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Beste Lezer,
Hieraan moest ik denken toen ik een uitspraak van de rechtbank in Dordrecht las. En
dan gaat het alleen om de paragraaf 4.12.
Een kind stelde dat het recht had op uitbetaling van de zogeheten papieren
schenking. Zoals u weet gaat het dan om een schenking van geld. Dat bedrag wordt
niet daadwerkelijk op dat moment uitbetaalt, maar blijft bij de ouders. Het kind
krijgt een vordering op de ouders ter grootte van het geschonken bedrag en over
deze schuld moeten de ouders dan rente betalen. Dit alles wordt dan vastgelegd bij
de notaris.
Ook in deze familie die nu bij de rechter stond, was dit zo geregeld. Eén kind eiste
bij de rechter de uitbetaling van de totale som omdat de ouders de rente niet hadden
betaald aan het kind. In de akte was namelijk vermeld dat de rente-betaling een
opeisingsgrond was.
De rechter gaat echter niet mee in het verhaal en bepaalt dat het kind de hoofdsom
niet kan opeisen, ook al staat dit in de akte. De rechter overweegt dat iedereen weet
dat deze bepaling opgenomen wordt om fiscale redenen en dat er in de akte ook staat
dat opeisen alleen mogelijk is als beide ouders zijn overleden.
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Nu dat niet het geval is, moet het kind dus maar accepteren dat het wel een
schenking heeft gekregen op papier, maar moet wachten met het geld uit te geven tot
beide ouders overleden zijn.
Als ouders teken je een schenking op papier om er voor te zorgen dat de kinderen bij
je overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Maar in deze familie ging
kennelijk iets mis, nu een kind het bedrag al ging opeisen tijdens het leven van de
ouders omdat deze niet alle regeltjes hadden nageleefd.
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