BeleggingsWijzer
minderjarig kind
U bent van plan om vermogen op te bouwen voor uw kind(eren) door
te gaan beleggen. Als uw kind nog minderjarig is, dient u rekening
te houden met een aantal beperkingen. U kunt met het vermogen
dat u voor het kind opbouwt, niet alles doen wat u wel met uw eigen
vermogen kunt doen.

In deze ‘BeleggingsWijzer: minderjarig
kind’ vindt u informatie over de
belangrijkste aspecten waar u mee te
maken krijgt. Het geeft u informatie
over onderwerpen als wettelijke

vertegenwoordiging, verantwoord
beleggingsbeleid en machtiging van de
kantonrechter. Als u na het lezen van
dit document nog vragen hebt, kunt u
uiteraard contact met ons opnemen.
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1. Wettelijke vertegenwoordigers
Zolang een kind minderjarig is (jonger dan 18 jaar)
voeren de wettelijke vertegenwoordigers het bewind
over vermogen van het kind. De beide ouders van het
kind zijn in beginsel de wettelijke vertegenwoordigers;
zij zijn beide alleen bevoegd. Dit houdt in dat zowel
vader als moeder afzonderlijk over de rekening van het
minderjarige kind kunnen beschikken. Na een even
tuele ontbinding van het huwelijk blijven de ouders
beide afzonderlijk bevoegd over de rekening, tenzij de
rechter dit anders bepaalt. Na een eventueel overlijden
van één van de ouders en het kind is nog minderjarig,
behoudt de langstlevende ouder de bevoegdheid over
de rekening. In het geval dat beide ouders overlijden
benoemt de kantonrechter iemand als voogd (tenzij de
voogdij-benoeming reeds via een testament is bepaald).
Deze voogd verkrijgt de bevoegdheid over de rekening
van het minderjarige kind.
Ook in het geval dat grootouders vermogen opbou
wen voor hun kleinkind, op een rekening op naam
van dat kleinkind, zijn de ouders van het minder
jarige kleinkind de wettelijke vertegenwoordigers en
hebben de bevoegdheid over die rekening. Uiteraard
kunnen de grootouders wel (schriftelijk) gemachtigd
worden op de rekening van het minderjarige kind.
Maar ook in dat geval blijven de ouders steeds verant
woordelijk voor het te voeren beleggingsbeleid. De
beleggingsopdrachten van de gemachtigde groot

ouder(s), moeten voldoen aan de vermogensverdeling
die door de ouders is opgesteld en goedgekeurd.
Zodra het kind 18 jaar is, vervalt het bewind en kan hij
of zij zelf over de rekening beschikken.

2. Verantwoord beleggingsbeleid
De wet bepaalt dat de wettelijke vertegenwoordigers
het bewind over het vermogen van het minderjarige
kind als goede bewindvoerders moeten voeren. Dit
betekent dat zij de verplichting hebben te zorgen voor
een doelmatige belegging van het vermogen van het
minderjarige kind. De wettelijke vertegenwoordiger
kan niet alles doen en laten met dat vermogen. Zo is
het niet verstandig om te beleggen met geleend geld
of in opties te beleggen.

3. Machtiging van kantonrechter
In de wet staat ook dat de wettelijke vertegenwoor
digers voor elke belegging van gelden van het minder
jarige kind een machtiging van de kantonrechter nodig
hebben. Zij dienen hiervoor een verzoekschrift in bij
de rechtbank, sector kanton van het arrondissement
van de woonplaats van het minderjarige kind.
Het verzoekschrift dient te worden ingediend door de
wettelijke vertegenwoordigers. In het verzoekschrift
moet het verzoek duidelijk worden omschreven.
Voorts moet aannemelijk zijn (deze afweging moet
worden gemaakt door de kantonrechter) dat goed
keuring van het verzoek niet in strijd is met het
belang van de minderjarige. De beslissing van de
kantonrechter op het verzoek volgt in een beschikking
waarin de bevoegdheden van de vertegenwoordiger
zijn opgenomen.

Een kind kan zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger
aansprakelijk stellen wegens slecht bewind wanneer
er problemen ontstaan met forse schade. Bij het
aangaan van een lening bijvoorbeeld kan het kind
altijd een beroep doen op het feit dat deze trans
actie nooit tot stand had mogen komen. Uiteraard
kunnen de adviseurs van Van Lanschot u assisteren
bij het opstellen van een verantwoord en gepast
beleggingsbeleid voor de beleggingsportefeuille.
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4. Wat kan Van Lanschot voor u
betekenen?
Bent u op zoek naar meer informatie die samenhangt met dit onderwerp? Dan wijzen u graag op de
Van LanschotGeneratieWijzer en de Van Lanschot
SchenkingsWijzer. U kunt deze bij ons opvragen of
vinden op onze website: www.vanlanschot.nl/wijzers.
Van Lanschot | 0800 1737 | www.vanlanschot.nl

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt
aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is
niet toegestaan de gegevens in de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot NV.
Overige informatie

Van Lanschot NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te
’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatie
nummer NL.004 670632.B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het
Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB),
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot NV kan optreden als aanbieder
van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten
en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.
Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot NV, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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