukken, I954-55- 377I, nr. I, 2 en 3)
27. Het door Meijers in april I9 54 aangeboden antwerp voor hoek 4
werd, na zijn overlijden op 25 juni van dat jaar, door de Regering in
november I954 met geringe wijzigingen bij de Kamer ingediend (2).
Het hield met betrekking tot de langstlevende echtgenoot geen andere
vernieuwingen in dan bij de conclusies op de vraagpunten waren
aanvaard.
VooRLOPIG VERSLAG TwEEDE KAMER (Kamerstukken, 1959-I96o 377I, nr. 4 en 5).
28. Naar aanleiding van het verschijnen van het antwerp had J. C.
Van Oven in I958 en I959 enkele artikelen gepubliceerd over de
wenselijkheid van toekenning van een legitieme partie aan de langstlevende (3). In deze artikelen bepleitte Van Oven opnieuw invoering
van een verzorgingsrecht, zulks op voorbeeld van de Franse en
Engelse regelingen die door hem uitvoerig werden besproken. Zou
dit geschieden, dan zou toekenning van een legitieme partie achterwege kunnen blijven, aldus de schrijver.
Door dit betoog werd de Tweede Kamer in zover beinvloed,
dat zij zich in haar Voorlopig V erslag afvroeg of dit verzorgingsrecht
de langstlevende niet zou moeten worden toegekend naast de legitieme
partie, waarvan zij, anders dan Van Oven, geen afstand wilde doen,
al was het enkel maar vanwege het argument dat door toekenning
daarvan processen over de hoogte van de verzorgingsbehoefte zouden
kunnen worden afgesneden (4).
T.a.v. het versterfrecht kwam een aantal leden van de Kamer
terug op het stelsel, dat bij de beantwoording van de vraagpunten
(1) T.a.p., nr. 23, blz. 3·
(2) Het commentaar op dit ontwerp is hoofdzakelijk te vinden in de Toelichting,
welke MEIJERS afzonderlijk toevoegde aan zijn ontwerp van april 1954 (biz. 313-366) en
ten dele in de Memorie van Toelichting op het Regeringsontwerp (3771 - nr. 3).
(3) W.P.N.R., 4560-61 en 4598-99.
(4) Kort daarna (maart 1960) verscheen het Rapport I van de Commissie Erfrecht
van de notariele broederschappen, die zich aansloot bij VAN OvEN en de legitieme voor
de langstlevende verwierp. Daar dezelfde Commissie ook had voorgesteld de langstlevende
enig erfgenaam van de eerste orde te maken, zou in haar zienswijze een legitieme portie
dus niet toekomen aan de erfgenaam van de eerste orde, wei aan die van de tweede orde.
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was aanvaard, door de vraag te stellen of het tach geen aanbeveling
zou verdienen het erfdeel van de echtgenoot te fixeren op de vaste
breuk van een kwart, gecombineerd met het voordeel.
MEMORIE VAN ANTWOORD EN GEWIJZIGD ONTWERP

1962-1963 -

(Kamerstukken,

3771, nr. 6 en 7).

29. In zijn Memorie van Antwoord ging de Minister allereerst in
op de gestelde vraag omtrent de vaststelling van het versterfrecht
op een kindsdeel. Wijziging alsnog daarvan wees de Minister af op
grand van de overweging dat bij de bepaling. van de hoogte van dat
versterfdeel niet uitsluitend gelet mag worden op de verzorgingsbehoefte. Naast de nalatenschap bestaan er in de meeste gevallen
immers andere bronnen waaruit levensonderhoud geput kan worden :
arbeid, pensioen of levensverzekering. Voorzover deze ontbreken zou
de oplossing eerder gezocht moeten worden in toekenning van een
plooibaar recht op verzorging dan in vaststelling van het versterfdeel
op een vast breukdeel van de nalatenschap (1).
De eerstgenoemde oplossing werd in het G.O. dan oak aanvaard.
Inovereenstemming met de in het Voorlopig Verslag gedane suggestie
werd de legitieme gehandhaafd, terwijl daarnaast in art. 4· 3· 4· 1b
voor het eerst een wettelijk verzorgingsrecht werd opgenomen. In
zijn motivering van dit voorstel ging de Minister uitvoerig in op de
ervaringen die men in het buitenland, i.h.b. in Engeland, had opgedaan met de onderhoudsclaim tegen de nalatenschap (2). Daar wordt
tegen de geldende regeling voornamelijk als bezwaar aangevoerd dat
de onbepaaldheid van het verzorgingsrecht de rechter grate moeilijkheden baart. Sommige auteurs gaan zelfs zover te bepleiten dat de
wetgever de langstlevende een vast aandeel in de nalatenschap zal
toekennen (3). Het uitvoerige rechtsvergelijkende overzicht van de
M.v.A. mondt dan oak uit in de conclusie dat het geen aanbeveling
lijkt te verdienen de legitieme partie (,het recht van de langstlevende
echtgenoot op een deel van de waarde van het vermogen van de
erflater, ongeacht zijn behoefte aan verzorging") geheel te vervangen
door een verzorgingsrecht. In het G.O. vervult de legitieme de functie
van een bodem in het verzorgingsrecht, waardoor processen over de
hoogte daarvan althans voor een deel worden afgesneden.
30. Naast dit verzorgingsrecht van art. 4· 3· 4· 1b introduceerde
het G.O. in art. 4· 3· 3· 12a, lid 2, oak nag de figuur van het z.g.
testamenta ire verzorgingsrecht. Makingen aan de langstlevende (en
(I) Memorie van Antwoord, Kamerstukken, I962-I963, nr. 6 (hierna af te korten

M.v.A.), biz. 9·
(2) M.v.A., biz. I4 e.v.
(3) Aldus bv. GuEsT, A. G., Family Provision and the Legitima Portio, Law Quarterly
Review, I957. biz. 74 e.v.;- BoDKIN, EDMOND, H., Testator's Family Maintenance, journal
of Comparative Legislation and International Law, I94I, biz. I55 e.v.

