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Met hertrouwen herleven ook de huwelijkse voorwaarden
Bij het einde van het huwelijk kan er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld om de gevolgen te regelen. Daarna  
kunnen dezelfde (ex-)echtgenoten weer met elkaar hertrouwen. Zijn eerder opgemaakte huwelijkse voorwaarden dan nog  
rechtsgeldig? Welke gevolgen heeft dat voor het echtscheidingsconvenant? Wat staat er in de wet en wat heeft het Hof  
Arnhem-Leeuwarden hier recentelijk over beslist? Wat is raadzaam om te bewaken en te regelen?

Tweemaal getrouwd en tweemaal gescheiden 
Recentelijk speelde bij de rechter het volgende geval. We noemen de hoofdrolspelers Jan en Els. Jan en Els zijn twee keer  
met elkaar getrouwd. Het eerste huwelijk duurde zeventien jaar en werd door echtscheiding ontbonden. Daarvoor is een  
echtscheidingsconvenant opgesteld. Vier jaar later zijn ze hertrouwd. Het tweede huwelijk duurde vijf jaar en werd eveneens  
door echtscheiding ontbonden.

Huwelijksvoorwaarden met verrekenbeding 
Vóór hun eerste huwelijk hebben Jan en Els huwelijkse voorwaarden opgesteld. Daarin staat (kort samengevat) dat ze met  
uitsluiting van elke gemeenschap van goederen met elkaar zijn gehuwd. In de voorwaarden is een periodiek verrekenbeding  
opgenomen. Op basis daarvan zijn ze verplicht om jaarlijks hun onverteerde inkomens met elkaar te verrekenen.  
Deze verrekenplicht is (zoals vaker in de praktijk voorkomt) nooit nagekomen.

Oprichting met kasrondje 
Tijdens hun eerste huwelijk heeft Jan een bv opgericht. Het destijds nog verplichte aandelenkapitaal van e 18.000 werd door  
hem volgestort en na oprichting door de bv weer aan hem teruggeleend (kasrondje). Daardoor kreeg hij een schuld aan de bv.

Waardeverrekening van aandelen 
Na de tweede echtscheiding bedraagt de waarde van de bv-aandelen e 1.952.704. Els stelt dat deze waarde moet worden  
verrekend. Zij heeft recht op de helft. In de wet staat dat indien bij het einde van het huwelijk niet is voldaan aan de periodieke 
verrekenplicht, het alsdan aanwezige vermogen vermoed wordt te zijn gevormd uit hetgeen verrekend moet worden  
(artikel 1:141 lid 3 BW). Tegenbewijs tegen dit vermoeden is toegestaan. 
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Niet meer van toepassing  
Jan stelt dat bij de echtscheiding van hun eerste huwelijk het niet nagekomen periodiek verrekenbeding is afgewikkeld en dat de 
aandelen van de bv niet meer tot het te verrekenen vermogen behoren. Dat is in het echtscheidingsconvenant overeengekomen. 
Daarbij heeft hij de aandelen met eigen geld gefinancierd. De lening aan de bv is door hem terugbetaald door verrekening met  
een dividenduitkering. Dat blijkt uit de jaarrekening van de bv. 

Hoe ziet de rechter dit? 
Helaas voor Jan ziet de rechter dat anders. Als gescheiden echtgenoten met elkaar hertrouwen, herleven alle gevolgen van  
het huwelijk alsof er geen echtscheiding heeft plaatsgehad (artikel 1:166 BW). Met het tweede huwelijk zijn alle gevolgen van  
het eerdere huwelijk van Jan en Els herleefd. Dat brengt met zich mee dat de afspraken die ze in het echtscheidingsconvenant 
hebben gemaakt, komen te vervallen. 

Hoe oordeelt de rechter? 
Volgens de rechter (Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2022:5884)  heeft Jan onvoldoende aangetoond dat de aandelen 
niet zijn gevormd uit het vermogen dat verrekend had moeten worden. Uit de jaarrekening blijkt dat hij een rekening-courant-
schuld aan de bv heeft afgelost. Uit niets blijkt echter dat ook het deel van de volstorting van de aandelen daarmee is afgelost. 
Ook heeft hij niet onderbouwd dat op de rekening-courantschuld uitsluitend met eigen middelen is afgelost. Het tegenbewijs  
van het bepaalde in artikel 1:136 lid 1 BW is daarmee onvoldoende. Jan heeft verder nog betoogd dat het in strijd met de eisen  
van redelijkheid en billijkheid zou zijn als Els recht zou hebben op de helft van de waarde van de aandelen. Hij wijst in dit  
verband op het feit dat de ondernemingen zijn opgericht, geleid en aangestuurd door hem en dat hij - als bestuurder - alleen  
verantwoordelijk en aansprakelijk was. Els heeft zich hiertegen verweerd. Het hof is het met Els eens dat wat Jan in dit  
verband heeft aangevoerd onvoldoende is om te oordelen dat de waarde van de onderneming anders dan bij helfte zou  
moeten worden verdeeld. Dat betekent dat de bv-aandelen tot het te verrekenen vermogen moeten worden gerekend.  
Els heeft recht op de helft zijnde e 976.352! 

Na hertrouwen herleven de huwelijkse voorwaarden die voor het eerste huwelijk zijn 
opgesteld. Afspraken over de afwikkeling van het eerste huwelijk vervallen. Dat geldt 
ook voor afspraken over het niet-nakomen van het periodiek verrekenbeding. Is dat
niet de bedoeling, dan is het raadzaam om de bestaande huwelijkse voorwaarden
te wijzigen. Het periodiek verrekenbeding kan dan eventueel worden aangepast. 
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