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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht).
_______________
IN NAAM DER KONINGIN!
_______
De Waarnemende Gouverneur van Curaçao;
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is het bestaande huwelijksvermogensrecht te herzien;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld
onderstaande landsverordening:

ARTIKEL I
De titels 6 tot en met 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden vervangen door:

Titel 6 Rechten en verplichtingen van echtgenoten
Artikel 81
Echtgenoten zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkaar het
nodige te verschaffen.

Artikel 82
Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te
verzorgen en op te voeden en de kosten van die verzorging en opvoeding te dragen.

Artikel 82a
1. Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht, tenzij gewichtige redenen zich
____________
Zie voor schriftelijke gedachtenwisseling met Staten stukken Zitting 2010-3618
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daartegen verzetten. De verplichting vervalt eveneens, indien een verzoek tot echtscheiding of
scheiding van tafel en bed is gedaan dan wel een beschikking betreffende een of meer voorlopige
voorzieningen van kracht is.
2. De plaats van de samenwoning wordt in onderling overleg vastgesteld. Indien een der
echtgenoten onder curatele staat, of zich omtrent de plaats van samenwoning niet kan of wil
verklaren, bepaalt de andere echtgenoot deze.
3. Geschillen omtrent het in het tweede lid bepaalde worden door de rechter in eerste aanleg op
verzoek van beiden of een van hen beslist.

Artikel 83
Echtgenoten verschaffen elkaar desgevraagd inlichtingen over het door hen gevoerde bestuur
alsmede over de stand van hun goederen en schulden.

Artikel 84
1. De kosten der huishouding, daaronder begrepen de kosten der verzorging en opvoeding van de
kinderen, komen ten laste van het gemene inkomen der echtgenoten en, voorzover dit
ontoereikend is, ten laste van hun eigen inkomens in evenredigheid daarvan; voorzover de
inkomens ontoereikend zijn, komen deze kosten ten laste van het gemene vermogen en,
voorzover ook dit ontoereikend is, ten laste van de eigen vermogens naar evenredigheid daarvan.
Een en ander geldt niet, voorzover bijzondere omstandigheden zich er tegen verzetten.
2. De echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht dienovereenkomstig tot de bestrijding van de in het
eerste lid bedoelde uitgaven voldoende gelden ter beschikking te stellen uit de onder hun bestuur
staande goederen, voorzover bijzondere omstandigheden zich daartegen niet verzetten.
3. Bij schriftelijke overeenkomst kan een van het eerste en tweede lid afwijkende regeling worden
getroffen.
4. Geschillen tussen de echtgenoten omtrent de toepassing van het eerste tot en met derde lid,
worden door de rechter in eerste aanleg op verzoek van beiden of een van hen beslist.
5. Op verzoek van beide of van een der echtgenoten kan de rechter een gegeven beschikking of een
onderling getroffen regeling wijzigen op grond van veranderde omstandigheden.

Artikel 85
De ene echtgenoot is naast de andere voor het geheel aansprakelijk voor de door deze ten
behoeve van de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen, met inbegrip van
die welke voortvloeien uit de door hem als werkgever ten behoeve van de huishouding
aangegane arbeidsovereenkomsten.

Artikel 86
1. De rechter in eerste aanleg kan, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, op verzoek van een
echtgenoot bepalen dat deze niet aansprakelijk zal zijn voor de door de andere echtgenoot in het
vervolg aangegane verbintenissen als bedoeld in artikel 85.
2. Een overeenkomstig dit artikel gegeven rechterlijke beschikking kan bij veranderde
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omstandigheden op gelijke wijze als zij is totstandgekomen, worden gewijzigd of opgeheven.
3. De beschikking kan aan derden die van haar bestaan onkundig waren, slechts worden
tegengeworpen, indien zij ingeschreven was in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in
artikel 116, en na de inschrijving veertien dagen waren verlopen.
4. In de beschikking kan worden bepaald dat zij bovendien moet worden bekendgemaakt in een of
meer door de rechter aangewezen dagbladen. In dat geval werkt de beschikking ten nadele van
derden die daarvan onkundig waren, ook niet vóór deze bekendmaking.

