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EN/OF REKENING 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
 
Beste lezer, 
 
In een andere column is een uitspraak van een rechter vermeld waaruit bleek dat de 
ex-echtgenote van mening was dat zij voor 50% eigenaar was van al het geld dat op 
de en/of rekening van haar en haar ex-man stond. In die uitspraak is duidelijk 
gemaakt dat dit niet het geval is omdat een deel van het geld dat op die rekening 
stond afkomstig was uit de erfenis van de ouders van de man en deze een zogeheten 
uitsluitingsclausule hadden opgenomen in hun testament. 
 
Omdat er bij meer mensen onduidelijk is wie recht heeft op het geld dat op een en/of 
rekening staat, heb ik nog twee uitspraken voor u gevonden. De eerste is het Hof in 
Den-Bosch en de ander is van de Rechtbank te Amsterdam. 
 
In de zaak die in Den-Bosch is beslist stond de en/of rekening op naam van twee 
broers. Eén van hen overleed en toen was de andere rekeninghouder samen met een 
andere broer erfgenaam. De nog in leven zijnde broer op wiens naam de rekening 
ook stond, was van mening dat alleen de helft van het saldo op de en/of rekening 
gedeeld hoefde te worden. Hij was namelijk eigenaar van de andere helft.  
 
Het Hof was het hier niet mee eens. Een en/of rekening bepaalt alleen maar dat de 
beide rekeninghouders over het saldo kunnen beschikken en dit speelt alleen een rol 
ten opzichte van de bank. Maar eigenaar ben en blijf je van je eigen geld, ook als het 
op een en/of rekening staat. 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=BN1351
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=BN1351
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=ljn&ljn=BN1997
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In de andere zaak was een schoonzus de mede-rekeninghouder. Zij stelde dat nu de 
andere rekeninghouder was overleden, het saldo op grond van mondelinge afspraken 
aan haar toe kwam. Er zou een verblijvensbeding zijn afgesproken. Dit houdt in dat 
de langstlevende alles krijgt dat eerst bezit van beide partijen was. Zo'n afspraak 
wordt vaak tussen samenwoners gemaakt. 
 
De schoonzus kreeg echter van de rechtbank geen gelijk. Reden is dat zo'n 
verblijvensbeding een regeling is "terzake des doods" omdat het werkt na een 
overlijden. Zo'n regeling moet worden vastgelegd in een notariële akte en niet in een 
contract dat je met en bij de bank tekent als je de rekening opent. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 


