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Hoofdstukk 5
D ee positie van de langstlevende echtgenoot tegen de achterg r o n dd van het huwelijksvermogens- en erfrecht in Suriname
§ 11

INLEIDING A L C L M L Ü N

Naa de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron en Caraïbsch recht
bekekenn te hebben, zal deze positie nu vanuit het Surinaams recht belicht worden.
Hett aantal inwoners van Suriname bedraagt ongeveer 492.000.-1"1 Vrouwen vormenn hiervan ongeveer de helft (49.8%). Het percentage vrouwen in de volksvertegenwoordigingg en de regering is laag (2000: DNA 17,3 % en Regering 18,8%). De
deelnamee van vrouwen op besluitvormingsniveau in de politieke partijen is laag
(14%).. Participatie van vrouwen in het lokale bestuur was in 1998, 2 1 % . In 1998
wass bij het Hof van Justitie en het Parket 31 % vrouw en het percentage vrouwelijkee advocaten bedroeg toen 31,8%) (in 2001 is de eerste vrouwelijke rechter benoemd).. Het percentage vrouwelijke huisartsen bedroeg in 1999 22,4%. maar
slechtss 5,3%) van de medische specialisten was vrouw. 2 "' Het is dus duidelijk dat de
autoriteit,, de beslissingsbevoegdheid, in Suriname overwegend bij de man ligt. Dit
heeftt in de geschiedenis van het huwelijksvermogens- en het erfrecht zijn invloed
gehadd op de positie van de vrouwelijke echtgenoot en de vrouwelijke langstlevendee echtgenoot.
Annoo 2005 is er wettelijk sprake van gelijkheid van man en vrouw op voornoemde
vlakken.. De regels van het Surinaams huwelijksvermogens- en erfrecht gelden dus
gelijkelijkk voor zowel de man als de vrouw. L
Voordatt op het Surinaams huwelijksvermogens- en erfrecht ingegaan wordt is het
nodigg het begrip vermogen in het Surinaams recht te omschrijven. Het juridisch
woordenboekk omschrijft het vermogen als de goederen en schulden van een
rechtssubject. 2 ^^ Voor het Surinaams recht wordt van deze definitie gebruik gemaaktt daar het Surinaams recht in tegenstelling tot het Nederland recht (art 3:6
N B W )) dit begrip niet gedefinieerd heeft. Niet alles dat tot iemands vermogen behoortt gaat met het overlijden over op de erfgenamen. O p grond van hun hoogstpersoonlijkk karakter dat voortvloeit uit de aard van het betrokken recht o\~ uit een
wettelijkee bepaling, gaan sommige rechten door erfopvolging niet over."1"
Inn dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op de hoofdlijnen van het Surinaamss huwelijksvermogensrecht, waarna de hoofdlijnen van het Surinaams erfrecht
volgen.. Als slot wordt de positie van de langstlevende echtgenoot vanuit voornoemdee rechtsgebieden beschreven. Een vergelijking met de positie van de langstlevendee echtgenoot in het Surinaams erfrecht houdt tevens een vergelijking van de
positiee van de langstlevende echtgenoot in het (oud) Nederlands erfrecht in. van-

:

'">> Algemeen Bureau voor Je Statistiek 2u<i5. p. II.
- : '' Unitem Suriname 2<in|, Vrouwen en besluitvorming.
Dee wijziging van artikel I 5(> SBW in l'JKl (S.B. l'Jfsl. 231 welke gelijkluidend was niet artikel
\r>\r>11)) lid I NBW oud (" |)e man is het hoofd der echtvereniging"), luidde de wettelijke gelijkwaardigheidd van echtgenoten m. Klaassen-Eggens iVSj. p. 3.
- i ss Algni & (iokkel 1'WC, p. 474.
11
' Bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik, art. N3f> SBW.
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wegee liet concordantiebeginsel""" dat tot 1975 heeft gegolden. Dit betekent dat tot
19755 het recht in Suriname en het Nederlands recht vrijwel gelijkluidend was.
Vanatt de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 geldt Surinaams recht. De traditiee om Nederlandse handboeken voor de beschrijving van het Surinaams recht te
gebruiken,, is in Suriname ook na 1975 voortgezet. Voorzover de Surinaamse en de
Nederlandsee regels niet van elkaar afwijken, levert dit weinig problemen op. Wel
betekentt het in bepaalde gevallen dat vanwege het andere tempo van de rechtsontwikkelingg in Suriname, Nederlandse handboeken van minder recente datum
gebruiktt moeten worden om het geldend Surinaams recht te beschrijven.
Voorr deze beschrijvingen, worden steeds eerst de verschillen en overeenkomsten
tussenn het betreffend Surinaams en het Nederlands recht aangegeven. Bij de b e schrijvingg van het Surinaams recht, is het van belang even in te gaan op de rechtsmachtt van de Hoge Raad der Nederlanden.
Dee rechtsmacht van de Hoge Raad der Nederlanden was in Suriname, al voor de
onafhankelijkheidd in 1975, zeer beperkt. Van 1865 tot 1909 was deze rechtsmacht
niett geregeld, van 1909 tot 1930 was zij beperkt tot de gevallen die zich vrijwel
niett voordeden. Na 1930 was cassatie alleen mogelijk van vonnissen die door het
Hoff van Justitie, de hoogste rechter in Suriname, in eerste aanleg werden gewezen.
Uitsprakenn van de Hoge Raad die na de onafhankelijkheid zijn gedaan, binden de
Surinaamsee rechter door het ontbreken van een formele band niet. De meeste uitsprakenn van de Hoge Raad worden ook thans nog als richtinggevend voor het Surinaamsee recht beschouwd. Wanneer uitspraken van de Hoge Raad betrekking
hebbenn op een regel die in Suriname en Nederland gelijk luidt, dan ligt het voor
dee hand dat de Surinaamse rechter het oordeel van de Hoge Raad met betrekking
tott de betekenis van die regel volgt. De Surinaamse rechter zal daarbij wel het
voorbehoudd maken dat de uitspraak alleen gevolgd wordt als de maatschappelijke
omstandighedenn waaronder die uitspraken zijn gedaan in Suriname niet wezenlijk
verschillenn van de omstandigheden in Nederland. : : i Gezien het feit dat de uitsprakenn van de Nederlandse Hoge Raad van betekenis zijn voor het Surinaamse recht,
wordenn deze ook in mijn bespreking betrokken.
%% 2

DL HOOH)LIJNLN VAN HL I SURINAAMS HL'WLLIIKSYLR.MOCLNSRLC H I

Hett Surinaams huwelijksvermogensrecht bevat bepalingen omtrent:
Rechtenn en verplichtingen van echtgenoten;
Dee wettelijke gemeenschap van goederen;
Huwelijksee voorwaarden.
Tott het huwelijksvermogensrecht behoren ook het schenkingsverbod tussen echtgenotenn (art 1097 SBW), de regel die ertoe leidt dat verjaring tussen echtgenoten
zichh niet kan voordoen, de artikelen betreffende het niede-hiiurschap van rechtswegee en de artikelen 57. 58 en 59 van de Faillissementswet 1935""". handelend
overr het faillissement van een gehuwde persoon."" 1

-1-'' Ait. 4S van Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, (.15. 1*>.Ï4 no. I /2.
--'' Kraan IW-J. \\ 2-?>.
------ ( d l 1'J.VS. SI zoals laatstelijk -ewijziizd hij S.B. 1'JNn, S2.
--"'' Van Mounk |WK. p. N-lJ.

D LL I'OSl III VAN Dl I A N C S I I F.VENDh IX.} I I (it N O O T I IC U N DIi AC H II l U . R O M )
VANN in. i IIUWEI IJKSVIRMOGKNS- I N I R E R I C H T IN SURINAME

Hett Surinaams huwelijksvermogensrecht omvat de titels 5, 6 en 7 van liet eerste
Boek.. De vijfde titel met het opschrift rechten en verplichtingen van echtgenoten,
regeltt de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtgenoten onafhankelijk van
hett tussen hen geldende huwelijksgoederenreginie." 4 Titel n handelt over de wettelijkee gemeenschap van goederen en titel zeven van het SBW over de huwelijkse
voorwaarden. .
§33

V E R S C H I L L E N T U S S E N H E I ' S U R I N A A M S EN N E D E R L A N D S
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT T

Hett Surinaams huwelijksvermogensrecht stemt in grote lijnen overeen met het
Nederlandss huwelijksvermogensrecht.
Zoo is Suriname samen met Nederland , een van de weinige landen die als wettelijk
stelsell van huwelijksgoederenrecht de algehele gemeenschap van goederen heeft."2"'
Dee verschillen tussen het Surinaams en het Nederlands huwelijksvermogensrecht
zijnn kort samengevat:
1.. In de titel rechten en verplichtingen van echtgenoten;
a.. De zogenaamde gezmsbeschermende bepalingen zijn verschillend geregeldd voor wat betreft koop op afbetaling, schenking en borgtocht
ca.; ;
b.. Het SBW bevat, door een andere opzet dan het N B W , geen regeling
mett betrekking tot de inhoud van het begrip bestuur van gemeenschapsgoederenn en privé goederen.
2.. In de titel wettelijke genieenschap van goederen:
a.. Het SBW kent een andere regeling met betrekking tot het bestuur
vann gemeenschapsgoederen.
Volgenss artikel 172 lid 1 SBW heeft in beginsel ieder der echtgenotenn het bestuur over alk goederen van de gemeenschap. O p
grondd van artikel I
lid 1 N B W oefent ieder der echtgenoten in
principee het bestuur uit over de goederen welke hij ten huwelijk
aanbrengtt en de goederen welke hij staande huwelijk verkrijgt,
ongeachtt krachtens welke titel:''''
b.. De verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap is verschillend
geregeld.. In het SBW wordt daarvoor verwezen naar de regels van
scheidingg en deling van een nalatenschap (artikel 1093 SBW e.v.j.
Naarr Nederlands recht gelden de regels van de titel Gemeenschap van
Boekk 3. Echtgenoten hebben in zowel het Surinaams als het Nederlandss recht elk in beginsel een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschapp (artikel 176 SBW en artikel 1:100 N B W ) .
—** Kraan \'>l>4. p, 5.
' ^^ Klaassen-Luijten-Meijer I 2(Ki.S. nr. 153.
--:':: Ik laat hierbij de voorgestelde wijzigingen op grond van wetsvoorstel 2N<S(>7 buiten beschouwingg nu daarvan de parlementaire behandeling nog nier was afgerond ten tijde van de arrondinu
vann mi|ii onderzoek.
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c..

d..

Inn het Surinaams recht heeft, volgens artikel 1 106 lid 2 SBW iederr der gewezen echtgenoten evenveel recht op toedeling van de
goederen.. Hierop zijn er twee uitzonderingen. Ten eerste heeft
iederee echtgenoot blijkens artikel 177 SBW recht om de voor zijn
gebruikk bestemde kleren en sieraden, alsmede beroeps- en b e drijfsmiddelenn en de tot zijn familie behorende papieren tegen de
geschattee prijs over te nemen. Ten tweede moet het gelijke recht
opp aanspraak wijken voor de regels van de goede trouw en bil—
hjkheid.^^ In het Nederlands recht wordt de ontbonden gemeenschapp ook beheerst door de bepalingen van artikel 3:166 lid 3
N B WW betreffende de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Dit
betekentt echter dat de persoonlijke omstandigheden van de deelgenotenn gewicht in de schaal leggen en het kan betekenen dat iederee echtgenoot niet evenveel krijgt;~~s
De mogelijkheid om bij echtscheidingsconvenant at te wijken van de
verdelingg bij helfte van de algehele gemeenschap is m Nederland in de
wett opgenomen (art 1:1(10 N B W ) . In Suriname ontbreekt een dergelijkee bepaling. Het is ook niet zeker of dit naar Surinaams recht mogelijkk is. Het arrest van de 1 loge Raad. waarin deze regel al voor de N e derlandsee wetswijziging was neergelegd,— ' bindt de Surinaamse rechterr niet."'-"' Evenmin is er door de Surinaamse rechter een vonnis gewezenn waarin deze opvatting van de Hoge Raad nagevolgd wordt;
Blijkens artikel 168 lid 3 en 169 lid 2 SBW zijn schulden die betrekkingg hebben op goederen ten aanzien waarvan de erflater of schenker
dee zogenaamde uitsluitingsclausule heeft gemaakt, privé. In het N B W
ontbreektt een dergelijke bepaling. Wel kent de Nederlandse wetgevingg in artikel 1:94 lid 3 N B W de mogelijkheid dat schulden op enigerleii bijzondere wijze aan een der echtgenoten verknocht zijn, zodanigg dat zij buiten de genieenschap vallen.
Dee vraag in hoeverre een schuld verknocht is. zal van geval tot
gevall aan de hand van de aard van de schuld moeten worden beoordeeld."" ''

Inn de titel huwelijkse voorwaarden:
a.. Het SBW kent niet de regeling van de beperkte gemeenschappen f de gemeenschapp van winst en verlies/ vruchten en inkomsten).
b.. Het SBW kent nog in artikel 197 lid 4 SBW. de regel dat echtgenoten bij
huwelijksee voorwaarden niet in algemene bewoordingen mogen bepalen
datt de verhouding van de echtgenoten zal worden geregeld door een buitenlandsee of afgeschafte wet. In Nederland is deze bepaling vervallen. ^

"" Kraan l'W-4. p. 54.
"" Van M o u n k 1WH. p. 2 1 1 .
"'' H R 26 j a n u a r i ]'>~<>. N.J. I'wii. \'>.
"" Kraan 1 W 4 . p. 2.
'' Asser-De Hoer 2<>()2. n o . 3 2 C
' 11 Artikel V W e t Contlieti.-nn.-clu fiu\Yelijks\
' K a m e r s t u k k e nn 2 I 2~.V

- van 2< i n o v e m b e r

]{f->]. Stb. o2S

Dr:: POSITIE VAN DE L A N G S T L E V E N D E E C H T G E N O O T T E G E N D E A C H T E R G R O N D

VANN HET HUWEI IJKSVERMOGENS- EN ERFRECHT IN SURINAME

Verderr is het Nederlandse huwelijks-, eehtscheidingsvermogens- en erfrecht van
overeenkomstigee toepassing op personen die verbonden zijn in een geregistreerd
partnerschap." 33 Suriname kent het geregistreerd partnerschap (nog) niet.
§§ 4

