
grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen
als voor derden – de hogere rechter daaronder begrepen –
controleerbaar en aanvaardbaar te maken’’. In dit licht geeft het hof
onvoldoende inzicht in zijn oordeel en is de klacht gegrond.
Tot zover is de uitspraak een bevestiging van eerdere uitspraken
van de Hoge Raad. Nieuw, en dat maakt de uitspraak interessant,
is het advies van de Hoge raad aan de rechtbanken en
gerechtshoven om in alimentatiebeschikkingen de
draagkrachtberekening als bijlage bij de beschikking te voegen, en
te motiveren indien en waarom van de berekening is afgeweken.
De Hoge Raad weegt hierin mee dat ook de procespartijen in
alimentatieprocedures op grond van de procesreglementen van
de rechtbanken en hoven verplicht zijn een
draagkrachtberekening over te leggen.
Met dit advies komt de Hoge Raad tegemoet aan de al lang
levende wens van de rechtspraktijk. Er is veel onvrede met de
dikwijls niet inzichtelijke wijze waarop draagkrachtberekening tot
stand is gekomen, wat de aanvaardbaarheid van de beschikking
niet ten goede komt.
Er zijn diverse eerdere pogingen gedaan om de rechtbanken te
bewegen de berekening bij te voegen, ook via de wetgever. In
2011 zegde de toenmalige staatssecretaris Teeven toe dit te zullen
bewerkstelligen maar na overleg met de Raad voor de
Rechtspraak zag hij hier weer van af. Reden: bezwaren vanuit de
rechtbanken. Inmiddels ligt een wetsvoorstel herziening
partneralimentatie bij de Tweede Kamer waarin onder andere
wordt voorgesteld de draagkrachtberekening toe te voegen aan de
alimentatiebeschikking.
Niet duidelijk is waarop die koudwatervrees van de rechtbanken
is gebaseerd. De noordelijke rechtbanken, waaronder het Hof
Leeuwarden, voegen de draagkrachtberekening al langer toe en
niet is gebleken dat dit tot onoplosbare problemen heeft geleid.
Hopelijk nemen hoven en rechtbanken het advies van de Hoge
Raad nu over en wordt de draagberekening voortaan toegevoegd.
Maar ook als dat niet zo is zal de uitspraak van betekenis zijn
voor de rechtspraktijk. Rechtbanken zullen de hete adem voelen
en er beter op zijn gespitst de alimentatiebeschikking inzichtelijk
en controleerbaar te maken. En dat is waar het uiteindelijk om
gaat.

J.P.M. Bol
Bol Advocatenkantoor

9

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
24 november 2015, nr. 200.154.333/01
ECLI:NL:GHARL:2015:9015
(mr. Jonkman, mr. Bosch, mr. Rikaart-Gerard)
Noot J.F. van Drenth en E.M. Breugem

Ontnemingsvordering cocaı̈ne. Verknocht-
heid van schulden. Gemeenschap van goe-
deren.

Schuld (ontnemingsvordering) naar aanlei-
ding van een door de man gepleegd strafbaar
feit is volgens het gerechtshof niet ver-
knocht, omdat de vrouw te weinig omstan-
digheden heeft aangevoerd om te komen tot
het oordeel dat sprake is van een verknochte
schuld. Volgens het gerechtshof is niet
gebleken dat de vrouw en de kinderen
nimmer hebben genoten van het voordeel
dat het strafbaar feit het gezin heeft opge-
leverd.

[BW art. 1:94 lid 3 en lid 5, 1:102, 1:164; BW
art. 3:185]

Volgens het hof is vast komen te staan dat partijen ten tijde van het
plegen van de strafbare feiten door de man samenwoonden. In
2003 is de man een keer in het bijzijn van de vrouw gearresteerd en
partijen hebben daarna nog samen een woning gekocht. Na het
plegen van de strafbare feiten zijn er door de man nog uitgaven
gedaan die kunnen worden toegeschreven aan de gemeenschap-
pelijke huishouding van partijen. Partijen zijn inderdaad pas later
(in 2009) met elkaar gehuwd, maar dat dat leidt er volgens het hof
niet toe dat de stellingen van de vrouw dat zij en de kinderen
nimmer voordeel hebben gehad van het feit waarop de ontne-
mingsvordering betrekking had, gevolgd dienen te worden. Van een
verknochte schuld is volgens het hof geen sprake. De vrouw heeft
daarvoor te weinig aangevoerd.

[verzoeker],
wonende te [A],
verzoeker in het principaal hoger beroep,
verweerder in het incidenteel hoger beroep,
verder te noemen: de man,
advocaat: mr. A.P. van Stralen, kantoorhoudend te Utrecht,
tegen
[verweerster],
wonende te [A],
verweerster in het principaal hoger beroep,
verzoekster in het incidenteel hoger beroep,
verder te noemen: de vrouw,
advocaat: mr. F. Salouli, kantoorhoudend te Amsterdam.

Hof:

1 Het verdere ver loop van het geding in hoger beroep
1.1 Het hof heeft op 28 mei 2015 een tussenbeschikking gege-
ven, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te
worden beschouwd.
1.2 Nadien zijn ter griffie van het hof binnengekomen:
– een journaalbericht van 3 juli 2015 met bijlagen van mr. Van
Stralen, ingekomen ter griffie van het hof op 7 juli 2015;
– een journaalbericht van 9 juli 2015 van mr. Salouli, ingeko-
men ter griffie van het hof op diezelfde datum.
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1.3 De brief van 10 juli 2015 met bijlagen van mr. Salouli heeft
het hof retour gezonden, daar deze stukken zonder toestem-
ming van het hof zijn ingediend. Op de inhoud van deze stuk-
ken heeft het hof dan ook geen acht geslagen.

2 De mot iver ing van de bes l i s s ing
2.1 In de tussenbeschikking van 28 mei 2015 heeft het hof de be-
handeling van de zaak aangehouden teneinde de man in de ge-
legenheid te stellen om een aantal bescheiden in het geding te
brengen.
2.2 De man heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt en een
aantal bescheiden in het geding gebracht. De vrouw heeft hier-
op gereageerd.
2.3 Het hof zal thans tot een inhoudelijke bespreking van de
grieven en/of verzoeken van partijen overgaan.

