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Behoort een hond ook na 1 januari 2013 tot de 
huwelijksgoederengemeenschap?

Sinds 1 januari 2013 bepaalt artikel 
3:2a lid 1 BW dat dieren geen zaken 
zijn. Lid 2 van deze bepaling bepaalt 
vervolgens: ‘Bepalingen met betrekking 
tot zaken zijn op dieren van toepassing, 
met inachtneming van de op wettelijke 
voorschriften en regels van ongeschreven 
recht gegronde beperkingen, verplichtingen 
en rechtsbeginselen, alsmede de 
openbare orde en de goede zeden.’ 
Op grond van genoemd lid 2 valt een 
huisdier, zoals een hond, dus niet buiten 
de goederengemeenschap (vgl. artikel 
1:94 lid 2 BW). Artikel 3:2a lid 2 BW 
geeft dat duidelijk aan. In het geval tot 
een huwelijksgoederengemeenschap 
een hond behoort, komt deze dus 
voor verdeling in aanmerking na 
ontbinding van de gemeenschap. 

Rechtbank Limburg moest zich uitspreken 
over een hond die tot een ontbonden 
huwelijksgoederengemeenschap behoorde. 
De rechtbank oordeelde dat de verdeling van 
een hond in een breder en ander perspectief 
moet worden geplaatst dan bijvoorbeeld 
de verdeling van gemeenschappelijke 
inboedelgoederen. Immers, naast het 
belang van de deelgenoten van de 
ontbonden huwelijksgemeenschap 
moet ook het belang van de hond in 
aanmerking worden genomen. De hond 

is, aldus de rechtbank, een van partijen 
afhankelijk levend wezen voor wiens 
welzijn partijen als gezamenlijke 
eigenaren verantwoordelijk zijn. 
In het onderhavige geval verbleef de 
man regelmatig in detentie, zodat hij de 
hond onvoldoende aandacht kon geven. 
De vrouw kon de hond daarentegen wel 
goed opvangen. Dat maakte onder meer 
dat de rechter haar de hond toedeelde. 
De wenk onder de uitspraak 
benadrukt dat artikel 3:2a BW 
geen symboolwetgeving is. 

Rechtbank Limburg, 15 
mei 2013, LJN CA0058 

Gezinscoach helpt gezin eigen problemen oplossen
In ongeveer vijftien procent van de gezinnen in Landgraaf bestaan 
problemen – tussen ouders, tussen ouders en kinderen – waarvoor 
mensen nu specialistische hulp krijgen. In de toekomst willen we 
dat ouders leren hoe ze hun verantwoording vanuit hun eigen kracht 
vorm kunnen geven. Basaal is hierbij dat de veiligheid van het kind 
gegarandeerd is.

Sinds begin dit jaar zijn in Land-
graaf (Welsun) en Brunssum in 
totaal acht ‘gezinscoaches’ aan de 
slag die gezinnen gaan helpen met 
dat soort problemen. Dat gebeurt in 
het kader van een pilot, genaamd 
‘Eigen kracht door gezinscoaches’ 
tijdens een proefperiode van een 
jaar, dat in het najaar van 2013 is 
begonnen en waarin het voor de 
hulp gekozen model wordt uitge-
probeerd. 
Uitgangspunt is dat de gezins-
coach niet de verantwoordelijk-
heid in het gezin overneemt of een 
kant-en-klare oplossing aanbiedt. 
Gerda Simons, die vanwege Bureau 
Jeugdzorg is aangesteld als ‘kwar-
tiermaker’ voor het pilotproject: 
‘De gezinscoach is feitelijk voor-
waardenscheppend, de mensen 
moeten het gereedschap krijgen 
om hun problemen zelf op te los-
sen, waardoor ze het gevoel krijgen 
dat ze hun leven terug hebben, het 
is aansturen op de eigen kracht. 
Een belangrijke rol speelt daarbij 
de sociale omgeving: familieleden, 
buren, vrienden en kennissen.’
Met de sociale omgeving wordt 
een familieberaad georganiseerd, 
waar de familie met hun netwerk 
een plan maakt en ook samen de 
verantwoording neemt voor het 
plan. 
Ze noemt het voorbeeld van een 
kind dat vaak de school verzuimt. 
Het kind heeft een alleenstaande 
moeder die ziekelijk is en er moeite 
mee heeft tijdig op te staan om het 
kind naar school te sturen. ‘Dan 
kan de gezinscoach, door vragen 
te stellen ouders mobiliseren om 