Artikel 87
1. Indien een echtgenoot ten laste van het vermogen van de andere echtgenoot een goed dat tot
zijn eigen vermogen zal behoren, verkrijgt of verbetert, dan wel ten laste van het vermogen
van de andere echtgenoot een in verband met zodanige verkrijging of verbetering aangegane
schuld wordt voldaan of daarop wordt afgelost, ontstaat voor de eerstgenoemde echtgenoot
een plicht tot vergoeding. Een plicht tot vergoeding ontstaat voorts indien een andere schuld
ter zake van een tot het eigen vermogen van een echtgenoot behorend goed ten laste van het
vermogen van de andere echtgenoot wordt voldaan of daarop wordt afgelost.
2. De vergoeding beloopt een gedeelte van de waarde van het goed op het tijdstip waarop de
vergoeding wordt voldaan. Dit gedeelte:
a. is in het in de eerste volzin van het eerste lid bedoelde geval evenredig aan het uit het
vermogen van de andere echtgenoot afkomstige aandeel in de tegenprestatie voor de
verkrijging of verbetering van het goed;
b. komt in het in de tweede volzin van het eerste lid bedoelde geval overeen met de
verhouding tussen het uit het vermogen van de andere echtgenoot voldane of afgeloste
bedrag ten opzichte van de waarde van het goed op het tijdstip van die voldoening of
aflossing.
3. Ten aanzien van de vergoeding gelden voorts de volgende regels:
a. tenzij de echtgenoot het vermogen van de andere echtgenoot met diens toestemming heeft
aangewend op de wijze als bedoeld in het eerste lid, beloopt de vergoeding ten minste het
nominale bedrag dat ten laste van het vermogen van de andere echtgenoot is gekomen;
b. ter zake van goederen die naar hun aard bestemd zijn om te worden verbruikt, beloopt de
vergoeding steeds het nominale bedrag dat ten laste van het vermogen van de andere
echtgenoot is gekomen;
c. ter zake van goederen die inmiddels zijn vervreemd zonder dat daarvoor andere goederen
in de plaats zijn gekomen, wordt in plaats van de waarde, bedoeld in de aanhef van het
tweede lid, uitgegaan van de waarde ten tijde van de vervreemding. Met een vervreemding
wordt gelijkgesteld het onherroepelijk worden van een begunstiging bij een
sommenverzekering of een andere begunstiging bij een beding ten behoeve van een derde;
d. de artikelen 137 en 140 zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Echtgenoten kunnen bij overeenkomst afwijken van het eerste tot en met derde lid. Geen
vergoeding is verschuldigd voorzover door de verkrijging, voldoening of aflossing ten laste
van het vermogen van de andere echtgenoot wordt voldaan aan een op die echtgenoot
rustende verbintenis.
5. Kan de vergoeding overeenkomstig het eerste tot en met vierde lid niet nauwkeurig worden
vastgesteld, dan wordt zij geschat.
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Artikel 87a
Hebben twee personen samengeleefd als waren zij gehuwd, dan is artikel 87 van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 88
1. Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende
rechtshandelingen:
a. overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en
rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten
tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een
zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren;
b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige;
c. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn
beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;
d. overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van goederen welke kennelijk uitsluitend of
hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken.
2. De echtgenoot behoeft de toestemming niet, indien hij tot het verrichten der rechtshandeling is
verplicht op grond van de wet of op grond van een voorafgaande rechtshandeling waarvoor die
toestemming is verleend of niet was vereist.
3. De toestemming moet schriftelijk of langs elektronische weg worden verleend, indien de wet
voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm voorschrijft.
4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, is geen toestemming vereist voor giften welke de
strekking hebben dat zij pas zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de
gift doet, en niet reeds tijdens diens leven worden uitgevoerd. Bestaat de gift in de aanwijzing
van een begunstigde bij een sommenverzekering die tijdens het leven van de
verzekeringnemer is aanvaard of kan worden aanvaard, dan is daarvoor wel toestemming
vereist.
5. Toestemming voor een rechtshandeling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is niet vereist,
indien zij wordt verricht door een bestuurder van een naamloze vennootschap of besloten
vennootschap, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen
houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die
vennootschap.
6. Indien de andere echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid
verkeert zijn wil te verklaren of zijn toestemming niet verleent, kan de beslissing van de rechter
in eerste aanleg worden ingeroepen.

Artikel 88a
Artikel 88, eerste lid, onderdelen b tot en met d, is niet van toepassing op rechtshandelingen in
hoedanigheid verricht door een trustee.

Artikel 89
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1. Een rechtshandeling die een echtgenoot in strijd met artikel 88 heeft verricht, is vernietigbaar;
slechts de andere echtgenoot kan een beroep op de vernietigingsgrond doen.
2. Het eerste lid geldt niet voor een andere handeling dan een gift, indien de wederpartij te goeder
trouw was.
3. Het einde van het huwelijk en scheiding van tafel en bed hebben geen invloed op de
bevoegdheid om ter vernietiging van een rechtshandeling van een echtgenoot een beroep op de
vernietigingsgrond te doen, die voordien was ontstaan. Indien de andere echtgenoot
dientengevolge schuldenaar uit die rechtshandeling wordt, geldt artikel 51, derde lid, van Boek 3
voor hem slechts zolang de termijn van artikel 52, eerste lid, van Boek 3 niet is verstreken.
4. De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft, in afwijking van artikel 50, eerste lid,
van Boek 3 en artikel 51, tweede lid, van Boek 3, niet mede te worden gericht tot de echtgenoot
die de handeling heeft verricht.
5. De echtgenoot die een beroep op de vernietingsgrond heeft gedaan, kan tevens alle uit de
nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen.

Artikel 90
1. Een echtgenoot is bevoegd tot het bestuur van zijn eigen goederen en, volgens de regels van
artikel 97, tot het bestuur van goederen van een gemeenschap.
2. Het bestuur van een echtgenoot over een goed omvat de uitoefening, met uitsluiting van de
andere echtgenoot, van de daaraan verbonden bevoegdheden, daaronder begrepen de
bevoegdheid tot beschikking en de bevoegdheid om ten aanzien van dat goed feitelijke
handelingen te verrichten en toe te laten, onverminderd de bevoegdheden tot genot en gebruik
die de andere echtgenoot overeenkomstig de huwelijksverhouding toekomen.
3. Tussen de echtgenoot die het hem toekomend bestuur overlaat aan de andere echtgenoot, en deze
laatste zijn de bepalingen omtrent opdracht van overeenkomstige toepassing, met inachtneming
van de aard van de huwelijksverhouding en de aard der goederen.
4. De echtgenoot die een goed bestuurt, kan als partij naast de andere echtgenoot toetreden tot een
rechtshandeling die deze laatste met betrekking tot dat goed heeft verricht. De verklaring van
toetreding wordt gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn; artikel 56 van Boek 3 is
van overeenkomstige toepassing. Is voor het verrichten van de rechtshandeling een bepaalde
vorm voorgeschreven, dan geldt voor de toetreding hetzelfde vereiste. De echtgenoot kan
toetreding tot bijkomstige en tot reeds opeisbare rechten en verplichtingen uitsluiten; hij wordt
geacht zich slechts te hebben verbonden onder eerbiediging van tevoren aan derden verleende
rechten.

Artikel 91
1. Indien een echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeert
zijn goederen of de goederen der gemeenschap te besturen, of in ernstige mate tekortschiet in het
bestuur van de goederen der gemeenschap, kan de rechter in eerste aanleg op verzoek van de
andere echtgenoot aan deze het bestuur over die goederen of een deel daarvan met uitsluiting van
de eerstgenoemde echtgenoot opdragen. De rechter kan bij de opdracht nadere regels stellen
omtrent het bestuur en de vertegenwoordiging in de zin van het vierde lid.
2. Artikel 86, tweede tot en met vierde lid, en artikel 90, derde lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.
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3. De rechter gelast de oproeping van beide echtgenoten en, zo de in het eerste lid eerstgenoemde
echtgenoot een vertegenwoordiger heeft aangesteld, ook deze.
4. De echtgenoot aan wie het bestuur over goederen wordt opgedragen, is bevoegd tot
vertegenwoordiging van de echtgenoot aan wie het wordt onttrokken, bij andere dan
bestuurshandelingen met betrekking tot die goederen.

