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Beste lezer, 
 
Kan mijn ex de rente van mijn kinderen gebruiken om met zijn nieuwe liefde 
op vakantie te gaan ? 
 
Ik moest even een pakkende titel hebben om het probleem van artikel 253M van 
Boek 1 van het Burgerlijk wetboek (BW) onder uw aandacht te brengen. Maar 
eigenlijk dekt het wel goed de lading.  
 
In dat wetsartikel staat namelijk dat de ouder van een minderjarig kind recht heeft op 
de vruchten van het vermogen van het kind. Notarissen noemen dat het Ouderlijk 
Vruchtgenot. 
 
Op zich is dat geen probleem als een minderjarige vermogen heeft en de beide 
ouders nog bij elkaar zijn. De ouders kunnen dan de rente die hun beider kind op 
zijn of haar spaargeld ontvangt, gebruiken om het kind te onderhouden. 
 
Het wordt echter anders als de ouders gescheiden zijn. Stel dat de moeder overlijdt 
en het kind enig erfgenaam is van een huis dat door het overlijden vrij van 
hypotheek is. Dat is dan een fors vermogen en ook al is de rente nu laag, toch gaat 
het dan ieder jaar om een leuk bedrag dat juridisch als vrucht van het vermogen 
wordt gezien.  

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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De vader van het kind (de ex-echtgenoot) kan nu op grond van artikel 1:253M Bw 
die rente laten overboeken op zijn eigen betaalrekening. Vervolgens is er geen 
enkele controle op en ook geen juridische beperking aan de wijze waarop hij het 
geld besteedt. Hij kan daarmee een reisje naar Parijs betalen voor hemzelf en zijn 
nieuwe geliefde terwijl zijn minderjarige kind achterblijft bij opa en oma. 
 
Het zal u niet verbazen dat veel mensen hier moeite mee hebben en daar een stokje 
voor willen steken. Gelukkig kan iedereen dat via een testament regelen.  
 
In dat testament wordt dan opgenomen dat het ouderlijk vruchtgenot wordt 
uitgesloten. Wel zou ik aanraden om dan ook vast te leggen dat een ander dan de 
ouder van het kind het geld beheert, de zogeheten bewindvoerder.  
 
Als u nu denkt dat dit alleen van belang is voor (gescheiden) ouders van 
minderjarigen, dan heeft u het mis. Ook voor opa en oma is het te overwegen om 
deze clausule op te nemen in hun testament.  
 
Stel dat hun dochter overlijdt en hun schoonzoon achterblijft met hun jonge zoontje. 
Vervolgens komen opa en oma te overlijden en erft hun enige kleinkind (het 
jongetje) direct van opa en oma. Omdat hun kleinzoon nog minderjarig is, heeft zijn 
vader (dus de schoonzoon) het ouderlijk vruchtgenot van de erfenis.  
 
Als de schoonzoon dan een nieuwe relatie krijgt, kan hij van de rente van de erfenis 
van opa en oma leuke dingen doen, zoals een ring voor zijn nieuwe geliefde kopen. 
Hadden opa en oma deze speciale uitsluitingsclausule in hun testament opgenomen, 
dan zou de rente over hun erfenis alleen ten goede komen aan hun kleinzoon. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 
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