zelfs aan een ex-echtgenoot) zouden door een legitimaris die van de
echtgenoot afstamt, niet kunnen worden aangetast voorzover zij
zouden dienen voor een voldoende verzorging. Hiermee was een niet
onbelangrijk verschil geschapen tussen het geval waarin de erfl.ater
geen en dat waarin hij wel een testamentaire voorziening. ten bate
van zijn echtgenoot had getroffen. In het eerste geval, dat van art.
4· 3· 4· rb, zou het recht van de langstlevende op onderhoud achtergesteld zijn bij dat van legitimarissen. Dit in tegenstelling tot het
onderhoudsrecht in Belgie en Frankrijk, dat voorrang heeft boven het
voorbehouden deel. In het tweede geval, waarin de erfl.ater de voldoening van zijn natuurlijke verbintenis tot verzorging van zijn
echtgenoot na dade bij testament aan zijn erfgenaam heeft opgedragen,
zou deze making echter niet aantastbaar zijn door legitimarissen die
van de verzorgingsgerechtigde afstammen. Riep deze differentiatie
van wettelijk en testamentair verzorgingsrecht al vele complicaties
op (r), het was bovendien de vraag of zij ten principale wel gerechtvaardigd was. De rangorde tussen verzorgingsgerechtigden en legitimarissen is een aangelegenheid van openbare orde die de wetgever
zelf moet regelen en die hij niet aan het toeval van het maken van
een testament mag overlaten. In het verdere verloop van de parlementaire procedure is dit testamentaire verzorgingsrecht dan oak komen
te vervallen, zoals hierna zal blijken.
Een belangrijk, hier nag te vermelden, aspect van het verzorgingsrecht van art. 4· 3. 4. i b is vooits dat het is gekleed in de voini van
een uitkering ineens. Deze enigszins uitzonderlijke figuur is het
resultaat van een afweging van voor- en nadelen van een periodieke
uitkering. Voor een sam ineens pleit dat men dan tot een spoedige
afwikkeling van de nalatenschap kan komen en latere confl.icten over
herziening van een uitkering vermijdt. Ertegen pleit dat de onderhoudsbehoefte in een later stadium kan komen te vervallen, bv. door
hertrouwen van de weduwe. Oak kan de sam te hoog zijn vastgesteld
wanneer de werkelijke levensduur veel korter is dan de geschatte.
Deze bezwaren kan de erfl.ater intussen ondervangen door bij uiterste
wilsbeschikking, of bij handeling onder levenden, aan zijn echtgenoot
een periodieke uitkering tot onderhoud te verschaffen, waardoor
diens behoeftigheid komt te vervallen. Op de vaststelling van de
omvang van de uit te keren sam kom ik hierna nag terug.
31. In het G.O. heeft de Minister voorts het recht van voordeel
voor het eerst als erfrechtelijk instituut opgenomen (2). De langst(1) Zie daarover : Verslag van het mondeling overleg, tevens Eindverslag (3771-nr. 8),
biz. 43· De twee onderscheidingen : wettelijk tegenover testamentair onderhoudsrecht
en legitimaris-afstammeling tegenover legitimaris-niet-afstammeling maken vier casusposities mogelijk, waarvan aileen in het geval dat de echtgenoot met een testamentair
verzorgingsrecht staat tegenover eigen kinderen, die legitimarissen zijn, deze laatste zouden
moeten wijken. Vgl. ook Nota van Wijzigingen (3771-nr. 9), blz. 22.
(2) Zie hierboven biz. 85, voetnoot 6.
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levende wordt bevoegd verklaard de tot de nalatenschap of de huwelijksgemeenschap behorende inboedel van de gemeenschappelijke
waning tot een waarde van fl. 15.ooo tot zich te nemen. De beperking
tot de gemeenschappelijke waning is opgenomen omdat het artikel
wil bereiken dat de langstlevende kan blijven wonen in de inboedel
die voor hem een affectionele waarde heeft. Om eventueel misbruik
te voorkomen client de in het artikel gestelde grens, waarvan in een
later stadium de nadere vaststelling is overgelaten aan een a.m.v.b.
Het voordeel wordt genoten zonder enige vergoeding. Waren de
echtgenoten gehuwd in gemeenschap (die wel bijna altijd de inboedel
zal omvatten), dan moet het recht worden uitgeoefend voordat de
tot het voordeel behorende zaken in een verdeling van de gemeenschap
worden begrepen. Het recht is tenslotte van strikt persoonlijke aard :
het gaat niet over op erfgenamen van de langstlevende en kan bij
zijn faillissement niet worden uitgeoefend door zijn curator (1).
Naast het recht van voordeel heeft de echtgenoot, evenals bloedverwanten in de erfelijke graad en aanverwanten in de rechte lijn,
(alle wanneer zij met de erflater samenwoonden), het recht om nog
gedurende zes maanden in de echtelijke waning te blijven (art. 4·3·4·1).
MoNDELING OvERLEG, NoTA VAN WIJZIGINGEN, NoTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG EN NADER GEWIJZIGD 0NTWERP

(Kamerstukken, 1964-1965 -

3771, nr. 8, 9, I I en 12).
32. Bij het mondeling overleg tussen de Regering en de Commissie
voor Justitie van de Tweede Kamer heeft de bij het G.O. voorgestelde regeling een uitvoerig punt van discussie uitgemaakt. Daarbij
is o.m. aandacht geschonken aan een aantal bezwaren die de Commissie Erfrecht van de notariele broederschappen in een tweede
rapport kenbaar had gemaakt (2). Deze bezwaren betroffen allereerst
het behoud van de legitieme partie voor de echtgenoot. Verder de
verschillende mogelijkheden van aantasting van het verzorgingsrecht
door legitimarissen en tenslotte het feit dat daarbij verschil gemaakt
werd tussen afstammelingen van de verzorgingsgerechtigde en nietafstammelingen.
De legitieme partie is ook in het overleg gehandhaafd. T.a.v.
art. 4·3·3·12a, tweede lid, bevattende het zg. testamentaire verzorgihgsrecht, was er ook volgens de Regering plaats voor een nadere bezinning.
Gebleken was nl. dat de regeling vooral in twee opzichten complicaties opleverde :
a) doordat het verzorgingsrecht in de meeste gevallen zou moeten
wijken voor de legitieme, maar aileen niet wanneer de echtgenoot
met een op de wet berustende aanspraak zou staan tegenover eigen
kinderen;
(1) Vgl. M.v.A., biz. 65 en 66.
(2) W.P.N.R., 486o.