Artikel 92
1. Is aan een derde niet kenbaar wie van de echtgenoten bevoegd is tot het bestuur over een
roerende zaak die geen registergoed is, of een recht aan toonder, dan mag hij de echtgenoot die
de zaak of het papier aan toonder onder zich heeft, bevoegd achten.
2. De echtgenoot die ten gevolge van een rechtshandeling van de andere echtgenoot door een derde
te goeder trouw in het bestuur van een goed is gestoord, verliest het recht tot beëindiging van de
stoornis, indien hij zich tegen de stoornis niet heeft verzet binnen een redelijke termijn nadat zij
te zijner kennis is gekomen. De bevoegdheid van de echtgenoot tot beëindiging van de stoornis
vervalt eveneens indien de derde hem een redelijke termijn heeft gesteld ter uitoefening van die
bevoegdheid en hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
3. Aan een derde kan niet worden tegengeworpen dat een vordering tot vergoeding welke tijdens
het huwelijk is ontstaan wegens vermogensverschuiving tussen de echtgenoten onderling of
tussen een der echtgenoten en een tussen hen bestaande gemeenschap, niet opeisbaar is.

Artikel 92a
Deze titel is niet van toepassing op van tafel en bed gescheiden echtgenoten.

Titel 7 De wettelijke gemeenschap van goederen
Afdeling 1 Algemene bepalingen
Artikel 93
Titel 7 is op echtgenoten van toepassing. Bij huwelijkse voorwaarden kan uitdrukkelijk of door
de aard der bedingen worden afgeweken van bepalingen van deze titel, behalve voorzover
bepalingen zich uitdrukkelijk of naar hun aard tegen afwijkingen verzetten.

Artikel 94
1. Van het ogenblik der voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten van
rechtswege een gemeenschap van goederen.
2. De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen der echtgenoten, bij aanvang
van de gemeenschap aanwezig of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden,
verkregen, met uitzondering van:
a. krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen;
b. rechten op het vestigen van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 29 en 30 van Boek 4,
vruchtgebruik dat op grond van die bepalingen is gevestigd alsmede hetgeen wordt
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verkregen ingevolge de artikelen 34, 35, 36 en 38 van Boek 4 en artikel 126, tweede lid,
onderdelen a en c, van Boek 4.
Op giften van tot de gemeenschap behorende goederen aan de andere echtgenoot is het
tweede lid, onderdeel a, niet van toepassing. De gemeenschap omvat voorts goederen
alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of
bij de gift is bepaald dat zij in de gemeenschap vallen.
Goederen en schulden die aan een der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht
zijn, vallen slechts in de gemeenschap voorzover die verknochtheid zich hiertegen niet
verzet.
Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, vallen evenmin in de
gemeenschap. Buiten de gemeenschap valt hetgeen wordt geïnd op een vordering die buiten
de gemeenschap valt alsmede een vordering tot vergoeding die in de plaats van een eigen
goed van een echtgenoot treedt, waaronder begrepen een vordering ter zake van
waardevermindering van zulk een goed. De eerste en tweede volzin zijn niet van toepassing
voor zover goederen ingevolge het vierde lid niet in de gemeenschap vallen.
De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle schulden van ieder der echtgenoten, met
uitzondering van schulden:
a. betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen;
b. uit door een der echtgenoten gedane giften, gemaakte bedingen en aangegane omzettingen
als bedoeld in artikel 126, eerste lid en tweede lid, onderdelen a en c, van Boek 4.
Bestaat tussen echtgenoten een geschil aan wie van hen beiden een goed toebehoort en kan
geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dat goed als gemeenschapsgoed
aangemerkt. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers der echtgenoten.

Artikel 95
1. Een goed dat een echtgenoot anders dan om niet verkrijgt, blijft buiten de gemeenschap,
indien het bij de verkrijging voor meer dan de helft van de tegenprestatie ten laste van zijn
eigen vermogen komt. Voorzover de tegenprestatie ten laste van de gemeenschap komt, is de
echtgenoot gehouden tot een vergoeding aan de gemeenschap. Het beloop van de vergoeding
wordt bepaald overeenkomstig artikel 87, tweede en derde lid.
2. Indien een goed tot de gemeenschap gaat behoren en een echtgenoot bij de verkrijging uit
zijn eigen vermogen aan de tegenprestatie heeft bijgedragen, komt deze echtgenoot een
vergoedingsvordering toe, waarvan het beloop overeenkomstig artikel 87, tweede en derde
lid, wordt bepaald.

Artikel 96
1. Voor een schuld van een echtgenoot kunnen, ongeacht of deze in de gemeenschap is
gevallen, zowel de goederen der gemeenschap als zijn eigen goederen worden uitgewonnen.
2. Voor een niet in de gemeenschap gevallen schuld van een echtgenoot kunnen de goederen
van de gemeenschap niet worden uitgewonnen, indien de andere echtgenoot eigen goederen
van eerstgenoemde aanwijst, die voldoende verhaal bieden.
3. De echtgenoot uit wiens eigen goederen een schuld der gemeenschap is voldaan, heeft
deswege recht op vergoeding uit de goederen der gemeenschap. Betreft het een schuld ter
zake van een tot de gemeenschap behorend goed, dan wordt het beloop van de vergoeding
bepaald overeenkomstig artikel 87, tweede en derde lid.
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4. De echtgenoot wiens niet in de gemeenschap gevallen schuld uit goederen der gemeenschap
is voldaan, is deswege gehouden tot vergoeding aan de gemeenschap. Betreft het een schuld
ter zake van een tot zijn eigen vermogen behorend goed, dan wordt het beloop van de
vergoeding bepaald overeenkomstig artikel 87, tweede en derde lid.
5. De echtgenoot die een schuldeiser tegenwerpt dat een goed waarop deze verhaal zoekt niet
behoort tot de gemeenschap, draagt daarvan de bewijslast.

