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HET HUWELIJK 
Evelien en George willen binnenkort trouwen. Evelien wil meer weten over de voorwaarden en 

juridische gevolgen die een huwelijk met zich meebrengt. Welke verplichtingen hebben zij 

tegenover elkaar? Wat wordt verstaan onder algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse 

voorwaarden?  

 

Minimumleeftijd en toestemming Het Surinaams Burgerlijk Wetboek gaat uit van een huwelijk 

tussen één man en één vrouw. Het gaat hier dus om een vrijwillige relatie waarbij er tussen de 
huwelijkspartners geen nauwe graad van bloedverwantschap mag bestaan. Het wetboek stelt voor een 
huwelijk de minimumleeftijd van 17 jaar voor een man en 15 jaar voor de vrouw vast. Er geldt dat wanneer 
minderjarigen (tot 21 jaar) wensen te huwen, zij toestemming nodig hebben van hun ouders en/of voogd. Dus 
als Evelien en George of elk van hen afzonderlijk jonger zou zijn dan 21 jaar, dan zou er toestemming nodig 
zijn van hun ouders en of hun voogd.  

Rechten en plichten Echtgenoten hebben rechten en plichten tegenover elkaar. De volgende rechten 
en plichten zijn vastgelegd in het Surinaams Burgerlijk Wetboek:  

 Echtgenoten zijn elkaar trouw, hulp en bijstand verschuldigd; 

 Echtgenoten moeten elkaar het nodige verschaffen, met andere woorden, ze zijn verplicht om een 
bijdrage te leveren in de kosten van de huishouding en het levensonderhoud van elkaar; 

 Echtgenoten moeten samenwonen en de kosten van de huishouding gezamenlijk dragen. Dit houdt in 
dat de kosten van de huishouding ten laste komen van het gezamenlijke inkomen van de echtgenoten, 
of in evenredigheid daarvan.  

 Beide echtgenoten zijn voor het geheel aansprakelijk voor aangegane verbintenissen (overeenkomsten) 
met derden wanneer deze zijn aangegaan voor de normale gang van de huishouding. 

 

Huwelijksgoederen Vanaf het moment dat Evelien en George getrouwd zijn, bestaat er tussen hen 
automatisch een algehele gemeenschap van goederen (behalve als ze door huwelijkse voorwaarden hiervan 
willen afwijken). Met algehele gemeenschap van goederen wordt bedoeld alle huidige en toekomstige baten 
en lasten van Evelien en George vloeien samen. Al hun goederen, bezittingen en schulden vloeien samen 
gedurende het bestaan van het huwelijk. Evelien wordt dus mede-eigenaar van de goederen, bezittingen en 
schulden van George en omgekeerd.  

Uitzonderingen Op het bovenstaande bestaat een aantal uitzonderingen waarbij een bepaald goed niet 
in de gemeenschap valt en dus niet toekomt aan de andere echtgenoot. Bijvoorbeeld: 

 Evelien of George kan iets erven waarbij de overledene bij testament heeft bepaald dat het niet zal vallen 
in de gemeenschap en het de andere echtgenoot niet zal toebehoren. 

 Evelien of George heeft een gift gekregen van een schenker die bij de schenking uitdrukkelijk heeft 
bepaald dat deze niet zal vallen in de gemeenschap. 

 Wanneer Evelien of George op bijzondere wijze gehecht of verbonden is aan of met een bepaald goed, 
kan de andere echtgenoot of de familie zich tegen de algehele gemeenschap verzetten. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een familie al generaties lang een antiek voorwerp in de familie heeft.  

  



 
 
 
 

Ontbinding algehele gemeenschap De algehele gemeenschap van goederen kan alleen ontbonden 
worden door:  

 Het ontbinden van het huwelijk (door overlijden of echtscheiding);  

 Scheiding van tafel en bed; 

 Rechterlijk vonnis tot opheffing van de gemeenschap; 

 Opheffing door het later opmaken van huwelijkse voorwaarden. 

 

Huwelijkse voorwaarden Als Evelien en George niet in algehele gemeenschap van goederen willen 
huwen, kunnen zij huwelijkse voorwaarden opmaken. Bij huwelijkse voorwaarden worden de goederen, 
bezittingen en schulden van Evelien en George niet samengevoegd maar blijven ze gescheiden. Mondelinge 
afspraken om onder huwelijkse voorwaarden te trouwen, zijn niet wettig. Huwelijkse voorwaarden moeten 
altijd schriftelijk vastgelegd worden met behulp van een notaris. De voorwaarden kunnen zowel voor als na 
het voltrekken van het huwelijk opgesteld worden. Na de huwelijksvoltrekking kunnen huwelijkse 
voorwaarden echter pas opgesteld worden wanneer het huwelijk tenminste een jaar heeft bestaan en er 
toestemming is verleend door de kantonrechter.  

Vormen van huwelijkse voorwaarden George en Evelien hebben de keuze uit twee vormen van 

huwelijkse voorwaarden: 

 De uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen: In dit geval is er alleen maar sprake van het 
privévermogen van Evelien en George. De goederen (en schulden) zijn persoonlijk eigendom van één van 
hen. Anders gezegd: de bezittingen van George behoren alleen toe aan hem en de bezittingen van Evelien 
behoren alleen toe aan haar. 

 De beperkte gemeenschap van goederen: Hierbij kunnen George en Evelien verschillende mogelijkheden 
uitwerken en verschillende constructies op schrift stellen.  
 

Verplichte gezamenlijke rechtshandelingen Bij overeenkomsten m.bt. koop op afbetaling, 
huurkoop, de echtelijke woning, de inboedel, ongebruikelijke hoge giften en het zich garant stellen voor 
schulden van derden, is de medewerking van beide echtgenoten nodig. Wanneer Evelien of George zo’n 
overeenkomst sluit zonder medeweten of toestemming van de andere echtgenoot, dan kan de andere 
echtgenoot binnen één jaar deze overeenkomst vernietigen. De andere echtgenoot moet de vernietiging van 
de overeenkomst schriftelijk aan de partij met wie de overeenkomst getekend werd, meedelen. De 
kantonrechter kan op verzoek van een van de echtgenoten ook bepalen dat hij of zij niet aansprakelijk is voor 
door de andere echtgenoot aangegane verbintenissen. Willen Evelien en George andere afspraken maken 
m.b.t. verplichte gezamenlijke rechtshandelingen, kunnen zij afwijkende regelingen maken bij het opstellen 
van huwelijkse voorwaarden. 

Het is aan te raden om voor het huwelijk eerst advies in te winnen bij een notaris of bij 

de Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen. 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 12.30 uur 
Dinsdag t/m donderdag: 17.00 – 18.30 uur  
 
 

Verl. Gemenelandsweg 132B 
Tel. 433041 

E-mail: stgilsehenarhewitt@yahoo.com  
Website: www.ilsehenar-vrouwenrechten.sr  

 
 

mailto:stgilsehenarhewitt@yahoo.com
http://www.ilsehenar-vrouwenrechten.sr/