R E C H T E N EN V E R P L I C H T I N G E N V A N S U R I N A A M S E E C H T G E N O T E N

A.A. De wederzijdse verplichtingen van echtgenoten
Inn het BW is geregeld dat echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigdd zijn en dat ze verplicht zijn elkaar het nodige te verschaften (artikel 1 56
SBW).. O o k zijn echtgenoten jegens elkaar verplicht hun kinderen te verzorgen en
opp te voeden (artikel 158 lid 1 SBW). Z e zijn verplicht samen te wonen. De plaats
vann samenwoning wordt in onderling overleg bepaald (artikel 158 lid 2 SBW). De
kostenn van de huishouding moeten verdeeld worden, daaronder begrepen de verzorgingg en opvoeding van de kinderen (artikel 159 lid 1 SBW). Ook de aansprakelijkheidd voor huishoudelijke schulden en het huishoudgeld komen aan de orde (artikell 159 lid 1 SBW). Voor bepaalde rechtshandelingen heeft de ene echtgenoot de
toestemmingg nodig van de andere echtgenoot (artikel 163 SBW). Als één der echtgenotenn zijn goederen of de goederen van de huwelijksgemeenschap niet kan b e sturenn of daarin tekort schiet, kan de rechter een regeling treften (artikel 164
SBW). .
B.B. De verplichting elkaar het nodige te verschaffen
Dee eerste zin van artikel 156 SBW luidt dat echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp
enn bijstand verschuldigd zijn. Met getrouwheid wordt bedoeld huwelijkstrouw.
Schendingg daarvan kan als overspel een belangrijke factor zijn bij het vaststellen van
dee ontwrichting van een huwelijk. De rechtstreekse sanctie op met-nakoming van
dee plicht tot getrouwheid is weg komen te vallen. Daarvoor leverde schending van
dee getrouwheid (overspel) een grond tot echtscheiding op. Met de wijziging van
hett echtscheidingsrechte 14 waarbij als grondslag voor echtscheiding duurzame ontwrichtingg werd ingevoerd, kan de rechter aan het niet in acht nemen van echtelijke
verplichtingenn slechts de conclusie verbinden dat het huwelijk duurzaam ontwricht
ÏSC'^ ^

Hulpp en bijstand doelen op de verplichting om elkaar in alle omstandigheden ter
zijdee te staan en eikaars lasten te helpen dragen. Er is gesteld dat echtgenoten in de
regell tegenover elkaar tot geslachtsgemeenschap verplicht zijn en ook om, indien
dee ander dit wenst, tot het krijgen van kinderen mee te werkene 1 '' Men kan de b e grippenn hulp en bijstand als één geheel zien en dit op de onstoffelijke steun laten

"" Van Mi ui rik 1W8. p. ').
-^-^ G.B. 1973. no. Uu, in werking getreden op 2d juni 2G<>3. S.B. 2<i<»3. 47.
- ^^ Asser-De Boer 2mi2. nr. 1H4; Do Bruijii/ Soons, Kleijn Huiden Reinhartz, I')')'). nr. 24.
- v '' Asser-De Boer 2UH2, nr. 184.
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slaan.. Tekortkomingen vinden hun sanctie m de regeling van de scheiding van tarel
enn bed en van de echtscheiding. - ' 1
Mett het ruime criterium van "het nodige 1 ' hoeft niet gevreesd te worden dat een
vermogendee echtgenoot zijn onvermogende partner op een bestaansminimum zou
mogenn laten leven. Het "volgens zijn staat en vermogen" geldt nog steeds en nu
voorr beide echtgenoten. Er bestaat een levendige strijd over de beantwoording van
dee vraag welke betekenis aan artikel 156 SBW, buiten de werking van artikel 158
enn 159 SBW, gegeven moet worden. Een van de aspecten betreft de doorwerking
naa beëindiging van het huwelijk anders dan door de dood. Er bestaat wel een verbandd tussen artikel 156 SBW en bijvoorbeeld de alimentatieverplichting ex artikel
2788 SBW. De laatste treedt in de plaats van de eerste omdat beide berusten op de
levensverhoudingg zoals die door het huwelijk is geschapen en die haar werking, zij
hett in beperkter omvang behoudt, ook al wordt de huwelijksband geheel ot ten
delee "geslaakt". Ingeval van koude uitsluiting (uitsluiting van iedere gemeenschap
goederenn zonder verrekenbeding) ziet de Hoge Raad artikel 156 SBW niet als een
algemenee grondslag om ondanks de uitsluiting toch een verplichting tot afrekening
aann te nemen.
Eenn volgend aspect van de betekenis van artikel 156 SBW betreft de verzorging
vann de langstlevende echtgenoot. Uit dit artikel vloeit niet tijdens het huwelijk een
verbinteniss tot het treffen van een voorziening voort. O p het moment van overlijdenn staat vast welke echtgenoot de andere overleefd heeft en in hoeverre deze verzorgdd is achtergelaten. Gezien de bewoordingen van het De Visser/Harms arrest~lS
zouu voor deze situatie kunnen worden aangenomen dat de natuurlijke verbintenis
iss versterkt tot een rechtens afdwingbare, zodat de langstlevende een aanspraak j e genss de erfgenamen heeft en wel tot het beloop van de nalatenschap." 1 '
Dee verplichting van artikel 156 SBW omvat verschaffing van al het materieel nodigee en dient derhalve niet beperkt te worden tot het doen van geldelijke uitkeringen.. Onder het nodige mag in ieder geval worden begrepen een redelijk zakgeld,
indienn het betreft een echtgenoot zonder eigen inkomen." "
CC De verplichtingen hun hinderen te verborgen en op te i'oetieu
Echtgenotenn zijn jegens elkaar verplicht hun kinderen te verzorgen en op te voedenn (artikel 157 SBW)
Artikell 157 SBW slaat op de kinderen van beide echtgenoten tezamen. Uit hootde
vann artikel 156 SBW is de stiefouder gehouden zijn echtgenoot bij te staan in de
verzorgingg en opvoeding. Door toepassing van artikel 159 SBW komen de kosten
medee voor zijn rekening. Verzorging en opvoeding is slechts mogelijk ten aanzien
vann onder gezag staande en minderjarige kinderen. -41

- "" De Bmyn Soons. Kleijn. Huiden Remhartz, 1 l W. ni\ 25.
-1"" Arrest van 3(> november IV45. N | D4f>. C.2.
- v '' Asser-De Boer2(i02, nr. I90-I9K: De liniijn SoonsKleijn Hnijgen Reinh.irtz. IVW. nr. 3(V
- 4 nn Van M o n r i k IWN. p. In.
1 i !!
Asser-De Boer 2<><>2. nr. 1 SS; De Uiiiiin Soons .Kleijn

SO O

Hunnen

R e i n h a r r z , \i)'-)i>. nr. 2').

D EE

P O M I I L

V A N

D E

V A XX

LA.XC;STLEYI
H E T

H U W E L

N D E

K : H I

G E N O O T

IJRSVT.RMOCIHNS-

E N

I E Ü E N

H E

A C H T E R G R O N D

E R F R E C H T

IN

S U R I N A M E

D.D. I 'erplkhting tot samenwoning
Verplichtingg toe samenwoning (artikel 158 SBW) hangt nauw samen met het basisartikell 156 SBW. Begrippen als getrouwheid, hulp en bijstand kunnen in het algemeenn slechts inhoud krijgen indien de echtgenoten in eikaars nabijheid verblijven.
Gewichtigee redenen kunnen zich tegen samenwoning verzetten en partijen kunnen
ookk in onderling overleg niet samenwonen. 2 4 2 Wanneer de echtgenoten met sam e n w o n e nn en dit te wijten is aan onredelijk gedrag van een der echtgenoten,
treedtt voor de in het tweede lid omschreven verplichting in de plaats de verplichtingg van die echtgenoot om aan de andere echtgenoot een bedrag voor diens Ie
vensonderhoudd uit te keren, onverminderd beider verplichting om bij te dragen in
dee kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (artikel 159 lid 6 SBW).
Wonenn de echtgenoten in onderling overleg of wegens gewichtige redenen niet
samen,, dan moet de ene echtgenoot aan de andere voldoende gelden ter beschikkingg stellen ten behoeve van de g e w o n e gang van diens huishouding (artikel 160
lidd 2). Indien de artikelen 159 (leden 1, 2 en 6) en 85 (lid 2) SBW met van toepassingg zijn, bijvoorbeeld ingeval de verbreking van de samenwoning aan beiden te
wijtenn is, valt men terug op artikel 156 SBW. De omstandigheden waaronder het
levensgedragg van de behoeftige, bepalen dan in hoeverre de ene echtgenoot jegens
dee andere aanspraak kan maken op verschaffing van "het nodige". Ingeval de samenwoningg wordt beëindigd, enkel en alleen op grond van een voorlopige voorzieningg (artikel 70(1 RV) volgt uit het "ordemaatregel"- karakter van deze voorzieningg dat artikel 159 leden 1 en 2 en 160 lid 2 SBW van toepassing blijven. 243
Dee kosten der huishouding, daaronder begrepen de kosten der verzorging en o p voedingg van kinderen, komen ten laste van het gemene inkomen der echtgenoten
en,, voor zover dit ontoereikend is, ten laste van hun eigen inkomen naar evenredigheidd daarvan. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden
zichh er tegen verzetten (artikel 159 lid 1 SBW). De regeling gaat uit van een d u b belee prioriteit: inkomen gaat voor vermogen en binnen deze categorieën gaat gemeenschappelijkk voor privé. Welke de bijzondere omstandigheden zijn kan niet in
hett algemeen aangegeven worden. 2 4 4 M e t het gemene inkomen wordt hierin bedoeldd het jaarinkomen van de echtgenoten en niet het inkomen gedurende de gehelee duur van het huwelijk. ^
ƒ:.. De huishouding
O n d e rr kosten van de huishouding vallen zeker de kosten van verzorging en o p voedingg van de kinderen. Verder valt te denken aan de kosten verbonden aan de
dagelijksee gang van de huishouding (eten en drinken), huisvesting, ontspanning,
medischee behandeling enz. Verder is slechts van geval tot geval te beoordelen of
bepaaldee kosten gezien het doel waarvoor ze zijn gemaakt en in aanmerking geno-

-*-- Asser-De 13oer 2no2. nr. IVH; De liniijn/Sonns Kleijn. Hurken Reinh.irtz. 1VW, nr. 26.
-^-^ Van Mourik 1'WH. p. 3S-31;.
-444 Asser-De Boer 2'«i2. nr. 2<L>.
;i
^^ De Hruijn. Soons Kleijn Huij^en Reinhartz, IWJ, nr. 3K.
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menn de financiële armslag van de echtgenoten, als kosten voor de huishouding zijn
aann te merken." 4 ' 1
F.F. Aansprakelijkheid
Dee ene echtgenoot is naast de andere voor het geheel aansprakelijk voor de door
dezee ten behoeve van de gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen,, met inbegrip van die welke voortvloeien uit de door hem als werkgever ten
behoevee van de huishouding aangegane arbeidsovereenkomsten (artikel 160 lid 1
SBW).. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat beide echtgenoten gebonden zijn
aann de uitgaven die ten behoeve van de gewone gang van het huishouden gemaakt
worden. -- De rechten uit de overeenkomst mogen slechts uitgeoefend worden
doorr de echtgenoot die hen heeft aangegaan.24N Deze hoofdelijke aansprakelijkheid
kann leiden tot verhaal op de goederen van de echtgenoot die niet in persoon de
verbintenissenn aanging. 4 '
(j.. loesreniinin^
Eenn echtgenoot behoeft de toestemming van de andere voor een aantal rechtshandehngei/(amkell 163 SBW).
Dee echtgenoot die toestemming verleent, wordt met zelf medegebonden. De toestemmingg moet schriftelijk geschieden, indien de wet voor het verrichten van de
rechtshandelingg een vorm voorschrijft.^1" Een rechtshandeling in strijd met dit artikell is vernietigbaar; slechts de andere echtgenoot kan een beroep doen op de vermetigingsgrondd (artikel 164 SBW). Zolang de rechtshandeling niet is vernietigd, is
zijj geldig.2'"''
Hett einde van het huwelijk door de dood doet twee situaties in verband hiermee
ontstaan:: de langstlevende is benadeeld of is benadeeld geworden. Daarnaast kan de
benadeeldee echtgenoot wel of niet erfgenaam zijn. Is de benadeelde geen erfgenaamm dan kan hij al zijn rechten uitoefenen en de erfgenamen moeten als rechtsopvolgerss onder algemene titel van de overledene voor alle gevolgen daarvan o p k o men.. Is de benadeelde tevens erfgenaam dan blijft zijn positie als echtgenoot naast
zijnn status als erfgenaam in juridische zin zichtbaar.2"12 Ingeval de benadeelde echtgenoott overlijdt kunnen de rechtsopvolgers onder algemene titel in beginsel een
beroepp doen op de vermengingsgrond. Dat betekent niet dat deze bevoegdheid
ookk toekomt aan de langstlevende echtgenoot die de andere echtgenoot benadeeld
heeft,, maar die tevens erfgenaam is. - " 1

-4"" Asser-De Boer 2<)(i2. nr. 204: Van Mourik I WH. p. 23-25.
-4__ Asscr-1 )e Boer 2IHI2. nr. 22(,>; Van Mourik I WK. p. 32-33.
ss
Asser-De Boer 2<l(l2. nr. 230.
1411
Van Mourik 1 WH. p. 33.
- v '' Asser-De Boer 2002, nr. 2.V>-240.
- vv Asser-De Boer 2<><i2. nr. 235.
-- Asser-De Boer 20<)2. nr. 2(>d.
- '' Asser-De Boer 2d(P. nr. 2M: Rb. Rotterdam K. februari 2nn5. nr. D7C73 HA ZA (>3-l3(>H
niett noot B.E. Remhartz in \VT\K 21)115. nr. S2.
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§§ 5

D E WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

.4.. De algehele gemeenschap ran goederen
Surinamee kent als wettelijk stekel van huwelijksvermogensrecht de algehele gemeenschapp van goederen. Deze algehele gemeenschap van goederen ontstaat op
hett moment van de voltrekking van het huwelijk (artikel 16H SBW). tenzij de
echtgenotenn daarvoor huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Tijdens het huwelijkk kan het huwelijksgoederenregime ook gewijzigd worden: de huwelijkse
voorwaardenn kunnen opgeheven worden of gemaakt worden (artikel 190 SBW).
Dee huwelijksgemeenschap is het ingevolge de vermogensrechtelijke betrekking
tussenn de echtgenoten ontstane gemeenschappelijke vermogen, waarin ieder der
echtgenotenn voor het geheel gerechtigd is.2"14 Door het huwelijk vloeien niet alleen
dee vermogens van beide echtgenoten samen tot één, maar als uit de rechtspositie
vann een van de echtgenoten vermogensrechten voortvloeien vallen die, evenals de
schulden,, binnen de gemeenschap.'"
O pp het universele karakter van de gemeenschap van goederen bestaan de in artikel
1699 SBW genoemde uitzonderingen:
1.. Uitsluiting van de gemeenschap door de erflater of de schenker (artikel 169 lid 1
SBW; ;
2.. Bijzondere verknochtheid (artikel 169 lid 3 SBW).
Naastt de in de wet genoemde uitzonderingen vallen hieronder onder andere nog:
1.. Pensioenrechten en levensverzekeringen;
2.. Het recht van vruchtgebruik.
B.B. De baten van de gemeenschap
Dee genieenschap omvat, wat haar baten betreft, alle tegenwoordige en toekomstige
goederenn der echtgenoten, met uitzondering van goederen ten aanzien waarvan bij
uiterstee wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschapp vallen (artikel 16N lid 1 SBW). Het samenvloeien van de vermogens
vann de echtgenoten tot één gemeenschappelijk vermogen, vormt een verkrijging
onderr algemene titel, welke boedelniengmg wordt genoemd. Het vallen van goederenn in de gemeenschap heeft verschillende gevolgen:
1.. De goederen maken goederenrechtehjk deel uit van de genieenschap met onder
meerr als gevolg dat zij als verhaalsobject dienen voor de door ieder der echtgenotenn aangegane schulden.
2.. De goederen worden door de echtgenoten bestuurd overeenkomstig de regelingg van artikel 172 SBW.
3.. Beide echtgenoten hebben het gebruik en genot van de goederen.