Artikel 96a
Indien een echtgenoot door een begunstiging bij een door zijn overlijden tot uitkering komende
sommenverzekering een gift aan een derde heeft gedaan en ten laste van de gemeenschap
premies voor die verzekering zijn gekomen, is de echtgenoot deswege gehouden tot vergoeding
aan de gemeenschap. De vergoeding beloopt een gedeelte van de waarde van de uitkering,
evenredig aan het uit de gemeenschap afkomstige aandeel in de premies.

Artikel 96b
Echtgenoten kunnen bij overeenkomst het beloop van vergoedingen ingevolge de artikelen 95,
96 en 96a anders bepalen. Artikel. 87, vierde lid, tweede volzin, is van overeenkomstige
toepassing. Kan de vergoeding niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.

Afdeling 2 Het bestuur van de gemeenschap
Artikel 97
1. Een goed dat op naam van een echtgenoot staat, staat onder diens bestuur. Voor het overige is
ieder der echtgenoten bevoegd tot het bestuur over de goederen van de gemeenschap. Artikel
170, eerste lid, van Boek 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Is een goed der gemeenschap met toestemming, verleend door de echtgenoot onder wiens
bestuur dat goed alleen of mede stond, dienstbaar aan een beroep of bedrijf van de andere
echtgenoot, dan berust het bestuur van dat goed, voorzover het handelingen betreft die als
normale uitoefening van dat beroep of bedrijf zijn te beschouwen, uitsluitend bij
laatstbedoelde echtgenoot en voor het overige bij de echtgenoten gezamenlijk. Een verleende
toestemming geldt voor de gehele duur van het beroep of bedrijf, tenzij de echtgenoten
anders overeenkomen, doch de rechter in eerste aanleg kan de dienstbaarheid op verzoek van
een echtgenoot te allen tijde wegens gegronde redenen beëindigen.
3. Geschillen tussen de echtgenoten over het bestuur ten aanzien van tot de gemeenschap
behorende goederen, kunnen op verzoek van de echtgenoten of van een van hen aan de
rechter in eerste aanleg worden voorgelegd.

Afdeling 3 Ontbinding van de gemeenschap
Artikel 99
1. De gemeenschap wordt van rechtswege ontbonden:
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a. in geval van het eindigen van het huwelijk door overlijden: op het tijdstip van overlijden;
b. in geval van beëindiging van het huwelijk door echtscheiding: op het tijdstip van indiening
van het verzoek tot echtscheiding;
c. in geval van scheiding van tafel en bed: op het tijdstip van indiening van het verzoek tot
scheiding van tafel en bed;
d. in geval van opheffing van de gemeenschap door een beschikking: op het tijdstip van
indiening van het verzoek tot opheffing van de gemeenschap;
e. in geval van vermissing en een daarop gevolgd huwelijk: op het tijdstip waarop de
beschikking, bedoeld in artikel 417, eerste lid, in kracht van gewijsde is gegaan;
f. in geval van opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden: op het tijdstip, bedoeld in
artikel 120, eerste lid.
2. De ontbinding van de gemeenschap door indiening van een verzoek als bedoeld in het eerste
lid, onderdelen b, c en d, kan aan derden die daarvan onkundig waren slechts worden
tegengeworpen, indien het desbetreffende verzoek ingeschreven was in het
huwelijksgoederenregister, bedoeld in artikel 116.
3. Indien vast komt te staan dat een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b, c en d,
niet meer kan leiden tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed en opheffing van de
gemeenschap door een beschikking, herleven van rechtswege alle gevolgen van de
gemeenschap, alsof er geen verzoek was ingediend, tenzij zich inmiddels een andere grond
voor ontbinding heeft voorgedaan. Nochtans wordt de geldigheid van rechtshandelingen die
zijn verricht tussen het tijdstip van indiening van het verzoek en het tijdstip waarop komt vast
te staan dat het verzoek niet meer tot het in de eerste volzin bedoelde gevolg kan leiden,
beoordeeld naar het tijdstip van de handeling.
4. Tezamen met een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b, c of d, kan reeds
overeenkomstig titel 7 van Boek 3 een vordering worden ingesteld tot verdeling van de
gemeenschap, tot gelasten van de wijze van verdeling en tot vaststelling van de verdeling,
telkens voor het geval de gemeenschap wordt ontbonden.

Artikel 100
1. De echtgenoten hebben een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap, tenzij anders is
bepaald bij huwelijkse voorwaarden of bij een overeenkomst die tussen de echtgenoten bij
geschrift is gesloten met het oog op de aanstaande ontbinding der gemeenschap anders dan door
de dood of ten gevolge van opheffing bij huwelijkse voorwaarden.
2. Degenen die bij de ontbinding van de gemeenschap schuldeiser zijn, behouden het hun
toekomende recht van verhaal op de goederen der gemeenschap, zolang deze niet verdeeld zijn.

Artikel 101
Na de ontbinding der gemeenschap heeft ieder der echtgenoten de bevoegdheid de te zijnen
gebruike strekkende kleren en kleinodiën alsmede zijn beroeps- en bedrijfsmiddelen en de papieren
en gedenkstukken tot zijn familie behorende, tegen de geschatte prijs over te nemen.

Artikel 102
Na ontbinding van de gemeenschap blijft ieder der echtgenoten voor het geheel aansprakelijk
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voor de gemeenschapsschulden waarvoor hij voordien aansprakelijk was. Voor andere
gemeenschapsschulden is hij hoofdelijk met de andere echtgenoot verbonden, met dien
verstande evenwel dat daarvoor slechts kan worden uitgewonnen hetgeen hij uit hoofde van
verdeling van de gemeenschap heeft verkregen of hetgeen daarvoor in de plaats is getreden,
onverminderd artikel 190, eerste lid, van Boek 3 en artikel 191, eerste lid, van Boek 3.

