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HUWELIJKS VOORWAARDEN BIJ HERTROUWEN 
 

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 
Sr. kandidaat notaris te 
Maastricht 
Foto: Harry Heuts 

 
 
Beste Lezer, 
 
Op 3 december vorig jaar heb ik hier geschreven over het wettelijke stelsel van de 
(algehele) gemeenschap van goederen. 
 
Als je deze wettelijke regeling niet wilt, dan zul je huwelijkse voorwaarden moeten 
opstellen voordat je trouwt. Ben je al getrouwd, dan kun je ook tijdens het huwelijk 
een akte tekenen bij de notaris waarin je je huwelijkse voorwaarden alsnog vastlegt. 
Een belangrijk verschil tussen beide situaties is dat in het eerste geval de rechter 
geen goedkeuring hoeft te geven en dat als je al getrouwd bent die toestemming wel 
verkregen moet worden.  
 
De rechter moet namelijk beoordelen of er misschien schuldeisers benadeeld worden 
door de huwelijkse voorwaarden. Als je eerst alles samen bezat (wettelijke 
gemeenschap van goederen) kunnen de schuldeisers van één van de echtgenoten hun 
vordering ook op alles verhalen. Maak je huwelijkse voorwaarden, dan kan één van 
de echtgenoten alles bezitten, waardoor de schuldeisers van de ander ineens geen 
zekerheid meer hebben. 
 
Stel nu dat je al getrouwd bent in de wettelijke (algehele) gemeenschap van 
goederen en je huwelijkse voorwaarden op wilt laten stellen. Je wilt echter de 
toestemming van de rechter niet vragen, bijvoorbeeld omdat de griffiekosten (te) 
hoog zijn. Als je nu denkt dat je die rechter kunt omzeilen door eerst van elkaar te 
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scheiden, dan de akte te tekenen en vervolgens weer met elkaar te hertrouwen onder 
huwelijkse voorwaarden, dan kom je van een koude kermis thuis. Juristen noemen 
deze werkwijze een reparatie-huwelijk. 
 
Op grond van artikel 166 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek trouw je namelijk 
weer onder hetzelfde stelsel als je al had voor de scheiding. De achterliggende 
gedachte is dat jouw schuldeisers niet telkens als ze je geld lenen hoeven te kijken of 
je deze route hebt gevolgd en dus ineens geen vermogen meer bezit om hun 
vorderingen op te verhalen. 
 
Als je hertrouwt met dezelfde partner, dan mag je overigens wel een ander stelsel 
kiezen (bijvoorbeeld nu wel huwelijkse voorwaarden in plaats van de wettelijke 
gemeenschap van goederen), maar dan moet de rechter wel toestemming geven voor 
dat nieuwe stelsel. 
 
Op 19 oktober vorig jaar heeft de Rechtbank in Den-Bosch bij een hertrouwen van 
dezelfde partijen echter geoordeeld dat de toestemming niet nodig was. De man en 
de vrouw waren namelijk eerst met elkaar getrouwd, toen gescheiden en vervolgens 
met een ander getrouwd en weer van deze gescheiden. Uiteindelijk vonden ze de 
ware liefde toch weer bij elkaar en wilden ze met elkaar hertrouwen, maar dan wel 
met huwelijkse voorwaarden.  
 
De rechter vond dat in deze situatie de regel van artikel 166 van Boek 1 Burgerlijk 
Wetboek niet gold. Er zou namelijk geen sprake zijn van een reparatie-huwelijk en 
eventuele schuldeisers worden niet op het verkeerde been gezet, nu er nog een 
huwelijk en scheiding met een andere partner tussen het eerste en het derde huwelijk 
zat.  
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BP1092
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