-S44 Asser-De Boer 20(12. nr. 292.
-^^ KLusscn-Luijtcn-McijLT I 2(l(i5. nr. U>6.
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Naa ontbinding van de gemeenschap is verdeling mogelijk, waarbij in beginsel geen
rekeningg niet de herkomst van de goederen behoeft te worden gehouden. "" De
persoonlijkee hoedanigheden en verhoudingen die geen subjectieve vermogensrechtenn zijn vallen niet in de gemeenschap. De daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen
vallenn echter wel m de gemeenschap.""'
C.C. De lasten van de gemeenschap
Zijj omvat wat haar lasten betreft alle schulden van ieder der echtgenoten, met uitzonderingg van schulden, die betrekking hebben op goederen ten aanzien waarvan
doorr de erflater of schenker een uitsluitingsclausule is gemaakt (artikel 168 lid 2
SBW)) en schulden die op een bijzondere manier aan een echtgenoot verknocht
zijnn (artikel 169 lid 3 SBW).
Zowell de schulden die de echtgenoten hadden bij het ontstaan van de algehele
gemeenschapp (bij het aangaan van het huwelijk) als de schulden die te hunnen laste
tijdenss het huwelijk zijn ontstaan, vallen dus in de gemeenschap. - ^
ü .. De uitsluiriiigsclausulc
Dee wet geeft erflaters en schenkers de bevoegdheid om te bepalen dat hetgeen verkregenn wordt niet in de gemeenschap zal vallen (artikel 169 lid 1 SBW). De huwelijksgemeenschapp waarvan de ertlater of schenker de betrokken goederen uitsluit,
hoeftt ten tijde van de verkrijging nog niet te bestaan. 2y> Behoort op grond van de
uitsluitingclausulee een bepaald goed tot het privé-vermogen van een echtgenoot
dann valt de opbrengst daarvan krachtens de hoofdregel weer in de algehele gemeenschap.. De erflater zou de uitsluitingsclausule op grond van artikel 169 lid 1
SBWW dan ook ten aanzien van de toekomstige goederen kunnen maken. 2 "" Een
erflaterr kan aan een testamentaire making slechts de uitsluitingsclausule verbinden
indienn die making een bevoordeling inhoudt. De uitsluitingsclausule sorteert slechts
effectt ten belope van het bedrag der bevoordeling. Deze consequentie wordt echter
niett aanvaard ingeval van een formele schenking onder een last of een legaat tegen
inbrengg van een bedrag lager dan de waarde van het gelegateerde goed. Het geschonkenn oï gelegateerde goed wordt dan geheel als privé en de schuld wegens de
lastt respectievelijk inbreng als een privé-schuld beschouwd. D e uitsluitingsclausule
verliestt niet plotseling haar werking als het saldo nihil of negatief blijkt te zijn en de
makingg derhalve geen bevoordeling inhoudt. - "'

Asser-De Boer 2(M»2. nr. 2')K.
^'^' Asser-De Boer 2U(>2. nr. 2 W ; KLiassen-Luijten-Mdjer II 2n<n. nr. I f>6.
-^ ss Kraan l'J'M. p. 32.
H R 2 S j u n i INS';. W . 5736.
-""" Kraan 1<W4. p. 26.
Asser-De Boer 2<l<>2. nr. 31 S: Klaassen-Luijten-Meijer II 2<i(>2. nr. 17.
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/:*.. De verknochte schulden en goederen
Goederenn en schulden die aan een der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze
verknochtt zijn, vallen slechts in de gemeenschap voorzover die verknochtheid zich
hiertegenn niet verzet (artikel 168 lid 3 SBW).
Gezienn het karakter van de algehele gemeenschap moet de uitzondering van artikel
1699 lid 3 SBW zo beperkt mogelijk worden opgevat. Bij een aantal goederen is het
zoo dat op grond van de aard van die goederen, bij de verdeling van de ontbonden
gemeenschapp het goed slechts toebedeeld kan worden aan de echtgenoot aan wie
hett verknocht is met verrekening van de waarde. Wanneer het goed zodanig verknochtt is, dat geen van de gevolgen van het vallen m de gemeenschap kan intreden,, dus ook geen verrekening van de waarde bij de verrekening zou hoeven plaats
tee vinden, staat niet bij voorbaat vast dat hetgeen door zaaksvervanging door dit
goedd in de plaats is getreden ook buiten de gemeenschap zal blijven.2''2
Dee vruchten van de krachtens de uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap vallendee goederen vallen wel in de gemeenschap. 2 ' 11 De erflater of schenker kan bepalenn dat ook deze vruchten buiten de gemeenschap zullen vallen. Hoewel de letter
vann de wet deze mogelijkheid niet noemt gaan de meeste auteurs hiervan uit. 2 '' 4 Oe
vraagg in hoeverre een schuld verknocht is, zal \\m geval tot geval aan de hand van
dee aard van de schuld moeten worden beoordeeld. 2 ' 0
ƒ-.. Pensioenrechten en levensverzekeringen
Hett recht op ouderdomspensioen en weduwepensioen zijn rechten die de werknemerr opbouwt bij zijn werkgever of een pensioenfonds. Aanvankelijk werd het
rechtt op ouderdomspensioen door de Hoge Raad in zijn arrest van 1959,2',r' zo
nauww aan de persoon van de rechthebbende verknocht geacht dat het niet in de
huwelijksgemeenschapp viel en daarin ook niet bij wijze van verrekening kon w o r denn betrokken. D e Hoge Raad ging er bij deze beslissing kennelijk van uit dat het
pensioenrechtt alleen bestemd is om te voorzien in het onderhoud van de pensioengerechtigde.. In Nederland is de Hoge Raad teruggekomen van zijn uitspraak in het
arrestt B o o n / V a n Loon. - " Pensioenaanspraken, betreffende ouderdomspensioen
vertegenwoordigenn een waarde. De waarde van de pensioenaanspraken behoorde
inn het Nederlandse recht tot de huwelijksgemeenschap, hoewel het recht zelf buitenn de gemeenschap bleef. De waarde van de pensioenrechten en de met de rechtenn verband houdende rechten op nabestaanden pensioen vallen vanaf 1 mei 1995
inn het Nederlands recht niet in de huwelijksgemeenschap. In de verevening wordt
alleenn het ouderdomspensioen betrokken; (de waarde van) het nabestaandenpensioenn blijft buiten iedere verevening. 2 ''*

Asser-Dee Boer 2l>i>2. nr. 3<i2; (iisolt' \<>7-\. \\ 132-152.
Stillee 2<K)5
Asser-Dee L3oer 20(i2. nr. 32o; (molt' I-/74. p. Mn.
Asser-Dee Hoer 2<Mi2. nr. 326; Kraan 2mi3. nr. 3.1.
HRR 7 oktober VW). BNlï I W . 333.
HRR 27 november 1VH1. N | V)K2. 3<i3.
V.mm Mmirik 1W«. p. 211-216.
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Inn Suriname heeft de rechter tot op heden nog geen uitspraak gedaan in deze materiee en houdt de Surinaamse praktijk zich volgens mijn informatie nog aan het arrest
vann de Hoge Raad van 1959.' '
Volgenss de Hoge Raad 2 " valt het recht op toekomstige termijnen van het invaliditeitspensioenn ook niet in de huwelijksgemeenschap en bestaat er ook geen aanleidingg tot verrekening van de waarde. Analoog aan het feit dat het ouderdomspensioenn volgens de Surinaamse praktijk alleen bestemd is voor het onderhoud van de
pensioengerechtigde,, kan verwacht worden, dat dit nog meer geldt ten aanzien van
hett invaliditeitspensioen. Hetzelfde geldt voor rechten voortvloeiende uit een levensverzekering.. De verzekeringsgenieter hoeft de contante waarde van deze rechtenn bij ontbinding van het huwelijk niet te verrekenen met de andere echtgenoot.
(i.(i. Het recht van vruchtgebruik
Hett recht van vruchtgebruik is afhankelijk van het leven van de vruchtgebruiker
(artikell «36 lid 1 SBW).
Dee gebondenheid aan het leven van de persoon aan wie het vruchtgebruik door de
hoofdgerechtigdee was verleend, maakt dat ook het vruchtgebruik als een verknocht
goedd in de zin van artikel 169 lid 3 SBW kan worden gekwalificeerd." l Hierover is
doorr de Surinaamse rechter geen uitspraak gedaan. In tegenstelling tot de Nederlandsee doctrine 2 ' 2 leert de Surinaamse praktijk dat het vruchtgebruik niet in de gemeenschapp valt en er bij ontbinding van het huwelijk derhalve niet de geschatte
toekomstigee waarde van dit recht verrekend moet worden. Wellicht is het zo dat
uitt het concrete verzorgingskarakter van het recht van vruchtgebruik de Surinaamsee praktijk dit recht met in de gemeenschap laat vallen. Het vruchtgebruik wordt
immerss doorgaans verleend uit persoonlijke affectie, hetzij door de nauwe familierelatie,, hetzij tussen echtgenoten, hetzij tot beloning van trouwe diensten. - '" 1
§§ 6

H E I BLSTUUR VAN DE GEMEENSCHAP

A.A. Gumuiatwj bestuur
Hett bestuur van de gemeenschap is zoals eerder aangegeven naar Surinaams recht
anderss geregeld dan naar Nederlands recht.
Eenn goed van de gemeenschap staat onder het bestuur van ieder der echtgenoten,
voorzoverr niet de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden anders zijn overeengekomenn of de rechter met toepassing van artikel 165 SBW anders heeft bepaald. Het
bestuurr houdt de bevoegdheid in om met betrekking tot dat goed daden van beheerr en beschikking te verrichten (artikel 172 lid 1 SBW). De Memorie van T o c -

-''''' Kra.m D'M. p. 3d. Deze intonn.itie is anno 2d(iD noti L^eloi^.
-""" HR 2X december IVSX, N | \'W>. 7d(), m.o, Luijten.
KLussen-Luijten-Meijer I 2dlb. nr. 214.
: _ 11
Kl.u>Aen-Lui]ten-Meijer I 2(«b. nr. 214: Asser-De Boer 2nii2. 312.
,
' ' KLussen-Liujten-Meijer I 2dn3. nr. 214.
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lichtingg spreekt van een cumulatief bestuur. 2 4 De term "daden van beheer en b e schikking 1 '' wordt zoals aangegeven in de Memorie van Toelichting op de wet
waarbijj dit artikel is ingevoerd 2 ^ als volgt uitgelegd:
"Daaronder"Daaronder valkn niet slechts de rechtshandelingen waarbij een echtgenoot een goed der gemeenschapmeenschap overdraagt oj met een beperkt recht, zoals vruchtgebruik, pandrecht, erfdienstbaarheidheid en erfpacht, bezwaart of afstand van een tot de gemeenschap behorend beperkt recht of
vorderingvordering doet, maar ook het aangaan van een overeenkomst die tot overdracht enz. verbindt.
DeDe toevoeging "met betrekking tot dat goed" brengt tot uitdrukking dat het echter alleen
gaatgaat om overeenkomsten die tot overdracht enz. van een bepaald goed verbinden. Dit betekent
datdat beide echtgenoten in beginsel onafhankelijk van elkaar bevoegd zijn met betrekking tot de
goederengoederen van de gemeenschap zowel obligatoire als zakenrechtelijke handelingen te verrichten.ten. "
Dezee bevoegdheid tot bestuur van de echtgenoten betekent dat:
a.. Ieder van de echtgenoten een tot de gemeenschap behorend goed kan verkopen
enn leveren en dus dat beide echtgenoten hetzelfde goed aan verschillende koperss kunnen verkopen.
b.. Niet terzake doet wie een tot de gemeenschap behorend goed heeft gekocht of
krachtenss andere titel, bijvoorbeeld erfrecht, heeft verkregen. 2 f'
O pp het cumulatief bestuur neergelegd in artikel 172 lid 1 SBW noemt de wet twee
uitzonderingen.. De eerste uitzondering vinden wij in artikel 165 SBW op grond
waarvann de rechter het bestuur aan een van de echtgenoten kan opdragen waardoorr de andere echtgenoot de bevoegdheid tot het bestuur verliest, hetgeen alleen
mogelijkk is als die echtgenoot in ernstige mate tekort schiet in het bestuur van de
goederenn van de gemeenschap. Ten tweede kunnen echtgenoten bij huwelijkse
voorwaardenn van de bestuursregeling afwijken. De afwijking bij huwelijkse voorwaardenn kan zich in verschillende vormen voordoen. Z o kunnen echtgenoten
overeenkomenn dat een van hen niet uitsluiting van de ander bestuursbevoegd zal
zijnn met betrekking tot een of meer goederen van de gemeenschap. De echtgenoot
diee het bestuur mist, kan dan met betrekking tot die goederen geen enkele bestuurshandelingg verrichten. Mogelijk is ook dat echtgenoten overeenkomen dat zij
tenn aanzien van bepaalde goederen slechts tezamen bestuursbevoegd zijn.27"
B.B. Medewerking
D ee ene echtgenoot behoeft de medewerking van de andere echtgenoot voor de
navolgendee handelingen:
a.. Het vervreemden of bezwaren van zaken die behoren tot het beroep of bedrijj t van de andere echtgenoot;

-~>-~> Decreet C-l 1. S.B. 1W1. 23. p. 5<i.
-~ss Decreet C-l 1. S.B. WK1. 23. P . 51.
--'11 Knun 1W4. p. .V>.
:
"" Kraan 1W4. p. 35.
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b.. Het vervreemden of bezwaren van vorderingen op naam, aandelen op naam
enn rechten op voortbrengselen van de geest die op naam van de andere
echtgenoott staan ot van zijn kant in de gemeenschap zijn gevallen;
c.. Het verwerpen van een aan de andere echtgenoot opgekomen ertems of legaat; ;
d.. Het inroepen van de legitieme portie van de andere echtgenoot;
e.. Het verdelen van een nalatenschap waarin de andere echtgenoot gerechtigd
is; ;

t..

Het beschikken over gelden die op naam van de andere echtgenoot bij een
bankk of giro instelling zijn geplaatst (artikel 172 lid 2 SBW).