Artikel 102a
De rechtsvordering tegen de echtgenoot die ingevolge de tweede volzin van artikel 102
aansprakelijk is, verjaart niet later dan de rechtsvordering tegen de andere echtgenoot,
onverminderd de mogelijkheid van stuiting of verlenging van de verjaring van eerstbedoelde
rechtsvordering.

Artikel 103
1. Ieder der echtgenoten heeft het recht van de gemeenschap afstand te doen; alle daarmede
strijdige overeenkomsten zijn nietig.
2. Het deel der gemeenschap waarvan afstand wordt gedaan, wast aan bij het deel van de andere
echtgenoot.
3. De echtgenoot die afstand heeft gedaan, kan uit de gemeenschap niets terugvorderen dan alleen
zijn bed met bijbehorend beddengoed en de kleren die hij voor zijn persoonlijk gebruik nodig
heeft. Hij kan de papieren en gedenkstukken, tot zijn familie behorende, tegen de geschatte prijs
overnemen.
4. Door deze afstand wordt hij ontheven van de aansprakelijkheid en de draagplicht voor schulden
der gemeenschap, waarvoor hij vóór de ontbinding der gemeenschap niet aansprakelijk was.
5. Hij blijft aansprakelijk voor de schulden der gemeenschap, waarvoor hij vóór de ontbinding der
gemeenschap aansprakelijk was. Indien hij een schuld waarvoor beide echtgenoten vóór de
ontbinding der gemeenschap voor het geheel aansprakelijk waren, voor meer dan de helft heeft
voldaan, heeft hij voor het meerdere verhaal tegen de andere echtgenoot.
6. Indien de andere echtgenoot een schuld der gemeenschap, waarvoor hij vóór de ontbinding der
gemeenschap niet aansprakelijk was, geheel of ten dele heeft voldaan, heeft hij deswege verhaal
tegen de echtgenoot die de afstand heeft gedaan. Heeft hij een schuld waarvoor beide
echtgenoten vóór de ontbinding der gemeenschap voor het geheel aansprakelijk waren, voor
meer dan de helft voldaan, dan heeft hij voor het meerdere verhaal tegen de echtgenoot die de
afstand heeft gedaan.

Artikel 104
1. De echtgenoot die van het in artikel 103 omschreven voorrecht wil gebruik maken, is verplicht
binnen drie maanden na de ontbinding der gemeenschap een akte van afstand te doen inschrijven
in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116, op verbeurte van dit voorrecht.
2. Indien de gemeenschap door de dood van de andere echtgenoot wordt ontbonden, begint de
termijn van drie maanden te lopen op de dag waarop de echtgenoot die van het voorrecht wil
gebruik maken, van dat overlijden kennis heeft genomen. Indien de gemeenschap door opheffing
of door scheiding van tafel en bed is ontbonden, eindigt de termijn drie maanden nadat de
beschikking in kracht van gewijsde is gegaan.
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Artikel 105
1. De erfgenamen van een echtgenoot door wiens overlijden de gemeenschap is ontbonden, of die
binnen de in artikel 104 gestelde termijn is overleden zonder afstand te hebben gedaan, zijn ieder
voor hun aandeel bevoegd op de in dat artikel omschreven wijze afstand te doen binnen drie
maanden nadat zij met het overlijden bekend zijn geworden.
2. De aanspraak van de echtgenoot tot terugvordering van zijn bed, beddengoed, en kleren uit de
gemeenschap kan niet worden overgedragen en gaat ook niet over op zijn erfgenamen.

Artikel 106
De rechter in eerste aanleg kan de voor de inschrijving gestelde termijn voor de afloop daarvan een
of meer malen op grond van bijzondere omstandigheden verlengen.

Artikel 107
1. De echtgenoot of zijn erfgenaam, die zich de goederen der gemeenschap heeft aangetrokken of
goederen daarvan heeft weggemaakt of verduisterd, kan geen afstand meer doen. Daden van
dagelijks bestuur of tot behoud van de goederen brengen dit gevolg niet teweeg.
2. Degene die na gedane afstand goederen der gemeenschap wegmaakt of verduistert, verliest de
bevoegdheid artikel 103, vierde lid, in te roepen.

Artikel 108
1. Afstand van de gemeenschap, door een echtgenoot of een erfgenaam van een echtgenoot gedaan
nadat door de andere echtgenoot of een of meer van diens erfgenamen afstand werd gedaan,
heeft niet de gevolgen, omschreven in artikel 103, tweede en derde lid, en verplicht hen die tot de
gemeenschap gerechtigd zijn, haar te vereffenen. Titel 6, afdeling 3, van Boek 4 betreffende de
vereffening van nalatenschappen is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Indien degene die tot vereffening van de gemeenschap gehouden is, na tot het afleggen van de
rekening en verantwoording te zijn aangemaand, in gebreke blijft aan deze verplichting te
voldoen, verliest hij de bevoegdheid artikel 103, vierde lid, in te roepen.

Afdeling 4 Opheffing van de gemeenschap bij beschikking
Artikel 109
Een echtgenoot kan opheffing van de gemeenschap verzoeken, wanneer de andere echtgenoot op
lichtvaardige wijze schulden maakt, de goederen der gemeenschap verspilt, handelingen verricht die
kennelijk indruisen tegen het bestuur van de andere echtgenoot over goederen der gemeenschap, of
weigert de nodige inlichtingen te geven omtrent de stand van de goederen der gemeenschap en van
de daarop verhaalbare schulden en het over die goederen gevoerde bestuur.
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De echtgenoot die de opheffing van de gemeenschap verzoekt, kan tot behoud van zijn recht de
maatregelen nemen die in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nader zijn aangegeven.

Artikel 111
1. Indien de echtgenoot tegen wie het verzoek is toegewezen, de gemeenschap heeft benadeeld
doordat hij na de aanvang van het geding of binnen zes maanden daarvóór lichtvaardig schulden
heeft gemaakt, goederen der gemeenschap heeft verspild, of een rechtshandeling als bedoeld in
artikel 88 zonder de vereiste toestemming of machtiging heeft verricht, is hij gehouden de
aangerichte schade aan de gemeenschap te vergoeden.
2. Een op het eerste lid gegronde vordering kan niet later worden ingesteld dan drie jaren nadat de
beschikking in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 113
Is de gemeenschap door opheffing ontbonden, dan kunnen de echtgenoten daarna, echter alleen bij
huwelijkse voorwaarden, wederom een gemeenschap overeenkomen.