b) doordat de echtgenoot zelf ook legitimaris was en dus als
zodanig weer in gelijke positie stond tegenover mede-legitimarissen.
33· De eerste stap om tot een oplossing van beide categorieen
van problemen te komen, was de schrapping van art. 4· 3. 3. I 2a
tweede lid, dat de basis was voor de bijzondere behandeling van een
bij uiterste wilsbeschikking toegekende verzorging. Hierdoor werd
de onderscheiding tussen wettelijke en testamentair verzorgingsrecht
opgeheven en bleef nog alleen het wettelijk recht van art. 4· 3. 4· I b
bestaan. Voor de verhouding tussen dit recht en de rechten van
legitimarissen werd de oplossing gevonden van aan al deze aanspraken
gelijke rang te geven. Dat betekent dat eerst de hoogte van het
verzorgingsrecht client te worden vastgesteld aan de hand van de
daarvoor geldende, hieronder nog ter sprake komende, maatstaven.
Hierna wordt de legitieme berekend en vervolgens worden beide
soorten van aanspraken bij een eventueel tekort van de nalatenschap
naar gelijke rang en naar evenredigheid van hun hoogte betaald uit
de aanwezige baten.
Voor de tweede, onder bgenoemde, moeilijkheid werd de oplossing
gevonden door de toekenning van de legitieme aan de echtgenoot
niet meer plaats te doen vinden in de vorm van een aandeel in de
nalatenschap, maar in die van een legaat. Het voordeel van deze
juridisch-technische wijziging was dat de aanspraak op een vaste
sam uit de boedel, ongeacht de verzorgingsbehoefte, geconstrueerd
werd in dezelfde vorm als die van het verzorgingsrecht zelf, nl. in
die van een wettelijk legaat. Hierdoor werd nag duidelijker beklemtoond dat de beide rechten in elkaars verlengde liggen. Is de langstlevende dus onterfd, dan kan hij in de eerste plaats recht doen gelden
op een vaste som ter hoogte van de legitieme partie van een kind
(art. 4· 3· 4· Ib, eerste lid). Bijvoorbeeld (I) : een erflater laat na een
weduwe en twee (wettige) kinderen. Ieders aandeel ab intestato is
een derde. De legitieme parties van de kinderen (voor de berekening
waarvan de weduwe als een kind wordt meegeteld) zijn driekwart
van een derde (vgl. het geldend wetboek art. 96I, derde lid en Ontwerp art. 4· 3· 3· 2, eerste lid, onder c), dus een kwart van de nalatenschap. Dit betekent dat de weduwe in ieder geval recht kan doen
gelden op een geldsom ter hoogte van de waarde van een vierde van
de nalatenschap. Is dit bedrag niet voldoende voor haar onderhoud,
dan treedt het eigenlijke verzorgingsrecht van art. 4· 3. 4· 1 b, tweede
lid, in werking. Dat wil zeggen dat de uit te keren som wordt verhoogd
tot het bedrag van de benodigde verzorging voorzover dit ten laste
van de nalatenschap komt. Het systeem is dus dat er een aanspraak is,
die het karakter draagt van een vorderingsrecht tegen de boedel. De
(1) Dit voorbeeld is ontleend aan de Nota van Wijzigingen, blz. 23. Voor berekeningen in meer ingewikkelde gevallen zie verder blz. 25 en : Nota naar aanleiding van
het Eindverslag (3771-nr. II), blz. 8-Io.

hoogte daarvan wordt naar beneden bepaald door de legitieme van
de kinderen, naar hoven door het ten laste van de nalatenschap
komende onderhoud. Het voordeel daarvan is niet alleen dat juridischtechnische complicaties tussen een legitieme partie en een verzorgingsrecht worden vermeden, maar oak dat de testeervrijheid van de
erflater wordt verruimd. Het staat deze immers vrij de uitkering aan
de langstlevende te kleden in een vorm die hem goeddunkt, periodieke
uitkering, vruchtgebruik, of lijfrente (art. 4· 3· 4· 2b, zesde lid).
34· Dit brengt op de wijze waarop het antwerp de berekening
en de vaststelling van de aan de langstlevende toekomende sam nader
heeft uitgewerkt. Hiervoor gelden in het N.G.O. de regels van de
artt. 4· 3· 4· 2b - 4· 3· 4· 2d. Zij komen in het kart hierop neer. Het
recht van de langstlevende wordt (evenals andere in het antwerp
opgenomen verzorgingsrechten) beschouwd als een legaat ten laste
van de gezamenlijke erfgenamen. De omvang van de vorderingen
wordt echter beperkt tot maximaal de waarde van de nalatenschap,
zodat erfgenamen die het bestaan en de grootte van verzorgingsrechten
niet kennen, niet de dupe kunnen worden. Zijn de erfgenamen tevens
legitimarissen dan geldt voor de onderlinge verhouding tussen hen
en de verzorgingsgerechtigde(n) wat hierboven al ter sprake kwam,
nl. dat zij naar evenredigheid van de omvang van hun recht in gelijke
rang uit de boedel betaald moeten worden. Hier wordt het verzorgingsrecht, nadat de hoogte daarvan is vastgesteld, in beginsel dus
op gelijke voet als de legitieme partie van de afstammelingen behandeld. Dit neemt niet weg dat de erflater, als gezegd, valle vrijheid
heeft in zijn testament een regeling te treffen voor de verzorging
van de langstlevende waaraan deze laatste in zover is gebonden, dat
datgene wat tot zijn verzorging kan strekken in mindering wordt
gebracht op de hem toekomende sam (art. 4· 3· 4· 2b, zesde lid).
Wat tenslotte de verhouding tot crediteuren betreft, behelst het
N.G.O. deze bepaling dat de verzorgingsrechten pas na alle testamentaire legaten en lasten voor vermindering in aanmerking komen.
Behalve rechten tegen erfgenamen kent het antwerp de verzorgingsgerechtigde langstlevende tenslotte oak nag het recht toe om op
gelijke voet als legitimarissen over te gaan tot inkorting van daarvoor
vatbare giften (art. 4· 3· 4· 2c). In dit artikel komt de gedachte tot
uitdrukking dat niet slechts de nalatenschap, maar oak het vermogen
dat de erflater tijdens zijn leven had, in de eerste plaats bestemd is
voor de verzorging van de langstlevende.
35· Tot zover dit zeer globale overzicht van de nieuwe regeling
van de rechtspositie van de langstlevende, zoals die in het door de
Tweede Kamer aanvaarde antwerp is opgenomen. De grate moeilijkheid in de toepassing van dit systeem zal uiteraard blijven liggen
in de vaststelling van de concrete verzorgingsbehoefte. Dit is echter
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een moeilijkheid die het antwerp niet in het leven heeft geroepen,
maar die zich in feite oak al voordoet in het geldend recht, zij het
in andere vorm. Sinds de H.R. immers in 1945 bij het meergenoemde
arrest de Visser-Harms, heeft uitgemaakt dat de verzorging van de
weduwe moet worden beschouwd als een natuurlijke verbintenis
van de erflater, is het aan de praktijk overgelaten nader te bepalen
wat die verbintenis in incidentele gevallen meebrengt. Dat dit over
het algemeen, dank zij de waardevolle en onmisbare bemiddeling
der notarissen, zonder al te veel moeilijkheden verloopt, kan worden
afgeleid uit de geringe omvang van de jurisprudentie op dit punt.
Hetzelfde geldt trouwens voor Belgie en Frankrijk met betrekking
tot de toepassing van het verzorgingsrecht daar te lande. Men zal
er dan oak in moeten berusten dat een rechtsopvatting, die gericht
is op een zo groat mogelijke verfijning, nu eenmaal noodzakelijk leidt
tot een zekere delegatie van de wetgever aan rechter en praktijk, met
behulp waarvan deze de niet in algemene regels neer te leggen incidentele billijkheid kunnen nastreven. Te verwachten is trouwens dat
zich in de praktijk op dit punt regels zullen vormen die door gebruikelijke toepassing op den duur normatieve betekenis zullen verkrijgen (1).
36. Al is de regeling van het antwerp nag niet aan de praktijk
getoetst, zij bevat veel dat goede verwachtingen op dit punt rechtvaardigt. Voortgaande op de weg van de grate hervorming van 1923,
heeft het antwerp de erfrechtelijke positie van de langstlevende in
overeenstemming gebracht met de hedendaagse opvattingen, zoals
die in verschillende moderne stelsels tot uitdrukking zijn gekomen
en zoals die in andere landen eveneens tot voorstellen van wijziging
hebben geleid. Het is te hopen dat het door de Tweede Kamer
aanvaarde antwerp oak de volgende parlementaire toets met succes
zal doorstaan en daarna over niet al te lange tijd zal kunnen worden
ingevoerd (2).