Mett medewerking wordt bedoeld dat de andere echtgenoot mede als partij op
moett treden.' s De regeling van artikel 172 lid I SBW is gekozen omdat de wetgeverr de rechtspositie van man en vrouw ten aanzien van het gemeenschappelijk
vermogenn gelijk wilde maken. Zoals ieder van de echtgenoten de gemeenschap
mett schulden kan belasten, zo zou ieder der echtgenoten ook over de goederen
moetenn kunnen beschikken.' ' Met Kraan~s" deel ik de mening dat de uitzondering
vann artikel 172 lid 2 SBW gezien moet worden als het erkennen van een band tussenn een van de echtgenoten en een bepaald goed.
Voorr vervreemding en bezwaring van andere registergoederen dan bedoeld in het
tweedee lid onder a van dit artikel, is steeds de medewerking van beide echtgenoten
vereist,, tenzij de andere echtgenoot daarvan zijn beroep of bedrijf maakt en de
handelingg geschiedt in de normale uitoefening van dat beroep of bedrijf (artikel 172
lidd 3 SBW).
Dee bestuursbevoegdheid wordt ook in artikel 172 lid 3 SBW aan banden gelegd. Ik
benn het met Kraair s l eens dat een andere redactie van dit lid beter tot uitdrukking
zouu brengen dat het in deze gaat om de medewerking die van beide echtgenoten
vereistt is voor het bezwaren of vervreemden van registergoederen die met dienstbaarr zijn aan het bedrijf of beroep van een echtgenoot.
Volgenss artikel 173 SBW kan de andere echtgenoot de handeling die in strijd met
artikell 172 is gepleegd, vernietigen. Dit kan door een tot de wederpartij bij die
handelingg gerichte verklaring te richten, tenzij de wederpartij te goeder trouw was
enn de rechtshandeling niet een gift was. Deze bevoegdheid van de andere echtgenoott tot vernietiging van de handeling vervalt na verloop van een hem door een
onmiddellijkk belanghebbende daartoe gestelde redelijke termijn, en in ieder geval
eenjaarr nadat de handeling te zijner kennis is gekomen (artikel 173 lid 2 SBW).

-' ss Kr.un 1«W4. p. 3 7 .
-~''-~'' Decreet C-l 1, S.Li. 1'WI. 23. p. .30.
-s"" Kr.un I W . p. 37.
> 11
Kr.un ]<)i)A. p. .V).
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C.. Inlichtingsplicht
Artikell 174 SBW legt de echtgenoten over en weer de verplichting op om elkaar
inn te lichten over het gevoerde bestuur en over de stand van zaken met betrekking
tott de goederen en schulden van de gemeenschap. De sanctie indien aan de inlichtingenn plicht niet voldaan wordt is neergelegd in artikel 185 SBW: een echtgenoot
kann opheffing van de gemeenschap vorderen.
D.D. Ontbinding van de gemeenschap
Dee gemeenschap wordt volgens artikel 175 SBW ontbonden door:
a.. Het eindigen van het huwelijk;
b.. Scheiding van tafel en bed;
c.. Een vonnis dat de gemeenschap opheft;
d.. Opheffing van de gemeenschap bij latere huwelijkse voorwaarden.
Hett huwelijk wordt volgens artikel 252 SBW ontbonden door:
1.. De dood;
2.. Afwezigheid van een der echtgenoten gedurende tien jaren, en een daarop volgendd nieuw huwelijk van de andere echtgenoot;
3.. Rechterlijk vonnis na scheiding van tafel en bed en inschrijving van de daarbij
behorendee ontbinding van het huwelijk in de registers van de burgerlijke stand;
4.. Echtscheiding.
Dee ontbinding van het huwelijk door de dood heeft de ontbinding van een tussen
dee echtgenoten bestaande goederengemeenschap tot gevolg (artikel 175 SBW).
Err treedt geen boedelmenging meer op en het gemeenschappelijk vermogen wordt
naarr de toestand ten tijde van de ontbinding gefixeerd. Alle nadien verkregen goederenn en ontstane schulden zijn in beginsel privé-goederen > 2 en pnvé-schulden
vann de echtgenoot c.q. diens erfgenamen die ze verkreeg respectievelijk aanging.
D ee ontbonden gemeenschap vormt een afgescheiden vermogen. 2 S ' Blijkens artikel
1766 lid 2 SBW hebben de echtgenoten een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschapp tenzij bij huwelijksvoorwaarden anders is bepaald. De echtgenoten
kunnenn de behoefte hebben reeds bij voorbaat zeker te stellen dat alle goederen of
bepaaldee goederen van de gemeenschap na de ontbinding daarvan aan een hunner
zullenn toebehoren. Afgezien van de mogelijkheid van bijvoorbeeld een legaat (artikell 984 SBW) kan men zijn doel bereiken door een verblijvingsbedmg of overnemingsbeding.~ s44 Verder wordt het ouderlijk gezag van rechtswege omgezet in
voogdijj van de overlevende ouder indien het huwelijk wordt ontbonden door de
doodd van een hunner (artikel 397 SBW). Aan sommige wijzen van ontbinding zijn
nogg bijzondere rechtsgevolgen verbonden. Bij de dood als wijze van ontbinding
vann het huwelijk heeft de langstlevende echtgenoot recht op het nabestaandenpensioenn en het recht op verzorging uit het vermogen van hetgeen de andere echtgenoott heeft nagelaten. O p de gevolgen voor de langstlevende Surinaamse echtge---- H R . V) nidjrt 1WÖ, NJ 1 {>r>C>. 435.
: v 11
Asser-De B o e r 2<Ki2. n o . 35(>.
: s 44

Asser-De Boer 2002. no. 3of)-3M.
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noott van de ontbinding van het huwelijk door de dood wordt nader ingegaan in
paragraaff 9 c.v. van dit hoofdstuk.
§§ 7

HUWELIJKSE V O O R W A A R D E N

A.A. Definitie van huwelijkse voorwaarden
Dee Memorie van Toelichting op het Deereet C-l 1 omschrijft de huwelijkse voorwaardenn als iedere regeling die bestemd is het tussen partijen volgens wet of h u w e lijksee voorwaarden bestaande huwelijksgoederenrecht in enig opzicht te wijzigen."1"" De term huwelijkse voorwaarden werd van oudsher gebruikt in de betekeniss van condities waaronder een huwelijk wordt aangegaan, waarbij ook andere dan
vermogensrechtelijkee aangelegenheden konden worden geregeld. Hieruit hebben
zichh de huidige huwelijkse voorwaarden ontwikkeld.~ s "
B.B. Huurlijkse voorwaarden voor en tijdens het huwelijk
D ee artikelen 190 tot en met 200 SI3W bevatten algemene regels voor het maken
vann huwelijkse voorwaarden. De artikelen 201 tot en met 203 SBW gaan over de
giftenn bij huwelijkse voorwaarden. Volgens de definiëring van het begrip huwelijksee voorwaarden in het Decreet C-l 1 vallen de huwelijkse giften genoemd in artikel
2011 tot en met 203 SBW dus niet onder de huwelijkse voorwaarden. Een regeling
vann de zogenaamde keuzestelsels, de in het Nederlandse BW opgenomen gemeenschapp van winst en verlies en vruchten en inkomsten, 2 s ontbreekt in het Surinaams
BW.. De echtgenoten zouden deze wel bij huwelijkse voorwaarden kunnen overeenkomen.. Huwelijkse voorwaarden worden namelijk onder andere gemaakt ter
vergrotingg van de economische zelfstandigheid van een der echtgenoten. 2HS
Huwelijksee voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk gemaakt
wordenn (artikel 190 SBW). De huwelijkse voorwaarden beginnen te werken van
hett tijdstip van de voltrekking van het huwelijk (artikel 193 lid 3 SBW). Met h u welijksee voorwaarden kunnen goederen, toekomstige goederen en schulden in
nicerr et mindere mate van de gemeenschap worden uitgesloten.
Vann de mogelijkheid om tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken
wordtt in Suriname overigens zeer spaarzaam gebruik gemaakt. Het betreft slechts
enkelee gevallen per jaar.~ v ' Het aantal huwelijkse voorwaarden ten opzichte van het
aantall huwelijken is, blijkens de cijfers (2,19% in 1985, 3% in 1986, 3,64 % in
1987,, 4,30 % in 1988. 3,30% m 1989, 5.29% in 1990 en 5.07 % m 1991) gering. :,) "
Inn Nederland ziet het beeld van de huwelijkse voorwaarden gemaakt voor het huwelijkk er ter vergelijking als volgt uit: 20,29% in 1985, en 22,92% in 1990.-'"
> ss Decreet C-l 1. S.B. IOS 1, 23, p. f>4.
-s** Asser-De Boer 2002. nr. 3S(l.
-xx 1 )eze stelsels worden met de voorgestelde wetswijziging van wetsontwerp 2NSo7 ook in Nederlandd afgeschaft.
-s>11 Van Gilst 1W2. p. ü-C.
- s "" Kraan D94, p. <ö.
Kraan 1W4. p. 57.
'' Van Mourik IW2. p. S13-Sl<;; Vdi) Mounk & Burgerhart 2(11)5. tabel 2.
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D cc huwelijkse voorwaarden beïnvloeden de vermogensrechtelijke staat van de
echtgenotenn tijdens het huwelijk. Vaak worden er met de huwelijkse voorwaarden
ookk regelingen getroffen niet het oog op wijzigingen die betrekking hebben op de
vermogensrechtelijkee toestand na beëindiging van het huwelijk door onder anderedee dood. Het moment waarop het huwelijk door de dood beëindigd wordt, treedt
naastt het bestaande huwelijksvermogensregime het erfrecht in werking. De hoofdlijnenn van het erfrecht worden in de hierna volgende paragrafen beschreven.
§§ 8

D L H O O F D L I J N E N VAN H E T S U R I N A A M S E R F R E C H T

.4.. Het Surinaams erfrecht vergeleken met het oud Xedcrlands erfrecht
Hett Surinaamse erfrecht stemde nog in belangrijke mate overeen met het Nederlandsee erfrecht van voor 1 januari 2003. O p enkele gebieden waren er verschillen:
Surinamee kent nog de legitieme portie van de erfgenamen in de rechte opgaandee lijn;
Voorr de afwikkeling van de nalatenschap en de rechtsgevolgen van de scheiding
enn deling gelden in Suriname andere regels dan in Nederland;
Err bestaat in Suriname een andere opvatting met betrekking tot de afgifte van
hett legaat en de beschikkingsbevoegdheid van de mede-erfgenaam;
Surinamee kent de atstanddoemng door de staat van de onbeheerde nalatenschappenn hetgeen in Nederland niet bekend is;
Inn de Surinaamse rechtspraktijk hebben zich eigen opvattingen ontwikkeld met
betrekkingg tot bepaalde delen van het erfrecht.""2
B.B. I 'ereisten voor erfopvolging
O mm tot erfgenaam echter geroepen te kunnen worden, moet aan een aantal vereistenn voldaan zijn. De vereisten voor erfopvolging in het Surinaamse recht zijn:
-- De dood van de erflater (art. 859 SBW)
Hett bestaan van de erfgenaam (art. 865 SBW)
Dee waardigheid van de erfgenaam (art. 866 SBW).
C.. Soorten erfopvolging in het Surinaams erfrecht
Inn het Surinaams recht zijn er verschillende wijzen van erfrechtelijke verkrijging.
Dee erfgenamen worden door de wet of door een eenzijdige wilsverklaring van de
erflater,, testament of uiterste wil genaamd, aangewezen. Heeft de erfopvolging
krachtenss de wet plaats, dan spreekt men van erfopvolging bij versterf of wettelijke
erfopvolging.. Worden de erfgenamen door een testament aangewezen dan heeft
menn met erfopvolging krachtens testament te doen. De daad van aanwijzing van
eenn erfgenaam heet ertstelling. Bij testament kan een persoon ook een voordeel

