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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3665
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming
over onderzoek naar de legitieme portie in het erfrecht (ingezonden 15 juli
2020).
Mededeling van Minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 5 augustus
2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het probleem dat, als gevolg van juridische kaders, het
voor veel mensen als lastig en kwellend wordt ervaren wanneer zij tot op het
sterfbed te maken krijgen met conflicten met hun kinderen rondom hun
erfenis? Wat vindt u hiervan?
Vraag 2
Deelt u de mening dat het ieder individu vrij moet staan zelf te bepalen aan
wie men zijn erfenis wil nalaten? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Wat vindt u ervan dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in
haar brief aan de Tweede Kamer aangaf dat de overgrote meerderheid van de
wetenschap voor afschaffing van de legitieme portie is, dat de legitieme
portie niet meer in een sociaaleconomische behoefte zou voorzien en geen
maatschappelijk draagvlak meer heeft?1
Vraag 4
Hoe kijkt u aan tegen het feit dat uit onderzoek in 2016 bleek dat 40 procent
van de Nederlanders van mening was dat het wettelijk mogelijk moet zijn een
volwassen kind te onterven, zonder dat deze recht heeft op de legitieme
portie?2
Vraag 5
Kunt u aangeven in hoeverre de oorspronkelijke redenen voor de legitieme
portie, zoals het bestaan van bloedverwantschap, de verzorgingsgedachte en
het familiekapitaal nog van belang zijn in onze samenleving anno 2020, zeker
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gelet op de veranderingen in de samenleving, zoals divers samengestelde
gezinnen?
Vraag 6
Deelt u de mening dat de huidige wetgeving inzake de legitieme portie
mensen minder vrijheid biedt te bepalen wat er na hun overlijden met hun
eigen opgebouwde vermogen gebeurt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7
Bent u bereid te onderzoeken of de huidige wetgeving inzake de legitieme
portie moet worden herzien, zodat toekomstige conflicten tussen (onterfde)
kinderen en hun ouders aangaande erfenissen voorkomen kunnen worden?
Zo nee, waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Bergkamp (D66),
van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over onderzoek naar
de legitieme portie in het erfrecht (ingezonden 15 juli 2020) niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle
benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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