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H
et gebeurde op een zwoele nazomermiddag. De tele-

foon rinkelde. “Als het mijn genen niet heeft krijgt het 

ook niet mijn centen”, zo brieste een al wat oudere 

klant. Ik wist direct hoe laat het was. Die ‘het’ was zijn enige 

schoondochter. “Het maakt het leven van mijn zoon onmogelijk, 

jaagt zijn hoofd op hol, en ik wil uitgezocht hebben of er een 

uitsluitingsclausule op haar kan worden toegepast zodat het 

mijn centen niet erft.” En hij vervolgde: “Ik wil de studie van 

mijn kleinkinderen financieel ondersteunen door middel van 

een legaat.”

“Ik hoor binnenkort wel wat de beste oplossing is”, zo besloot hij 

zijn temperamentvol betoog. Het handigste in dit soort situa-

ties is om de klant te laten uitrazen, om daarna te proberen de 

emotie los te koppelen van de zaak. We zaten immers midden 

in een proces van bedrijfsopvolging. Zijn zoon was de beoogde 

bedrijfsopvolger. 

Bij het uitwerken van een dergelijke adviesopdracht is het 

belangrijk de wettelijke kaders te kennen. Voor een adviseur 

geldt dat hij moet weten wat hij niet weet. Het samenspel met 

de notaris voor bijvoorbeeld het opmaken van het testament 

is belangrijk. Immers, het advies van de adviseurs in dergelijke 

complexe zaken is maatwerk tot op de vierkante millimeter. 

Deze klant wilde een legaat opnemen in zijn testament voor 

zijn kleinkinderen. Wat is een legaat eigenlijk en wat zijn de 

valkuilen? Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin 

de erflater aan één of meerdere personen een vorderingsrecht 

toekent. Een legaat kan in de vorm van een bepaald goed. Dit 

kan zijn een schilderij, meubels of bijvoorbeeld een sieraad. Dit 

legaat kan in een handgeschreven, gedateerd en ondertekend 

codicil worden nagelaten. 

Het legaat kan ook in de vorm van een geldbedrag. Het nalaten 

van een geldbedrag in een handgeschreven codicil is echter niet 

geldig. Dit legaat moet worden opgenomen in een testament. De 

persoon die iets gelegateerd krijgt noemen we de legataris. 

Een belangrijk verschil tussen een erfgenaam en een legataris 

is dat de erfgenaam zeggenschap heeft over de afwikkeling van 

de nalatenschap. De legataris krijgt een recht van levering op 

de vastgelegde zaken. Dit kan in de praktijk voor problemen 

zorgen. De erfgenamen dienen de legaten ‘uit te keren’, dat wil 

zeggen: de legatarissen kunnen van de erfgenamen levering 

verlangen van de gelegateerde goederen. Het komt nogal eens 

voor dat de erfgenamen weigeren medewerking te verlenen aan 

de levering. De legataris zal dan zijn rechten moeten afdwingen 

bij een rechter. Om dergelijke problemen te ondervangen wordt 

dikwijls een executeur benoemd. Deze heeft de bevoegdheid 

om de legaten uit te keren zonder dat de erfgenaam zand in de 

machine kan strooien.

Een belangrijk aandachtspunt bij het vaststellen van een legaat 

is of het wel handig is om een bepaald vast geldbedrag op te 

nemen in het testament. In de jurisprudentie is een voorbeeld 

bekend waarbij er vaste geldbedragen werden toegekend waar-

bij er uiteindelijk voor de erfgenamen bijna niets overbleef. Het 

testament bleek een clausule te bevatten waarbij het legaat 

jaarlijks moest worden geïndexeerd. Het is veel beter om in 

het testament geen vaste geldbedragen op te nemen maar een 

percentage van de nalatenschap.

Uiteindelijk hebben wij een advies kunnen geven waarmee onze 

klant meer dan tevreden was. En nog belangrijker, de verhou-

dingen met de schoondochter waren ook weer genormaliseerd. 

De jaarlijkse vakantie op de familiecamping in Frankrijk was 

recent al weer geboekt. En die positieve ontwikkeling was voor 

mij als adviseur ‘the icing on the cake’.‹
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