- ' :: Jadiianansitig & Kra.m \i)i)X. p. XI.
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toegezegdd worden, dat in iets anders dan het geheel or een evenredig deel van het
vermogenn bestaat. Een dergelijke toezegging wordt een legaat genoemd."
D.D. (hondslagen win het versterf-erfrecht in Suriname
Volgenss artikel S61 lid 1 SBW worden tot de erfenis door de wet geroepen, zij die
tott de overledene in familierechtelijke betrekkingen stonden, en de langstlevende
echtgenoot.. Lid 2 bepaalt dat bij gebreke van zodanige personen als genoemd in
hett eerste lid, de goederen aan de staat vervallen onder de last om de schulden te
voldoen,, voorzover de waarde van die goederen toereikend is.
ƒ;.. De uitgangspunten van het versterf-erfrecht
Bijj het versterf-erfrecht gelden de volgende regels:
1.. Alleen bloedverwanten worden tot de nalatenschap geroepen (artikel 8M SBW).
Dee enige uitzondering op deze regel is de langstlevende echtgenoot.
2.. Erfgenamen die in gelijke graad verwant zijn aan de erflater erven een gelijk
deel.. Dit beginsel is neergelegd in artikel 880 lid 2 SBW voor de kinderen van de
erflaterr en in artikel 882 SBW voor de ouders. D e graad van bloedverwantschap
wordtt bepaald door het aantal geboorten (artikel 324 lid 2 SBW). Bij bloedverwantschapp maakt men onderscheid tussen bloedverwantschap in de rechte lijn en
bloedverwantschapp in de zijlijn. Bloedverwantschap in de rechte lijn bestaat tussen
personenn die van elkaar afstammen dan wel een gemene stamvader or stammoeder
hebben.. Bloedverwantschap in de zijlijn bestaat tussen hen die van dezelfde persoonn afstammen. - ''"
3.. De erfgenaam die de erflater het naast in graad verwant is, sluit de andere erfgenamenn uit. Deze regel is onder andere neergelegd in artikel 871 SBW.
4.. In de zijlinie kunnen slechts bloedverwanten tot en met de zesde graad erven
(artikell 889 SBW).
.. Rechten van de erfgenamen
1.. De saisine
Inn artikel 862 SBW komt de regel tot uitdrukking dat de erfgenamen van rechtswegee in het bezit der goederen, rechten en rechtsvorderingen van de overledene
treden.. Gezegd wordt dat zi] de saisine hebben welk woord is afgeleid van de Fransee spreuk "Ie mort saisit Ie vif' d.w.z. de dode wordt geacht de levende te stellen in
hett bezit van al zijn goederen. De bedoeling hiervan is, dat de erfgenamen onmiddellijkk bij het overlijden van de erflater in al diens rechten en verplichtingen treden.
- "" A^iT-Mencrs-V.m der Ploe- ]')l>2. no. I: . W r - I ' e r r u k f. 2nn2. nr. 1 1(^.
: ::
' . W r - D e iiocr 2< up. no. 32.
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zonderr dat daartoe enige handeling van hun kant nodig is en zelfs al dragen zij er
geenn kennis van. :>:i
2.. De hereditatis petitie
Dee hereditatis petitio ot te wel het recht tot verkrijging der erfenis is neergelegd in
artikell 863 SBW. Zij wordt door de wet toegekend aan de erfgenaam tegen degenenn die in het bezit zijn van een gedeelte of het geheel der nalatenschap. De erfgenaamm kan deze rechtsvordering instellen voor het geheel, indien hij alleen erfgenaamm is en voor zijn aandeel indien er meerdere erfgenamen zijn. In het Surinaams
rechtt (artikel 1041 SBW) heeft de executeur-testamentair die de nalatenschap moet
afwikkelenn deze bevoegdheid, naast de erfgenamen
C.. Gevolgen van het Surinaams afstammingssysteeni
Degenenn die tot de overledene in familierechtelijke betrekkingen stonden zijn degenenn die van de erflater afstammen. Het Surinaams afstammingssysteem welke de
basiss is van het versterf erfrecht, is bilateraal:21" de afstamming wordt gerekend van
zowell de lijn van de vader als van de lijn van de moeder. Uit het bestaan van de
juridischee afstammingsrelatie vloeien rechten en plichten voort: ouderlijk gezag of
voogdij,, naam, de verplichting tot het betalen van levensonderhoud, erfrechtelijke
betrekkingen,, nationaliteit en omgang. 2 '' O p de gevolgen van de afstammingsrelatiee die direct invloed hebben op de positie van de langstlevende echtgenoot in het
wettelijkk erfrecht zal hierna kort ingegaan worden.
1.. Het gezag
Inn het Surinaams familierecht staan alle minderjarigen die niet onder de ouderlijke
machtt staan, onder voogdij (art. 382 lid 3 SBW). Zijn de ouders gehuwd, dan berustt de ouderlijke macht bij beide ouders (artikel 352 SBW), maar wordt het gezag
doorr de vader alleen uitgeoefend (art. 353 lid 1 SBW). O p grond van artikel 35^
SBWW voert de vader het bewind over de goederen van het kind. Elke ouder die
hett gezag over zijn wettige of natuurlijke kinderen uitoefent, heeft volgens artikel
3633 SBW het recht van vruchtgenot over de goederen van de kinderen. De vader
heeftt dus ook het vruchtgenot over de goederen van de kinderen, omdat hij de
ouderlijkee macht uitoefent. De moeder heeft dit vruchtgenot niet, daar zij de ouderlijkee macht niet uitoefent.
Zijnn de ouders niet gehuwd dan berust in Suriname over het algemeen de voogdij
bijj de moeder. Dit houdt in dat alle natuurlijke kinderen, alle wettige en gewettigdee kinderen, van wie de ouders gescheiden zijn, of van wie beide ouders ontzet of
onthevenn zijn uit de ouderlijke macht, onder voogdij staan. De inhoud van de
voogdij,, is evenals bij de ouderlijke macht, de plicht het kind te verzorgen en te
onderhoudenn tot de meerderjarigheid, het bewind te voeren over zijn goederen en
-1,,ss KLussen ]l>r><\ p. 155.
Hastrup & OvL-sen 1W3. p. 225.
--rr Holtrust 1W3. p. 13.
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hett te vertegenwoordigen bij burgerrechtelijke handelingen (art. 439 lid 1 SliW).
O v e rr een natuurlijk kind is de moeder van rechtswege voogdes, tenzij zij bij de
bevallingg van de voogdij was uitgesloten (art. 405 lid 1 SliW). De vader die zijn
natuurlijkk kind erkend heeft, kan indien hij niet van de voogdij is uitgesloten, de
kantonrechterr verzoeken hem tot voogd te benoemen.
Eenn aantal rechtsgevolgen van de juridische afstammingsrelatie is na verloop van
tijdd niet meer nodig: als het kind meerderjarig wordt vervallen de ouderlijke macht
off de voogdij en niet lang erna de verplichting tot het betalen van levensonderhoud.. Ook naam en nationaliteit blijven dikwijls gehandhaafd, maar dat hoeft per
definitiee niet zo te zijn. Het rechtsgevolg van een afstammingsrelatie die gedurende
hett hele leven van een persoon in stand blijft, is de ab-intestaat erfopvolging.~ ,s
H.H. De oroepen erfgenamen

Inn het Surinaams versterferfrecht worden de erfgenamen in vier groepen verdeeld,
waarbijj de erfgenamen uit een groep pas aan bod komen, wanneer geen erfgenaam
uitt de vorige groep meer aanwezig is (artikel 880-902SBW).
T o tt de eerste groep van erfgenamen behoren de echtgenoot en de kinderen van de
erflaterr (artikel* 880 en 880a SliW).
T o tt de tweede groep van erfgenamen behoren de ouders, broers en zusters van de
erflaterr (artikel 881 tot en met 888 SliW).
T o tt de derde en vierde groep van erfgenamen behoren de ascendenten en overige
zijj verwan ten.
Wanneerr er in de eerste en de tweede groep geen erfgenamen aanwezig zijn. dan
wordtt ter berekening van ieders erfdeel de nalatenschap gesplitst in een helft die
onderr de vaderlijke lijn wordt verdeeld en in een helft die de moederlijke lijn van
erfgenamenn toekomt. Men kijkt eerst of m een van de lijnen nog ascendenten
aanwezigg zijn. Deze vormen de derde groep van erfgenamen. Is in de ene lijn een
ascendentt aanwezig, maar ontbreekt deze in de andere lijn, dan blijft de kloving
gehandhaafdd en gaat het aan de andere lijn toekomend aandeel in de nalatenschap
vervolgenss naar de vierde groep van erfgenamen, de overige zijverwanten. : "
Wanneerr in de zijlinie bloedverwanten tot en met de zesde graad ontbreken zijn er
tweee mogelijkheden:
1.. Bij het overlijden staat al wist dat er geen erfgenamen zijn. In dat geval valt de
nalatenschapp volgens artikel 801 lid 2 SBW aan de staat. De staat is slechts gehoudenn de schulden van de erflater te betalen, voorzover er baten zijn. Is er een
tekort,, dan hoeft de staat dit niet te dragen:

-"-- Holtrnst 1'M.V p. 14.
-''''' |,idii.in.nisiii^ t\ Kr.un D'JN. p. 2S-2'J.
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2.. Bij het overlijden staat nog niet vast dat de overledene geen erfgenamen achterlaat.. In dat geval is er sprake van een onbeheerde nalatenschap (artikel 1153
SBW),, waarover een curator moet worden benoemd.' 1 ""
1.1. Het testamentair erfrecht in Suriname
Artikell 903 SBW houdt in dat een testament of uiterste wil een akte is, houdende
eenn verklaring van hetgeen iemand wil dat na zijn dood zal geschieden en welke
aktee door hem kan worden herroepen.
§§ 9

D E L A N G S T L E V E N D E E C H T G E N O O T ALS E R L G E N A A M

A.A. De langstlevende echtgenoot als wettelijke erfgenaam
Tott de eerste groep van erfgenamen behoren de bloedverwanten in de rechte
neerdalendee lijn en de echtgenoot (artikel 880 en 880 a SBW).
Artikell 880 SBW bepaalt dat de kinderen of hun afstammelingen van hun ouders,
grootouderss of verdere bloedverwanten in de opgaande linie erven, zonder onderscheidd van kunne of eerstgeboorte.
Voortss geeft artikel 880a SBW aan dat voorzover het betreft de nalatenschap van de
vooroverledenn echtgenoot de langstlevende echtgenoot voor de toepassing van de
bepalingenn van deze titel met een kind van de overledene wordt gelijkgesteld.
Inn 200O3"1 is artikel 880b verder gewijzigd. Het luidt nu als volgt:
WanneerWanneer de langstlevende echtgenoot tezamen met anderen dan de nakomelingen van de
erflatererflater die niet nakomelinge}! van de langstlevende echtgenoot zijn, erft, is hij bevoegd de inboedelboedel geheel of gedeeltelijk tot zich te nemen."
Dee Memorie van Toelichting op deze wet geeft aan dat ingeval de vrouw erflater
is,, haar langstlevende echtgenoot de inboedel niet hoeft te delen met haar natuurlijkee en wettige kinderen en hun nakomelingen en ingeval de man erflater is, zijn
langstlevendee echtgenote de inboedel niet hoeft te delen met zijn natuurlijk erkendee en wettige kinderen en hun nakomelingen die met de hare zijn. Indien de legitimarissen,, kinderen van beide gewezen echtelieden zijn, dan kunnen zij wel aanspraakk maken op de goederen uit de boedel. De langstlevende echtgenoot kan dan
geenn gebruik maken van de toepassing van dit artikel om de inboedel tot zich te
nemen.. De wetgever heeft met deze wijziging de bevoegdheid van de echtgenoot
omm de inboedel tot zich te nemen vergroot. Vóór deze wijziging konden ook kinderenn van de erflater uit een vorige relatie een aanspraak doen gelden op de inboedel.. '1"~ Voorzover de inboedel behoort tot de nalatenschap van de erflater, komt de
waardee daarvan in mindering op het erfdeel van die echtgenoot; overtreft de waardee die van het erfdeel, dan moet het verschil aan de mede-erfgenamen worden

"'' Jadnanansm^ dv Kraan 1'WK, p. 32.
'!! Wet van IS februari 2<Kiu, S.15. 2
-- Wet van IX februari 2<Kli). S.H. 2

,

(ï.w.r. 25 maart 2D0(ij.
f>. (i.w.t. 25 maart 2oo(i). Memorie van toeliehtin^. p. <V
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vergoed.. Onder inboedel worde begrepen: alle roerende zaken, met uitzondering
vann geld, geldswaardige papieren, schepen, luchtvaartuigen en zaken die in de uitoefeningg van een beroep of bedrijf worden gebruikt. 1 " 1
B.B. De langstlevende echtgenoot als testamentair erfgenaam
Kijkenn we nu naar de Surinaamse situatie dan zien we dat de wet verschillende
mogelijkhedenn biedt om de langstlevende echtgenoot verzorgd achter te laten. In
dee Surinaamse notariële praktijk wordt van de volgende mogelijkheden gebruik
gemaakt 1 " 4 : :
1.. De ouderlijke boedelverdeling (artikelen 1148-1152 SBW)
2.. Het testament met een beschikking in het voordeel van de langstlevende echtgenoott ( art. 984 SBW)
3.. Het testament met een vruchtgebruikerbeding bij legaat (art. 984 SBW)
4.. Een levensverzekering waarbij de langstlevende als begunstigde wordt aangemerkt t
5.. Een overnemmgbeding ten gunste van de langstlevende
6.. Het verblijvingsbeding ten gunste van de langstlevende
1.. D e ouderlijke boedelverdeling
Dee ouderlijke boedelverdeling (art. 1 148 SBW) in Suriname heeft hetzelfde karakterr als de ouderlijke boedelverdeling in Nederland had voor de invoering van Boek
44 N B W in 2003. Uit onderzoek op tie notariaten in Paramaribo is gebleken dat de
Surinaamsee samenleving vrij onbekend is met de figuur van de ouderlijke boedelverdeling. 1 " 11 T w e e van de 19 in Paramaribo residerende notarissen maken geen
ouderlijkee boedelverdelingen, omdat zij de rechten van de legitimarissen niet willenn uithollen.
2.. Het Legaat tot verzorging van de langstlevende
Dee erflater heeft de bevoegdheid bij testament te bepalen dat hij een legaat (artikel
9844 SBW) aan de langstlevende nalaat uit hoofde van een dringende verbintenis uit
moraall en fatsoen. De erflater koppelt aldus het legaat op deze wijze aan de natuurlijkee verbintenis. Wanneer de nalatenschap open valt, dan wordt de natuurlijke
verbinteniss een rechtens afdwingbare verbintenis. De langstlevende neemt de positiee van crediteur in en kan nu een vordering ten laste van de nalatenschap instellen.
Niett iedere omzetting van een natuurlijke verbintenis in een rechtens afdwingbare
verbinteniss moet als een legaat ten laste van de gezamenlijke erfgenamen worden
beschouwd,, doch alleen die welke de strekking heeft dat zij pas na liet overlijden
vann de schuldenaar zal worden nagekomen en ook niet eerder is nagekomen."1"'1
111
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3.. Het vruchtgebruiktestament
Hett vruchtgebruiktestament is in Suriname het meest gebruikte model ter nakomingg van de verzorgingsverplichting ten behoeve van de langstlevende. 1 "" Hierbij
vermaaktt de erflater - bij legaat - het recht van vruchtgebruik aan de langstlevende.
Hett recht van vruchtgebruik kan worden omschreven als ""ecu zakelijk recht om van
eenseens ander goed de vruchten te trekken alsof men zelf eigenaar daarvan was, mits zoroende
datdat de zaak zelf in stand />//ƒƒ?. " 3 " s
Hett grote nadeel hiervan is onder andere:
Dee kinderen van de erflater moeten meewerken aan de afgifte van het legaat.
Hett legaat is namelijk slechts de titel tot overgang van het vruchtgebruik, welke
eenn verbintenis tot levering van dat recht in het leven roept. Deze verbintenis
moett door de erfgenamen nagekomen worden. 3(W Indien de erfgenamen de
kinderenn van de erflater zijn, moeten zij dus aan de vestiging van het recht tot
vruchtgebruikk meewerken.
4.. De levensverzekering
Dee erflater kan een levensverzekering sluiten met de langstlevende als begunstigde,
waarinn hij aangeeft dat hij de levensverzekering sluit in verband met een op hem
rustendee dringende verplichting uit moraal en fatsoen zoals gesteld in het D e Visser/Harmss arrest.51" In dit geval k o m t de levensverzekering niet voor inkorting in
aanmerkingg als de legitieme portie geschonden wordt. 311 O p de bevoordeling ten
gevolgee van een levensverzekering wordt normaliter niet ingekort door vernietigingg van de aanwijzing van de begunstigde tot het bedrag van de inkorting, maar
tott het bedrag van de bevoordeling/ 1 2 Bij een levensverzekering met de aanwijzing
vann de erfgenaam als bevoordeelde moet de verzekerde som worden ingebracht.
Ditt geldt zowel voor een herroepelijke als voor een onherroepelijke aanwijzing. 313

5.. Het overnemingbeding
Bijj het overnemingbeding wordt aan de langstlevende de eerste keuze geboden om
goederenn uit de nalatenschap over te nemen en de erfgenamen de waarde daarvan
inn geld uit te keren. Het is een bindend aanbod in een testament gedaan, door
welkss aanvaarding de bevoordeelde een recht uit koopovereenkomst verkrijgt. 314

