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Gerechtshof Den Haag
12 oktober 2016, nr. 200.195.232/01
ECLI:NL:GHDHA:2016:3224
(mr. Obbink-Reijngoud, mr. Van Baardewijk,
mr. Mollema-de Jong)
Noot A.C.M. den Ridder-van der Meijden

Ondertoezichtstelling. Omvang ouderlijk
gezag. Belang afstammingsvoorlichting.

Moeder is het niet eens met de ondertoe-
zichtstelling van haar dochter en gaat in
hoger beroep. Het hof laat de bestreden
beschikking in stand en kent een groot
belang toe aan het recht van de dochter om
te weten van wie zij afstamt. Met de
rechtbank vreest hij dat middelen buiten het
gedwongen kader op dit punt zullen falen.

[BW art. 1:254 lid 1; IVRK art. 7, 8; EVRM art. 8]

Het hof legt een ‘afstammingsondertoezichtstelling’ op en voor-
komt daarmee dat het kind niet te weten komt van wie het af-
stamt. Hij doet daarmee recht aan het in diverse internationale
verdragen verankerde recht op afstammingsinformatie. Het hof
biedt het kind de kans om haar biologische vader te ontmoeten,
zodat zij kan ontdekken van wie zij afstamt, wat haar identiteit is,
op wie zij lijkt en in hoeverre zij zich herkent in haar beide ouders.

[appellante],
wonende op een geheim adres,
verzoekster in hoger beroep,
hierna te noemen: de moeder,
advocaat mr. A.C. van Seventer te Rotterdam,
tegen
[de Raad voor de Kinderbescherming],
[vestigingsplaats],
verweerder in hoger beroep,
hierna te noemen: de raad.
Als belanghebbende is aangemerkt:
[naam],
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen: de stiefvader,
Stichting Jeugdbescherming [vestigingsplaats],
gevestigd te [vestigingsplaats],
hierna te noemen: de gecertificeerde instelling.
Als degene wiens verklaring in verband met de beoordeling van
het verzoek van betekenis kan zijn, is aangemerkt:
[naam],
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen: de biologische vader.

Hof:

De moeder is op 13 juli 2016 in hoger beroep gekomen van een
beschikking van 19 april 2016 van de kinderrechter in de Recht-
bank Den Haag.
De raad heeft op 17 augustus 2016 een verweerschrift inge-
diend.
Voorts is bij het hof van de zijde van de moeder ingekomen:

– op 24 augustus 2016 een brief van 23 augustus 2016, met bij-
lage;
– op 9 september 2016 een brief van 8 september 2016, met bij-
lagen.
De zaak is op 21 september 2016 mondeling behandeld.
Ter zitting waren aanwezig:
– de moeder, bijgestaan door haar advocaat;
– [naam] namens de raad;
– naam] namens de gecertificeerde instelling
– de heer [X],de biologische vader.

Procesver loop in eers te aanleg en vasts taande fe i ten
Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg ver-
wijst het hof naar de bestreden beschikking.
Bij die beschikking heeft de rechtbank de minderjarige [min-
derjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], on-
der toezicht gesteld van de eerder genoemde gecertificeerde in-
stelling voor de periode van 19 april 2016 tot 19 december 2016
en is de behandeling voor het overige aangehouden. Deze be-
slissing is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
Het hof gaat uit van de door de kinderrechter vastgestelde fei-
ten, voor zover daartegen in hoger beroep niet is opgekomen.
In hoger beroep is voorts komen vast te staan dat blijkens het
overgelegde uittreksel van de internationale geboorteakte van
de minderjarige, nummer [nummer], afgegeven op 22 augus-
tus 2016, de minderjarige inmiddels is erkend door de stiefva-
der. Daarbij is de geslachtsnaam van de minderjarige gewijzigd
van [naam] in [naam].