Titel 8 Huwelijkse voorwaarden
Afdeling 1 Huwelijkse voorwaarden in het algemeen
Artikel 114
Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten vóór het sluiten van het
huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt.
Artikel 115
1. Huwelijkse voorwaarden moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte worden aangegaan.
2. Een volmacht tot het aangaan van huwelijkse voorwaarden moet schriftelijk worden verleend en
moet de in de huwelijkse voorwaarden op te nemen bepalingen bevatten.
Artikel 116
1. Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts
worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar
huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie van het gerecht in eerste aanleg binnen welks
rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk in het buitenland is aangegaan,
ter griffie van het gerecht in eerste aanleg te Curaçao.
2. De wijze van inrichting en raadpleging van het register wordt nader bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, geregeld.
3. In afwijking van het eerste lid kan bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden
bepaald dat het register elders dan ter griffie van het gerecht in eerste aanleg wordt gehouden.
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Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan eveneens worden bepaald dat de
verstrekking van gegevens ter inschrijving in het register uitsluitend op een in die maatregel
aan te geven wijze plaats vindt.

Artikel 117
1. Huwelijkse voorwaarden, vóór het huwelijk gemaakt of gewijzigd, zijn slechts geldig, indien zij
wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is, bij de akte hun toestemming tot de huwelijkse
voorwaarden of de wijziging hebben gegeven; is de toestemming van de rechter in eerste aanleg
nodig, dan kan worden volstaan met vasthechting van zijn beschikking aan de minuut van de
akte. Op het verzoek tot toestemming van de rechter in eerste aanleg is artikel 39, eerste lid, van
overeenkomstige toepassing.
2. Vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden beginnen te werken van het tijdstip der
voltrekking van het huwelijk; geen ander tijdstip kan daarvoor worden aangewezen.

Artikel 118
Een echtgenoot die onder curatele staat, kan na de huwelijksvoltrekking slechts met toestemming
van zijn curator huwelijkse voorwaarden maken of wijzigen.

Artikel 120
1. Tijdens het huwelijk gemaakte of gewijzigde huwelijkse voorwaarden beginnen te werken op de
dag, volgende op die waarop de akte is verleden, tenzij in de akte een later tijdstip is
aangewezen.
2. Bepalingen in deze huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren
slechts worden tegengeworpen, indien zij ten minste veertien dagen in het
huwelijksgoederenregister ingeschreven waren.

Artikel 121
1. Partijen kunnen bij huwelijkse voorwaarden afwijken van de regels der wettelijke gemeenschap,
mits die voorwaarden niet met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde
strijden.
2. Zij kunnen niet bepalen dat een hunner tot een groter aandeel in de schulden zal zijn gehouden,
dan zijn aandeel in de goederen der gemeenschap beloopt.
3. Zij kunnen niet afwijken van de rechten die uit het ouderlijk gezag voortspruiten, noch van de
rechten die de wet aan een langstlevende echtgenoot toekent.

Artikel 121a
Goederen alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste
wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, blijven buiten de
gemeenschap, ook al zijn echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen dat
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krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen goederen dan
wel de vruchten daarvan in de gemeenschap van goederen vallen.

Artikel 130
Een echtgenoot kan tegen derden zijn aanbreng van bij huwelijkse voorwaarden buiten de
gemeenschap gehouden goederen, voor wat betreft rechten aan toonder en zaken die geen
registergoederen zijn, slechts bewijzen door hun vermelding in de akte van huwelijkse voorwaarden
of in een door de partijen en de notaris ondertekende, aan de minuut van die akte vastgehechte
beschrijving. Indien de vermelding van een goed geen afdoende omschrijving daarvan biedt, kan
aanvullend bewijs door alle middelen worden geleverd; ten aanzien van goederen die een
echtgenoot buiten diens weten opgekomen waren, kan het bewijs door alle middelen worden
geleverd.

Artikel 131
1. Bestaat tussen niet in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten een geschil aan wie van
hen beiden een recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is, toebehoort en kan geen
van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt het goed geacht aan ieder der echtgenoten
voor de helft toe te behoren.
2. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers der echtgenoten.

Afdeling 2 Verrekenbedingen
§ 1 Algemene regels voor verrekenbedingen
Artikel 132
1. Deze afdeling is van toepassing op huwelijkse voorwaarden die een of meer verplichtingen
inhouden tot verrekening van inkomsten of van vermogen.
2. Tenzij anders is bepaald, kan van deze afdeling bij huwelijkse voorwaarden uitdrukkelijk of
door de aard der bedingen worden afgeweken.

Artikel 133
1. De verplichting tot verrekening van inkomsten of van vermogen is wederkerig.
2. De verplichting tot verrekening heeft uitsluitend betrekking op inkomsten die of op vermogen
dat de echtgenoten tijdens het bestaan van deze verplichting hebben verkregen. De
verplichting tot verrekening heeft geen betrekking op vermogen dat krachtens erfopvolging
bij versterf, making, lastbevoordeling of gift wordt verkregen en ook niet op de vruchten
daaruit of de voor dat vermogen of voor die vruchten in de plaats getreden goederen.
Evenmin heeft de verplichting tot verrekening betrekking op vermogen dat bestaat uit rechten
op het vestigen van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 29 en 30 van Boek 4,
vruchtgebruik dat op grond van die bepalingen is gevestigd alsmede hetgeen wordt verkregen
ingevolge de artikelen 34, 35, 36, 38 en 126, tweede lid, onderdelen a en c, van Boek 4.
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Artikel 134
Bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift kan worden bepaald dat geen verrekening van
krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift verkregen vermogen en van
de vruchten daarvan plaatsvindt, indien verrekening daarvan ingevolge huwelijkse voorwaarden
zou behoren plaats te vinden.