* de woning aan de [a-s t raat ] 83 te [A]
2.4 De rechtbank heeft bij de bestreden beschikking onder a.
tot en met d. van het dictum een beslissing gegeven over de wo-
ning aan de [a-straat] 83 te [A], inhoudende – kort gezegd – dat
de woning dient te worden verkocht.
2.5 In hoger beroep zijn tegen deze beslissing van de rechtbank
– die ingegeven was door de overeenstemming van partijen op
dit punt – geen grieven gericht. Desondanks heeft de man in
zijn petitum in hoger beroep wel om toedeling van de woning
aan de [a-straat] 83 te [A], en de daarbij behorende hypothecaire
geldlening bij de [a-bank], aan hem verzocht.
2.6 De vrouw heeft zich ter comparitie van partijen bereid ge-
toond om aan toedeling van voornoemde woning aan de man
mee te werken, doch namens haar zijn wel vraagtekens gesteld
bij de stelling van de man dat de woning getaxeerd is op een be-
drag van i 132.000,=. Blijkens het aanslagbiljet van de gemeen-
telijke belastingen 2013 bedroeg de WOZ-waarde per waarde-
peildatum 01-01-2012 i 146.000,=. Derhalve is de man door
het hof in de gelegenheid gesteld om het taxatierapport ten aan-
zien van de woning aan de [a-straat] 83 te [A] in het geding te
brengen. Uit de brief van 3 juli 2015 van mr. Van Stralen (ge-
voegd bij het journaalbericht van diezelfde datum) blijkt echter
dat het taxatierapport niet bestaat en daarnaast wordt opge-
merkt dat de makelaar de woning op 12 november 2014 ge-
taxeerd zou hebben op een bedrag tussen i 120.000,= en
i 125.000,=. Aangezien partijen over de waarde van de woning
aan de [a-straat] 83 te [A] twisten en de waarde van de woning
door het hof niet op grond van verifieerbare bescheiden kan
worden vastgesteld, ziet het hof aanleiding om de beslissing
van de rechtbank op dit punt (onder a. tot en met d. van het dic-
tum) te bekrachtigen.
2.7 Nu het verzoek van de man tot toedeling van de woning aan
de [a-straat] 83 te [A] niet wordt ingewilligd, is hiermede ook de
grond voor het verzoek van de vrouw onder II. van haar petitum
komen te vervallen. Dit brengt met zich dat het hof dit verzoek
van de vrouw zal dienen af te wijzen.
2.8 De vrouw verzoekt het hof onder I. van haar petitum om de
man te veroordelen zijn medewerking te verlenen aan de taxa-
tie door [B] Makelaars van de woning aan de [a-straat] 83 te [A]
en eventueel aan de verkoop en overdracht van die woning als-
mede de man te veroordelen om te bewijzen hoeveel de levens-
verzekeringspolis waard is en de man te veroordelen aan de
vrouw te betalen een dwangsom van i 100,= voor elke dag dat
hij zijn medewerking weigert aan de taxatie van de woning door
[B], aan de verkoop en overdracht aan derden bij notariële akte
alsmede voor elke dag dat hij weigert bewijs te leveren van de
waarde van de levensverzekeringspolis. Het verzoek van de
vrouw ten aanzien van de waarde van de levensverzekeringspo-
lis zal in zoverre worden toegewezen, dat de man binnen drie

weken na deze beschikking een waarde-opgave dient op te vra-
gen bij de verzekeringsmaatschappij, met de verplichting deze
na ontvangst binnen twee weken aan de vrouw toe te sturen.
Het hof zal de door de vrouw verzochte medewerking aan de
verkoop en overdracht, alsmede haar verzoek ten aanzien van
de dwangsom, toewijzen, nu zij in hoger beroep onbestreden
heeft gesteld dat de man zijn medewerking aan de verkoop van
de woning aan de [a-straat] 83 te [A] heeft geweigerd. Het hof
ziet wel aanleiding de dwangsom te begrenzen tot een maxi-
mum van i 10.000,=. De taxatie acht het hof in verband met
de voorgenomen verkoop niet meer noodzakelijk.