Beoorde l ing van het hoger beroep
1. In geschil is de ondertoezichtstelling van de minderjarige
voor de periode van 19 april 2016 tot 19 december 2016.
2. De moeder verzoekt het hof de bestreden beschikking te ver-
nietigen.
3. De raad verweert zich daartegen en verzoekt het hof de be-
streden beschikking te bekrachtigen.
4. De moeder voert het volgende aan. De rechtbank heeft ten
onrechte geen betekenis toegekend aan de omstandigheid dat
de biologische vader de minderjarige niet heeft erkend en dat
hij geen gezag over haar uitoefent. De moeder en de biologi-
sche vader zijn van 7 oktober 2009 tot 21 oktober 2013 met el-
kaar gehuwd geweest. Tussen de moeder en de biologische va-
der was sprake van een schijnhuwelijk, aldus de moeder, aange-
zien de biologische vader vanwege dit huwelijk zijn
verblijfsstatus in Nederland kon verbeteren. Van een bewuste
keuze voor het stichten van een gezin was aan de zijde van de
biologische vader dan ook geen sprake. De moeder vermoedt
dat het omgangsverzoek van de biologische vader uit dezelfde
calculerende houding voortvloeit als zijn keuze voor een huwe-
lijk met haar. Zij heeft in het raadsrapport diverse aanwijzingen
aangetroffen die dit vermoeden lijken te bevestigen.
De moeder is verder van mening dat de rechtbank ten onrechte
heeft overwogen dat er geen contra-indicaties zijn ten aanzien
van contact tussen de biologische vader en de minderjarige. Zij
meent dat het thans moeizaam bereikte evenwicht in het leven
van de minderjarige, mede gezien haar leeftijd, makkelijk kan
worden verstoord en dat hervatting van de contacten in deze fa-
se van haar leven juist een bedreiging van haar welzijn zullen
vormen, zeker wanneer het de biologische vader niet werkelijk
om de minderjarige is te doen. Als de minderjarige ouder en
wat stabieler is, zal zij een hernieuwd contact met haar biologi-
sche vader naar de mening van de moeder beter het hoofd kun-
nen bieden.
5. De moeder stelt dat een ondertoezichtstelling een te zwaar
middel is – zij vindt de benoeming van een bijzonder curator
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meer voor de hand liggen – en zij heeft de indruk dat de gezins-
coach zich niet in haar situatie heeft verdiept en geen maatwerk
levert. Zo heeft de gezinscoach pas medio juni met de moeder
en de biologische vader kennis gemaakt, waarbij over de in-
houd van de hulpverlening niet is gesproken. Vervolgens heeft
de gezinscoach deelname aan het programma Kinderen uit de
Knel voorgesteld, terwijl de kinderrechter heeft overwogen dat
de moeder eerst psycho-educatie door een onafhankelijke en
professionele hulpverleningsinstantie dient te worden gebo-
den, voordat er sprake kan zijn van een ontmoeting tussen de
biologische vader en de minderjarige. Ter terechtzitting voert
de moeder nog aan dat het haars inziens niet terecht is dat een
vader die bewust zijn ouderlijke verantwoordelijkheid uit de
weg gaat, omgang met zijn minderjarige kind krijgt. Voorts
geeft de moeder aan dat de minderjarige weet van wie zij af-
stamt en dat zij weet dat zij twee papa’s heeft.
6. De raad verweert zich daartegen als volgt. De minderjarige
groeit op in een opvoedingssituatie waarin het voor haar niet
duidelijk is wie haar biologische vader is. Dit vormt een bedrei-
ging voor haar (identiteits)ontwikkeling en is strijdig met arti-
kel 7 van het IVRK waarin het belang om te weten van wie het
afstamt is geborgd, aldus de raad. De raad heeft in zijn onder-
zoek niet bevestigd gekregen dat het de biologische vader alleen
te doen is om een verblijfsvergunning. De moeder heeft deze
stelling ook niet concreet onderbouwd. De raad handhaaft de
stelling dat de minderjarige een biologische vader heeft en dat
zij recht heeft op omgang met deze vader. De moeder werkt
echter niet mee. Haar constante weigering om mee te werken
aan de aangeboden hulpverlening maakt dat de raad vindt dat
een ondertoezichtstelling is geı̈ndiceerd om te trachten dit pa-
troon binnen het gedwongen kader te doorbreken. Hulpverle-
ning binnen een vrijwillig kader, zoals de moeder voorstelt door
het benoemen van een bijzonder curator, is tot nu toe onvol-
doende van de grond gekomen.
Ter terechtzitting voert de raad aan dat ervaring leert dat als een
ouder nu niet aan contactherstel wil meewerken, dit over twee à
drie jaar ook niet gebeurt.
7. De gecertificeerde instelling bevestigt dat het thuis en op
school goed gaat met de minderjarige. Bij de moeder is er spra-
ke van veel verdriet en pijn, wat maakt dat alles wat jeugdbe-
scherming wil inzetten, voor haar een brug te ver is. De biologi-
sche vader heeft aangegeven dat hij alles wil doen om zijn doch-
ter weer te kunnen zien, maar de gecertificeerde instelling kan
zich niet aan de indruk onttrekken dat omgang tussen de min-
derjarige en de biologische vader voorlopig niet zal plaatsvin-
den.
8. Het hof stelt het volgende voorop. Het ouderlijk gezag omvat
mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de
banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen. Uit de
parlementaire geschiedenis volgt dat het stelselmatig negeren
van de verplichting om de ontwikkeling van de banden van het
kind met de andere ouder te bevorderen onder omstandighe-
den kan leiden tot een ondertoezichtstelling van het kind omdat
het kind hierdoor in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. De wet-
gever gaat er in beginsel van uit dat een kind het recht heeft om
met beide ouders een goede ouderband op te bouwen en beide
ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan
het groeien van de band tussen ouder en kind. Verder volgt uit
onderzoek dat ouderverstoting, oudervervreemding en ernstige
loyaliteitsproblemen bij kinderen van gescheiden ouders sterk
samenhangen met ernstige ouderlijke conflicten. Deze aspec-
ten zijn zeer negatief voor de ontwikkeling van kinderen. Van
beide ouders mag worden verlangd dat zij hun onderlinge con-
flict oplossen en niet hun kind het slachtoffer hiervan maken.
9. De moeder heeft ter zitting aangegeven dat de minderjarige