Artikel 135
1. De verrekening van inkomsten of van vermogen geschiedt bij helfte.
2. Op de verrekening zijn de artikelen 181, 183 en 195 tot en met 200 van Boek 3 van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de beoordeling van de vraag of
benadeling als bedoeld in artikel 196 van Boek 3 heeft plaatsgevonden, de in artikel 142
genoemde tijdstippen bepalend zijn. De artikelen 677 tot en met 680 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Een echtgenoot die opzettelijk een tot het te verrekenen vermogen behorend goed verzwijgt,
zoek maakt of verborgen houdt waardoor de waarde daarvan niet in de verrekening is
betrokken, dient de waarde daarvan niet te verrekenen, maar geheel aan de andere echtgenoot
te vergoeden.

Artikel 136
1. Indien een goed onder aanwending van te verrekenen vermogen is verkregen, wordt het
verkregen goed tot het te verrekenen vermogen gerekend voor het aandeel dat overeenkomt
met het bij de verkrijging uit het te verrekenen vermogen aangewende gedeelte van de
tegenprestatie gedeeld door de totale tegenprestatie. Indien een echtgenoot in verband met de
verwerving van een goed een schuld is aangegaan, wordt het goed op de voet van de eerste
volzin tot het te verrekenen vermogen gerekend voorzover de schuld daartoe wordt gerekend
of daaruit is afgelost of betaald.
2. Bestaat tussen de echtgenoten een geschil omtrent de vraag of een goed tot het te verrekenen
vermogen wordt gerekend en kan geen van beiden bewijzen dat het goed tot het niet te
verrekenen vermogen wordt gerekend, dan wordt dat goed aangemerkt als te rekenen tot het
te verrekenen vermogen. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers der
echtgenoten.

Artikel 137
1. Onverminderd het derde lid geschiedt een verrekening in geld.
2. Indien op grond van een verrekenbeding over en weer opeisbare vorderingen ontstaan,
worden beide vorderingen van rechtswege met elkaar verrekend tot aan hun
gemeenschappelijk beloop.
3. Een echtgenoot is slechts gehouden een inbetalinggeving van goederen te aanvaarden dan
wel kan deze slechts verlangen in plaats van een verrekening in geld, voorzover de
verrekening in geld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
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1. De ene echtgenoot is aan de andere geen verantwoording over het bestuur van zijn goederen
schuldig. Slecht bestuur over die goederen verplicht niet tot schadevergoeding.
2. De ene echtgenoot kan jaarlijks van de andere echtgenoot een gespecificeerde, schriftelijke
en ondertekende opgave verzoeken van de te verrekenen inkomsten en van het te verrekenen
vermogen. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken.
3. Geschillen tussen de echtgenoten betreffende de opgave worden op verzoek van een van hen
door de rechter in eerste aanleg beslist.

Artikel 139
1. Een echtgenoot kan de opheffing van de wederzijdse verplichting tot verrekening verzoeken,
wanneer de andere echtgenoot op lichtvaardige wijze schulden maakt, zijn goederen verspilt
of weigert de in artikel 138, tweede lid, bedoelde verplichte opgave omtrent zijn te
verrekenen inkomsten of vermogen te verstrekken.
2. Indien de echtgenoot tegen wie het verzoek zich richt, het te verrekenen vermogen benadeelt
doordat hij na de aanvang van het geding of binnen zes maanden daarvoor lichtvaardig
schulden heeft gemaakt, te verrekenen goederen heeft verspild, of een rechtshandeling als
bedoeld in artikel 88 zonder de vereiste toestemming of machtiging heeft verricht, is hij
gehouden de aangerichte schade te vergoeden.
3. Van het eerste en tweede lid kan niet worden afgeweken.

Artikel 140
1. Op verzoek van de verrekenplichtige echtgenoot kan de rechter wegens gewichtige redenen
bepalen dat een verschuldigde geldsom, al dan niet vermeerderd met een in de beschikking te
bepalen rente, in termijnen of eerst na verloop van zekere tijd, hetzij ineens, hetzij in
termijnen behoeft te worden voldaan. Hierbij let de rechter op de belangen van beide partijen.
De rechter kan de verrekenplichtige echtgenoot verplichten binnen een bepaalde tijd
zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen voor de voldoening van de verschuldigde
geldsom.
2. Hetgeen in het eerste lid omtrent een echtgenoot is bepaald, geldt op overeenkomstige wijze
na zijn overlijden voor zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
3. Van het eerste en tweede lid kan niet worden afgeweken.

§ 2 Periodieke verrekenbedingen
Artikel 141
1. Indien een verrekenplicht betrekking heeft op een in de huwelijkse voorwaarden omschreven
tijdvak van het huwelijk en over dat tijdvak niet is afgerekend, blijft de verplichting tot
verrekening over dat tijdvak in stand en strekt deze zich uit over het saldo, ontstaan door
belegging en herbelegging van hetgeen niet verrekend is alsmede over de vruchten daarvan.
2. Indien een verrekenplicht betrekking heeft op een in de huwelijkse voorwaarden omschreven
tijdvak van het huwelijk, dan eindigt die verrekenplicht op het tijdstip zoals in artikel 142

- 17 -

64

bepaald, als dat tijdvak nog loopt.
3. Indien bij het einde van het huwelijk aan een bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen
periodieke verrekenplicht als bedoeld in het eerste lid niet is voldaan, wordt het alsdan
aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden,
tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in het licht van de aard en omvang van de
verrekenplicht anders voortvloeit. Artikel 143 is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien een echtgenoot in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winsten van een
niet op zijn eigen naam uitgeoefende onderneming hem rechtstreeks of middellijk ten goede
komen, en een verrekenbeding is overeengekomen dat ook ondernemingswinsten omvat,
worden de niet uitgekeerde winsten uit zodanige onderneming, voorzover in het
maatschappelijk verkeer als redelijk beschouwd, eveneens in aanmerking genomen bij de
vaststelling van de verrekenplicht van die echtgenoot, onverminderd het eerste lid.
5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing, indien een echtgenoot op eigen naam een
onderneming uitoefent.
6. De vordering tot verrekening, bedoeld in het eerste lid, verjaart niet eerder dan drie jaren na
de beëindiging van het huwelijk dan wel het in kracht van gewijsde zijn gegaan van de
beschikking tot scheiding van tafel en bed. Deze termijn kan niet worden verkort.