(1) Tijdens het mondeling overleg tussen Regering en Tweede Kamer is van de
zijde van de Regering hiervoor de volgende formule gegeven : de totale verzorgingsbehoefte
van de overlevende echtgenoot - man of vrouw - kan in de regel worden gesteld op
de via de gebruikelijke lijfrentetabellen te berekenen, gekapitaliseerde waarde van de
pensioenrechten van de weduwe van een ambtenaar, die in zijn laatste drie ambtsjaren
gerniddeld een jaarsalaris heeft genoten ter hoogte van het werkelijke gerniddelde jaarinkomen van het onderhavige echtpaar in de laatste drie jaren waarin de overledene of
de overlevende zijn beroep volledig uitoefende. Vgl. Verslag van het mondeling overleg,
tevens Eindverslag (3771 - nr. 8), biz. 9.
(2) Een prognose voor de bij de invoering te volgen procedure gaf Minister Samkalden in de Tweede kamer op 5 oktober 1965. Daaruit blijkt dat de invoering van hoek 4
eerst zal kunnen plaats vinden na aanneming van hoek 3 (algemeen dee! vermogensrecht)
en hoek 5 (zakenrecht) en wellicht ook eerst na die van de boeken 6 en 7 (verbintenissenrecht).
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SOMMAIRE
LES DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT

Le principe generalement admis de nos jours, suivant lequel le conjoint
survivant doit se voir attribuer des droits successoraux de premier ordre, est
une notion qui est deja apparue a differents stades de l'histoire du droit. L'integration de ce principe dans le systeme juridique et son evolution ulterieure ont
cependant ete considerablement retardees par des facteurs traditionnels et
sociaux. En depit de ces facteurs d' opposition, de nombreux systemes europeens
ont de tres bonne heure appele le conjoint survivant a la succession en meme
temps que les descendants. Dans la plupart de ces anciens regimes, droit matrimonial et droit successoral se confondent encore et il n'est pas non plus possible
d'y faire une distinction, suivant desnormes modernes, entre obligations alimentaires et droits purement successoraux. Cela n'empeche pas que, des le depart,
ces deux derniers aspects se sont trouves a la base de ces regimes. Ainsi, deja dans
!'ancien droit franc;:ais, dans la common law anglaise (longtemps meme avec des
garanties contre l'exheredation), dans Ia portio statutaria de !'ancien droit allemand
et ailleurs ensuite dans beaucoup d'autres pays et regions, on trouve !'attribution
d'un usufruit independant de la situation financiere du survivant.
Des codifications europeennes, l'A.L.R. et l'A.B.G.B. furent les premiers
a reconnaitre des droits successoraux au conjoint en presence de descendants.
Apres que cet exemple se trouva suivi par un certain nombre de pays d'Europe
centrale, septentrionale et orientale, Ia plupart des pays de Code civil, precedes
en cela par Ia France en 1891, ont egalement revu Ia situation successorale du
conjoint survivant. De nos jours enfin, plusieurs pays sont alles encore plus loin
dans !'amelioration du droit successoral du conjoint.
Bien que toutes les legislations europeennes accordent actuellement certains
droits successoraux de premier ordre au conjoint, on retrouve encore dans de
nombreux systemes certaines survivances des conceptions issues de la tradition
du droit successoral des parents, de la propriete de la famille et de l'inegalite
de l'homme et de la femme. Tel est le plus nettement le cas dans les regimes
qui ne reconnaissent au conjoint que le seul droit d'usufruit, soit dans tous
tous les cas, soit uniquement en presence de descendants et de parents de la seconde
parentele. Dans ces cas, le mariage est certes reconnu comme un titre juridique
independant fondant des droits successoraux, mais uniquement pour des droits
de nature restreinte et temporaire, qui ne peuvent jouer de maniere permanente
au detriment des droits de parents. Plus qu' on etend le groupe des parents en
presence desquels le conjoint doit se contenter d'un usufruit (en Belgique, en
presence de tous les parents au degre successible), moins cette restriction peut
se justifier. D'autres systemes, qui reconnaissent le conjoint comme heritier
egalement en presence de descendants et de representants de la seconde parentele,
limitent cependant dans la plupart des cas cette qualite d'heritier, en ce sens
qu'elle n'exclut pas entierement les pere et mere, les collateraux privilegies et
les grands-parents.
A cote de l'usufruit ou eventuellement de la part dans la succession, beaucoup de legislations reconnaissent encore au conjoint le droit de benefice a
l'egard du mobilier. Certains regimes prevoient en outre un droit -limite dans
le temps - de sejour dans !'habitation commune.
Beaucoup de legislations qui reconnaissent dans tous les cas au conjoint le
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droit a une part de Ia succession, le protegent au meme titre que les descendants
contre toute atteinte a cette part, en lui attribuant une reserve.
Dans d'autres systemes, qui ne reconnaissent pas le conjoint comme reservataire, Ia garantie contre une exheredation exorbitante se trouve dans !'octroi
d'une pension alimentaire. On rencontre ainsi, par ordre d'anciennete, l'art. 796
A.B.G.B., !'art. 205 du Code civil beige, l'art. 205 du Code civil (Code Napoleon)
et, pour l'Angleterre, !'Inheritance Family Provision Act de 1938 complete par
!'Intestates Estate Act de 1952. Tout comme dans certains systemes de reserve,
ces droits ne peuvent etre exerces que si et dans Ia mesure ou, pour son entretien,
le creancier de !'assistance est tributaire d'une prestation provenant de Ia succession. Inversement, cette prestation n' est pas liee alors au maximum de Ia
part d'heritage ou d'une partie de celle-ci.
D'un aper9u des legislations europeennes, on peut conclure que !'attribution
de la qualite d'heritier est la solution Ia plus frequemmeht admise au probleme
de Ia situation du conjoint survivant. Dans les nouvelles legislations datant de
ce siecle, la limitation a un usufruit n'est plus jamais acceptee. II est a prevoir
que Ia reconnaissance de principe de Ia qualite d'heritier au conjoint survivant
entrainera encore des consequences plus importantes qui tendent a !'assimilation
complete aux enfants et a Ia suppression des limitations en cas de second mariage,
de mariage subsequent ou eventuellement de remariage. L'attribution de la
qualite d'heritier sur pied d'entiere egalite a celte des descendants implique
logiquement son renforcement au moyen d'une reserve. Outre sa part reservataire,
le conjoint doit obtenir une pension alimentaire qui peut revetir un caractere
subsidiain~ a 1'egard des autres mesures que le de cujus peut arreter' par des actes
entre vifs ou par une disposition de derniere volonte, au profit du sl.irvivant.
Dans 1es- petikheritages, ce ·catactere· subsidiaire n'apparattra qu'a peine. Dans
les heritages d'une certaine importance, il est fonction de !'evolution future du
systeme des pensions et des mesures de prevoyance correlatives arretees par
les autorites.
Une comparaison des droits successoraux des conjoints en Belgique et aux
Pays-Bas conduit a la conclusion que Ia succession ab intestat beaucoup plus
favorable pour le conjoint aux Pays-Bas. A cela s'oppose que cette succession
aux Pays-Bas n'est pas garantie par une reserve ou par une pension alimentaire,
alors que normalement, le conjoint belge peut pretendre a des aliments a charge
de !'heritage.
Dans le projet de livre 4 du nouveau Code civil neerlandais consacre au droit
successoral, il a ete accepte de maintenir a une part d' enfant la part successorale
du conjoint survivant. Dans !'immense majorite des cas (93 %), cette part de
Ia succession revient au survivant a cote de Ia moitie de la communaute comprenant tout l'actif et le passif des deux epoux.
En ce qui concerne la situation successorale du conjoint survivant, le projet
contient essentiellement quatre innovations, dont deux se rapportent a Ia succession legale au sens strict et deux autres a Ia limitation de Ia liberte du de cujus
de disposer par acte entre vifs ou par testament au detriment du survivant.
Quant a Ia succession legale, le conjoint se voit attribuer, en plus de sa part
d'heritage, le droit de benefice a l'egard du mobilier, pour autant que celui-ci
fasse partie de Ia succession ou de la communaute matrimoniale. Ce droit est
cependant limite a un maximum de 15.000 florins. 11 ne s'agit pas a proprement
parler ici d'une innovation, en ce sens que ce droit etait deja connu dans !'ancien
droit des Pays-Bas. Ce qui est nouveau, c'est la suppression des limitations
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apportees aux droits du second conjoint ou d'un conjoint subsequent en presence
d'enfants d'un premier ou precedent mariage du de cujus. A cet egard, on a
estime en premier lieu qu'un second conjoint ne peut etre relegue au second
plan par rapport a un premier conjoint, meme pas dans le but de proteger des
enfants d'un precedent mariage. En second lieu, on a estime que, deja dans le
droit en vigueur, les dispositions arretees en faveur du second conjoint en vue
de lui garantir un entretien raisonnable sont considerees comme l'accomplissement d'une obligation naturelle du de cujus, a laquelle il ne peut etre porte
atteinte par des heritiers reservataires. Dans la mesure ou un legs ou une donation
ne peut etre considere comme destine a pourvoir a un entretien raisonnable,
ce legs ou cette donation sera limite par la reserve des descendants.
Ce qui est nouveau egalement, c'est le fait que la part d'heritage revenant
au conjoint est garantie a concurrence de la moitie, tout comme celle des enfants.
Primitivement; on avait choisi a cette fin la forme de Ia reserve. Outre cette reserve
- et c'est la la quatrieme innovation-, le Projet modifie de 1962 accorda au
conjoint un droit d'assistance, a exercer comme une creance contre la succession
et a considerer comme un legs privilegie. Les rapports reciproques de ces deux
droits etaient conc;:us de telle sorte que, d'une part; ces droits rempliraient une
fonction differente et que, d'autre part, ils seraient situes effectivement dans le
prolongement. l'un de !'autre. La difference se ramenait au fait que la reserve
renferme un element que le droit d'assistance ne connait pas, a savoir le droit a
une part du patrimoine dude cujus sans avoir egard au besoin d'assistance. Cela n'
empeche pas que la reserve peut servir egalement de fond a ce droit d'assistance,
ce qui permet d'eviter au moins en partie des proces sur la quotite du droit
indetermine d'assistance.
A la reflexion, il est apparu entre-temps que cette combinaison de droits
inegaux (part de la succession et creance contre la succession) conduisait en
pratique a des complications. De ce fait, la reserve a ete transformee en ce qu'on
peut appeler une quasi-reserve, c.-a-d. en une creance contre la succession pour
le montant de la reserve d'un enfant. Etant donne que ce droit de creance, comme
le droit d'assistance, est construit comme un legs privilegie, ces deux droits se
situent a present du point de vue juridique egalement dans le prolongement
l'un de !'autre.
Lorsque le de cujus n'a pas pourvu d'une autre maniere - par acte entre
vifs ou par testament- a l'entretien du survivant, le droit d'assistance confere
le droit au paiement d'une somme unique, et ceci afin d'eviter que des paiements
periodiques ne conduisent a des situations de conflit entre les heritiers et le
survivant.
Egalement pour les rapports entre le droit d'assistance du survivant et la
reserve des enfants, diverses solutions ont ete preconisees aux stades successifs
des travaux parlementaires preparatoires. Le projet actuellement adopte par
la Seconde Chambre contient le compromis ci-apres. La quotite de Ia pension alimentaire est fixee sur la base des directives fournies a ce sujet par le projet. Par
ailleurs, la reserve des enfants est calculee suivant les normes valables a cette fin.
Les droits ainsi fixes viennent a un rang egal a l'endroit du solde de la succession.
Si ce solde est insuffisant pour faire droit a toutes les revendications, celles-ci
sont reduites dans la proportion existant entre le manquant constate et le total
des creances.
Le projet a ete adopte par Ia Seconde Chambre le 6 octobre I96s.
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ZUSAMMENFASSUNG
DER ERBANSPRUCH DER UBERLEBENDEN EHEGATTEN

