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8. Beschouwingen over het 
fideï-commis naar aanleiding van 
een bijzondere uitspraak – een 
vervolg naar aanleiding van het 
arrest in hoger beroep
MR. DR. R.E. BRINKMAN

Op 23 mei 2018 deed de rechtbank Amsterdam een opmerkelijke uitspraak inzake een fideï-commis de 
residuo. In hoger beroep wees het hof Amsterdam op 23 juni 2020 arrest, dat (nog) niet is gepubliceerd. De 
uitspraak werd mij toegezonden. In deze bijdrage ga ik op de uitspraak van het hof in. \ 

 

1. Inleiding 

Op 23 mei 2018 deed de rechtbank Amsterdam1 een 
opmerkelijke uitspraak inzake een fideï-commis de resi-
duo. In een eerdere bijdrage aan dit tijdschrift belichtte ik 
die uitspraak.2 In hoger beroep wees het hof Amsterdam 
op 23 juni 2020 arrest3, dat (nog) niet is gepubliceerd. 
De uitspraak werd mij toegezonden.4 Hierna ga ik op de 
uitspraak van het hof in. In § 2 wordt de casus gestileerd 
weergegeven, waarna de belangrijkste rechtsoverwegingen 
van de rechtbank worden geparafraseerd, waarna ik het 
oordeel van het hof deels zal parafraseren en deels zal cite-
ren. In § 3 voorzie ik het arrest nog van enig commentaar. 
Afgesloten wordt met een conclusie (§ 4).

2. De casus, het oordeel van de rechtbank en 
van het hof5

2.1 De casus
Erflater overlijdt in 1976. Hij is dan gehuwd met zijn echt-
genote (hierna: Echtgenote of Bezwaarde). Erflater had 
een dochter uit een eerder huwelijk (hierna: Dochter of 
Verwachter). Erflater benoemde in zijn testament van 3 
maart 1971 Echtgenote tot bezwaarde van een fideï-com-
mis de residuo. Dochter is verwachter. 

Echtgenote maakt op 7 oktober 2008 bij een eenzijdige 
notariële akte (hierna: de Fc-akte) een beschrijving van 
het fideï-commissair vermogen (hierna: het Fc-vermogen). 

1 Zaaknummer c/13/635616 / HA ZA 17-964, EclI:Nl:rbAmS:2018:4052.
2 r.E. brinkman, ‘beschouwingen over het fideicommis naar aanleiding van 

een bijzondere uitspraak’, FTV 2019/4.
3 Zaaknummer 200.245.829/01, EclI:Nl:GHAmS:2020:1748.
4 met dank aan prof. mr. E.c.m. jurgens, van wie ik begreep dat het hof 

heeft kennisgenomen van het in noot 2 genoemde artikel en in lijn 
waarmee dit arrest ook lijkt te zijn gewezen.

5 De tekst van de paragrafen 2.1 en 2.2 is grotendeels ontleend aan het in 
noot 2 genoemde artikel.

Zij vermeldt in de Fc-akte dat het Fc-vermogen bestaat uit 
aandelen, obligaties en dergelijke, waarvan de waarde per 
1 januari 2007 € 418.656 bedraagt. Echtgenote geeft in de 
Fc-akte te kennen dat zij sinds 1 januari 2007 opnames doet 
ten laste van gemeld effectendepot, doch dat deze opnames 
dienen te worden gezien als leningen uit het Fc-vermogen 
en dat zij alleen dan zal interen op het moment dat haar 
eigen vermogen niet meer voldoende is en dat zij op haar 
eigen woning zou kunnen interen door het opnemen van 
een hypothecaire lening, doch dat zij prefereert de goed-
kopere oplossing van het lenen uit het Fc-vermogen, zodat 
de opnames uitdrukkelijk niet gezien mogen worden als 
interen.
Echtgenote maakt vervolgens op 7 mei 2009 een testament, 
waarin zij niet alleen alle eerdere uiterste wilsbeschikkin-
gen herroept, maar ook de verklaring van 7 oktober 2008 
herroept inzake de opname uit het Fc-vermogen als vastge-
legd bij de Fc-akte. Echtgenote benoemt haar zus (hierna: 
Zus) tot erfgenaam en overlijdt in 2014.