weet wie haar biologische vader is. Sinds juni 2013 heeft er ech-
ter geen contact meer plaatsgevonden tussen de vader en de
minderjarige. In hoger beroep is komen vast te staan dat de
stiefvader de minderjarige onlangs heeft erkend en dat de min-
derjarige inmiddels de achternaam van de stiefvader draagt. De
moeder wenst geen herstel van contact tussen de biologische
vader en de minderjarige. Tevens heeft de moeder nog geen
stappen gezet in het kader van haar eigen psycho-educatie,
zoals door de rechtbank is overwogen in de bestreden beschik-
king. Volgens de gecertificeerde instelling is de moeder door al
haar verdriet en haar pijn hier nog niet aan toe en wordt alle
aangeboden hulpverlening in dit kader door de moeder afgewe-
zen.
10. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is het hof op basis
van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting van
oordeel dat de rechtbank op goede gronden heeft geoordeeld
en beslist zoals deze heeft gedaan. Het hof neemt die gronden
over en maakt deze tot de zijne. Met de handelwijze van de
moeder krijgt de biologische vader geen enkele kans een rol in
het leven van de minderjarige te spelen. Hij wordt als het ware
buiten spel gezet. Zoals het hof de moeder ter zitting reeds
heeft voorgehouden, dient de moeder de minderjarige de gele-
genheid te geven haar biologische vader te ontmoeten, zodat zij
(spelenderwijs) kan ontdekken van wie zij afstamt, wat haar
identiteit is, op wie zij lijkt en op welke wijze zij zich herkent
in haar beide ouders. Onderzoek zal moeten plaatsvinden naar
de vraag wat er voor de minderjarige nodig is om ieder van de
(biologische) ouders, ouder te laten zijn op een zodanige wijze
dat de minderjarige wordt ondersteund in haar ontwikkeling.
Dit ter bescherming van het belang van de minderjarige. Mid-
delen buiten het gedwongen kader zullen falen, nu de moeder
hier niet voor openstaat.
11. Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof de bestreden be-
schikking zal bekrachtigen.