Das in unserer Zeit allgemein angetretene Prinzip dass dem iiberlebenden Ehegatten einen Erbanspruch ersten Grades zukommen muss, ist ein
Gedanke, der in allerhand Stadien der Rechtsgeschichte immer zuvorgekommen
ist. Das Hineinpassen dieses Prinzips in das Rechtssystem und dessen weitere
Entwicklung sind aber sehr gehemmt worden durch traditionelle und gesellschaftliche Faktoren. Durch diese gegenwirkenden Faktoren haben viele europaische Systeme den Ueberlebenden schon in einem friihen Stadium zusammen
mit den Nachkommen zur Erbschaft gerufen. In den meisten dieser alteren
Regelungen laufen Ehevermi:igensrecht und Erbrecht noch durcheinander und
kann man auch nicht modernen Massstaben nach, einen Unterschied machen
zwischen Unterhaltsanspriichen und reinen Erbanspriichen. Das hindert aber
nicht class vom Anfang an diesen Regelungen diese heiden letzten Aspekte
zugrunde gdegen haben. Dies warder Fall im altfranzi:isischen Recht, im englischen common law (seit Ianger Zeit sogar mit Gewahren gegen Enterbung), im
altdeutschen portio statutaria und weiter in vielen anderen Landern und Gegenden
die Zuerkennung eines Niessbrauches unabhangig von den finanziellen Umstanden des Ueberlebenden.
Von den europaischen Kodifikationen waren das A.L.R. und das A.B.G.B.
die ersten die dem Ehegatten nebst den Nachkommen einen Erbanspruch
gewahrten. Nachdem diesem Beispiel gefolgt worden war von verschiedenen
zentral-, nord- und osteuropaischen Landern, haben auch die meisten code-civil
Lander,- vorangegehen von Frankreich- im- Jahre -1-891-1 die erbrechtliche--Lage
des Ueberlebenden geandert. Verschiedene Lander haben in unserer Zeit noch
weitere Verbesserungen gebracht in das Erbrecht des Ehegattens.
Obwohl nun aile europaischen Gesetzgebungen dem Ehegatten Erbrecht
ersten Grades zuerkennen, spurt man in vielen Systemen noch eine gewisse
Nachwirkung der iiberlieferten Konzeptionen von Verwandtenerbrecht, Familieneigentum und Ungleichheit von Mann und Frau. Dies ist vor allem der Fall
in den Regelungen die dem Ehegatten, es sei denn immer, es sei denn nebst
Nachkommen und Verwandten der zweiten Verwandtschaft, nichts als Niessbrauch zuerkennen. In diesen Fallen wird die Ehe zwar als einen selbstandigen
Rechtsgrund fur einen Erbanspruch anerkannt, doch nur fiir einen Anspruch
beschrankter und vorlaufiger Art, der nicht bleibend gehen darf auf Kosten der
Rechte von Blutsverwandten. Je weiter man die Gruppe von Blutsverwandten
ausdehnt, neben denen der Ehegatte mit einem Niessbrauch zufrieden sein muss
(in Belgien neben allen Verwandten im erblichen Grad), je weniger lasst sich
diese Beschriinkung rechtfertigen. Andere Systeme, die den Ehegatten auch
neben Nachkommen und Reprasentanten der zweiten Verwandtschaft als Erbe
anerkennen, beschranken aber in den meisten Fallen diese Erbschaft, insofern
dadurch Eltern, privilegierten Verwandten in der Seitenlinie und Grosseltern
nicht ganz ausgeschlossen werden.
Nebst dem Anteil an der Hinterlassenschaft, bzw. dem Niessbrauch erkennen
viele Gesetzgebungen dem Ehegatten hinsichtlich des Mobiliars noch Nutzungsrecht zu. Verschiedene Regelungen enthalten ausserdem ein Aufenthaltsrecht
fur eine beschriinkte Zeit in der gemeinschaftlichen Wohnung.
Viele Gesetzgebungen, die den Ehegatten immer anteilberechtigt machen,
schiitzen ihn auf gleichem Fuss wie Nachkommen gegen Angriff dieses Anteils