Dochter vordert onder meer dat de rechtbank voor recht 
verklaart dat de opnames ten laste van het Fc-vermogen zijn 
aan te merken als leningen en dat Zus die aan het Fc-ver-
mogen moet terugbetalen. Dochter stelt dat het Echtgenote 
niet vrijstond om bij testament van 7 mei 2009 de Fc-akte 
eenzijdig te herroepen. Volgens Dochter heeft Echtgenote 
met de Fc-akte een overeenkomst van geldlening van het 
Fc-vermogen aan haarzelf in het leven geroepen en kan 
Echtgenote niet eenzijdig beschikken over het recht van 
het Fc-vermogen op terugbetaling van de door Echtgenote 
geleende bedragen. Verder stelt Dochter dat Echtgenote 
met de Fc-akte afstand (als bedoeld in art. 6:160 BW) heeft 
gedaan van haar (vorderings)recht om in te teren op het 
Fc-vermogen en dat deze overeenkomst van afstand niet 
eenzijdig door Echtgenote kan worden geëindigd. Dochter 
stelt dat het Fc-vermogen bij het overlijden van Echtgenote 
nog steeds € 418.656 bedraagt.
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Zus voert verweer en stelt dat de herroeping van de Fc-akte 
geldig is, dat de opnames als verteringen moeten worden 
beschouwd en dat het Fc-vermogen (na bedoelde verte-
ringen) bestaat uit € 193.452. Het verschil in opvatting in 
eerste aanleg gaat dus om een bedrag van € 225.204.

2.2 De rechtbank
De rechtbank oordeelt dat de Fc-akte niet als overeen-
komst van geldlening kan worden aangemerkt en is ook 
van oordeel dat geen sprake is van een overeenkomst van 
afstand. Dit betekende dat Echtgenote het Fc-vermogen 
volledig mocht verteren zonder dat Dochter dat kon voor-
komen. De rechtbank oordeelt dat de Fc-akte een eenzijdige 
rechtshandeling van Echtgenote betrof en dat het Echtge-
note vrij stond die te allen tijde (eenzijdig) te herroepen en 
dat zij dat bij testament van 7 mei 2009 heeft gedaan. De 
Fc-akte heeft daardoor zijn werking verloren. De rechtbank 
oordeelt dat Dochter daarmee geen teruggave kan verlan-
gen van hetgeen door Echtgenote op het Fc-vermogen is 
ingeteerd. De vorderingen van Dochter worden afgewezen. 

2.3 Het hof
Het hof past op grond van art. 68a en 132 Ow de huidige 
wettelijke bepalingen over voorwaardelijke makingen (en 
op grond daarvan ook de vruchtgebruikbepalingen) (over-
eenkomstig) toe op het onderhavige fideï-commis. Het hof 
overweegt vervolgens als volgt:6

‘3.5.2. Op grond van de fiduciaire making in het testament 
van de erflater was [bezwaarde] onder ontbindende voor-
waarde gerechtigd tot de goederen van zijn nalatenschap 
en [verwachter] onder de opschortende voorwaarde dat zij 
nog leeft op het moment van overlijden van [bezwaarde]
(artikel 4:137 BW). Tot de vervulling van de opschortende 
voorwaarde werd [bezwaarde] als de enige rechthebbende 
aangemerkt voor zover het betrof de door en tegen derden 
uit te oefenen rechten en rechtsvorderingen en waren voor 
het overige, zolang de vervulling van de voorwaarde onze-
ker was, de bepalingen van het vruchtgebruik, zoals gere-
geld in titel 8 Boek 3 BW, van overeenkomstige toepassing 
(artikel 4:138 BW). Er bestond aldus tussen [bezwaarde] en 
[verwachter] een goederenrechtelijke rechtsverhouding. De 
erflater heeft in zijn testament [bezwaarde] de bevoegdheid 
tot vervreemding en vertering toegekend. Daarvan kon zij 
gebruik maken en daarvan kon zij afzien. Het was aan haar 
te bepalen ten laste van welk vermogen – het bezwaarde 
of het eigen vrije vermogen – zij uitgaven zou doen. Een 
rangorde heeft de erflater niet vastgesteld. De vraag is of 
[bezwaarde] in de akte van 7 oktober 2008 van voormelde 
bevoegdheid tot verteren van het bezwaarde vermogen (on)
voorwaardelijk heeft afgezien en of als gevolg daarvan voor 
[bezwaarde] en haar rechtsopvolger onder algemene titel 

6 Hoewel in de literatuur overwegend het woord fideï-commissair wordt 
gebruikt, wordt in het arrest met fiduciair hetzelfde bedoeld (dat volgens 
Van Dale mede betekent: betrekking hebbend op een erfstelling over de 
hand). men verwarre of associëre bedoelde term dus niet met fiduciaire 
eigendom of het fiduciaverbod.