11

Pinas 201)3. p. 12. Tijdens de stage van deze student op een van de notariaten in Paramaribo, is
onderr andere nagegaan welk model gebankt wordt om te voldoen aan de verzorgingsverplichtingg naar de langstlevende echtgenoot toe.
'** Artikel 7W SBW.
"'' Hot" van Justitie 4 januari PW]. GR 12087 Weisz ca Loor m: "Surinaams |unstenblad IW8". ] 2.. p. 4(>-53.
"" H R 30 november PJ45. N | PM6. 62.
11
Jadnanansmg & Kraan 1W8, p. <>0.
-- Asser-Meijers-Van der Ploeg 1W2, nr. 239.
11
Asser-Meyers-Van der Ploeg PW2. nr. 488.
44
Asser-Meijers-Van der Ploeg 1W2. p. 7(Y
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Ditt wordt ook wel een optie tot koop genoemd. O n d e r een koopoptie wordt verstaann een recht van koop tegen een van tevoren vastgestelde ot objectie! bepaalbare
prijss welke geldt als een onherroepelijk aanbod.' 1 ' 1 Houdt de door de aanvaardig
vann het aanbod tot stand gekomen overeenkomst een bevoordeling in dan kunnen
legitimarissenn daarop inkorten. Indien de bevoordeling voortvloeiend uit die overeenkomstt tot gevolg heeft, dat de legitimaris zijn legitieme niet m goederen van de
gemeenschapp ontvangt, kan de legitimaris haar vernietigen, zij vindt immers haar
grondslagg in de uiterste wilsbeschikking. Indien aan de legitieme in natura slechts
tenn dele wordt tekort gedaan en het gelegateerde met gevoegelijk kan worden verdeeld,, blijft het legaat in zijn geheel in stand, uiteraard met de verplichting tot inbrengg van de waarde." 1 ''
6.. Het verblijvmgsbeding
Bijj een verblijvmgsbeding wordt er een overeenkomst gesloten tussen de medeeigenaren,, welke inhoudt dat bij het intreden van een onzeker voorval, ot na tijdsverloop,, het aandeel van de mede-eigenaar in een bestaande onverdeeldheid aan
eenn of meer van de andere mede-eigenaren zal toekomen. Hierdoor valt door toedelingg het gehele goed aan de uiteindelijk gerechtigde toe. In de praktijk wordt de
werkingg van het verblijvmgsbeding vaak afhankelijk gesteld van het tijdstip van
overlijdenn van een mede-eigenaar; op dat tijdstip komt zijn aandeel in de gemeenschappelijkee zaak toe aan de overige mede-eigenaren.' 1 . Nadeel hiervan is dat de
kinderenn als erfgenaam dit beding kunnen aanvechten op grond van schending van
hunn legitieme portie als gevolg van een bevoordeling van de langstlevende. Is het
verbiijvingsbedingg namelijk gemaakt zonder vergoeding ot tegen een vergoeding
diee lager is dan de waarde van het verbleven of toe te delen aandeel, dan houdt het
bedingg een voorwaardelijke materiele bevoordeling in, welke voor inkorting vatbaarr is ingeval van schending van de legitieme portie.
Hett voorgaande gaat niet op ingeval het gaat om een beding dat als een zuivere
kansovereenkomstt kan worden beschouwd of omdat de bevoordeling geschiedt ter
voldoeningg aan een natuurlijke verbintenis tot het verzorgd achterlaten van de
langstlevendee echtgenoot, gebaseerd op het De Visser-Harms-arrest. , l s Zie hierover
hett Pelhcaanarrest. 1 '" Vereist is dan wel dat de kans op voordeel opweegt tegen de
kanss op nadeel. 1 "" Deze uitspraak is in een later arrest bevestigd. 1 '
C.C. De positie van de langstlevende echtgenoot in het Xederlands erfrecht tot l januari 2003
Hoewell tot 1 januari 2003 de wettelijke situatie in Nederland ten aanzien van de
ab-intestaatt erfgenamen niet wezenlijk verschilde met die van Suriname, vertoonde
dee jurisprudentie, de doctrine en de praktijk in Nederland met betrekking tot de
Van Zeben ca. I'WS. nr. ! I.
Asser-Metjers-Vjn Der lJloeg 1W2. p. 76. en p. 213.
',:~~ J.idiunansinu; &' Kr.um ]WX. p. 3N.
^^ Asser - DL- Boer 2n(i2. no. 362.
HR 1 oktober 1W3. N,|. ]W4. 257.
'-"" V\m Moürik tWK, p. 131.
; ::
- HR 7 tebnun 1W7. N | ]W7. 5^3 (WMK).
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positiee van de langstlevende echtgenoot wel verschillen na het D e Visser/Harms 1 "
arrest. .
Dee jurisprudentie en de doctrine na het De Visser/'Harms arrest gaven aan dat nakomingg aan de natuurlijke verbintenis tot verzorging van de langstlevende pas aanwezigg was, wanneer de erflater van zijn wil tot erkenning van een natuurlijke verbinteniss duidelijk m zijn uiterste wil deed blijken en wanneer hij daarin rekenschap
hadd gegeven "waarom er zijnerzijds een natuurlijke verbintenis bestond, die hem
bijzonderr verplichtte zijn vrouw bij testament meer toe te bedelen, dan waarover
hijj ingevolge de wet bij testament te harer gunste mag beschikken". 3 2 3
Dee praktijk nam haar toevlucht tot de ouderlijke boedelverdeling. Het gebruik van
dezee rechtsfiguur heeft als verzorgingsmaking nooit verwachte vormen aangenomenn na de in 1958 uitgebrachte preadviezen. 0 4 Luijten zegt in zijn preadvies dat de
ideee waaruit de ouderlijke boedelverdeling geboren werd, haar oorsprong vindt in
dee gezinssfeer. Het is de behoefte die ouders hebben gevoeld om maatregelen te
treffenn zodat de goederen na hun overlijden niet het voorwerp van "twist en discordia"" tussen hun kinderen worden. 1 ^ De toestand van onverdeeldheid die na het
overlijdenn ontstaat indien er meer erfgenamen zijn, kon namelijk m sommige gevallenn door de erflater worden voorkomen door het maken van een ouderlijke
boedelverdelingg op de wijze als aangegeven in artikel 1 167 N B W (oud). De bloedverwantenn in opgaande linie konden bij uiterste wil of notariële akte de door hen
naa te laten goederen tussen hun afkomelingen onderling of tussen deze en hun
langstlevendee verdelen. In de moderne populaire vorm van ouderlijke boedelverdelingg als verzorgingsregeling tussen echtgenoten worden alle activa aan de langstlevendee echtgenoot toebedeeld onder verplichting alle passiva voor zijn rekening te
nemenn en aan ieder der kinderen zijn erfdeel in contanten uit te keren, behoudens
inn gevallen als hertrouwen of ondercuratelestelling van de langstlevende of instellingg van een bewind over zijn vermogen, werden deze uitkeringen dan metopeisbaarr en werden zij veelal ook renteloos gesteld gedurende het leven van de
langstlevende.. Deze niet-opeisbaarheid en renteloosheid vormden buiten de boedelverdelingg staande clausuleringen, die door de legitimarissen konden worden
aangetast,, behoudens de mogelijkheid dat zij waren te beschouwen als voldoening
aann een door de erflater nagekomen verzorgingsverplichting jegens de langstlevendee echtgenoot."1-'1 Door de opmars van de ouderlijke boedelverdeling is het vruchtgebruikk testament veelal in onbruik geraakt, daar de ouderlijke boedelverdeling in
allee opzichten voldeed aan de gedachte de langstlevende echtgenoot in vergelijkbaree omstandigheden als voor de dood van de eerststervende te laten voortleven. 1- "
Nadatt de ouderlijke boedelverdeling en daarmee de positie van de langstlevende
echtgenoott een dergelijke vlucht had genomen, zijn er in Nederland verschillende
wetsvoorstellenn geweest ter wijziging van de positie van de langstlevende echtgenoott m het erfrecht.

'--- HR 3n november 1CM5. NJ ]<Mf>, f,2.
; ;;
- Klaassen-Luijren-Meijer II 2uu2. nr. 44-51.
'-"" Luijten <\ Kom bach l^5M, Preadviezen broederschap der Cuididaar-Notanssen; KlaasscnLuijten-Meijerr I 2i»u2. nr. ')\j.
;
-"" Luijten (\ Kombach 1'^5K. p. 2.
;
-'' KLussen- Luijten-Mcijer II 2<io2. nr. <; 1 C-'M.S; Handboek Erfrecht 2niif,. Van Mounk. nr. 1.1.
"" KLussen- Luijten-Meijer II 2<»i2. nr lJ14; Handboek Erfrecht 2n(lA. Van Mounk, nr. 1.1
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Hett eerste wetsontwerp voor wijziging van het Nederlands ertrecht (Boek 4
N B W )) dateert van 1954. De parlementaire behandeling duurde van 1954 tot 1969.
Inn deze periode werd een Gewijzigd Ontwerp van Wet ingediend in 1962, een
Naderr gewijzigd Ontwerp in 1965 en een Tweede Nader gewijzigd O n t w e r p na
dee behandeling door de Tweede Kamer eveneens in 1965. Het nieuwe Boek 4
N B WW werd vastgesteld op 11 september 1969. In deze vaststelhngswet (wet van 1 1
septemberr 1969, Stb. 392) werd bepaald dat de inwerkingtreding van deze wet naderr bij wet zou worden geregeld. In het regeringsontwerp van 1954 bleet" het erfdeell van de langstlevende echtgenoot beperkt tot een kindsdeel, doch werd het
mett een legitieme portie versterkt. De ontwikkeling van het wetgevingsproces
heeftt daarna steeds wisselende ideeën te zien gegeven. Naast de al eerder genoemde
ideee waarbij aan de langstlevende een legitieme portie werd toegekend, zijn te
noemenn het recht op de som ineens uit de zogenaamde voortrein erfrecht,"1"s en het
wettelijkk vruchtgebruik uit het voorlaatste ontwerp voor het nieuwe Boek 4
BW.' 2 ' 11 In afwachting van de Invoeringswet op de wet van 11 september 1969,
werdenn twee ontwerpen voor partiële wijzigingen van het bestaande erfrecht ingediend.. Zij betroffen de positie van de langstlevende echtgenoot en die van het natuurlijkk kind in het erfrecht. De partiële wijziging betreffende de positie van het
natuurlijkk kind werd wet en trad op 1 december 1982 in werking met terugwerkendee kracht tot 13 juni 1979.' 3 " In het Marckx-arrest van 13 juni 1979 oordeelde
hett hof onder andere namelijk dat de wetgever voor wat betreft het erfrecht geen
onderscheidd mag maken tussen wettige en natuurlijke kinderen. Het ontwerp betreffendee de positie van de langstlevende echtgenoot stuitte op veel kritiek in de
literatuurr en bij het parlement en de behandeling ervan werd na 1978 met meer
voortgezet.. In 1978 ontstond de gedachte dat de grondslag van het erfrecht van de
langstlevendee van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot moest zijn de
verkrijgingg ab intestato van het vruchtgebruik naast zijn erfdeel, dat gelijk bleet aan
zijnn kindsdeel, van de gehele nalatenschap met vervreemdings- en vertenngsbevoegdheid. .
Hett voorstel dat deze regeling bevatte werd in 1996 ingetrokken en er werd een
wijzigingg aangenomen waarbij onder andere de ouderlijke boedelverdeling de basis
wass voor de wettelijke regeling van de verdeling."' Per 1 januari 2003 trad de
wetswijzigingg in werking' 1 2 welke tot gevolg heek gehad dat de langstlevende
echtgenoott met uitsluiting van anderen gerechtigd is, om te beschikken over de
goederenn uit de nalatenschap.
D.D. I:actoreti die de positie van de langstlevende echtgenoot in het Xederlaiids erfrecht beïnvloedvloed hebben
Verschillendee sociale en economische factoren hebben ertoe geleid dat de maatschappelijkee positie van de vrouw in Nederland veranderd is en daardoor de errWetsontwerpp lf> !S(>3. MvA II, Kirl. (iesch. Boek 4. p. 35'J.
Ziee hierover in een brief ter inleiding op 17 141. RirLGesch. Boek 4 InvW., p. 1211. Zie verderr Huij^en- K.isdorp. Reinhanz Zwemmer 2nn5. p. 1.
EHRJvTl3jimii l'/7<;. NJ VM). 4d2 (Marekx-jrrest).
Klussen-- Luijten-Meijer II 2uo2, nr. 1-(>.
Wett van 3juni l'JW. STIi. 3lKl en Wet \\m IS april 2uo2. STB. 22S.
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rechtelijkee positie van de langstlevende echtgenoot verbeterd is. De emancipatie
vann de vrouw heek een hoge vlucht genomen. De gelijkheid van man en vrouw
voorr de wet zijn in de Grondwet opgenomen. Dit is in Nederland een belangrijke
factorr daar het langstlevende - probleem bij uitstek een probleem is waar vrouwen
meee te maken krijgen, daar zij statistisch gezien langer leven dan de mannen. De
ontwikkelingg die het familievermogen heeft doorgemaakt en de vraag ot dit nog
toereikendd is om in het levensonderhoud te voorzien, is voor de ontwikkeling van
hett vraagstuk van de positie van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht ook
vann belang. 1V Kortom de aspecten die in Nederland onder andere ertoe geleid
hebbenn dat de langstlevende echtgenoot mee uitsluiting van anderen over de nalatenschapp kon beschikken zijn:
1.. De emancipatie van de vrouw waardoor er gelijkheid tussen mannen en vrouwenn ontstond;
2.. Gekoppeld aan de emancipatie van de vrouw de verplichting tot verzorging van
dee langstlevende echtgenoot zoals opgenomen in het De Visser/Harms arrest. , a
3.. D e ontwikkeling van het familievermogen en de vraag ot dit toereikend is om
inn het onderhoud van de langstlevende te voorzien.
Algemeenn werd na het De Visser/Harms arrest aangenomen dat een soortgelijke
aanspraakk bestaat van de man, als langstlevende, jegens de nalatenschap van de
vrouw.. Het arrest is een aanzet in de rechtsontwikkeling geweest die verzorgingsaansprakenn prioriteit verleent boven legitimaire aanspraken. ,3:i De omvang van de
verzorgingsplichtt wordt niet beïnvloed door de duur van het huwelijk en de leeftijdd van de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk. De omstandigheid dat de
echtgenoott ziek was bij het aangaan van het huwelijk en aan die ziekte is overleden,, vermindert de omvang van de verzorgingsplicht niet.33'1 Volgens artikel 1:81
N B WW zijn de echtgenoten verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Omstreden is
off dit voorschrift ook nog speelt een rol na de ontbinding van het huwelijk door
overlijden.. Neemt men met aan dat de verzorgmgsplicht doorloopt na dode, dan
kann vaak een natuurlijke verbintenis tot verzorging worden aangenomen, zoals de
H o g ee Raad m het genoemde arrest heeft bepaald. De omvang van de verzorgingsplichtt - voorzover zij niet begrensd wordt door de nalatenschap - wordt bepaald
doorr de omstandigheden waaronder de echtgenoten leefden en de langstlevende
achterblijft.. Uitsluitend omstandigheden die van betekenis zijn voor de vaststelling
vann het nodige komen in aanmerking. ' 3 Hierbij is rekening gehouden met de verzorgingg van kinderen tot 21 jaar die een aanspraak kunnen maken op een som ineenss voorzover de nodig is voor levensonderhoud en studie. l l S O o k is onder de
verzorgingsbehoeftee van de langstlevende echtgenoot uitdrukkelijk meegenomen
hetgeenn deze nodig heeft ter nakoming van de verplichting ten opzichte van de
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"'' Asser-Meijers-Van der Floe- 1976. p. 139-141!.
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kinderenn van de erflater bedoeld m artikel 4:3D lid 2 (artikel 4:30 lid 1 en 4:33 lid 2
aanhef)) NBW. 1 V '
Naa 1 januari 2003 nam de langstlevende in het Nederlandse ab intestaat-erfrecht
eenn bevoorrechte positie in. Zij verkrijgt de beschikking over de gehele nalatenschap,, ongeacht haar verzorgingsbehoefte in concreto.' 4 "
/:'.. De positie van de hwgstlct'ctidc echtgenoot in het Xieuw XcdcrLuids erfrecht
Perr I januari 2003 is zoals eerder gezegd, in Nederland het nieuwe erfrecht in
werkingg getreden."' 1 In het Nieuw Nederlands erfrecht beoogt de wetgever met de
wettelijkee verdeling de langstlevende in eenzelfde positie te brengen als bij de ouderlijkee boedelverdeling onder het oude erfrecht het geval was. De langstlevende
verkrijgtt van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. De kinderen van de
erflaterr zijn wel erfgenaam, maar volgen de erflater niet op in zipi voor de overgangg vatbare rechten en m zijn bezit en zijn houderschap. Er ontstaat geen onverdeeldheidd na het overlijden van de erflater, de goederen van de nalatenschap gaan
vann rechtswege over op de langstlevende, er is geen opvolging van rechtsmomenten.. maar een sauienval van rechtsmomenten. De wetgever beoogt een rechtstreeksee verkrijging, waarbij een levering niet nodig is om het goederenrechtelijk effect
tee doen i n t r e d e n . a : Bij deze verdeling verkrijgt de echtgenoot van rechtswege de
goederenn van de nalatenschap, terwijl de voldoening van de schulden voor zijn rekeningg komt. Ieder van de kinderen verkrijgt een geldvordering ter grootte van
zijnn erfdeel op de echtgenoot, welke vordering in beginsel niet opeisbaar is gedurendee het leven van de echtgenoot. De echtgenoot verkrijgt - anders dan bij de
OBVV - de goederen zonder dat er een toetsing op het gebied van zijn verzorgingsbehoeftee plaatsvindt. Voor zover de echtgenoot van de erflater tengevolge van uiterstee wilsbeschikkingen van de erflater niet of niet enig rechthebbende is op de tot
dee nalatenschap van de erflater behorende woning, die ten tijde van het overlijden
doorr de erflater en zijn echtgenoot tezamen of door de echtgenoot alleen bewoond
werd,, of op de tot de nalatenschap behorende inboedel daarvan, zijn de erfgenamenn verplicht tot medewerking aan de vestiging van een vruchtgebruik op die
woningg en die inboedel ten behoeve van de echtgenoot, voor zover deze dit van
henn verlangt/ 4 '
Doorr de kinderen slechts aanspraak te laten maken op een geldvordering ter waardee van de grootte van de helft van hun versterf erfdeel, zal een kind dat zijn legitiemee inroept, geen erfgenaam worden. De erflater kan verder bij testament bepalen
datt een door zijn kind in te roepen legitieme portie pas opeisbaar is na overlijden
vann zijn echtgenoot of andere levensgezel. Hierdoor heeft de erflater de facto - anderss dan onder de oude wet - veel meer vrijheid bij het maken van testamentaire
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beschikkingen;; hij hoeft niet meer bevreesd te zijn dat zijn makingen door legitimarissenn worden gedwarsboomd.' 4 4
Bijj de totstandkoming van het nieuw Nederlands erfrecht is bij de behandeling van
hett wetsvoorstel tot wijziging van het erfrecht de vraag gesteld of het wenselijk is
dee langstlevende echtgenoot een ander erfdeel bij versterf toe te kennen dan een
kindsdeel.. Alvorens de commissie op deze vraag inging, stelde zij dat er twee verschijnselenn van invloed zijn op de keuze van het erfrechtstelsel. Door een goede
geneeskundigee verzorging, juiste voeding, grotere hygiëne en gezonde leerwijze
neemtt de gemiddelde leeftijd in Nederland toe. 1 lierdoor is het aantal wezen afgenomen.. Uit de statistiek blijkt bovendien dat de gemiddelde levensduur van de
vrouww hoger ligt dan die van de man en voorts dat haar gemiddelde leeftijd bij het
sluitenn van het huwelijk lager ligt dan die van de man. Het komt dan ook veel
voorr dat een vrouw haar echtgenoot overleeft. Het tweede verschijnsel betreft de
omstandigheidd dat men van het vermogen tenminste het vruchtgebruik moet hebben,, wil men erover kunnen beschikken om ervan te kunnen leven. Nu de inkomstenn uit arbeid zoveel meer betekenen dan de opbrengst van kapitaal is het, ondankss de steeds verder reikende invloed van pensioenvoorzieningen en levensverzekeringg meer dan vroeger de vraag of de weduwe in staat zal zijn op de bestaande
voett verder te leven.''^
Gekozenn is het reeds bestaande erfdeel van de langstlevende echtgenoot dat gelijk is
aann een kindsdeel te handhaven omdat:
1.. In 1923 bij het toekennen van het kindsdeel aan de langstlevende echtgenoot de
verschillendee stelsels van de andere Europese landen reeds bekend waren en dat
toenn een is gekozen dat behoorlijk heeft voldaan;
2.. Het gekozen stelsel geeft de langstlevende echtgenoot naast diens helft van de
huwelijksgemeenschapp een redelijk deel van het gemeenschappelijk vermogen;
3.. Het vast gebruik is dat de echtgenoten bij het maken van huwelijkse voorwaardenn waardoor de gemeenschap uitgesloten wordt, tevens een testament ten
voordelee van de ander maken;
4.. Het voortlevende van de langstlevende op dezelfde voet als voor de dood van
dee ander nu meer afhangt van de verdiensten uit arbeid en van het feit of de
kinderenn uit hun verdiensten willen bijdragen. w '
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4.2. .
^^ Parlementaire (ieNchiedeim lioek 4, p. xvn.
Parlement.ure (ieschiedenis Lioek 4. p. xvi.
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DE ON I WIKKLLINC, VAN DL POSITIL VAN DL LANGSTL11VLNI>E
ECHH ICliNOO'I' IN HLT SURINAAMS ERFRECHT