§ 3 Finale verrekenbedingen
Artikel 142
1. Als tijdstip waarop de samenstelling en de omvang van het te verrekenen vermogen worden
bepaald, geldt:
a. in geval van het eindigen van het huwelijk door overlijden: het tijdstip van overlijden;
b. in geval van beëindiging van het huwelijk door echtscheiding: het tijdstip van indiening
van het verzoek tot echtscheiding;
c. in geval van scheiding van tafel en bed: het tijdstip van indiening van het verzoek tot
scheiding van tafel en bed;
d. in geval van opheffing van de wederzijdse verplichting tot verrekening als bedoeld in
artikel 139: het tijdstip van indiening van het verzoek tot opheffing van die verplichting;
e. in geval van vermissing en een daarop gevolgd huwelijk: het tijdstip waarop de
beschikking, bedoeld in artikel 417, eerste lid, in kracht van gewijsde is gegaan;
f. in geval van opheffing van de wederzijdse verplichting tot verrekening bij huwelijkse
voorwaarden: het tijdstip, bedoeld in artikel 120, eerste lid.
2. Van het eerste lid, aanhef en onderdelen b tot en met d kan bij op schrift gestelde
overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 143
1. Vanaf de in het eerste lid van artikel 142 vermelde tijdstippen kan ieder der echtgenoten
verzoeken dat het te verrekenen vermogen van de andere echtgenoot wordt beschreven.
2. De artikelen 671 tot en met 676 en artikel 679 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Hetgeen in het eerste en tweede lid omtrent een echtgenoot is bepaald, geldt op
overeenkomstige wijze na zijn overlijden voor zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
4. Van het eerste tot en met derde lid kan niet worden afgeweken.
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ARTIKEL II
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt voor het overige aldus gewijzigd:
1. De derde volzin van artikel 166 vervalt.
2. In artikel 418, zevende lid, tweede volzin, wordt ‘dit lid artikel’ vervangen door: dit artikel.

ARTIKEL III
De Landsverordening overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
1. Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a
1. De artikelen 87 en 87a van Boek 1 zijn slechts van toepassing op vergoedingsvorderingen
die ontstaan op grond van verkrijgingen, voldoeningen of aflossingen die na het tijdstip
van inwerkingtreding van de Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht
plaatsvinden. Op de vergoedingsvorderingen die zijn ontstaan op grond van verkrijgingen,
voldoeningen of aflossingen die vóór dat tijdstip hebben plaatsgevonden, blijft het recht
van toepassing zoals dat gold onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van
inwerkingtreding van de Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht.
2. Artikel 95, eerste lid, tweede en derde volzin, en tweede lid, van Boek 1 is slechts van
toepassing op vergoedingsvorderingen die ontstaan op grond van verkrijgingen,
voldoeningen of aflossingen die na het tijdstip van inwerkingtreding van de
Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht plaatsvinden. Op de
vergoedingsvorderingen die zijn ontstaan op grond van verkrijgingen, voldoeningen of
aflossingen die vóór dat tijdstip hebben plaatsgevonden, blijft het recht van toepassing
zoals dat gold onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van de
Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht.
3. Artikel 96, derde lid, tweede volzin, en vierde lid, tweede volzin, van Boek 1 is slechts
van toepassing op vergoedingsvorderingen die ontstaan op grond van voldoening van
schulden die na het tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening herziening
huwelijksvermogensrecht plaatsvindt. Op de vergoedingsvorderingen die zijn ontstaan op
grond van voldoening van schulden die vóór dat tijdstip heeft plaatsgevonden, blijft het
recht van toepassing zoals dat gold onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van
inwerkingtreding van de Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht.
4. Artikel 96a van Boek 1 is niet van toepassing indien de begunstiging op het tijdstip van
inwerkingtreding van de Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht reeds
onherroepelijk was.
2. Artikel 23 wordt vervangen door de volgende vier artikelen:

Artikel 22a
Artikel 99 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaande
aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening herziening
huwelijksvermogensrecht, blijft van toepassing in de gevallen waarin op het tijdstip van
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inwerkingtreding van die landsverordening een verzoek als bedoeld in artikel 99, eerste lid,
onderdelen b, c of d, van Boek 1 reeds is ingediend.

Artikel 22b
Op de hoofdelijke aansprakelijkheid die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de
Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht ter zake van gemeenschapsschulden
door ontbinding van een gemeenschap is ontstaan, blijft artikel 102 van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel luidde onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van
inwerkingtreding van die landsverordening, van toepassing.

Artikel 22c
De artikelen 119 en 116, derde volzin, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze
luidden
vóór
de
inwerkingtreding
van
de
Landsverordening
herziening
huwelijksvermogensrecht, blijven van toepassing op vóór dat tijdstip gemaakte of gewijzigde
huwelijkse voorwaarden.

Artikel 23
Met betrekking tot giften bij huwelijkse voorwaarden, gedaan ingevolge titel 8, afdeling 2, van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zoals deze afdeling gold tot aan het tijdstip van inwerking
treden van de Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht, blijft artikel 58, tweede
volzin, van het Faillissementsbesluit 1931 zoals deze bepaling gold tot aan het tijdstip van
inwerking treden van die landsverordening, van toepassing in faillissementen die na de
inwerkingtreding van die landsverordening worden uitgesproken.

ARTIKEL IV
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van uitgifte van het
Publicatieblad waarin de afkondiging is geschied.

ARTIKEL V
Deze
landsverordening
huwelijksvermogensrecht.

wordt

aangehaald

als:

Landsverordening

herziening

Gegeven te Willemstad, 15 december 2011
A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE

De Minister van Justitie,
E.R. WILSOE
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Uitgegeven de 31ste december 2011
De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE

