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ER ZIJN GRENZEN AAN DE PLICHTEN DIE EEN GEMEENTE EEN 
UITKERINGSGERECHTIGDE KAN OPLEGGEN 
 
 
 
 
 
  

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 

Sr. kandidaat notaris te 

Maastricht 

 
 
Ik heb weinig verstand van de regels en wetten die horen bij uitkeringen. Maar ik las 
onlangs een interessante uitspraak over een erfenis, een uitkeringsgerechtigd 
persoon en minderjarige kinderen. En die uitspraak breng ik graag onder uw 
aandacht. 
 
Vader overlijdt en de erfenis gaat naar zijn minderjarige kinderen 
In het begin van deze eeuw overlijdt de vader van een stel kinderen. Omdat de 
kinderen op dat moment minderjarig zijn, dwingt de rechter hun moeder om 
rekeningen met een zogeheten BEM-clausule te openen bij een bank.  
 
Zo’n BEM-rekening betekent dat het geld alleen maar gebruikt mag worden voor 
speciale uitgaven die (alleen) voor het betreffende kind nuttig zijn.  
 
Anno 2014 zijn de kinderen nog steeds minderjarig en wonen zij bij hun moeder, 
want de gemeente blijkt van haar te verlangen dat zij het geld op deze rekeningen 
gaat gebruiken voor het levensonderhoud van haarzelf en haar kinderen. Als dat niet 
gebeurt, dan zal haar uitkering worden stopgezet. 
 
Verzoek tot intering op de BEM-spaarrekening wordt afgewezen 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2014:7464
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Omdat de moeder onder de indruk is van dit dreigement, wordt er bij de rechter een 
verzoek ingediend. Gevraagd wordt of de rechter wil toestaan dat het saldo op de 
BEM-rekening van de minderjarige kinderen gebruikt wordt om de gewone 
(dagelijkse) huishoudkosten te betalen. 
 
De rechter beantwoordt deze vraag nadat gekeken is naar het waarom van een BEM-
boekje. Volgens de rechter moet zo’n rekening het mogelijk maken om bijzondere 
kosten van het betreffende minderjarige kind te betalen. En de rechter is van mening 
dat gewone huishoudkosten in deze specifieke situatie daar niet onder vallen. 
 
Het verzoek wordt afgewezen dus de kinderen houden hun BEM-rekening. Of deze 
redenatie altijd op zal gaan, is voor mij nog wel een vraag.  
 
Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail. 

 

Mr. Ernst Loendersloot 

kandidaat notaris te Maastricht 

Telefoon 043-3509950. 

 

Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 

Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 

 

U kunt ook op de hoogte blijven via: 

LinkedIn Twitter Facebook 

 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

mailto:contact.ntrs@gmail.com?subject=Verzoek%20om%20meer%20informatie%20over%20Column%20567
http://www.ntrs.nl/
http://eepurl.com/vQ2rn
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
https://twitter.com/ernstloenderslo
https://www.facebook.com/ernst.loendersloot
http://www.ntrs.nl/links/
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