* de ontnemingsvorder ing
2.9 De man heeft zich in zijn tweede grief op het standpunt ge-
steld dat er tevens rekening dient te worden gehouden met de
schuld van i 32.178,14 aan het Openbaar Ministerie. De man is
van mening dat deze schuld aan hem dient te worden toegewe-
zen en dat de vrouw de helft van deze schuld aan hem dient te
voldoen.
2.10 Op grond van de stukken is komen vast te staan dat de man
bij arrest van het gerechtshof Amsterdam van 12 oktober 2006
is veroordeeld wegens de invoer van cocaı̈ne in Nederland over
de periode van 1 maart 2003 tot en met 29 maart 2003. Uit het
arrest van het gerechtshof Amsterdam van 1 juli 2011 blijkt dat
in hoger beroep het door de man aan de Staat te betalen geldbe-
drag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel op
een bedrag van i 31.909,= is gesteld. Het door de man overge-
legde bevel tot betaling van een bedrag van i 32.178,14 dateert
van 30 december 2013. Hiermee staat naar het oordeel van het
hof – en derhalve anders dan de vrouw betoogt – vast dat de
schuld op de peildatum (nog) bestond. Het hof is van oordeel
dat de man niet heeft onderbouwd dat de ontnemingsvordering
op de peildatum (te weten: 20 april 2012) meer dan i 31.909,=
bedroeg. Van dit bedrag zal het hof derhalve uitgaan.
2.11 Voorts dient te worden beantwoord de vraag wie draagplich-
tig is voor deze schuld.
2.12 In beginsel zijn op grond van artikel 1:94 lid 5 BW alle
schulden (derhalve zowel de schulden die vóór als de schulden
die tijdens het huwelijk zijn aangegaan) gemeenschappelijk,
ongeacht wie van beide echtgenoten de schuld is aangegaan.
2.13 De vrouw beroept zich primair op artikel 1:94 lid 3 BW. Op
grond van deze bepaling vallen goederen en schulden die aan
een der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze zijn ver-
knocht, slechts in de gemeenschap voor zover die verknocht-
heid zich hiertegen niet verzet. Het ligt op de weg van de vrouw
om haar stelling dat er sprake is van een verknochte schuld te
onderbouwen. Het hof is van oordeel dat de vrouw hier onvol-
doende in geslaagd is en overweegt daartoe als volgt.
2.14 Anders dan de vrouw in haar verweerschrift, tevens hou-
dende incidenteel hoger beroep heeft aangevoerd, is tijdens de
comparitie van partijen komen vast te staan dat partijen destijds
(te weten: ten tijde van het plegen van het strafbare feit door de
man) met elkaar samenwoonden. Partijen hebben in dit kader
verklaard dat zij elkaar in 2002 in Nederland hebben leren ken-
nen. De vrouw ging terug naar Suriname, maar toen zij ont-
dekte dat zij zwanger was van de man kwam zij weer naar Ne-
derland. Partijen hebben enige tijd met elkaar samengewoond
in de woning van de zus van de vrouw. De man is begin 2003 –
in bijzijn van de vrouw – gearresteerd. Nadien is de woning aan
de [a-straat] 83 te [A] aangekocht. Partijen hebben aldaar nog
enige tijd samengewoond en de vrouw raakte opnieuw zwanger
van de man. De man is vervolgens veroordeeld en gedetineerd
geraakt. Uit het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 1 juli
2011 (gevoegd bij het journaalbericht van 6 mei 2015 van mr.
Van Stralen) blijkt ook dat er in de periode na het plegen van
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het strafbare feit door de man verschillende uitgaven zijn ge-
daan die kunnen worden toegerekend aan de gemeenschappe-
lijke huishouding van partijen. Aan de stelling van de vrouw dat
partijen pas in 2009 zijn gehuwd en dat zij en de kinderen
nimmer voordeel hebben gehad van het feit waarop de ontne-
mingsvordering betrekking heeft, gaat het hof dan ook voorbij.
In dit licht bezien is het hof van oordeel dat onvoldoende is aan-
gevoerd om te kunnen concluderen dat van een verknochte
schuld sprake is.
2.15 Het hof ziet in hetgeen de vrouw heeft aangevoerd evenmin
aanleiding om op grond van de redelijkheid en billijkheid af te
wijken van het uitgangspunt dat ieder van partijen in beginsel
draagplichtig is voor de helft van de schulden.
2.16 Subsidiair beroept de vrouw zich op artikel 1:164 BW. Zij
stelt zich op het standpunt dat de gemeenschap door de man is
benadeeld.
2.17 Op grond van artikel 1:164 BW is een echtgenoot, in het ge-
val hij na de aanvang van het (echtscheidings)geding of in de
zes maanden daarvóór lichtvaardig schulden heeft gemaakt, ge-
houden na de inschrijving van de beschikking waarbij de echt-
scheiding is uitgesproken de aangerichte schade aan de ge-
meenschap te vergoeden. Nu het geding op 20 april 2012 is aan-
gevangen (door indiening van het verzoekschrift tot
echtscheiding door de vrouw) en de schuld langer dan zes
maanden daarvoor is ontstaan, gaat ook het subsidiaire beroep
van de vrouw niet op.
2.18 Het vorenstaande brengt met zich dat de ontnemingsvor-
dering dient te worden meegenomen in het kader van de verde-
ling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van
partijen. Zoals het hof hiervoor reeds heeft overwogen, zal de
schuld voor een waarde van i 31.909,= in de verdeling worden
betrokken. Het hof zal bepalen dat de man deze schuld dient te
voldoen, onder verrekening van de helft van de waarde met de
vrouw.

* de spaarrekening van de man bi j de [a-bank]
2.19 De vrouw stelt zich in hoger beroep – evenals in eerste aan-
leg – op het standpunt dat de man op de peildatum nog een
spaarrekening had bij de [a-bank] en verzoekt om het saldo op
deze spaarrekening tussen partijen te verdelen.
2.20 De man heeft dit bestreden.
2.21 Het hof heeft de man bij tussenbeschikking van 28 mei
2015 in de gelegenheid gesteld om een verklaring van de [a-
bank] in het geding te brengen waarin staat welke rekeningen
de man op de peildatum (te weten: 20 april 2012) op zijn naam
had staan en de saldi van die rekeningen.
2.22 De man heeft naar aanleiding van voornoemde tussenbe-
schikking een door de [a-bank] gestempeld en ondertekend
exemplaar van zijn financieel jaaroverzicht 2012 in het geding
gebracht. Daaruit blijkt weliswaar van een groeigemak spaarre-
kening met rekeningnummer NL66 [a-bank] [0000], doch het
saldo bedroeg zowel per 31 december 2011 als per 31 december
2012 0,00. De vrouw heeft weliswaar gesteld dat de man het
geld steeds aan het eind van het jaar van zijn rekening zou heb-
ben kunnen halen, doch zij heeft dat niet nader geconcreti-
seerd. Bij die stand van zaken heeft de man door het jaarover-
zicht van 2012 over te leggen zijn betwisting genoegzaam on-
derbouwd en staat daarmee vast dat de man op de peildatum
eveneens geen saldo op voornoemde spaarrekening had staan,
temeer nu uit het financieel jaaroverzicht blijkt dat op deze
spaarrekening geen enkele rente is ontvangen.

* de bes lagrekening
2.23 Daarnaast had de man – blijkens het financieel jaarover-
zicht 2012 – een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen

met rekeningnummer NL65 [a-bank] [0001] met daarop een
saldo van i 20.045,57. De vrouw heeft bij journaalbericht van 9
juli 2015 laten weten zekerheidshalve ook aanspraak te maken
op de helft van dit saldo.
2.24 De man heeft tijdens de comparitie van partijen verklaard
dat er conservatoir beslag is gelegd op één van zijn rekeningen.
Daarnaast heeft hij aangegeven dat Justitie in Nederland van-
wege de ontnemingsvordering ook beslag zou hebben gelegd.
Het hof gaat er derhalve vanuit dat het conservatoir beslag op
de bankrekening van de man met rekeningnummer NL65 [a-
bank] [0001] betrekking heeft op de hiervoor besproken ontne-
mingsvordering. Hoewel de man vanwege het conservatoir be-
slag niet vrijelijk over het bedrag van i 20.045,57 kan beschik-
ken, dient dit naar het oordeel van het hof wel te worden meege-
nomen in het kader van de verdeling van de ontbonden
huwelijksgoederengemeenschap van partijen, aangezien dit
zal worden aangewend ter aflossing van schulden. Het hof zal
het saldo van de bankrekening van de man met rekeningnum-
mer NL65 [a-bank] [0001] toedelen aan de man onder verreke-
ning van de helft van de waarde met de vrouw.