durch ihm einen Pfiichtteil zu gewahren. In anderen Systemen, die den Ehegatten
nicht als Zwangserbe anerkennen, ist die Sicherstellung gegen weitgreifende
Enterbung gefunden in der Zuerkennung eines Versorgungsrechtes. Also in
Reihenfolge der Anciennitat A.B.G.B. (Art. 796), Code civil (Art. 205), Bi.irgerliches Gesetzbuch (Code Napoleon) (Art. 295) und fiir England Inheritance
Family Provision Act vom Jahre 1938, erganzt durch den Intestates Estate Act
vom Jahre 1952. Ebenso wie in gewissen gesetzlichen Systemen, konnen diese
Anspri.iche nur geltend gemacht werden falls und insoweit der Versorgungsberechtigte fiir seinen Unterhalt abhangig ist von einer Auszahlung aus der
Erbschaft. Umgekehrt ist die Auszahlung nicht gebunden an dem Maximum
eines Abintestat-Teiles oder eines Teiles davon.
Aus einem Ueberblick der europaischen Gesetzgebungen ergibt sich class
die Zuerkennung von Erbschaft die meist angetretene Losung fi.ir das Problem
der erbrechtlichen Lage den Ueberlebenden ist.
In den neuen Gesetzgebungen dieses Jahrhundert wird die Beschrankung
zum Niessbrauch nirgends mehr akzeptiert. Es ist zu erwarten, class aus der
prinzipiellenAnerkennung des Ueberlebenden alsErbe in verschiedenenSystemen
noch weitergehende Konsequenzen werden gezogen werden, die streben nach
volliger Gleichstellung mit Kindem und nach Abschaffung der Beschrankungen
bei einer zweiten oder spateren Ehe, bzw. bei einer neuen Ehe. Falls vollige
gleichberechtigte Erbschaft nebst Erbschaft von Nachkommen angetreten wird,
dann muss man logisch dazu kommen, diese Erbschaft durch Mittel eines
Pfiichtteiles zu verstarken. Ausser dem Pfiichtteil muss der Ehegatte ein Versorgungsrecht bekommen, das in bezug auf andere Versorgungen die der Erblasser bei Rechtsgeschaften unter Lebenden oder testamentarisch getroffen hat,
einen subsidiaren Charakter tragen kann. Bei kleinen Hinterlassenschaften wird
sich dieser subsidiare Charakter kaum zeigen. Bei grosseren Hinterlassenschaften
ist er abhangig von der zuki.inftigen Entwicklung des Pensionswesens und von
den daran anschliessenden Obrigkeitsversorgungen.
Aus dem Vergleich zwischen dem Erbrecht von Ehegatten in Belgien und
in den Niederlanden ergibt sich class das Abintestatsrecht fiir den Ehegatten
in den Niederlanden viel vorteilhafter ist. Dies niederlandisches Abintestatsrecht
aber wird durch keinen Pfiichtteil oder Versorgungsrecht gesichert, wahrend
der belgische Ehegatte normalerweise Anspruch machen kann auf Unterhalt
zu Lasten der Erbschaft.
Bei der schriftlichen Vorbereitung der offentlichen Behandlung des dem
Erbrecht gewidmeten Entwurfes des Buches 4 des niederlandischen B.G.B.
wurde beschlossen das Erbteil des Ueberlebenden mit einem Kindesteil gleichzustellen.
In der i.ibergrossen Mehrzahl der Falle (93 %) kommt dieses Erbteil dem
Ueberlebenden zu, nebst der halben Gemeinschaft, die alle Activa und Passiva
beider Ehegatten umfasst.
In bezug auf die erbrechtliche Lage des Ueberlebenden, enthalt der Entwurf
hauptsachlich vier Neuigkeiten, von denen zwei sich auf das Abintestatsrecht
im engern Sinne beziehen, zwei auf die Beschrankung der Freiheit des Erblassers
um bei Rechtsgeschaften unter Lebenden oder testamentarisch zum Schaden
des Ueberlebenden zu verfi.igen.
Dem Abintestatsrecht nach wird dem Ehegatten ausser seinem AbintestatTeil, das Recht von Vorteil zuerkannt in bezug auf das Mobiliar, insoweit es
zur Erbschaft oder zur Ehegemeinschaft gehOrt. Dies aber his zu einem Maxi-
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mum von f xs.ooo. Von einer Neuigkeit ist dahei in soweit nicht Sprache, class
dies Recht schon hekannt war im altniederlandischen Recht.
Eine Neuigkeit ist aher class die Beschrankungen der Rechte des zweiten
oder spateren Ehegatten in hezug auf Vorkinder des Erhlassers ungeschehen
gemacht sind. An erster Stelle hat man vorausgesetzt class ein zweiter Ehegatte
nicht hinter einen ersten zuriickgesetzt werden darf, auch nicht zum Schutz der
Vorkinder. An zweiter Stelle class schon nach geltentem Recht Versorgungen
zugunsten des zweiten Ehegatten wodurch diesem einen ziemlichen Unterhalt
garantiert wird, hetrachtet werden als Erfiillungen einer natiirlichen Verhindlichkeit des Erhlassers, die nicht von Zwangserhen angegriffen werden konnen.
lnsofern eine Schenkung einen redlichen Unterhalt nicht hestreiten kann,
wird diese heschrankt durch den Pflichtteil der Nachkommen.
Etwas Neues ist weiter, class der dem Ehegatten zukommeneAhintestat-Teil,
ehenso wie derjenige der Kinder fiir die Halfte garantiert wird. Anfanglich war
hierfiir die Form des Pflichtteiles gewahlt.
Nachst diesem Pflichtteil wurde dem Ehegatten als vierte Neuigkeit im geanderten Entwurf vom Jahre 1962 ein Versorgungsrecht zuerkannt, auszuiihen als Forderung gegen Hinterlassenschaft, die als ein privilegiertes Legat zu
hetrachten ist. Mit dem heiderseitigen Verhaltnis dieser heiden Rechte hatte
man heahsichtigt class diese einerseits eine verschiedene Funktion erfiillen, und
andrerseits einander vervollstandigen wiirden.
Der Unterschied ist kurz folgender class ein Pflichtteil ein Element enthalt,
welches das Versorgungsrecht nicht kennt, namlich das Recht auf einen Teil
des Vermogens des Erhlassers ungeachtet des Versorgungshedarfs. Das hindert
nicht, class der Pflichtteil gleichzeitig als einen ,Boden" in diesem Versorgungsrecht dienen- kann, wodurch Prozesse iiher die Hohe des unhestimmten Versorgungsanspruches wenigstens teilweise zuvorkomrnen werden konnen.
Bei naherer Betrachtung hat sich inzwischen gezeigt, class diese Komhination
ungleicher Rechte (Anteil in der Erhschaft und Forderung gegen die Erhschaft)
in der Praxis zu Verwicklungen fiihrte. Im Hinhlick hierauf ist der Pflichtteil
geandert in einen sogenannten Quasi-Pflichtteil, d.h. in eine Forderung gegen
die Hinterlassenschaft zur Hohe eines Pflichtteils eines Kindes. Da dies Forderungsrecht, ehenso wie das Versorgungsrecht, konstruiert ist als ein privilegiertes Legat vervollstandigen sich jetzt auch juridisch die heiden Rechte.
Wenn der Erhlasser nicht hei Rechtsgeschaften unter Lehenden oder
testamentarisch auf andere Weise den Unterhalt des Ueherlehenden hestritten
hat, giht das Versorgungsrecht Anrecht auf sofortige Auszahlung einer Sumrne.
Dies urn zu verhindern class periodische Auszahlung zu Konflikten fiihren
wiirden zwischen Erben und dem Ueherlehenden. Auch fiir das Verhaltnis
zwischen dem Versorgungsrecht des Ueherlehenden und dem Pflichtteil der
Kinder hahen in den aufeinanderfolgenden Stadien der parlamentarischen Vorbereitung verschiedene Losungen Beifall gefunden. Der nun von der Zweiten
Kammer akzeptierten Entwurf enthalt folgendes Kompromiss.
Die Hohe des Versorgungsrechts wird hestimmt an Hand der dafiir vom
Entwurf gegehenen Richtlinien; der Pflichtteil der Kinder wird den dafiir
geltenden Normen gemass herechnet. Die also festgestellten Rechte hahen in
hezug auf den Saldo der Hinterlassenschaft gleichen Rang. Geniigt dies nicht
urn alle Anspriiche zu hefriedigen, dann werden diese im Verhaltnis zu dem
hestehenden Defizit zu den Gesamtforderungen gekiirzt.
Der Entwurf wurde von der Zweiten Kammer den 6. Oktoher 1965 angenommen.

