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LEEN NOOIT GELD UIT AAN JE PARTNER 
 

 

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

 
 
Beste lezer, 
 
Leen nooit zomaar geld uit (aan je partner) anders ben je het kwijt. 
 
Op 24 juli 2012 heeft het Gerechtshof in Arnhem een belangrijke uitspraak gedaan 
voor iedereen die onder het maken van huwelijkse voorwaarden is getrouwd en geld 
heeft geleend aan zijn echtgenoot/-note. Als je de afspraken met betrekking tot de 
lening niet goed op papier vastlegt, dan kan het gebeuren dat je het geld kwijt bent. 
 
In de casus waarover de rechter in Arnhem moest oordelen waren de man en de 
vrouw in oktober 1989 getrouwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden. 
Kort daarna heeft de vrouw aan de man geld geleend, maar de voorwaarden 
waaronder dat gedaan is, zijn niet vastgelegd. 
 
Op 22 augustus 2008 is het huwelijk formeel geëindigd omdat de 
echtscheidingsbeschikking die dag is ingeschreven bij de gemeente in de registers 
van de Burgerlijke Stand.  
 
De vrouw wil de door haar uitgeleende bedragen terug, maar de man stelt dat zij hier 
geen rechten meer op heeft. Zij is te laat met het opvorderen van de lening en haar 
rechten zijn verjaard.  
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX2664
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Daarbij verwijst de man naar artikel 307 van Boek 3 van het Burgerlijk wetboek. 
Volgens dat artikel is de verjaringstermijn 5 jaar. Die begint te lopen op het moment 
dat de vrouw het geld aan de man leende en is dus allang voorbij. 
 
Op grond van artikel 320 en 321 van Boek 3 van hetzelfde wetboek is er nog een 
andere verjaringstermijn, namelijk van 6 maanden nadat het huwelijk ontbonden is. 
Dat zou dan 22 augustus 2008 zijn. De vrouw had vóór 22 februari 2009 de man 
formeel moeten aanspreken op terugbetaling van de leningen, maar dat had zij ook 
niet gedaan. Hoe dan ook is ze te laat geweest volgens het hof in Arnhem. 
 
Deze uitspraak is volgens mij niet alleen van belang voor ieder echtpaar waarvan de 
ene partner aan de andere geld leent, maar voor iedereen die geld aan een ander 
leent (zoals ouders aan kinderen of samenwoners aan elkaar). Zorg er voor dat je 
duidelijk vastlegt vanaf welk moment de schuld opeisbaar is. Bijvoorbeeld vanaf het 
moment dat de relatie geëindigd is, zodat je dan 5 jaar de tijd hebt om je geld op te 
vorderen. 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
 
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk Wetboek Boek 3/307.html
http://mijnwetten.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3/artikel320/

	LEEN NOOIT GELD UIT AAN JE PARTNER

