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Scheiden leidt vaak tot veel strijd tussen beide partijen. 

Deze uitspraak is daar ook weer een voorbeeld van. Naast 

heel veel geschilpunten komt ook de vraag aan de orde of 

de man kan aantonen dat een schenking van zijn  moeder 

onder uitsluiting is gedaan. De rechtbank geeft aan op 

welke wijze de man dat moet aantonen. 

Omdat het huwelijk duurzaam is ontwricht gaan beide 

echtlieden uit elkaar. Naast alle geschillen rond behoefte, behoeftigheid en draagkracht, 

komt ook de verdeling van het vermogen aan de orde.  De peildatum voor omvang van de 

gemeenschap van goederen is 17 juni 2020, de datum waarop het verzoekschrift tot 

echtscheiding is ingediend.  

Tussen partijen is niet in geschil dat de moeder van de man op 27 december 2017 een 

bedrag van € 70.000,00 heeft overgemaakt aan de man. Dit bedrag is geboekt op de 

privérekening van de man. De man heeft op dezelfde dag het volledige bedrag overgeboekt 

naar zijn spaarrekening. Dat het bedrag van € 70.000,00 bestemd was voor de aanschaf van 

een woning is tussen partijen niet in geschil. Het geschil tussen partijen ten aanzien van de 

schenking spitst zich toe op de vraag of deze schenking door de moeder van de man heeft 

plaatsgevonden onder uitsluiting. De man stelt daarbij het volgende: 

1. Op het bankafschrift op naam van de man van 29 december 2017 staat bij de 

overboeking van de moeder van de man op 27 december 2017: “schenking voor 

huis”.  Het geld is ook in 2018 voor de aankoop van het huis gebruikt.. 

2. Er is sprake van een schenking onder uitsluiting omdat in artikel 2 lid 2 van 

de schenkingsovereenkomst, gedateerd 27 december 2017 is bepaald dat hetgeen 

geschonken is alsmede de vruchten daarvan buiten elke 

huwelijksvermogensgemeenschap valt. 

De rechtbank stelt vast dat uit het eerste niet volgt dat er geschonken is onder een 

uitsluitingsclausule. De vrouw stelt verder dat de overeenkomst niet op 27 december 2017 is 

gemaakt, maar in februari 2018 toen het huis werd gekocht. Zij ondersteunt deze stelling 

met een aantal stukken en mailberichten uit februari 2018. 

Conclusie rechtbank1 

De rechtbank overweegt dat vaststaat dat door de moeder van de man op 27 december 

2017 een bedrag van € 70.000 is geschonken. De stelling van de man dat daartoe op 27 

december 2017 een schenkingsovereenkomst met uitsluitingsclausule is opgemaakt is door 

de vrouw voldoende gemotiveerd betwist. Op basis van, door haar overgelegde stukken en 

mails is geen ander oordeel mogelijk dan dat de schenkingsovereenkomst achteraf in 

februari 2018 is opgemaakt. Door de man zijn geen feiten en omstandigheden gesteld die dit 

anders maken, noch zijn daartoe stukken overgelegd. Op de mondelinge behandeling is door 

 
1 Rechtbank Oost-Brabant 30 juni 2021, nr. C/01/359596 FA RK 20-2762, ECLI:NL:RBOBR:2021:4819. 
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de man verklaard dat eerst de schenkingsovereenkomst getekend is en pas daarna het geld 

is overgemaakt. Deze stelling staat haaks op de door de vrouw overgelegde e-mails van 

februari 2018. 