samen met hun sociale netwerk 
een besluit te gaan nemen  om te 
zorgen dat het kind iedere dag op 
tijd op school komt, bijvoorbeeld  
door samenwerking te zoeken met  
buurvrouw X, die wel tijdig op is en 
het kind en de moeder komt wek-
ken en op weg komt helpen.’
Een centrale rol speelt vaak ook de 
leerkracht van de basisschool, die 
vroegtijdig kan ontdekken dat er 
iets met een kind niet in de haak 
is,’zegt Femke Kettenis, uitvoerend 
maatschappelijk werker bij Welsun. 
’Maar ook de coach van de voet-
balclub kan problemen signaleren, 
leidsters op peuterspeelzalen, wijk-
agenten, jeugdartsen.’ En ze voegt 
er aan toe: ‘Inderdaad zit ook in 
deze mensen een kracht, die er uit 
kan komen door het stellen van de 
juiste vragen.’
Wethouder Harry Leunessen ver-
telt dat de pilot ook gestart is in het 
kader van de nieuwe taken die de 
gemeente van het rijk heeft gekre-
gen, ‘maar helaas met fors minder 
geld.’ Maar hij is er van overtuigd 
dat de gezinscoaches, mits goed 
aangestuurd, kunnen zorgen dat 
problemen in gezinnen niet on-
middellijk terecht komen in een 
ingewikkeld circuit, maar dat het 
de bedoeling is de gespecialiseerde 
professionals op grotere afstand 
worden gezet. ‘Die professionals, 
zoals pedagogen of eventueel zelfs 
de psychiater, wordt pas ingescha-
keld als de mogelijkheden via de 
gezinscoach niet meer toereikend 
blijken. We hebben het gevoel dat 
dit een goede stap is, we hebben via 
Bureau Jeugdzorg al enige ervaring 

opgedaan. Met versterken van 
eigen kracht van het gezin moet 
resultaat te boeken zijn, dat is het 
idee. Verbeter de wereld, begin bij 
de opvoeding.’
 zaamheid en eigen verantwoor-
ding. De gezinscoach moet de 
gezinnen dusdanig ondersteunen 
en faciliteren dat ze die eigen ver-
antwoording kunnen nemen.’

Van links naar rechts: Guus Kösters, Femke Kettenis, Gerda Sim ons en 
wethouder Harry Leunessen.

Onderscheidingen FNV Bondgenoten
In het vierde kwartaal 2013 zijn 
door FNV Bondgenoten Afdeling 
Kerkrade/Landgraaf/Simpelveld-
Bocholtz weer verschillende leden 
onderscheiden voor hun langdu-
rig lidmaatschap.

Vijfentwintig jaar lid: B.P.H. Be-
melmans, J.J. van den Bussche, J.J. 
Cox, L.F. Dadziak, M. van Es, M.W. 
Dingemans, J.H.V. van Dinter, H.J.J. 
Erkens, M.B.H. Hambuckers, J.C. 
Hamers, H.M.J. Jaspers, G.M.F. 
Krakowczyk, A. Lentz, L. Mer-
tens, M.W. vd Mierden-Jongen, 
G.M.J. Miltenburg, M.J.W. Pluta, 

M.A.B. Reinders, R.J.M. Reulings, 
M.J. Schulteis, F.H.G. Systermans, 
W.P.A.H. Wauthle, 
Veertig jaar l id: 
J.A.P. Beerens, W. 
Godschalk,  W.T. 
Hanssen-Surma, J.P. 
Mallmann, J.F. Mey-
boom, J.H. Nelissen, 
, P.J. Niels, V. Sou-
kup, J. Wagenaar, 
H.J. Zenden, 

Vijftig jaar lid: J.W.M. 
van Westerop, 

Zestig jaar lid: J.H. Crausen, H.T. 
Ederveen, J.L. Gerards, J. Houzen, 

Aanbesteding
zonnepanelen
Onlangs is de volgende stap gezet in de verduurzaming 
van de gemeente Landgraaf door het op grote schaal 
toepassen van zonnepanelen. Een aantal belangrijke 
activiteiten is afgerond en de aanbesteding wordt nu 

opgestart. 
Zodra deze aanbesteding 
afgerond is en het pro-
ject wordt gegund, ont-
staat meer duidelijkheid 
over de voorwaarden en 
worden de te hanteren 
tarieven inzichtelijk.

Het project in een no-
tendop: De deelnemer 
aan het project betaalt 
gedurende 15 jaar een 
vaste bijdrage aan de 
gemeente. Het voordeel 
bestaat uit het groten-
deels wegvallen van de 
(variabele) kosten van 
zijn elektriciteitsverbruik 
en er ontstaat al in het 
eerste jaar een fi nancieel 
voordeel voor de deel-
nemer. Na 15 jaar is de 
lening helemaal afgelost 
en heeft de burger het 
maximale voordeel; de 
zonnepanelen gaan im-
mers 25 jaar mee. Zo kan 
een Landgraafse burger 
met een minimale inspan-
ning (bijna alles wordt 
geregeld) een bijdrage 
leveren aan duurzaam-
heid, wordt de woning 
een stuk energiezuiniger 
en krijgt deze een hoger 
energielabel.

TOTALE 
OPRUIMING!
2 HALEN
1 BETALEN
(DAMES EN HERENMODESCHOENEN)

KINDERSCHOENEN 
TOT 50% KORTING

DAMES COMFORT SCHOENEN
(WOLKY, DUREA, FOOTNOTES ETC.)

10-30% KORTING


