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Confl icten zijn lastig, 
maar bieden ook een 

uitdaging. Elke scheiding, 
familierechtelijk geschil of 
nalatenschapskwestie is 

anders en vraagt om een eigen 
benadering. 

Onze drijfveer is om mensen 
in een confl ictsituatie te 

begeleiden naar een passende 
oplossing met respect voor 
ieders belangen én, in het 
bijzonder, ook die van de 

kinderen. Een gezamenlijk 
gedragen oplossing is een 

duurzame oplossing.

Ouders van minderjarige kinderen die samen het gezag uitoefenen 
over de kinderen, voeren ook samen het bewind over het vermogen 
van hun kinderen. 

Vermogens van kinderen zijn in beginsel afgezonderd van het 
vermogen van hun ouders. Het saldo van de bankrekening van het 
kind behoort tot het vermogen van de minderjarige. Op ouders rust 
op grond van de wet (art. 1:253j BW) de verplichting het bewind over 
het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders uit te voeren. 
Bij slecht bewind zijn zij voor de daaraan te wijten schade aan-
sprakelijk. De ouders mogen dit geld dus niet zomaar aanwenden, 
bijvoorbeeld voor algemene kosten. Het zijn immers de ouders die 
onderhoudsplichtig zijn voor de kinderen en zij moeten de kinderen 
in beginsel uit hun eigen vermogen of inkomen onderhouden.

Onlangs heeft de rechtbank Gelderland beslist dat een moeder die 
- zonder toestemming van de vader - bedragen van de bankrekenin-
gen van de kinderen had opgenomen, om de verblijfskosten in haar 
gezin te betalen, deze bedragen moet terugbetalen op de rekeningen 
van de kinderen. 

Spaargeld van de kinderen 
is van de kinderen
Een veel gestelde vraag is hoe in een scheiding moet worden 
omgegaan met bankrekeningen die op naam staan van de kinderen. 

Voor een gezonde en ergonomische 
(thuis)werkplek ben je bij ons 
aan het juiste adres!

HOME FIT
Flex zitstabureau

‘Uit ervaring weet ik als geen ander dat ons 
lichaam een goede verzorging nodig hee�. 
Het werken op kantoor en/of thuis vraagt 
om een goede en ergonomische werkplek. 
Werken aan een keuken- of ee�afel klinkt 
je wellicht bekend in de oren en ook niet te 
vergeten de klachten die je kunt krijgen 
zoals nek-, schouder- en rugklachten. 
Langdurig zi�en in één en dezelfde werk-
houding is slecht voor ons lichaam’.

Heb je al klachten of wil 
je die juist voorkomen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op 
voor een deskundig advies of neem eens 
een kijkje in onze webwinkel.

Gezondheid is niet te koop!
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Max Koogje(eigenaar) 