Bes l i s s ing op het hoger beroep
Het hof:
bekrachtigt de bestreden beschikking.

NOOT
De omgangsondertoezichtstelling is al lang geen onbekende meer
in de literatuur en jurisprudentie. Het lijkt erop dat met deze
uitspraak een nieuw figuur zijn opwachting heeft gemaakt; de
afstammingsondertoezichtstelling.
De rechtbank had het kind in deze zaak onder toezicht gesteld
voor de duur van acht maanden. De moeder was het daar niet
mee eens. Zij verwijt de rechtbank dat deze geen betekenis heeft
toegekend aan het ontbreken van een juridische afstammings-
band en de omstandigheid dat de biologische vader ook geen
gezag over het kind uitoefent. Dat sprake is geweest van een
huwelijk van ruim vier jaar en family life tussen het kind en de
biologische vader wuift de moeder weg door te stellen dat sprake
is geweest van een schijnhuwelijk en het de biologische vader
niet werkelijk om het kind te doen is.
Het hof is niet gevoelig voor de bezwaren van de moeder en laat
de beslissing van de rechtbank in stand. Hij kent groot belang toe
aan het recht op status- en afstammingsvoorlichting. Waarom is
dat? En had de moeder eigenlijk ook niet afgestraft moeten
worden voor de erkenning van het kind door de stiefvader of
heeft de biologische vader daar kansen laten liggen?

Ondertoezichtstelling
In art. 1:254 BW is geregeld wie en op welke gronden om een
ondertoezichtstelling kunnen verzoeken, namelijk een ouder, een
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ander die de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt
en opvoedt, de Raad voor de Kinderbescherming en het
Openbaar Ministerie.

*Verzoekers en belanghebbenden
Met ‘ouder’ wordt de juridische ouder bedoeld. De louter
biologische ouder is niet bevoegd een ondertoezichtstelling te
verzoeken. Bijkomende omstandigheden, zoals het bestaan van
family life, kunnen overigens wel tot ontvankelijkheid leiden. Zo
oordeelde de Rechtbank Groningen op 2 augustus 2011 dat een
verwekker ontvankelijk was in zijn verzoek tot een
(omgangs)ondertoezichtstelling op grond van art. 8 EVRM en
art. 7 en 8 IVRK (ECLI:RBGRO:2011:BS7594) en verklaarde het
Hof Den Haag een biologische vader met een nauwe persoonlijke
betrekking met een kind ook al eens ontvankelijk in zijn verzoek
tot ondertoezichtstelling (beschikking van 2 december 2009,
ECLI:NL:GHSGR:2009:BK8239).
Hoewel een biologische vader ontvankelijk verklaard kan worden
in een verzoek tot ondertoezichtstelling, is hij geen
belanghebbende in de zin van art. 798 Rv. Het hof heeft de
biologische vader in deze zaak dan ook terecht slechts
aangemerkt als iemand ‘‘wiens verklaring in verband met de
beoordeling van het verzoek van betekenis kan zijn’’.

*Grond voor ondertoezichtstelling
De maatregel van de ondertoezichtstelling komt pas aan de orde
als een kind niet op minder ingrijpende wijze kan worden
beschermd. Het is aldus een ‘ultimum remedium’. Voor het
uitspreken van een ondertoezichtstelling is het belang van het
kind bepalend. Als een kind zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of
geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd
en andere middelen ter afwending van die bedreiging hebben
gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan een
ondertoezichtstelling worden uitgesproken.

