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Bewind over schenking gaat vóór
bewind inzake ouderlijk gezag
Bij een schriftelijke schenking is het mogelijk een bewind in te stellen. Daarbij kan worden bepaald dat het bewind eindigt als
de begiftigde een bepaalde leeftijd bereikt. Wat als de begiftigde nog minderjarig is? Hoe verhoudt zich dat tot het bewind inzake
het ouderlijk gezag?

Onderhands akte van schenking en bewind voor schenking aan kleinkind
Mevrouw V is getrouwd met mijnheer M. Ze hebben samen een zoon, X. De ouders van V willen een schenking doen aan hun
kleinkind X. Daarvoor wordt bij de bank een rekening geopend en een onderhandse akte van schenking en bewind getekend.
Omdat X nog minderjarig is, wordt de akte voor en namens hem getekend door zijn ouders V en M. Samen hebben ze het
ouderlijk gezag over hun minderjarige zoon (art. 1:245 BW). Op de bankrekening wordt door de grootouders een bedrag van
e 6.578 overgemaakt. In de onderhandse akte die is getekend, hebben de grootouders een bewind ingesteld. Tot bewindvoerder
hebben ze hun dochter V benoemd. Deze benoeming is door haar aanvaard door de akte ook in haar hoedanigheid van
bewindvoerder te ondertekenen. Het bewind eindigt als X de 21-jarige leeftijd bereikt.

Collegegeld betalen
Als V en M gaan scheiden krijgen ze samen het ouderlijk gezag over hun minderjarige zoon (art. 1:253d lid 1 BW). Een jaar later
gaat X studeren. Het collegegeld bedraagt e 2.143. V wil dat bedrag betalen van de spaarrekening die door haar ouders ten
behoeve van X geopend is. Na de echtscheiding is V zelf niet in staat om die kosten te betalen. Bovendien is de spaarrekening
bedoeld om daarvan de studiekosten van X te betalen. Volgens M heeft hun zoon recht op studiefinanciering dus is het naar zijn
mening helemaal niet nodig om geld op te nemen van de bankrekening. Die rekening is alleen bedoeld voor noodgevallen. Daar
is thans geen sprake van stelt M. Het saldo op de rekening moet derhalve zo lang mogelijk intact blijven.
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Geen toestemming
V en M hebben na de echtscheiding gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben over hun minderjarige zoon X. Daardoor hebben
ze samen het bewind over diens vermogen (art. 1:253i lid 1 BW). Omdat M het er niet mee eens is, geeft hij geen toestemming
voor het opnemen van geld van de spaarrekening. En omdat M en V daar alleen samen over mogen beschikken, kan V dat
volgens M niet op eigen houtje doen.

Wat heeft het Hof Den Haag hierover beslist?
Hof Den Haag 16 juli 2021; ECLI:NL:GHDHA:2021:1349 ziet dat anders. Het bewind dat door de ouders van V is ingesteld,
is een bewind als bedoeld in art. 7:182 BW. Dat bewind heeft dezelfde rechtsgevolgen als een bewind dat in een testament wordt
ingesteld (art. 7:182 lid 2 BW). Voor wat betreft de bankrekening heeft een bewindvoerder gedurende de minderjarigheid van de
zoon niets te maken met de bepalingen over bewind als bedoeld in Boek 1 BW.
De rechter stelt vast dat door de ouders van V een bewind is ingesteld en dat hun dochter tot enige bewindvoerder is benoemd.
Die taak is door V aanvaard. Dat betekent dat V ook als enige over het saldo van de rekening kan beschikken. Zij is bij die
geldopnamen enkel gebonden aan de bepalingen die daaromtrent in de schenkingsovereenkomst zijn opgenomen. Van een
gezamenlijke uitoefening van het bewind over dat vermogen is geen sprake. Als V daarvan het collegegeld voor de zoon (X)
wil betalen, is de medewerking of toestemming van M niet vereist.
Bij een schriftelijke schenking kan door de schenker(s) een bewind worden ingesteld over het geschonken bedrag. Dat kan worden
gekoppeld aan een bepaalde leeftijd van de begiftigde. Is de begiftigde nog minderjarig, dan is alleen de bewindvoerder bevoegd
om over het geschonken bedrag te beschikken. Het gezamenlijke bewind van de ouders op basis van hun ouderlijk gezag is dan
niet van toepassing.
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