* de terugvorder ing zorgtoes lag 2011
2.25 De vrouw heeft in haar incidenteel hoger beroep aange-
voerd dat zij een schuld heeft ter hoogte van i 254,= bij de Be-
lastingdienst in verband met door haar teveel ontvangen zorg-
toeslag 2011. Het hof stelt vast dat het bestaan van deze schuld
door de man niet is bestreden. De man heeft zich in zijn ver-
weerschrift op het incidenteel hoger beroep slechts op het
standpunt gesteld dat de schuld later dan de peildatum is ont-
staan en derhalve niet dient te worden meegenomen.
2.26 Het hof gaat aan het verweer van de man voorbij, nu het
bestaan van de schuld niet in geschil is en de door de vrouw ge-
stelde terugvordering zorgtoeslag 2011 ter hoogte van i 254,=
betrekking heeft op gelden die voor de peildatum zijn ontvan-
gen. Dit brengt met zich dat de man gehouden is de helft van
deze schuld, derhalve een bedrag van i 127,=, voor zijn reke-
ning te nemen. Het hof zal bepalen dat de vrouw deze schuld,
die op haar naam staat, aan de Belastingdienst dient te voldoen
en dat de man hiervan de helft aan de vrouw dient te voldoen.

* de inboede lgoederen
2.27 Met betrekking tot de inboedelgoederen van partijen, ziet
het hof geen aanleiding om anders te beslissen dan de recht-
bank onder g. van het dictum heeft gedaan. De vrouw stelt zich
in hoger beroep weliswaar wederom op het standpunt dat de
man is overbedeeld, waartoe zij een inboedellijst in het geding
heeft gebracht, doch het hof is van oordeel dat – mede gelet op
de betwisting door de man – nu de vrouw heeft nagelaten aan
de vermelde inboedelgoederen een waarde toe te kennen, niet
is komen vast te staan dat er ten aanzien van de inboedelgoede-
ren sprake is van overbedeling van de man. Derhalve zal het hof
het verzoek van de vrouw onder IV. in haar petitum afwijzen en
de beslissing van de rechtbank op dit punt bekrachtigen.

* de woning aan de [b-s t raat ] 6 te [C] in Sur iname
2.28 De rechtbank heeft bij de bestreden beschikking onder h.
van het dictum – voor zover hier van belang – bepaald dat de
woning aan de [b-straat] 6 te [C] in Suriname aan de man wordt
toegedeeld. Daarnaast heeft de rechtbank onder j. tot en met o.
van het dictum een aantal beslissingen gegeven die (deels) zien
op de uitvoeringshandelingen in het kader van de toedeling van
de woning aan de [b-straat] 6 te [C] in Suriname aan de man. De
rechtbank heeft bepaald dat de man de helft van het getaxeerde
bedrag aan de vrouw dient te voldoen.
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2.29 De vrouw heeft de woning aan de [b-straat] 6 te [C] in Suri-
name door [D] Makelaars & Taxateurs laten taxeren. Blijkens
het taxatierapport d.d. 21 juli 2014 (gevoegd als productie 5 bij
het verweerschrift, tevens houdende incidenteel hoger beroep)
bedraagt de vrijwillige verkoopwaarde van de woning (inclusief
grond) i 102.800,=. De man heeft deze taxatiewaarde niet
weersproken, zodat het hof hiervan zal uitgaan en de woning
aan de [b-straat] 6 te [C] voor die waarde in de verdeling van de
ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen zal
betrekken. De door de vrouw, onder VI. van haar petitum, ge-
vorderde dwangsom wijst het hof af, omdat geen dwangsom
op de nakoming van een betalingsverplichting kan worden ge-
steld.

* de taxat iekosten t .a .v. de woning aan de [b-s t raat ] 6
te [C]
2.30 De taxatiekosten bedragen blijkens de door de vrouw over-
gelegde factuur d.d. 21 juli 2014 (gevoegd als productie 6 bij het
verweerschrift, tevens houdende incidenteel hoger beroep)
i 300,=. De vrouw verzoekt onder V. van haar petitum om de
man te veroordelen om aan haar te betalen de helft van deze
kosten, derhalve een bedrag van i 150,=, te vergoeden. De man
heeft daartegen geen verweer gevoerd. Het hof zal derhalve be-
palen dat de vrouw de taxatiekosten van i 300,= ten aanzien
van de [b-straat] 6 te Suriname zal voldoen, waarvan de man de
helft aan de vrouw dient te voldoen.

* de schuld aan de heer [E]
2.31 De man stelt zich in hoger beroep op het standpunt dat de
schuld aan de heer [E], die thans vanwege de samengestelde in-
terest i 104.852,= bedraagt, in aanmerking dient te worden ge-
nomen bij de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederen-
gemeenschap van partijen. Hij geeft aan op 13 augustus 2002
een bedrag van de heer [E] te hebben geleend voor de aankoop
van het perceel aan de [b-straat] 6 te [C], waarvoor zekerheid is
verschaft in de vorm van een recht van hypotheek op deze wo-
ning. De man heeft in hoger beroep (als productie D) een over-
eenkomst van persoonlijke lening van 13 augustus 2002 in het
geding gebracht. De man stelt tot op heden niet op deze schuld
te hebben afgelost.
2.32 In de overeenkomst van persoonlijke lening d.d. 13 augus-
tus 2002 staat onder meer het volgende opgenomen:
‘‘De schuldeiser verklaart ter leen te hebben verstrekt aan de schulde-
naar, gelijk de schuldenaar verklaart ter leen te hebben ontvangen
van de schuldeiser, de som van i 35.000,00 (vijfendertigduizendEu-
ro), vermeerderd met een rente van 5% per maand, welk bedrag zal
worden afgelost in maandelijkse termijnen van minimaal i 350,–,
vervallende op de laatste dag van iedere maand en waarvan de eerste
aflossing gesteld is op 01 oktober 2002.
(...)
Artikel 1.
De rente, voorbereidingskosten en omzetbelasting zullen door de
schuldeiser ineens in rekening worden gebracht, zodat bij de beschik-
baarstelling van de lening de schuldenaar het bedrag van E 32.000,–
ontvangt.’’
2.33 De vrouw betwist het bestaan en de hoogte van deze
schuld. Zij heeft haar twijfels bij de door de man overgelegde
overeenkomst en sluit niet uit dat de man en de heer [E], die
goede bekenden van elkaar zijn, onder één hoedje spelen om
er voor te zorgen dat de vrouw geen aanspraak zal kunnen ma-
ken op de helft van de waarde van de woning aan de [b-straat] 6
te [C]. Door de man zijn geen bewijsstukken overgelegd waaruit
de ontvangst van het bedrag van de heer [E] blijkt. Evenmin is
een verklaring gegeven voor het feit waarom al die jaren niet
aan de aflossingsverplichtingen is voldaan. Door de heer [E] is