A.A. De fasen in het historisch proces
Hett systeem van het Nederlands versterf-erfrecht met ingang van 1 januari 2003 is
duss de uitkomst van een historisch proces waarin ten minste drie fasen te onderscheidenn zijn:
Inn 1838 krijgt de langstlevende in het nieuwe wetboek een plaats in het erfrecht
bijj versterf na alle bloedverwanten van de erflater tot de twaalfde graad;
Inn 1923 wordt aan de langstlevende een positie in het erfrecht toegekend, gelijk
aann die van een kind. De langstlevende kreeg geen legitieme portie;
Medee dankzij het De Visser/Harms w arrest van 1943 heeft de notariële praktijk
inn Nederland de ouderlijke boedelverdeling nieuw leven in kunnen blazen. De
ouderlijkee boedelverdeling is daarna uitgegroeid tor de verzorgingsmaking bij
uitstek. , , s s
Hett systeem van het Surinaams erfrecht is eveneens een historisch proces dat in
tenminstee drie fasen te onderscheiden is:
Inn 1869 krijgt de langstlevende m het nieuwe wetboek een plaats in het erfrecht
bijj versterf na alle bloedverwanten van de erflater tot de twaalfde graad;
Inn 1934 wordt aan de langstlevende een positie in het erfrecht toegekend, gelijk
aann die van een kmd. De langstlevende kreeg geen legitieme portie, maar kreeg
well een inboedelvoordeel;
Medee dankzij het De Visser/Harms""1" arrest van 1945, heeft de gedachte aan
hett verzorgd achterlaten van de langstlevende echtgenoot postgevat in de Surinaamsee samenleving. Dit heeft in tegenstelling tot Nederland niet geresulteerd
inn het op grote schaal laten maken van ouderlijke boedelverdelingen ter verzorgingg van de langstlevende echtgenoot. In Suriname is het vruchtgebruiktestamentt liet meest gebruikte model ter nakoming van de verzorgingsverplichting
tenn behoeve van de langstlevende echtgenoot.""
I.. Het eerste Surinaams Burgerlijk Wetboek
Hett eerste Burgerlijk Wetboek in Suriname werd op 1 mei 1869 van kracht." 1 De
Surinaamsee wetboeken die toen werden ingevoerd waren voor een groot deel, zo
niett bijna geheel, een reproductie van de Nederlandse wetboeken die in 1838 ingevoerdd w a r e n . " '

HRR 3d november l'MS. NJ 1 'J-4C. r>2.
Ebbenn 2<ioo. p. 1-2.
HRR 3d november 1(M5. NJ 1'MC. f>2.
l,ni,^2(i(»3.. p. 12.
(r.M.. IWI.S. 14. Publicatie van 2f> november I SdS, betreffende de afschaffing van liet wettelijk
gezagg van bet oud-Hollandsc en bet Romeinse regt en de invoering van de nieuwe wetgeving.
Scholtenn tS Meijer. IWu. p. ~V>.

lol l

D EE POSITIE VAN DE LANGSTLEVENDE E C H T G E N O O T TEGEN DL AC :H T E R G R O N D
VANN Hf-, i EIUWELIJKSVERMOGHNS- EN ERFRECHT IN SURINAME

2.. De wijzigingen in 1934
Dee wetgeving waarbij de langstlevende echtgenoot een positie m het erfrecht kreeg
toegekendd gelijk aan die van een kind, trad zoals eerder gezegd reeds in 1923 in
Nederlandd in werking. Deze wet werd echter pas in 1934 door Suriname overgenomenn omdat de toenmalige Minister van Koloniën kort na de totstandkoming van
dee nieuwe wet, bericht had dat herziening van de belangrijkste bepalingen hieromtrentt waarschijnlijk was, en dat derhalve ten aanzien van een wijziging van het k o loniaall recht inzake de erfopvolging een afwachtende houding moest worden aangenomen.. Daarna is door deze bewindsman meegedeeld dat een spoedige totstandkomingg van die herziening niet te verwachten was. Hierna ontstond er in het Surinaamsee parlement veel discussie omtrent de invoering vanwege de volgende overwegingen: :
--

Het was onaanvaardbaar om de langstlevende echtgenoot, die geen familie is,
eenn plaats te geven voor de familie tot de twaalfde graad;
Ingevall man en vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, is de helft
vann het gemeenschappelijk vermogen reeds eigendom van de langstlevende
echtgenoot.. Het toekennen van nog een deel uit dit vermogen zou onbillijk
zijnn ten opzichte van de familie van de erflater;

--

Indien er kinderen uit het huwelijk geboren zijn, heeft de langstlevende echtgenoott tijdens hun minderjarigheid het vruchtgenot over de goederen van de
minderjarigenn en tijdens hun meerderjarigheid heeft de langstlevende echtgenoott als ouder recht op een uitkering voor haar levensonderhoud;

--

De erflater zou door het opnemen van de langstlevende vrouw als erfgenaam
onttrokkenn worden van zijn wettelijke en morele verplichting om zijn (behoeftige)) ouders te onderhouden.''"'1'1

Inn 1934"" werd de langstlevende echtgenoot zoals eerder gezegd in de eerste groep
vann erfgenamen geplaatst zodat hij samen met de wettige kinderen een kindsdeel
verkreeg.. De langstlevende echtgenoot maakte hiermee echter geen aanspraak op
eenn legitieme portie, kon bij testament onterfd worden zonder daartoe in rechte te
kunnenn opkomen en kwam geen plaatsvervulling samen met de kinderen toe. "^
Dee laatste erfrechtelijke wijziging in de positie van de langstlevende echtgenoot in
Surinamee vond in 20(10 plaats."'' Deze wijziging had betrekking op de inboedel.

november 1933. Behandeling
',Vll Handelingen van he: Surinaamse Parlement. Vergadering van
vann de verordening tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
omtrentt de erfopvolging.
; 44
" Wet van 24 november 1933, C.B 1934. no. 3d ( inwerking getreden op 1 mei 1934).
; ss

'

w
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T j o n 1992. p. 2.
W e t van IS februari 2mi(i. S.B. 2'Kin, (>. d.\v.t. 25 maart 2(iiiilj.
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Duidelijkk is dar volgens her toenmalige Surinaamse parlement de verplichting naaidee familie toe sterker was dan de verplichting tot het verzorgd achterlaten van de
langstlevendee echtgenoot.
Uitsluitingg van de legitieme portie
Inn artikel 942 SBW en 943 SBW wordt aan de ascendenten en descendenten een
legitiemee portie toegekend. De langstlevende echtgenoot is hierin met genoemd.
Indienn de ertlater zijn echtgenoot niet noemt in zijn uiterste wil, dan kan de echtgenoott hiertegen juridisch weinig ondernemen. Wil de ertlater zijn hele erfenis aan
zijnn echtgenoot nalaten dan kunnen de legitimarissen zich hiertegen verzetten en
doorr middel van een beroep op hun legitieme portie mede ertgenaam worden. De
testeervrijheidd van de ertlater aan versterf-ertgenamen, niet legitimarissen is, door
middell van artikel 943a SBW, ook ingeperkt.
Artikell 943a SBW stelt namelijk dat " In de gevallen, waarin voor het herehenen van de
legitiemelegitieme portie rekening moet worden gehouden met erfgenamen, die wel zijn erfgenamen hij
versterf,versterf, doch niet zijn legitimarissen, zal, wanneer aan anderen dan bedoelde erfgenamen,
hetzijhetzij hij akte onder de lei'enden, hetzij hij uiterste wil, meer is gescfionken dan liet aandeel
bedraagt,bedraagt, waarover men zou mogen beschikken, indien zodanige erfgenamen niet aanwezig
waren,waren, bedoelde giften of schenkingen kunnen worden verminderd tot genoemd bedrag, zulks
opop de vordering en ten bate van de legitimarissen en van dezetver erfgenamen of rechthebbenden."' den."'
Hett inboedelvoordeel
Inn 1934° is ook het inboedelvoordeel door middel van artikel 880b SBW (oud
artikell 899b NBW) ingevoerd. Dit artikel zegt:
WanneerWanneer de langstlevende echtgenoot tezamen met anderen dan kindereu of verdere afkomelingeumelingeu uit een vroeger huwelijk erft, is hij bevoegd de inboedel geheel of gedeeltelijk tot zich
tete nemen.
II 'oorzover deze inboedel behoort tot de nalatenschap van de erflater, komt de waarde daarvan
alsdanalsdan in mindering van het erfdeel van die echtgenoot. Overtreft de waarde die van het erfdeel,deel, dan moet het verschil aan de mcdc-ojgcnamcn vooraf worden vergoed."
Doorr dit inboedelvoordeel kunnen legitimarissen door middel van een beroep op
hunn legitieme portie geen aanspraak maken op de goederen uit de inboedel indien
dee echtgenoot van de ertlater de in artikel 880b gegeven bevoegdheid gebruikt/"^
3.. D e wijzigingen na 1945
Surinamee volgt zoals eerder gesteld vaker de trend aangegeven door de Nederlandsee jurisprudentie, hetgeen na het De Visser/Harnis arrest ook gebeurd is. De verzorgingsplichtt ten opzichte van de langstlevende echtgenoot die tot uitdrukking

Wett van 24 november D33. GIJ l'J.V-1. no. 3*) i' in werking getreden op I mei 1^34)
A^ser-MeijeiN-- V.m der Ploeg \l)(>2. p. 131 .

