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OBV met flexibele renteclausule 
kwalificeert voor ‘ventieltechniek’ 

 
In het FBN april 2003 en Nieuw Erfrecht februari 2004 kwam de ‘ventieltechniek’ aan 
de orde: het – door middel van het spelen met de overbedelingsrente – opblazen en 
laten leeglopen van de successierechtelijke verkrijging van de langstlevende en 
daarmede het beïnvloeden van de successieheffing. Een faciliteit die geboden wordt 
door de wetgever in de leden 2 en 4 van artikel 1 SW 1956 en die samenhangt met 
de ‘wettelijke verdeling’ van Boek 4 BW.  
 
Artikel 1 lid 2 SW 1956 luidt als volgt: 
 
 “Onder verkrijging krachtens erfrecht wordt voor de toepassing van deze wet 

mede verstaan … de verkrijging ingevolge een overeenkomst met betrekking tot 
rentevergoeding als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van Boek 4 van het 
Burgerlijk Wetboek indien een dergelijke rentevergoeding binnen de met 
inachtneming van artikel 45 vastgestelde aangiftetermijn wordt 
overeengekomen.” 

 
De rente die door de echtgenoot en de kinderen wordt overeengekomen, leidt niet tot 
een schenking, maar wordt gevolgd voor de aangifte voor de successieheffing bij het 
eerste overlijden. 
 
Artikel 1 lid 4 SW 1956 breidt de mogelijkheden van de techniek uit naar ‘inhoudelijk 
overeenkomende beschikkingen’: 
 
 “Indien ten gevolge van uiterste wilsbeschikkingen die inhoudelijk 

overeenkomen met het bepaalde in afdeling 1 van titel 3 van Boek 4 van het 
Burgerlijk Wetboek geldvorderingen opkomen, worden die voor de toepassing 
van deze wet op dezelfde wijze behandeld als de geldvorderingen …, bedoeld in 
artikel 13, derde lid, Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek …” 
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Hoe ver reikt een en ander? 
Door Hekkelman Terheggen & Rieter, notariaat werden wij gewezen op een 
standpunt van het ‘specialistenteam successie/schenking’ van oktober 2003. Hier 
werd in een concrete zaak bevestigd dat de ouderlijke boedelverdeling kwalificeert 
voor de toepasselijkheid van de ventieltechniek: 
 
 “… de ouderlijke boedelverdeling … is begrepen onder de uiterste 

wilsbeschikkingen als bedoeld onder artikel 1, lid 4 van de Successiewet 1956.” 
 
Wel stelt men voor de ‘oude’ testamenten de eis dat in het testament uitdrukkelijk de 
mogelijkheid geboden wordt om de rente aan te passen: 
 
 “Indien het testament daarover niets anders bepaalde, … gold het in het 

testament genoemde percentage op grond van het erfrecht dus als 
onherroepelijk vaststaand.” 

 
Voor de ‘niet-wettelijke verdeling’'-varianten is dus in de renteclausule een “tenzij 
mijn erfgenamen anders overeenkomen” in beginsel een must, zo concluderen wij uit 
het standpunt van het specialistenteam om heffing van schenkingsrecht bij een 
wijziging te voorkomen. Moderne ‘obv’s’ zullen in de regel een dergelijke clausule 
bevatten. 
 
Voor nieuwe testamenten die men maakt en die inhoudelijk overeenkomen met de 
wettelijke verdeling zou het wenselijk zijn indien men uitdrukkelijk bepaalt: 
 
 “…, tenzij mijn erfgenamen anders overeenkomen, zoals ook geldt in artikel 4:13 

lid 4 BW.” 
 
 
Tot de volgende week! 
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