een verplichting tot vergoeding is ontstaan jegens [verwach-
ter].
3.5.3. Voor de beantwoording van deze vraag is het volgende 
van belang. Vaststaat dat tussen [bezwaarde] en de echt-
genoot van [verwachter] de mogelijkheid van [bezwaarde] 
niet verder in te teren op het bezwaarde vermogen is 
besproken, dat vervolgens de notaris is ingeschakeld en dat 
[bezwaarde] in het bijzijn van de echtgenoot van [verwach-
ter] en de notaris en daarna ook in een gesprek onder vier 
ogen met de notaris heeft bevestigd dat zij het bezwaarde 
vermogen in stand wil laten. De notaris heeft vervolgens 
een conceptakte opgemaakt, waarna [bezwaarde] de akte 
in het bijzijn van de notaris en haar buurvrouw op 7 okto-
ber 2008 heeft ondertekend. In deze akte heeft [bezwaarde] 
onder meer verklaard als hiervoor onder 2.4. weergegeven 
en daarmee haar op een rechtsgevolg gerichte wil schrifte-
lijk vastgelegd. Die wil hield in dat de opnames die zij vanaf 
1 januari 2007 deed ten laste van het in de akte gemelde 
effectendepot en als te blijken uit de dagafschriften en het 
aan de akte gehechte overzicht, moesten worden gezien als 
leningen uit het bezwaarde vermogen en dat zij alleen dan 
pas zou interen op het bezwaarde vermogen indien en zodra 
haar eigen vermogen niet meer voldoende was.
Zij heeft in de akte van 7 oktober 2008 geen voorwaarde 
verbonden aan haar (wils)verklaring. Op 16 oktober 2008 
is de akte toegezonden aan de echtgenoot van [verwachter] 
en [Zus] heeft niet (voldoende) betwist dat [verwachter] op 
dat moment heeft kennis genomen van de inhoud daarvan. 
De notaris heeft, zo heeft hij verklaard in zijn (als bijlage 
11 bij de antwoordakte van geïntimeerde van 13 mei 2019 
gevoegde) brief van 5 mei 2019, aan [bezwaarde] gevraagd 
“of ik een kopie naar [de echtgenoot van verwachter] mocht 
sturen: geen bezwaar, want dan kon hij zien dat zij haar 
belofte om het bezwaarde vermogen in stand te houden op 
papier had gezet.”
3.5.4. Uitgaande van het voorgaande heeft [bezwaarde] 
niet zozeer afstand gedaan van haar bevoegdheid tot verte-
ren, maar een rang- of volgorde van in-/vertering bepaald 
tussen het bezwaarde en het eigen vrije vermogen. Dat de 
bedoeling van de erflater was dat [bezwaarde] verzorgd 
zou achterblijven staat daaraan niet in de weg, net zomin 
of, en zo ja, in hoeverre [bezwaarde] voor 1 januari 2007 
al had ingeteerd op het bezwaarde vermogen. Door de 
toezending van de akte met instemming van [bezwaarde] 
en de kennisneming van de inhoud daarvan door [verwach-
ter] in samenhang met hetgeen hieraan is voorafgegaan, 
heeft [bezwaarde] zich jegens [verwachter] verbonden en 
bij [verwachter] het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt 
dat zij het bezwaarde vermogen intact zou laten zolang 
[bezwaarde] nog over eigen vrij vermogen beschikte en dat, 
als [bezwaarde] uitgaven deed uit het bezwaarde vermogen, 
deze moeten worden gezien als leningen ten behoeve van het 
bezwaarde vermogen en ten laste van [bezwaarde]’s eigen 
vrije vermogen in die zin dat vergoedingsrechten ontston-
den ten behoeve van het bezwaarde vermogen en ten laste 
van het eigen vrije vermogen. In zoverre is de gevorderde 
verklaring voor recht (I) niet toewijsbaar. Het hof kan niet 
uitsluiten dat [bezwaarde], zoals [Zus] heeft aangevoerd, de 
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wil heeft gehad / geuit (aan de notaris) de door haar vastge-
legde rang- of volgordebepaling te kunnen herroepen, maar 
omdat zij deze wil tot herroeping niet schriftelijk heeft vast-
gelegd in de akte van 7 oktober 2008 en ook niet schrifte-
lijk bij de toezending van de akte aan (de echtgenoot van) 
appellante of anderszins gericht kenbaar heeft gemaakt, 
is het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat voormelde 
rang- of volgorde zou gelden zolang [bezwaarde]over eigen 
vermogen beschikte. Als het de bedoeling van [bezwaarde] 
was geweest dat zij de toezegging te allen tijde zou kunnen 
herroepen, had het op de weg van de notaris gelegen dit als 
onderdeel van de verklaring van [bezwaarde] in deze akte 
op te nemen. Dat de akte van 7 oktober 2008 niet (volle-
dig) [bezwaarde]’s bedoeling bevatte kan [verwachter] niet 
worden tegengeworpen.
Weliswaar heeft [bezwaarde] in haar testament van 7 mei 
2009 verklaard dat zij de verklaring inzake het bezwaarde 
vermogen in de akte van 7 oktober 2008 herroept, maar dit 
doet geen afbreuk aan het eerder bij appellante opgewekte 
gerechtvaardigde vertrouwen. [Bezwaarde] was ook nog 
gebonden aan de verbintenis, omdat [bezwaarde] [verwach-
ter] niet ervan op de hoogte heeft gesteld dat zij op haar 
wilsverklaring wilde terugkomen.
Het bij toeval kennis nemen van de herroeping in het testa-
ment is onvoldoende om geen gebondenheid meer aan te 
nemen.
Aangezien vaststaat dat [bezwaarde] bij haar overlijden nog 
steeds het in de akte van 7 oktober 2008 bedoelde register-
goed in eigendom had en dit na haar overlijden is verkocht 
en geleverd tegen een koopsom van ruim van € 500.000, 
is de voorwaarde bij de verklaring in de akte van 7 okto-
ber 2008 (dat zij pas zal interen op het bezwaarde vermo-
gen op het moment dat haar eigen vrije vermogen niet 
meer voldoende is) niet vervuld en is een vergoedingsrecht 
ontstaan ten laste van de nalatenschap van [bezwaarde] ten 
behoeve van het bezwaarde vermogen en om die reden voor 
[verwachter]. In zoverre slagen de grieven. Al hetgeen geïn-
timeerde in dit kader overigens nog heeft aangevoerd stuit 
op het voorgaande af.’

Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en veroor-
deelt Zus (als erfgenaam van de bezwaarde) tot betaling 
aan de verwachter van het vergoedingsrecht dat uiteindelijk 
is vastgesteld vast op € 228.565. Op de overige elementen 
van de uitspraak (bijvoorbeeld over de verschuldigdheid 
van wettelijke rente of het beroep op misbruik van omstan-
digheden door Zus – dat m.i. terecht is afgewezen – en de 
verzochte dwangsom) zal ik hier niet ingaan, omdat die de 
kern van de problematiek niet raken.

3. Commentaar

Ik kan mij goed vinden in de uitkomst van het arrest en 
plaats nog een paar kanttekeningen bij het arrest.

1. Het hof merkt op dat de bezwaarde gebruik kon maken 
van haar verteringsbevoegdheid, maar daarvan ook kon 

afzien en dat het aan de bezwaarde is om te bepalen welke 
uitgave ten laste van welk vermogen komt.7 Ik kan mij daar 
volledig in vinden. De vraag rijst wel hoe de bezwaarde 
moet bepalen welke uitgave ten laste van welk vermogen 
komt en wat er gebeurt als de bezwaarde niets bepaalt. 
Op de eerste vraag heb ik al eerder antwoord gegeven:8 de 
bezwaarde dient ‘bij’ het doen van de uitgave aan te teke-
nen dat deze ten laste van het ene of het andere vermo-
gen komt.9 Komt de uitgave uit het ene vermogen, terwijl 
de bezwaarde daarbij aantekent dat de uitgave ten laste 
van het andere vermogen komt, dan ontstaat een vergoe-
dingsrecht van het ene vermogen ten laste van het andere 
vermogen. Mijns inziens dient daarom een rol te worden 
toegekend aan de ‘naar buiten toe blijkende  intentie’ van 
de bezwaarde. Omtrent de tweede vraag verwijs ik naar 
het artikel dat Lieber en ondergetekende in 2019 in dit 
tijdschrift schreven, waarin wij uitgebreid op het bewijs-
recht zijn ingegaan.10 Daarin stelden wij daar onder meer 
dat als er geen boedelbeschrijving en/of jaarlijkse opga-
ven aanwezig zijn, de verwachter weliswaar ingevolge art. 
150 Rv moet stellen en bewijzen welke goederen tot het 
fideï-commissaire vermogen behoren, maar dat de rechter 
in een procedure de bewijslast van de verwachter ook kan 
verlichten en anders kan verdelen. Het kan dan voor de 
hand liggen dat de rechter uitgaat van het vermoeden dat 
het gehele vermogen van de bezwaarde tot de fideï-commis-
saire nalatenschap behoort of dat de rechter de bezwaarde 
zelfs belast met het bewijs van het tegendeel. Het zal telkens 
van de concrete omstandigheden van het geval afhangen 
wie wat moet bewijzen (zie ook art. 3:215 lid 1 BW) of en 
zo ja welke andere verdeling van de bewijslast nodig is dan 
die als hoofdregel in art. 150 Rv is gegeven. 