Afstammingsondertoezichtstelling
De omgangsondertoezichtstelling is geen onbekende in de
literatuur en jurisprudentie. Hoewel een situatie waarin een
ondertoezichtstelling met het oog op omgang is gerechtvaardigd,
zich volgens de Hoge Raad niet snel voordoet, wordt regelmatig
een ondertoezichtstelling opgelegd met als enige doel omgang
tot stand te brengen.
Uit het arrest van de Hoge Raad van 19 februari 2016
(ECLI:NL:HR:2016:295) volgt dat een omgangsondertoezicht-
stelling mogelijk is, maar dat er hoge eisen aan de motivering
worden gesteld. Volgens HR 13 april 2001
(ECLI:NL:HR:2001:AB1009) is een omgangsondertoezichtstelling
alleen gerechtvaardigd als zij berust op de in de wet aangegeven
gronden en dient ter bescherming van het belang van het kind.
De rechter die de ondertoezichtstelling uitspreekt, moet
vermelden dat de gronden aanwezig zijn en op grond van welke
gegevens hij tot zijn oordeel is gekomen dat een ondertoezicht-
stelling noodzakelijk is.
In deze uitspraak lijkt een nieuwe ondertoezichtstellingsfiguur te
zijn geschapen, namelijk de afstammingsondertoezichtstelling.

*Belang van status- en afstammingsvoorlichting
Ieder kind heeft recht op kennis van zijn identiteit. Dit betekent
niet alleen dat een kind mag weten dat het een juridische status
heeft die niet overeenstemt met de genetische waarheid, maar
ook dat het, als het daar prijs op stelt, mag weten van wie het
dan wél afstamt.
Bij de vraag of er voor een kind een recht op
afstammingsinformatie bestaat, dient onderscheid gemaakt te
worden tussen status- en afstammingsvoorlichting. Bij

statusvoorlichting gaat het om voorlichting aan het kind over het
feit dat zijn of haar genetische ouder(s) niet degene(n) is/zijn
waarvan het kind altijd gedacht heeft dat zij dat was/waren.
Afstammingsvoorlichting geeft vervolgens antwoord op de vraag
wie de genetische ouder(s) van het kind dan wel is/zijn.
Met de kennis over de identiteit zijn diverse belangen gemoeid;
psychologische, sociologische, medische en juridische. Het recht
op identiteit en persoonlijke ontwikkeling ligt besloten in art. 8
van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van
de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en volgt
eveneens uit art. 7 en art. 8 van het Verdrag Inzake de Rechten
van het Kind (IVRK). Het recht op status- en afstammings-
voorlichting kan dan ook aan deze artikelen worden ontleend.
Status- en afstammingsvoorlichting, die samen de
afstammingsinformatie vormen, zijn echter niet vervat in een
absoluut recht.
Ook de Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft in haar
onderzoek – terecht – aandacht besteed aan het recht op
afstammingsinformatie. De Staatscommissie onderscheidt zeven
‘kernen’ van ‘goed ouderschap’, waarvan de vorming van de
afstammingsidentiteit en de zorg voor contact- en omgangs-
mogelijkheden met voor het kind belangrijke personen, onder wie
de andere ouder, er twee zijn.
De Staatscommissie stelt voor om het recht op
afstammingsinformatie breed op te vatten als een recht van
kinderen op informatie over de ontstaansgeschiedenis. Zij beveelt
aan de term ‘afstammingsrecht’ te vervangen door
‘verwantschapsrecht’, de term ‘bloedverwantschap’ door
‘verwantschap’ en de term ‘afstammingsinformatie’ door
‘informatie over de ontstaansgeschiedenis’. Als het aan de
Staatscommissie ligt, wordt het recht op afstammingsinformatie
in art. 7 en 8 IVRK en in art. 8 EVRM extensief uitgelegd tot een
recht op informatie over de ontstaansgeschiedenis. Zij stelt ook
voor het recht op informatie over de ontstaansgeschiedenis vast
te leggen als onderdeel van de plichten en rechten van degenen
die het gezag over een kind uitoefenen.
De uitspraak van het hof moet de Staatscommissie als muziek in
de oren klinken.