SUMMARY
THE RIGHTS OF INHERITANCE OF THE SURVIVING SPOUSE

The principle, now generally accepted, that the surviving spouse has a right
of inheritance of the first rank, appears throughout the history of law. Its
inclusion in the legal system and its further development have been held back
by .traditional and social factors. In spite of such unfavourable influences,
many European systems nevertheless included the survivor with the descendants
in the inheritance, very earlt on.
In most of these older ~rrangements, married persons' property and the
law of inheritance are mingled and it is impossible to differentiate according
to modern criteria, between maintenance and pure rights of inheritance. This
does not diminish the fact that these two aspects have, from the beginning,
been fundamental. Thus the life interest independent of the financial circumstances of the surviving spouse was already recognised in old-French law,
in English common law (for a long time, even with safeguards against disinheritance), in the old German portio statutaria, and in many other parts of the world.
Of European codifications, the A.L.R. and the A.B.G.B. were the first
to allow the spouse a right of inheritance as good as that of the descendants.
After this example had been followed by a number of central, north and east
European countries, most of the Civil Code countries, led by France in 1891,
reviewed the rights of inheritance of the surviving spouse. Various countries
have, in our own day, gone even further in improving the survivor's rights of
inheritance.
Although all present-day European law allows the survivor inheritance
rights of the first order, a certain after effect of the old ideas of family rights
of inheritance, family ownership and the inequality of man and wife can still
be traced.
This is most obvious in arrangements which allow a mere life interest to
the spouse (either automatically, or when there are descendants and relations
of the second degree). In such cases marriage was accepted as a legal right
of inheritance, but only of a limited and temporary kind, which could not
remain permanently valid at the expense of blood relations. The greater the
group of blood relations who limited the spouse's rights to merely a life interest,
the less this limitation could be justified, (in Belgium the group included all
relations with a right of inheritance). Other systems recognising the spouse
on the same level as descendants and representatives of the second degree,
limit, in most cases, his right of inheritance, because parents, privileged colateral
relations and grand-parents are not entirely excluded.
As well as part of the inheritance, or a life interest, many legal systems
recognise the spouse's rights to the chattels. Some also include a limited right
to remain in the matrimonial home. Many legal systems, which always allow
the spouse certain rights, protect him against interference with his rightful
portion, on the same footing as descendants, by granting him a legitima portio.
In other systems which do not recognise the rights of the spouse, a right to
maintenance is allowed to guard against too radical disinheritance. This is
the case, in chronological order, with A.B.G.B. (art. 796), Code civil (art. 205),
Burgerlijk Wetboek (Code Napoleon) (art. 295) and for England the Inheritance
Family Provision Act of 1938, supplemented by the Intestates Estate Act of 1952.
Just as in some legitimate systems, these rights can only be made valid if, and
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in so far as, the person entitled to maintenance is dependent on a payment
from the estate. The opposite is true of payments not limited by the intestate
portion, or part of it.
A survey of European law seems to imply that recognition as an heir is
the most accepted solution of the problem of the rights of inheritance of the
surv1v1ng spouse. In the new law of this century, limitation to a life interest
is nowhere accepted. It is to be expected that yet more extensive consequences
will be drawn out of the recognition of the surviving spouse as heir in various
systems. They tend towards full equality with children and the disappearance
df limits on the occasion of second or later marriages, i.e. re-marriage.
Logically, full legal equality as heir on the same footing as descendants,
is strengthened by means of a legitima portio. As well as this legitima portio
the spouse should also receive maintenance, which can have a character subsidiary to other provisions which the testator decided by agreement or testament
in favour of the survivor. In small inheritances this subsidiary character will
hardly show.
In substantial ones this is dependent on the future development of the
pension system and other governmental measures.
Comparison of the laws of inheritance of spouses in Belgium and the
Netherlands leads to the conclusion that it is more favourable in the latter.
This contrasts with the fact that the right of succession in the Netherlands is
not ensured by any maintenance or legitima portio, while the Belgian spouse
can usually demand maintenance at the expense of the inheritance. In the
written preparation of the public discussion of the project for book 4 of the
new Dutch Civil Code, devoted to the law of inheritance, it is decided
t~ -~~i~t~;,_ the--s;.!rvivor's-portl.ori at H:le- same level as-that of_a_ cliiH -In by
far the greatest number of cases (93 %) this comes to the survivor after he
has received his half of the possessions including all debts and assets, common
to both spouses.
The plan contains four innovations concerning the rights of inheritance
of the survivor : two concern the law of inheritance pure and simple, two 'the
limitations on the freedom of the testator to take steps either by agreement or
testament, to the detriment of the survivor.
Over and above the intestate portion, the law of inheritance allows the
spouse the right over the chattels, in so far as they belong to the inheritance
or to the common property. This up to a sum of I5,ooo fl. This is no innovation as it was already recognised in old Netherlandish law. The innovation
consists rather in the fact that limitations on the rights of a second or later
spouse in relation to children by a previous marriage, are removed.
The principal point here under consideration was the fact that a second
spouse should not be in an unfavourable position in comparison with a first,
even in order to shield children of a previous marriage. In the second plan,
according to already established law, provisions in favour of a second spouse,
ensuring reasonable maintenance, were used as proof of a natural agreement by
the testator, which could not be attacked by his heirs. If a legacy or gift cannot
be shown to ensure reasonable maintenance, then it is limited by the legitima
portio of the descendants.
Also new is the fact that the intestate portion due to the spouse, like that
of the children, is guaranteed. Initially the legitima portio form was chosen
for this. As well as this, as fourth innovation, in the Amended Project of 1962,
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the spouse was awarded a right of maintenance, claimable from the inheritance,
which was considered a privileged legacy. The interdependence of these two
laws was intentional, so that on the one hand they would fulfill different functions
and on the other complement each other. The difference was that there is
one element included in the legitima portio, unknown in the right of maintenance :
i.e. the right to part of the testator's fortune whatever the need for maintenance.
This does not exclude the fact that the legitima portio can serve, at the same
time, as a basis in that right of maintenance, by which law-suits concerning
the amount of unspecified maintenance can partly be prevented.
Subsequently it appeared that this combination of unequal rights (claims
on the inheritance and advances from the inheritance) leads in practice to complications. Therefore the legitima portio has been changed into the so-called
quasi-legitima portio i.e. a claim in the inheritance of the same amount as a
child's legitima portio. Because this claim, like the right of maintenance, is
looked on as a privileged legacy, both rights extend each other juridically. When
the testator has not, either by agreement or testament, arranged for the survivor's
maintenance in another way, the right of maintenance allows the payment of
a lump sum. This is to avoid quarrels between the heirs and the surviving
spouse about periodical payments.
Various solutions to the problem of the relationship between the law of
maintenance of the survivor and the legitima portio of the children have also
appeared at the successive stages of parliamentary presentation. The project
accepted by the Lower House contains the following compromise. The amount of
maintenance is fixed according to the principles in the project. The legitima portio
of the children is calculated on the existing principles. The rights thus fixed
stand on the same level vis a vis the estate.
If this is insufficient to meet all claims then they are reduced in proportion
to its total. The proposal was accepted by the Lower House on 6 October 1965.
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