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In mijn vorige column heb ik een situatie beschreven waarin een bewindvoerder van 
de rechters toestemming kreeg om geld te schenken. Het effect daarvan is dat de 
eigen bijdrage voor de AWBZ lager wordt. Nu ga ik graag in op een tweede situatie. 
 
Situatie 2 
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de machtiging tot schenking gegeven in 
een situatie waarin wel sprake was van een schenkingstraditie. Sinds 2006 werd er 
namelijk ieder jaar het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag geschonken. In 2011 
zelfs een hoger bedrag van € 20.000,-. Nu werd gevraagd of er in 2013 € 12.500,- 
geschonken mocht worden. 
 
In tegenstelling tot de eerste casus bestond de mogelijkheid dat de patiënt wél eerder 
een testament had opgesteld omdat zijn vermogen pas in 2010 onder bewind was 
gesteld en hij toen al op leeftijd was. Door de schenking toe te staan zou zijn 
vermogen en dus ook zijn erfenis kleiner worden. Maar het was dus niet zeker dat de 
erfgenamen en de ontvangers van de schenking dezelfde personen zouden zijn. 
 
Het gerechtshof vond het echter van belang dat de patiënt verstandelijk wel goed bij 
was en duidelijk kon aangeven de schenking te willen en de gevolgen ervan kon 
overzien (de reden van de onder bewind stelling was dat zijn geheugen slecht was, 
maar functioneren in het hier en nu wel goed ging).  

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2013:8034
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Zelfs na de schenking zou er nog voldoende vermogen overblijven om geen nadelige 
invloed te hebben op de levensstandaard van de patiënt.  
 
Maar wat ook een belangrijke rol speelt is het gegeven dat de patiënt positieve 
gevoelens zou over houden aan het “met de warme hand” schenken. Dan kon hij 
tenminste genieten van het feit dat hij nu al de ontvangers financieel ondersteunde. 
 
Aardig detail is dat de ontvangers zijn enige twee kleinkinderen waren en de relatie 
met hen intensiever was geworden na het eerdere overlijden van hun vader, de zoon 
van de patiënt. 
 
Volgende keer een derde situatie. 
 
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. 
 

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/


Column 475, OverGeld van de Telegraaf 
Schenkingen en AWBZ en toestemming rechters. Deel 2 

 
blad - 3 - 

Bron: www.ntrs.nl  

 
 


	SOMS GEEFT DE RECHTER DE BEWINDVOERDER WEL TOESTEMMING OM GELD TE SCHENKEN (WAARDOOR DE EIGEN BIJDRAGE VOOR DE AWBZ KLEINER WORDT)