*Gronden en motivering afstammingsondertoezichtstelling
Uit het hiervoor aangehaalde arrest van 19 februari 2016 van de
Hoge Raad kan worden afgeleid dat ook bij een
afstammingsondertoezichtstelling hoge eisen aan de motivering
zullen worden gesteld. Zoals iedere ondertoezichtstelling is deze
alleen gerechtvaardigd als zij berust op de in de wet aangegeven
gronden en dient ter bescherming van het belang van het kind.
Men kan echter stellen dat een kind, dat niet weet van wie het
afstamt en waarvan de ouders het belang van een behoorlijke
status- en afstammingsvoorlichting niet inzien, hoe dan ook
zodanig opgroeit dat zijn belangen ernstig worden bedreigd.
In deze uitspraak wist het kind volgens de moeder al van wie het
werkelijk afstamt. Het hof had daar kennelijk twijfels over en was
ervan overtuigd dat de moeder de biologische vader geen enkele
kans zou geven om een rol in het leven van zijn dochter te
spelen. Wat mij betreft is dat voldoende reden voor een
(afstammings)ondertoezichtstelling. Met het hof ben ik van
oordeel dat het kind de kans moet worden geboden om haar
biologische vader te ontmoeten, zodat zij kan ontdekken van wie
zij afstamt, wat haar identiteit is, op wie zij lijkt en op welke wijze
zij zich herkent in beide ouders.
Hoewel alles weten zeker niet altijd gelukkig maakt, worden
kinderen mijn inziens (veel) te vaak in onwetendheid gelaten. De
afstammingsondertoezichtstelling is een uitermate geschikte
manier om daar verandering in te brengen. Het is een
fundamenteel recht om te weten wie je bent en van wie je
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afstamt. Het ‘wat niet weet, wat niet deert-motto’ weegt daar wat
mij betreft niet tegenop.

Voorwaardelijke erkenning
In deze zaak strookt de biologische werkelijkheid niet met de
juridische afstammingsrelatie. Aangezien het niet voor de hand
ligt dat door de moeder of de erkenner een verzoek tot
vernietiging van de erkenning wordt gedaan, kan alleen een
vernietigingsverzoek door het kind zelf verandering brengen in
deze situatie. De gronden voor vernietiging door het Openbaar
Ministerie doen zich niet voor.
Het is op zich jammer dat de biologische vader zo lang stil heeft
gezeten. Had hij eerder aangedrongen op erkenning van het kind,
dan had hij de erkenning door de stiefvader met een beroep op
misbruik van omstandigheden kunnen aantasten. Daarvoor is het
nu te laat.

A.C.M. den Ridder-van der Meijden
Meeuwsen Van den Pol Advocaten
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Gerechtshof Den Haag
1 november 2016, nr. 200.188.709/01
ECLI:NL:GHDHA:2016:3753
(mr. Mink, mr. Labohm, mr. Stollenwerck)
Noot W.H. Benard

Rekening en verantwoording aan erfgenaam.

Erfgenaam vraagt rekening en verantwoor-
ding aan mede-erfgenaam (broer) voor diens
gevoerde beheer over bankrekeningen van
hun overleden moeder. Is er een rechts-
verhouding geschapen waardoor er een
verplichting tot rekening en verantwoording
is ontstaan? Wilsonbekwaamheid? Misbruik
van omstandigheden?