daarenboven al die jaren geen actie ondernomen om zijn geld
terug te krijgen. De vrouw gaat er dan ook vanuit dat de vorde-
ring van de heer [E] – indien deze zou bestaan – inmiddels is
verjaard. Uit het door de vrouw overgelegde hypotheekuittrek-
sel ten aanzien van de woning aan de [b-straat] 6 te [C] blijkt
dat op de woning geen hypothecaire inschrijvingen en/of besla-
gen waren gelegd, totdat de vrouw op 28 augustus 2013 beslag
heeft laten leggen. De heer [E] heeft pas op 10 september 2014
beslag op de woning laten leggen.
2.34 Het hof is van oordeel dat de man zijn stellingen, in het
licht van de gemotiveerde betwisting door de vrouw, onvol-
doende onderbouwd heeft. De man heeft tijdens de comparitie
van partijen weliswaar verklaard dat de heer [E] stappen onder-
neemt om de schuld te innen, doch hij heeft deze stelling niet
met bescheiden onderbouwd. Daarnaast acht het hof de door
de man gestelde hoogte van de schuld op zijn minst twijfelach-
tig, nu de door de man overgelegde ‘samengestelde interest be-
rekening t.b.v. de heer C. [E] ‘ strijdig is met de leningscondities
zoals hiervoor onder rechtsoverweging 2.32 opgenomen. Im-
mers, op basis van die leningscondities zou de man gehouden
zijn maandelijks – naast de aflossing ter hoogte van i 350,= –
een bedrag van i 1750,= (te weten: 5% over i 35.000,=) aan ren-
te te voldoen. Een toelichting op deze buitensporig hoge rente
heeft de man niet gegeven. Dat de vordering zou zijn verjaard,
zoals de vrouw heeft aangevoerd, heeft de man evenmin weer-
sproken. Het vorenstaande brengt met zich dat het hof geen re-
kening zal houden met de schuld aan de heer [E].

* de schuld aan de [b-bank]
2.35 Het hof zal – in afwijking van de rechtbank – de schuld van
de vrouw aan de [b-bank] ter hoogte van i 878,07 in de verde-
ling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van
partijen betrekken. De vrouw heeft in hoger beroep, door mid-
del van het in het geding brengen van bewijsstukken (gevoegd
als productie 10 bij het verweerschrift, tevens houdende inci-
denteel hoger beroep), voldoende onderbouwd dat voornoemde
schuld op de peildatum (te weten: 20 april 2012) bestond, ter-
wijl dit door de man onvoldoende gemotiveerd is bestreden.
Het hof zal derhalve bepalen dat de vrouw de schuld aan de [b-
bank] ter hoogte van i 878,07 zal voldoen, onder verrekening
van de helft van de waarde met de man.

* de len ing ten aanzien van de auto
2.36 De vrouw betwist dat de man destijds een lening voor de
auto is aangegaan ter hoogte van i 3500,=. In hoger beroep stelt
zij zich op het standpunt dat de auto destijds slechts i 2000,=
heeft gekost. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft zij
(als productie 11) een uitdraai van de website d.d. 4 november
2011 overgelegd (betreft pagina 2 van 2). In eerste aanleg is door
de vrouw (als productie 5) een uitdraai van een website overge-
legd (betreft pagina 1 van 2). Uit de inhoud van beide producties
blijkt dat zij op elkaar betrekking hebben. Op grond van het
voorgaande is, naar het oordeel van het hof, door de vrouw vol-
doende onderbouwd dat de auto destijds slechts i 2000,= heeft
gekost. Echter, dit maakt de uitkomst met betrekking tot de le-
ning bij de heer [F] niet anders, nu uit de verklaring van de heer
[F] d.d. 12 maart 2012 blijkt – en derhalve anders dan de recht-
bank heeft overwogen – dat de schuld ter hoogte van i 3500,=
is aangegaan voor het inlopen van de ontstane achterstand in
hypotheekbetalingen. Aangezien beide partijen daarvoor ver-
antwoordelijk zijn, zal reeds om die reden de lening bij de heer
[F] ter hoogte van i 3500,= in de verdeling dienen te worden be-
trokken.
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* de schulden aan [G] , [H] en [ I ]
2.37 Het hof zal geen rekening houden met de door de man op-
gevoerde schulden aan [G], [H] en [I], nu het bestaan ervan door
de vrouw is betwist en door hem – ook in hoger beroep – niet is
aangetoond dat deze schulden op de peildatum (nog) beston-
den. Weliswaar zijn er door de man een aantal bescheiden in
het geding gebracht met betrekking tot voornoemde schulden,
doch uit deze stukken (te weten: een rekeningoverzicht van [I]
d.d. 23 mei 2013, een rekening van [H] d.d. 25 februari 2013,
een rekeningoverzicht van [H] d.d. 19 maart 2014 en een brief
van [G] d.d. 10 maart 2012) kan niet geconcludeerd worden dat
deze schulden op de peildatum (te weten: 20 april 2012) beston-
den. Dit brengt met zich dat het hof ten aanzien van deze schul-
den geen aanleiding ziet anders te beslissen dan de rechtbank.

