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GELDLENING IN STRIJD MET GOEDE ZEDEN 
 

 

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

 
 
Beste lezer, 
 
Vaak geef ik aan dat een basisregel is dat je niet in strijd mag handelen met de 
openbare orde en de goede zeden. 
 
Recent las ik een uitspraak uit Brabant waarin dit een rol speelde, waarbij het ging 
om een geldlening. En dat vond ik opmerkelijk omdat ik mij moeilijk kan 
voorstellen dat er sprake is van strijd met de "goede zeden" in een "gewone" 
overeenkomst tussen partijen. Maar het kan dus wel. 
 
Ik schets even de situatie: de ouders hadden geld geleend aan hun zoon. In de 
schuldbekentenis was opgenomen dat de zoon deze schuld direct moest terugbetalen 
aan de ouders als hij met een bepaalde vrouw zou omgaan. Eigenlijk kreeg hij het 
geld dus alleen als hij en deze vrouw elkaar niet (meer) zouden zien. Of anders 
geformuleerd: de ouders bepaalden met wie hij wel of niet om kon gaan op straffe 
van het direct moeten terugbetalen van de schuld. 
 
De rechter in Den-Bosch heeft mooi aangegeven dat het in het algemeen goed is 
binnen families als de partner van een kind "de goedkeuring van de ouders" heeft, 
maar dat dit wel afgewogen moet worden tegen het recht van een kind om zijn eigen 
levens-partner te kiezen. Of sjiek gezegd: eerbiediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer. 
 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
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In zijn uitspraak oordeelt de rechter dat het recht van de zoon om een eigen keuze te 
maken over met wie hij zijn leven wil delen, gerespecteerd moet worden. Het recht 
van de ouders om in een contract met hun zoon afspraken te maken over het moment 
waarop direct terug betaald wordt, moet hiervoor wijken. 
 
Als ik hieruit een conclusie voor de dagelijkse praktijk mag trekken, dan is het deze: 
zijn ouders bang dat hun kind met hun geld aan de haal gaat en het met de verkeerde 
vriend/vriendin/vrienden zal verkwisten, noem dat dan juist niet als reden voor 
directe aflossing. Leg vast dat de ouders altijd hun geld kunnen opeisen, of beter 
nog: leg vast dat de ouders het geld zullen beheren voor hun kind. 
 
In een testament nemen we ook vaak op dat de erfenis onder bewind komt te staan, 
dus waarom kun je niet een beheerregeling bij een geldlening opnemen ? 
 
Mr. Ernst Loendersloot 
kandidaat notaris te Maastricht 
Telefoon 043-3509950. 
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