[BW art. 3:184, 3:185, 3:194; BW art. 4:222]

Twee broers zijn enig erfgenaam in de nalatenschap van hun
moeder. Beiden hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard.
Broer twee heeft in de jaren voordat moeder is overleden haar fi-
nanciële belangen behartigd en haar financiën beheerd. Broer één
heeft rekening en verantwoording door broer twee gevorderd over de
bemoeienissen met de financiën van moeder; er zou volgens broer
één sprake zijn geweest van dubieuze transacties. Moeder was
volgens broer één niet in staat de handelingen van broer twee te
overzien. Haar geestelijke en fysieke toestand verslechterde met de
jaren en moeder was volledig afhankelijk van broer twee. Broer één
vordert tevens dat door broer twee een bedrag aan de nalatenschap
wordt vergoed vanwege foutief beheer. Broer twee heeft in eerste
aanleg betoogd dat hij geen rekening en verantwoording hoeft af te
leggen. Moeder was niet wilsonbekwaam en alle opnames en be-
talingen zijn met haar instemming verricht. De rechtbank heeft de
vordering van broer één inzake rekening en verantwoording afge-
wezen. Broer één stelt hoger beroep in; broer twee verschijnt niet in
de procedure. In de memorie van grieven wordt een eiswijziging
opgenomen die in de appeldagvaarding nog niet was opgenomen.
Deze eiswijziging wordt niet aan broer twee betekend. Het hof heeft
die gewijzigde vorderingen afgewezen.

[Broer een],
wonende te [woonplaats],
appellant,
hierna te noemen: [Broer een],
advocaat: mr. M.C.G. Stut te Gouda,
tegen
[Broer twee],
wonende te Vlaardingen,
geı̈ntimeerde,
hierna te noemen: [Broer twee].

Hof:

Het geding
Bij exploot van 2 februari 2016 is [Broer een] in hoger beroep
gekomen van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 4 no-
vember 2015, gewezen tussen [Broer een] en [naam] als eisers in
conventie, tevens verweerders in reconventie en [Broer twee]
als gedaagde in conventie, tevens eiser in reconventie, hierna:
het bestreden vonnis.
Voor het verloop van de procedure in eerste aanleg verwijst het
hof naar het bestreden vonnis onder ‘1’.
Ter rolzitting van 26 juli 2016 heeft [Broer een] een memorie
van grieven, tevens wijziging van eis, ingediend. Daarbij heeft
hij vier producties overgelegd.
[Broer twee] is niet verschenen en tegen hem is verstek ver-
leend.
[Broer een] heeft zijn procesdossier overgelegd en arrest ge-
vraagd.

Beoorde l ing van het hoger beroep

Algemeen
1. Tegen de feiten is, met uitzondering van de eerste grief die is
gericht tegen de vaststelling van feiten in rechtsoverweging 2.5,
voor het overige geen grief gericht zodat het hof (ook) van die
feiten zal uitgaan.
2. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank de vorderingen
van [naam] afgewezen, mr. [naam] tot notaris ten overstaan van
wie de verdeling zal worden vastgesteld, benoemd en bepaald
dat de verdeling van de tussen partijen bestaande gemeenschap
dient te worden vastgesteld met inachtneming van een aantal
beslissingen, in het dictum van het bestreden vonnis weergege-
ven onder 5.3 a tot en met h. De rechtbank heeft verstaan dat
partijen hun medewerking zullen verlenen aan de levering van
de in de verdeling betrokken onroerende zaak. De proceskosten
zijn tussen partijen gecompenseerd. Het meer of anders gevor-
derde is afgewezen.

De vorder ing van appel lant
3. In de appeldagvaarding vordert [Broer een] dat het hof het be-
streden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de
vorderingen van [Broer een] zal toewijzen en [Broer twee] in
zijn vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren dan wel hem
deze vorderingen zal ontzeggen, met veroordeling van [Broer
twee] in de proceskosten in beide instanties, een veroordeling
in de nakosten daaronder begrepen.
4. Bij memorie van grieven vordert [Broer een] dat het hof het
bestreden vonnis zal vernietigen en, voor zover mogelijk uit-
voerbaar bij voorraad:
I. [Broer twee] zal veroordelen om binnen een maand na bete-
kening van het in deze zaak te wijzen arrest rekening en verant-
woording af te leggen van het door hem gevoerde financiële be-
heer over de twee bankrekeningen van moeder bij de Fortis
Bank (thans ABN Amro Bank) met de nummers [nummer] en
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