* de vorder ing ui t overbede l ing
2.38 Blijkens het voorgaande en de niet-bestreden beslissingen
van de rechtbank is aan de man – onder verrekening van de
waarde – toegedeeld:
Activa
woning aan de [b-straat] 6 te [C] i 102.800,=
erfenis i 11.933,=
auto i 2000,=
spaarrekening (conservatoir beslag) i 20.045,57 +
totaal i 136.778,57
Passiva
de ontnemingsvordering i 31.909,=
lening auto i 3500,=
terugvordering kinderopvangtoeslag 2010 + zorgtoeslag 2011
i 2628,= +
totaal i 38.037,=
Per saldo ontvangt de man derhalve i 98.741,57 (te weten:
i 136.778,57 minus i 38.037,=).
2.39 Blijkens het voorgaande en de niet-bestreden beslissingen
van de rechtbank is aan de vrouw – onder verrekening van de
waarde – toegedeeld:
Activa
erfenis i 5300,=
Passiva
de schuld aan de [b-bank] i 878,07
terugvordering zorgtoeslag 2011 i 254,=
kosten taxatie woning [b-straat] 6 te [C] i 300,= +
totaal i 1432,07
Per saldo ontvangt de vrouw derhalve i 3867,93 (te weten:
i 5300,= minus i 1432,07).
2.40 Gelet op het vorenstaande heeft de vrouw een vordering
wegens onderbedeling op de man ter hoogte van i 47.436,82
(te weten: i 98.741,57 minus i 3867,93 = i 94.873,64 / 2). Het
hof zal de beslissing van de rechtbank dan ook vernietigen voor
wat betreft de beslissing over de taxatie van de woning aan de [b-
straat] 6 te [C] en het door de man aan de vrouw te betalen be-
drag wegens overbedeling.
2.41 Het hof zal, nu partijen gewezen echtgenoten zijn en de
procedure betrekking heeft op de verdeling van de ontbonden
huwelijksgoederengemeenschap van partijen, de proceskosten
van het geding in hoger beroep compenseren, in die zin dat
iedere partij de eigen kosten draagt.

3 De bes l i s s ing
Het gerechtshof:
vernietigt de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland
van 26 mei 2014, voor zover het de beslissing over de taxatie van
de woning aan de [b-straat] 6 te [C] en het door de man aan de
vrouw te betalen bedrag wegens overbedeling betreft (te weten:

de beslissingen onder m., n., o. en r. van het dictum van de be-
schikking van 26 mei 2014);
en in zoverre opnieuw beschikkende:
veroordeelt de man om zijn medewerking te verlenen aan de
verkoop en overdracht van de woning aan de [a-straat] 83 te [A],
alsmede om binnen drie weken na deze beschikking een waar-
de-opgave van de levensverzekeringspolis op te vragen bij de
verzekeringsmaatschappij met de verplichting deze na ont-
vangst binnen twee weken aan de vrouw toe te sturen, op straffe
van verbeurte van een dwangsom van i 100,= voor iedere dag
dat de man weigert daaraan gehoor te geven, met een maxi-
mum van i 10.000,=;
bepaalt dat de man de ontnemingsvordering voldoet;
bepaalt dat het saldo van de bankrekening van de man met reke-
ningnummer NL65 [a-bank] [0001] aan de man wordt toege-
deeld;
bepaalt dat de vrouw de op haar naam staande terugvordering
zorgtoeslag 2011 ter hoogte van i 254,= aan de Belastingdienst
voldoet;
bepaalt dat de vrouw de taxatiekosten van i 300,= ten aanzien
van de woning aan de [b-straat] 6 te Suriname voldoet;
veroordeelt de man uit hoofde van overbedeling aan de vrouw
te betalen een bedrag van i 47.436,82;
verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die
zin, dat elke partij de eigen kosten draagt;
wijst het meer of anders verzochte af;
bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Midden-Neder-
land van 26 mei 2014 voor het overige.

NOOT
Nogal wat verdelingsperikelen in deze uitspraak. Partijen waren
het op zijn zachtst gezegd niet op alle punten met elkaar eens.
Niet al deze problemen behoeven echter bijzondere aandacht te
krijgen. Die aandacht verdient het beroep van de vrouw op de
verknochtheid van een schuld van de man aan het Openbaar
Ministerie in het kader van een ontnemingsvordering wel (r.o. 2.9
tot en met 2.18).
Het volgende was het geval. De man is in 2006 veroordeeld
wegens de invoer van cocaı̈ne in maart 2003. Het Gerechtshof
Amsterdam had de man in verband hiermee op 1 juli 2011 in
hoger beroep veroordeeld om aan de Staat te betalen een
geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
van i 31.909,=. Ten tijde van het plegen van het strafbare feit
door de man woonden partijen met elkaar samen. Begin 2003 is
de man in het bijzijn van de vrouw gearresteerd. Nadat de man is
veroordeeld, is hij gedetineerd geraakt. Partijen zijn vervolgens in
2009 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Die
gemeenschap is ontbonden op 20 april 2012 door indiening van
het verzoekschrift strekkende tot echtscheiding.
Waar de man van mening was dat de vrouw de helft van de
ontnemingsvordering diende te voldoen, stelde de vrouw dat de
schuld (de ontnemingsvordering) buiten de gemeenschap van
goederen moest blijven, of – anders geformuleerd – vanwege
verknochtheid niet in de gemeenschap van goederen diende te
vallen. De vrouw deed derhalve een beroep op art. 1:94 lid 3 BW.
De schuld zou daarmee een privéschuld blijven van de man en
niet in de verdeling betrokken hoeven te worden.

De beslissing
Het gerechtshof volgt de vrouw niet in haar stellingen. Volgens
het hof is vast komen te staan dat partijen ten tijde van het
plegen van de strafbare feiten door de man samenwoonden. In
2003 is de man een keer in het bijzijn van de vrouw gearresteerd
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en daarna hebben partijen samen een woning gekocht. Na het
plegen van de strafbare feiten zijn er door de man uitgaven
gedaan die kunnen worden toegeschreven aan de
gemeenschappelijke huishouding van partijen. Partijen zijn
inderdaad pas later (in 2009) met elkaar gehuwd, maar dat leidt
er volgens het hof niet toe dat de stellingen van de vrouw dat zij
en de kinderen nimmer voordeel hebben gehad van het feit
waarop de ontnemingsvordering betrekking had, gevolgd dienen
te worden. Van een verknochte schuld is volgens het hof geen
sprake. De vrouw deed overigens ook nog een beroep op
benadeling van de gemeenschap door de man (art. 1:164 BW),
maar aan de voorwaarden van dat wetsartikel werd niet voldaan,
zodat die weg de vrouw ook geen uitkomst bood. Ondanks het
verzoek hiertoe van de vrouw, bood het beroep op de redelijkheid
en billijkheid ook geen soelaas.

Verknochtheid van schulden
Het uitgangspunt van de gemeenschap van goederen, zoals
neergelegd in art. 1:94 BW, is dat de gemeenschap alle goederen
en schulden bevat. In beginsel zijn beide echtgenoten
draagplichtig voor alle schulden die in de gemeenschap vallen.
Ingevolge art. 1:94 lid 3 BW vallen goederen en schulden die op
enigerlei wijze aan een der echtgenoten zijn verknocht slechts in
de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet
verzet. Voor bepaalde goederen of schulden geldt derhalve dat de
gevolgen van de tussen de echtgenoten bestaande gemeenschap
van goederen niet (allemaal) van toepassing zijn.
Of een schuld verknocht is aan een van de echtgenoten wordt in
principe op dezelfde manier benaderd als de verknochtheid van
een goed. De Hoge Raad heeft daarover in 1988 (HR 23
december 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0567, Invaliditeitspensioen)
aangegeven dat de verknochtheid afhangt van de aard van het
goed, welke aard mede door de maatschappelijke opvattingen
wordt bepaald (HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0377).
Daarbij wordt ook in aanmerking genomen welke specifieke
gevolgen het heeft als een goed wel of niet in de gemeenschap
van goederen valt (HR 22 maart 1996,
ECLI:NL:HR:1996:ZC2025). Deze rechtsregels leiden ertoe dat
niet snel aangenomen wordt dat een goed verknocht is aan een
van de echtgenoten.
Ook bij de verknochtheid van een schuld is dus de vraag naar de
aard van de schuld, zoals deze aard mede door de
maatschappelijke opvattingen wordt bepaald, leidend. Het is
daarbij van belang of de opbrengsten waarmee de schuld verband
houdt tot de gemeenschap behoren of niet (zie conclusie A-G
Van Ballegooien voor HR 26 februari 2010,
ECLI:NL:PHR:2010:BK1519; HR 30 maart 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BV1749). Het ligt derhalve in de lijn der
verwachting – gelet op de uitleg van het begrip ‘verknochtheid’ –
dat ook de verknochtheid van schulden niet snel wordt
aangenomen. Bijna alle schulden vallen dus in de gemeenschap
van goederen. Alleen als kan worden aangetoond dat sprake is
van bijzondere omstandigheden, kan er aanleiding zijn om van
de hoofdregel af te wijken. Art. 1:94 lid 5 BW geeft enkele
voorbeelden van schulden, die buiten de gemeenschap vallen. Zo
valt een belastingschuld die voortvloeit uit een bij uitsluiting
verkregen erfenis – net als de erfenis – ook buiten de
gemeenschap.

Verknochtheid van een ontnemingsvordering
In het kader van de ontwikkeling van het leerstuk verknochtheid
van schulden is de uitspraak van het hof interessant. De relevante
– onderliggende – vragen die in de uitspraak van het hof spelen,
zijn namelijk of alle inkomsten verkregen uit crimineel handelen
in de gemeenschap vallen en, of de daarmee verband houdende

schuld aan de Staat in het licht van de ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel verknocht is aan de
echtgenoot die veroordeeld is voor die strafbare feiten.
Allereerst wordt opgemerkt dat aangezien er ook daadwerkelijk
wat te verdelen was, het beroep van de vrouw op verknochtheid
zin had. Immers, op het moment dat de schuld verknocht zou
zijn aan de man en daarmee niet in de gemeenschap zou vallen,
zou zij uit de verdeling meer overhouden dan zij nu deed.
Wanneer de vrouw uit de verdeling niets zou hebben verkregen,
zou haar beroep op verknochtheid van de schuld veel minder van
belang zijn geweest, omdat de schuldeiser zich – na verdeling –
dan slechts zou kunnen verhalen op hetgeen de vrouw zou
hebben verkregen uit de verdeling van de gemeenschap van
goederen – niets dus – en niet op haar (nieuwe) privévermogen.
In het licht van het hierboven beschreven juridisch kader van de
verknochtheid van schulden is de uitspraak van het hof niet
verrassend. Uit de rechtspraak op dit gebied blijkt dat dergelijke
verknochtheid slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt
aangenomen. De Hoge Raad is hier zelfs nimmer toe gekomen.
In casu staat de schuld in verband met de ontnemingsvordering
in verband met de inkomsten van de man uit criminele
activiteiten centraal. Dat de schuld zijn grondslag vindt in het
onrechtmatig handelen van de man doet niet af aan het
uitgangspunt dat alle schulden in de gemeenschap vallen (Hof
’s-Gravenhage 15 februari 2002, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9407).
Dat is derhalve onvoldoende grond om te kunnen spreken van
een verknochte schuld. Uit de feiten kan voorts worden afgeleid
dat de vrouw op de hoogte was van het criminele handelen van
de man, misschien niet ten tijde van het plegen van de strafbare
feiten, maar zeker wel daarna. Zij was namelijk bij de arrestatie
van de man aanwezig en had een relatie met de man ten tijde
van de strafrechtelijke procedure, waarna de man gedetineerd is
geraakt. Na deze gebeurtenissen is de vrouw in het huwelijk
getreden met de man. Dat de aard van de schuld in verband
staat met het criminele handelen van de man voor de
huwelijkssluiting doet er derhalve niet toe. Het is immers
aannemelijk, gelet op de relatie van partijen ook voor de
huwelijkssluiting, dat de vrouw voordeel heeft gehad van de
criminele opbrengsten van de man. Zij hebben samen een huis
gekocht en ook is vast komen te staan dat door de man uitgaven
zijn gedaan die kunnen worden toegeschreven aan de
gemeenschappelijke huishouding van partijen. Er komt niet naar
voren welke andere inkomstenbronnen er zijn geweest in de
relatie van partijen, maar nu de vrouw op de hoogte moet zijn
geweest van de inkomsten uit criminaliteit, partijen een
gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd en de man in
dat kader uitgaven heeft gedaan, kan wel gesproken worden van
een duidelijke relatie van de schuld met de huwelijksverhouding,
hetgeen ook van belang is volgens het Hof Den Haag (Hof
’s-Gravenhage 18 april 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1959).
Partijen hadden overigens ook gewoon huwelijksvoorwaarden
kunnen opstellen, maar hebben dat niet gedaan. Als een
echtgenoot wenst te voorkomen draagplichtig te worden voor een
schuld of dat zijn/haar vermogen kan worden uitgewonnen voor
een schuld die aan de zijde van de andere echtgenoot is
opgekomen dient hij/zij huwelijkse voorwaarden aan te gaan voor
het huwelijk (zie ook: Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2012,
ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9407).

Andere omstandigheden
Had de vrouw in het hier voorliggende geval in andere
omstandigheden wel een beroep kunnen doen op verknochtheid
van de schuld? Mogelijk wel. De vrouw had in ieder geval moeten
aantonen dat zij niet heeft geprofiteerd van de opbrengsten die
de strafbare feiten van de man hebben opgeleverd. Zij zou dat
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kunnen doen door bewijs te leveren van de wijze waarop is
voorzien in de kosten van de huishouding. Is er geleefd van
salaris, of ook van ander geld? Had zij wetenschap van de
schuld? Op die manier zou kunnen worden aangetoond dat er
van een relatie tussen de schuld en de huwelijksverhouding geen
sprake kan zijn en dat de aard van de schuld volledig in verband
staat met de man. Of dat tot een geslaagd beroep op
verknochtheid zou kunnen leiden, valt dan alsnog te betwijfelen.
De belangen van de schuldeisers zijn immers ook in het geding
en zij hebben er belang bij dat hun verhaalsmogelijkheden zo
min mogelijk worden beperkt.

Redelijkheid en billijkheid
Een andere manier om eventueel (wel) tot een resultaat te komen
is gelegen in de toepassing van de redelijkheid en billijkheid. De
redelijkheid en billijkheid is geen criterium om de verknochtheid
te beoordelen, maar kan wel worden gebruikt om te bepleiten dat
er een afwijkende draagplicht voor de schuld heeft te gelden
tussen ex-echtgenoten. De redelijkheid en billijkheid kan dan
meebrengen dat in de onderlinge verhouding van partijen de man
de schuld dient te dragen. Onder zeer bijzondere
omstandigheden kan dat volgens de Hoge Raad worden
aangenomen (HR 25 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1013; HR 6
oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7362). De Hoge Raad heeft in
2012 (HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1749) aangegeven
welke feiten en omstandigheden daarbij relevant kunnen zijn
(nauwelijks samenwoning en geen gemeenschappelijke
huishouding, schulden voor het huwelijk aangegaan, van de
schulden pas kennis gekregen tijdens de
echtscheidingsprocedure, het geld is niet gebruikt voor
gemeenschappelijke uitgaven). Ook daar zag het hof in deze zaak
niets in, maar dat zou met andere feiten en omstandigheden dan
in deze zaak zomaar eens anders kunnen zijn.

J.F. van Drenth en E.M. Breugem
Meeuwsen Van den Pol Advocaten
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
1 december 2015, nr. 200.166.383
ECLI:NL:GHARL:2015:9090
(mr. Van der Bel, mr. Mostermans, mr.
Blankestijn)
Noot L. de Roode

Kinderalimentatie. Nalatenschap. Aanspraak
som ineens. Onderhoudsplicht ouders.

Bij beoordeling of er aanspraak bestaat op
een som ineens uit de nalatenschap ten laste
van de erfgenamen en ten behoeve van
kinderalimentatie, dient er rekening te wor-
den gehouden met alle omstandigheden van
het geval. Ook de onderhoudsplicht van de
overlevende ouder is van belang.

[BW art. 4:35, 4:37]

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht, heeft het verzoek tot een som ineens ten laste van erfge-
namen van de erflater afgewezen. Het Hof Arnhem-Leeuwarden
vernietigt de uitspraak en kent aan de wettelijk vertegenwoordiger
van de minderjarige ten laste van de gezamenlijke erfgenamen van

de overledene een som ineens toe ter hoogte van f 19.720,= voor de
kosten van de minderjarige tot 21-jarige leeftijd.

[verzoekster],
wonende te [woonplaats],
verder te noemen: [verzoekster],
in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van:
[minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2002,
verder te noemen: [minderjarige],
verzoekster in hoger beroep,
advocaat: mr. M.H.C. Morshuis te Den Haag,
en
[verweerder 1],
wonende te [woonplaats],
en
de erven van [verweerder 2],
wonende te [woonplaats],
en
[verweerder 3],
wonende te [woonplaats],
en
[verweerder 4],
wonende te [woonplaats],
in zijn hoedanigheid van testamentair bewindvoerder van
[minderjarige]
en in zijn hoedanigheid van executeur in de na te melden nala-
tenschap,
verder te noemen: de bewindvoerder/executeur,
allen tezamen aangeduid als verweerders in hoger beroep dan
wel de erfgenamen van erflater,
advocaat: mr. I.J. Pieters te Leiden.
Het verzoek betreft de nalatenschap van:
[overledene], geboren te [plaats 1] op [geboortedatum] 1943 en
overleden te [plaats 2] op [sterfdag] 2013, hierna te noemen erf-
later.

Hof:

1 Het geding in eers te aanleg
Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de be-
schikking van de kantonrechter in de rechtbank Midden-Neder-
land, locatie Utrecht, van 5 december 2014, uitgesproken onder
voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep
2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
– het beroepschrift met producties, ingekomen op 4 maart
2015;
– het verweerschrift met productie, ingekomen op 29 april
2015;
– een journaalbericht van mr. Morshuis van 27 augustus 2015
met producties 5 tot en met 15, ingekomen op 28 augustus 2015;
– een journaalbericht van mr. Morshuis van 28 augustus 2015
met producties 16 en 17, ingekomen op 31 augustus 2015.
2.2 De mondelinge behandeling heeft op 10 september 2015
plaatsgevonden. Verschenen is [verzoekster], bijgestaan door
haar advocaat. Tevens zijn verschenen de bewindvoerder/exe-
cuteur en de advocaat van verweerders in hoger beroep.
2.3 Tijdens de mondelinge behandeling heeft [verzoekster] met
instemming van de wederpartij een afschrift van een inkom-
stenoverzicht over de jaren 2007 tot en met 2014 in het geding
gebracht.
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