2. Het hof maakt duidelijk dat de bezwaarde niet zozeer 
afstand heeft gedaan van haar bevoegdheid tot verteren, 
maar een rang- of volgorde van in-/vertering heeft bepaald 
(te weten dat zij eerst het fideï-commissair vermogen zou 
verteren, daarna pas haar eigen vermogen). Omdat de op 
een rechtsgevolg gerichte wil is vastgelegd en verwach-
ter daarvan heeft kennisgenomen, is er een ‘verbintenis’ 
ontstaan tussen de bezwaarde en de verwachter met voor-
melde inhoud (inzake de volgorde van vertering). Het hof 
brandt zich niet aan de vraag hoe deze verbintenis gekwa-
lificeerd moet worden. Is dit a) een nadere goederenrech-

7 De testateur kan in zijn testament bij de fideï-commissaire bepalingen 
ook zelf de volgorde van vertering bepalen. Daarbij bedenke men dat 
als de testateur bepaalt dat de bezwaarde eerst op zijn eigen vermogen 
moet interen, men in de discussie terecht kan komen of sprake is van een 
zuiver of residuair fideï-commis (hetgeen van belang is bij het roepen 
van ongeborenen als verwachter, zie art. 4:56 lid 2-4 bW, waarover o.a. 
A.H.N. Stollenwerck, ‘Over het graf heen: fideï-commissaire making of 
tweetrapsmaking’, FTV 2007/6, onder 5). 

8 Zie het in noot 2 bedoelde artikel.
9 Hierover zou de testateur in zijn testament een bepaling kunnen opne-

men, zodat voor zowel de bezwaarde als verwachter duidelijk is hoe een 
vertering ten laste van het fideï-commissaire vermogen bewezen kan 
worden.

10 r.E. brinkman & j.H. lieber, ‘Het fideicommis en de (vaststelling van de) 
omvang van het vermogen’, FTV 2019/41, met name par. 2.
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telijke inkleuring van het recht van de bezwaarde11 of b) 
een aparte overeenkomst die slechts tussen de bezwaarde 
en de verwachter geldt en die ‘naast’ de goederenrechte-
lijke positie staat?12 In zoverre drukt het hof zich enigszins 
onnauwkeurig uit door te stellen dat de bezwaarde en de 
verwachter in een goederenrechtelijke rechtsverhouding tot 
elkaar staan. Immers, zij staan niet zozeer ‘tot elkaar’ in 
een goederenrechtelijke rechtsverhouding (wat wel geldt 
bij een verbintenisrechtelijke rechtsverhouding), als wel tot 
het goed dat object is van ieders voorwaardelijke gerech-
tigdheid. Willen zij die rechtsverhouding tot het goed nader 
inkleuren, dan is mijns inziens sprake van de afstand van 
een goederenrechtelijke bevoegdheid, die om geldig te zijn 
in dezelfde vorm gegoten moet worden als de overdracht 
van het goed zelf (bij een onroerende zaak bijvoorbeeld in 
een notariële akte, gevolgd door inschrijving in de open-
bare registers).13 Zou sprake zijn van de onder b genoemde 
mogelijkheid, dan is er in beginsel geen vormvereiste, maar 
wijzigt er – door de overeenkomst te sluiten – ook niets aan 
de goederenrechtelijke rechtsverhouding tot het goed zelf. 
Dat is met name van belang als de voorwaardelijke rechten 
worden tot het goed worden overgedragen of uitgewon-
nen.14 Ook procesrechtelijk kunnen deze verschillen van 
belang zijn als er niet wordt nagekomen.
In de situatie dat – anders dan in de casus van het arrest het 
geval was – de verwachter geen kennis zou hebben genomen 
van de Fc-akte, zou overigens nog steeds gebondenheid aan 
de eenzijdige rechtshandeling aangenomen kunnen worden, 
in verband waarmee ik naar mijn eerdere beschouwingen 
over de uitspraak van de rechtbank verwijs.15 

