PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/106216

Please be advised that this information was generated on 2019-04-21 and may be subject to
change.

Boom Juridische uitgevers
Postbus 85576
2508 CG Den Haag
T (070) 330 70 33
F (070) 330 70 30
E info@bju.nl
I www.bju.nl
HU

HU

EstateTip

Review

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor Radboud Universiteit Nijmegen 59665+65441

UH

UH

Afl. 2012-42

19 december 2012

Een inkortbaar Kerstcadeau?
Denken onder de kerstboom over
het afschaffen van de legitieme
Het reces staat voor de deur, de Kerstshow is achter de rug. Het haardvuur brandt en op
de keukentafel liggen de boekjes klaar die onder de boom gelezen gaan worden. Het
Liber Amicorum voor de Belgische hoogleraar Walter Pintens (2012, Intersentia) lonkt –
met een kaft die goed kleurt bij de kerstster – in het bijzonder. Twee delen, 1814
pagina’s ‘Confronting the frontiers of family and succession law’. Heerlijk wegdromen
over buitenlandse rechtsstelsels. Kerst is voor sommigen ook de tijd van cadeaus, en
menigeen wordt rijkelijk bedeeld door de Kerstman. Maar de cadeaus zouden wel eens
voor inkorting vatbaar kunnen zijn, zo denkt de beroepsgedeformeerde estate planner
met artikel 4:67 BW in het achterhoofd. In de regel – als het cadeau niet te gek is – komt
het overigens wel goed met artikel 4:69 BW:
“1. Voor de toepassing van deze afdeling worden niet als giften beschouwd: […]
b. gebruikelijke giften voor zover zij niet bovenmatig waren. […]”
Wat dat betreft is de sfeer op Curaçao met Kerst net iets anders. Wij doelen nu niet op
het klimaat. U weet dat aldaar de legitieme afgeschaft is per 1 januari 2012. En omdat
Kerst ook de tijd is voor overpeinzingen, willen wij u de volgende citaten uit de
overzeese parlementaire stukken meegeven:
“Voor handhaving bestaat onvoldoende rechtvaardiging.. [...] De legitieme portie
is een ernstige inbreuk op de beschikkingsvrijheid van de mens, de vrijheid om
over zijn vermogen bij testament of bij leven door middel van giften te beschikken,
zonder dat kan worden gezegd dat de omstandigheid dat deze de rust binnen de
familie bevordert een voldoende rechtvaardiging voor de inbreuk oplevert. Het
recht van ouders om over het eigen vermogen te beschikken, ook na dode, valt
onder het recht ‘to the peaceful enjoyment of his possessions’ (recht op
bescherming van de eigendom) en wordt als zodanig beschermd in artikel 1 van
Protocol no. 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Het recht van kinderen om te erven
daarentegen is niet beschermd in het EVRM, aldus het Europese Hof voor de
rechten van de mens op 13 juni 1979 in de zaak Marckx (NJ 1980, 462, § 50 en
53).”
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“In Nederland – waar de laatste twintig jaren de aandacht geconcentreerd was op
de constructie van bescherming van de langstlevende echtgenoot – is, zoals
gezegd, de legitieme portie (vooralsnog) gehandhaafd. De betekenis is sterk
teruggedrongen, met name door titel 3, afdelingen 1 en 2 en artikel 4:82 Ned. BW
(niet-opeisbaarheid jegens echtgenoot of andere levensgezel). De roep om
afschaffing van de legitieme portie neemt sterk toe; zie o.a. B.M.E.M. Schols in:
Nieuw erfrecht in de praktijk. Een evaluatie, preadvies KNB, 2006, p. 171 […]”
Is thans de tijd aangebroken om ook in Nederland de legitieme als zodanig af te
schaffen? Of juist niet? Laten we er eens in alle rust over nadenken.
Overigens tekenen wij bij de citaten aan dat Curaçao wel de – op maat gesneden –
andere wettelijke rechten kent met ook inkortingsmogelijkheden, maar dat terzijde.
We zullen in het nieuwe jaar snel verslag doen van het Liber van Pintens in de rubriek
‘Van de leestafel van ‘SBS’’.

Het is tijd voor het kerstreces. In verband met de vakantieperiode zal de eerstvolgende
aflevering van Estate Tip Review weer verschijnen op woensdag 9 januari 2013.
De redactie wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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