3. Het hof is van oordeel dat enerzijds niet uit te sluiten is 
dat de bezwaarde het recht had willen voorbehouden de 
Fc-akte te herroepen, maar anderzijds die wil niet schrifte-
lijk heeft vastgelegd of kenbaar gemaakt aan de verwachter. 
Het had op de weg van de bezwaarde gelegen dat wel te 
doen. Nu dat niet is gebeurd, bleef de bezwaarde volgens 
het hof gebonden aan bedoelde verbintenis jegens de 
verwachter. Ik wijs op de analogie met art. 6:219 BW en 
art. 7:177 lid 2 BW, waaruit blijkt dat, voordat het aanbod 

11 Die dan ook voor eventuele plaatsvervullende verwachters zou kunnen 
gelden en bij overtreding waarvan sprake is van een onrechtmatige daad 
(art. 6:162 bW).

12 Hetgeen betekent dat de bezwaarde in goederenrechtelijke zin haar 
bevoegdheid tot vertering wel behield, maar slechts in de persoonlijke 
betrekking tot de verwachter daartoe niet bevoegd was en bij overtre-
ding dus sprake is van wanprestatie.

13 Vgl. E.f. Verheul, ‘Wijziging van een eigendomsvoorbehoud’, WPNR 
2019/7262.

14 In het onderhavige geval zou art. 4:138 lid 2 bW jo. art. 3:223 bW overi-
gens ook tot gevolg hebben dat als de bezwaarde zijn voorwaardelijke 
gerechtigdheid zou overdragen, de verteringsbevoegdheid voor de 
verkrijger zou vervallen. bedoelde regel geldt niet als de verwachter zijn 
voorwaardelijke gerechtigdheid zou overdragen.

15 Zie noot 2.

is aanvaard, een aanbod nog wel herroepen kan worden, 
maar na aanvaarding niet meer,16 tenzij de herroepingsmo-
gelijkheid (geldend na aanvaarding van een rechtshande-
ling die de begiftigde bevoordeelt, in casu te vergelijken met 
de positie van de verwachter) is bedongen. In de situatie 
dat de verwachter geen kennis zou hebben genomen van 
de Fc-akte, zou naar analogie van art. 6:219 BW mogelijk 
aangenomen kunnen worden dat zij deze verklaring nog 
had kunnen herroepen (maar mijns inziens niet bij uiterste 
wil en ook zonder terugwerkende kracht, omdat de na de 
uitlating verrichte handelingen in het licht van de uitlating 
moeten worden gezien). 

4. Conclusie

Het hof heeft mijns inziens terecht het vonnis van de recht-
bank vernietigd en in een mooi arrest laten zien dat de uitla-
tingen en handelingen van de bezwaarde hangende de voor-
waarde van groot belang kunnen zijn voor de vraag wat de 
omvang van het eigen en fideï-commissaire vermogen aan 
het eind van de rit zal zijn. Ter voorkoming van onduide-
lijkheden achteraf, zou de testateur in zijn testament ‘spel-
regels’ kunnen opnemen, bijvoorbeeld omtrent de toereke-
ning van verteringen aan het fideï-commissaire (of eigen) 
vermogen en hoe het bewijs van een vertering ten laste 
van het fideï-commissaire vermogen geleverd kan worden. 
Ook zou, vergelijk art. 1:94 lid 8 BW, een bewijsvermoeden 
opgenomen kunnen worden over wat er geldt als er geen 
boedelbeschrijving en jaarlijkse opgaven zijn opgesteld en – 
vaak na vele jaren – niet meer gereconstrueerd kan worden 
waaruit het fideï-commissaire (en eigen) vermogen bestond 
bij het overlijden van de insteller en/of bij het in vervulling 
gaan van de fideï-commissaire voorwaarde.
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16 Zoals gezegd rijst de vraag of, als de verwachter niet van de fc-akte 
kennis had genomen, de bezwaarde niet alsnog gebonden was aan haar 
verklaring, althans deze niet met terugwerkende kracht kon herroepen. 
Verder wijs ik erop dat een herroeping bij testament mijns inziens niet 
mogelijk is, omdat geen sprake is van een – binnen het gesloten stelsel 
passende – uiterste wilsbeschikking. Ik verwijs in dit verband wederom 
naar mijn eerdere artikel, zie noot 2.