]<)(> >

] ) ii 1'OSI II! VAN I)h I A N C i S I L l A ' l N D i : F.CHICil-.MH)I

I I (,I.N DL At 1 M I . R ( , R O M )

VANN 1111 HL'Vn-l l)KSVE:R.\KK;i.NS- \ N l - . I U R L C H I ' IN S U R I N A M !

komtt door her maken van een ouderlijke boedelverdeling, dienr volgens de Surinaamsee reehrer beschouwd re worden als een onafwijsbare plicht."0'' In Suriname
heeftt de reehrer her bestaan van een dringende verplichting van moraal en fatsoen
zelfss mogelijk geacht bij een concubmaatrelatie/''"
Echterr blijkt dat het volgen van de Nederlandse juridische trends vaker m een iets
anderr tempo plaatsvindt ot een andere specifiek Surinaamse wending aanneemt.
Eenn voorbeeld van een specifiek Surinaamse wending aan het burgerlijk Recht zijn
dee Huwelijksbesluiten Mohammedanen" 1 '' 1 en Hindoes/'' 2 Na de afschaffing van de
slavernijj in Suriname in 1863 werden er contractanten uit onder andere Bnts-Indië
enn Nederlands-Indië gehaald om het werk op de plantages te verrichten. Na de
contracttijdd vestigden deze ex-contractanten zich in Suriname. Zij bleven hun huwelijkenn sluiten volgens de regels die golden in hun land van herkomst. Deze h u welijkenn hadden in Suriname geen rechtskracht, waardoor na overlijden van een
vann de partners de andere partner niet erfde en er ook geen sprake was van een
gemeenschapp van goederen, terwijl de ex-contractanten wel daarvan uitgingen. O p
ditt probleem op te vangen werd speciaal voor deze groepen de huwelijkswetgeving
aangepast. 1 '' 11 Sinds de inwerkingtreding van deze wetten tot de vervallenverklaring
ervann in 2003 hadden de Mohammedanen en Hindoes de mogelijk te kiezen tussen
hett Burgerlijk huwelijk en het Aziatisch huwelijk.
Alss we de ontwikkeling van de positie van de langstlevende echtgenoot in respectievelijkk het Surinaams en het Nederlands erfrecht bekijken zoals m dit hoofdstuk
besproken,, dan zien we het andere tempo waarin de Surinaamse rechter en wetgeverr en praktijk de leer van de Hoge Raad volgen. Anders dan m Nederland waar
voorr 1958 op grote schaal gebruik gemaakt werd van het vruchtgebruikerstestament,, wordt dit instituut ter verzorging van de langstlevende in Suriname nog
veelvuldigg toegepast. De vraag is of Suriname op dit stuk zijn eigen weg zal volgen
orr dat het Nederlandse voorbeeld met betrekking tot de positie van de langstlevendee echtgenoot in het nieuwe erfrecht gevolgd zal worden.
§ 1 11

1 )L VLRMOGLNSRLGHI LLIJKL POSI I IL VAN DL SURINAAMNL
LANGSTLLVLNDLL LGHTGLNOOT

Samenvattendd kan gesteld worden dat het feit dat Surinaamse echtgenoten over het
algemeenn in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. van grote invloed is op de
vermogensrechtelijkee posirie van de langstlevende echtgenoot. In de wettelijke genieenschapp van goederen vallen zoals eerder gezegd goederen, rechten en schulden
vann beide echtgenoten (artikel 168 SBW). Hieronder vallen niet goederen die uitgeslorenn zijn van de gemeenschap door de erflater en hetgeen een bijzondere verknochtheidd vertoont aan een der echtgenoten (artikel 169 lid 1 en 3 SBW). Als gevolgg van deze wettelijke huwelijksgemeenschap is hetgeen de langstlevende echtgenoott krachtens het huwelijksvermogensrecht in Suriname verkrijgt, de helft van
dee huwelijksgemeenschap. Hoewel de pensioenrechten volgens de Surinaamse
Tjitrodipoo ca. Nainat. Hot van [usntic 4 juni 1'J7(>, GR
Tjitrodipoo ca. Saniat, Hot'van Justitie 4 juni }l)7(\ GR
G.B.. I'M*'. 14*;. vervallen verklaard bij resolutie van 17
G.B.. l'Mn. l.Sd, ven-allen verklaard bij resolutie van 17
Buschkenss <S. Zevenbergen l''_C>. p. .V

lu4.52.
10452.
juni 2'>[>3.
juni 2*"*}.
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praktijkk tiiet m de gemeenschap vallen, is dit niet van invloed op de vermogensrechtelijkee positie van de langstlevende echtgenoot. Het moment waarop het huwelijkk namelijk door de dood eindigt, heeft de Surinaamse langstlevende echtgenoott recht op nabestaandenpensioen. 1 '" indien haar partner een dienstbetrekking

had. .
Naastt de helft van de huwelijksgemeenschap verkrijgt de langstlevende krachtens
hett erfrecht ook een kindsdeel uit de nalatenschap van de andere echtgenoot (artikell 880a SBW). Zij mag ook de inboedel tot zich te nemen (artikel 880b SBW).
Verderr blijkt uit de praktijk dat echtparen vaak levensverzekeringen sluiten waardoorr zi] over en weer elkaar begunstigden zijn. In de verzorgingsbehoefte van de
langstlevendee wordt, naast haar eigen inkomsten uit arbeid en op zestigjarige leeftijdd eveneens een ouderdomspensioen,"'" 0 evenals in Nederland door het bovenstaandee voorzien.
Uitt de Surinaamse praktijk blijkt verder dat indien de langstlevende echtgenoot de
erfeniss slechts moet delen met kinderen van de erflater die ook haar eigen kinderen
zijn,, zij in het genot van bijvoorbeeld de echtelijke woning gelaten wordt, zonder
datt zij de andere erfgenamen uitkoopt. Naar mijn inzichten wordt dit gedaan o m datt de kinderen ervan uit gaan dat zij na de dood van de langstlevende echtgenoot,
tochh volledig in het bezit zullen komen van hetgeen beide ouders nagelaten h e b ben.. Daarnaast voelen de Surinaamse kinderen zich moreel verplicht om voor hun
ouderss te zorgen, indien deze daartoe niet in staat zijn. Het opeisen van hun ertdeel
zouu ertoe kunnen leiden dat er een situatie gecreëerd wordt, waarbij de langstlevendee ouder behoeftig wordt. Ingeval de langstlevende ouder de nalatenschap moet
delenn met kinderen van de erflater die niet haar kinderen zijn of met eigen kinderenn waarvan verwacht wordt dat zij na de dood van de ene echtgenoot hun aandeel
zullenn opeisen, dan kiezen Surinaamse echtparen er over het algemeen voor een
vruchtgebruikerstestamentt op te laten maken. Het vruchtgebruiktestament is geen
onbekendd verschijnsel in de Nederlandse samenleving als middel om de langstlevendee verzorgd achter te laten. Tussen 1945 en 1958 werd de langstlevende in N e derlandd merendeels ook verzorgd achtergelaten door middel van een vruchtgebruiktestament.. Vanaf 1958 geschiedde dit veelal via een ouderlijke boedelverdeling.. Vanwege de voordelen van de ouderlijke boedelverdeling diende deze rechtsfiguurr m 2003 meer en meer als basis voor het wettelijk stelsel van verdeling van de
nalatenschap. .
Interessantt is tenslotte na te gaan of de ouderlijke boedelverdeling gezien de voordelenn en daarmee samenhangende de populariteit in Nederland ook m Suriname als
basiss voor het nieuwe erfrecht moet dienen, (iezien het feit dat voorafgaand aan de
wetswijzigingg de Nederlandse notariële praktijk overging tot het maken van de ouderlijkee boedelverdeling wordt bij de beantwoording van deze vraag eerst gekeken
naarr de cijfers uit de Surinaamse notariële praktijk.

'"f44 I V w e d u w e n en w e d u w n a a r s win de ambtenaren h e b b e n ingevolge .irtikcl 4(1 wm de A m b t e n . i r e n p e n s i o c n w e tt 1C~2. d B . 1772. no. I 5'K recht o p het w e d u w e en w e d u w n a a r s p e n s i o e n . I V
pensioenfondsenn win de particuliere bedrijven h e b b e n soortgelijke regelingen, / i e bijvoorbeeld
dee regelingen wm liet pensioenfonds wm de Surinaamse Waterleiding Maatschappij 'artikel 2i
in:: Sandie l'JCN. p. 1 i en van de evangelische B r o e d e r g e m e e n t e in Suriname artikel 11) m:
Douglass 2oii2. p. IC.
'"'"rr~'~' Artikel 2 W e t Algemeen O u d c d a g s v o o r z i e n n m s t o n d s (S.B. 1 VS 1. .Vii.
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Gemiddeldd worden er 2100 huwelijken per jaar in Suriname gesloten. Het aantal
testamentenn dat per jaar door de notarissen in Paramaribo wordt verleden ligt rond
dee 1000. Slechts 20% van de testamenten is een ouderlijke boedelverdeling. w '
Doorr de notarissen in Suriname die testamenten passeren, zijn verscheidene redenenn gegeven waarom de ouderlijke boedelverdeling in Suriname als vorm van verzorgingg van de langstlevende echtgenoot zo sporadisch voorkomt: 3 ''
---

---

---

Onbekendheid niet deze rechtsfiguur en de materie eromheen bij respectievelijkk de samenleving en de notarissen;
Onzekerheid of de rechtspraak in Suriname de Nederlandse jurisprudentie zal
volgenn en accepteren. De mogelijkheid bestaat dat getracht zal worden de o u derlijkee boedelverdeling te vernietigen. De Surinaamse wetgeving maakt in artikell 1151 lidl SBW melding van de gronden, waarop de ouderlijke boedelverdelingg voor vernietiging in aanmerking komt:
-- benadeling van de erfgenamen met meer dan een vierde;
-- indien de verdeling en hetgeen met vrijstelling is vooruit gemaakt, het wettelijkk erfdeel van een van de erfgenamen aantast. De Surinaamse rechtspraak
achtt de ouderlijke boedelverdeling wel geldig zoals blijkt uit het enige v o n niss hieromtrent dat ik ben tegengekomen. v > s Volgens de kantonrechter was
dee gemaakte verdeling een verdeling in de zin van artikel 1148 SBW en bij
wett dus mogelijk. Hierbij werd bij het toetsen van de geldigheid de Nederlandsee jurisprudentie aangehaald.3'1"
Routinematig wordt geadviseerd het recht van vruchtgebruik te vestigen om de
langstlevendee verzorgd achter te laten;
De samenleving in Suriname is niet zo zakelijk als de samenleving in Nederland.. In Suriname leeft de gedachte niet, dan wel onvoldoende dat hetgeen de
ouderss vergaren niet van de kinderen is;
De behoefte van de mensen wordt niet het vruchtgebruik vervuld;
De ouderlijke boedelverdeling is in strijd met de legitieme portie m natura;
Dee onzekerheid van de kinderen en legitimarissen is groot wanneer men moet
wachtenn tot de langstlevende is overleden. Ook de onduidelijkheid omtrent het
alleenn optreden van de langstlevende bij het vervreemden van de goederen zou
ertoee leiden dat niet voor deze rechtsfiguur gekozen wordt.

O pp cie vraag of de wijziging in het Nederlandse erfrecht door Suriname zou m o e tenn worden nagevolgd, antwoordden bijna alle notarissen ontkennend. 1 "
Niett alleen de Surinaamse notarissen twijfelen aan de rechtszekerheid van de o u derlijkee boedelverdeling, maar ook de Surinaamse banken. Met een verklaring van
erfrechtt afgegeven door een notaris kunnen nabestaanden normaliter de bankzaken
afhandelen.. De verklaring van erfrecht geeft namelijk aan wie de gerechtigden zijn
inn de nalatenschap van de overledene en voor welk gedeelte. De verklaring van erf-

' Pinas 2(»i4, p. 36-37.
"" Kok Sey Tjong 2iM)l. p. 21-22: Pinas 2i»()4, p. 37-39.
ss
Aübux ca Dinmohamed, Kantonrechter. 17 januari 1W5. AR V4( i4^H. Deze uitspraak is door
hett Hof van Justitie bekrachtigd op 22 oktober 1W°.
'' HK V) september V>W, NIJ V)W. 4n2 (Makkunise boedelverdeling).
11
Pinas 2(103. p. 24.
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rechtt berust op het vertrouwen in de deskundigheid van de notaris.'1 ' De verklaringg van erfrecht heeft geen dwingende bewijskracht.' 1 ~ In de Surinaamse maatschappijj heeft deze verklaring van erfrecht wel een belangrijke functie ingenomen.
Geblekenn is dat de Surinaamse banken weigeren een verklaring van ertrecht te accepterenn waarin een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. De kinderen van de
erflaterr (legitimarissen) zijn in voorkomende gevallen door hen opgeroepen schnttelijkk te bevestigen dat zij berusten in hetgeen bij de ouderlijke boedelverdeling
bepaaldd is. v 1 Ook Nederlandse bankinstellingen hebben vroeger 1 " voor rekeningenn en depots op naam wemig rechtskracht toegekend aan de verklaring van ertrecht.. Gevraagd werd om meerdere bewijsstukken voordat tot de uitkering van de
nagelatenn gelden werd overgegaan maar in de loop der tijden veranderde deze
houdingg waarvan de nieuwe regeling in Boek 4 N B W het slotstuk is: daar wordt
eenn vergaande derdenbeschermmg gegeven voor derden die te goeder trouw op
eenn verklaring van ertrecht afgaan. 1 n
Dee geïnterviewden die aangaven geen voorstander te zijn van de ouderlijke boedelverdelingg noemden verschillende redenen: 1 ''
Inn een situatie waarbij er een echtgenoot is uit een tweede huwelijk en kinderenn uit een eerste huwelijk, vindt men dat het vermogen op die manier te makkelijkk vervreemdbaar is.
Doorr middel van het populaire vruchtgebruiktestament kunnen de ouders in
samenspraakk met de kinderen bepalen hoe de nalatenschap "verdeeld" zal worden.. Dit voorkomt onenigheid.
13ee kinderen hebben evenveel recht op de nalatenschap als de langstlevende en
zijj hoeven niet te wachten tot deze komt te overlijden voordat dat hiervoor zij
inn aanmerking komen.
Dee erflater wil niet degene zijn die, door het opmaken van een ouderlijke boedelverdeling,, kiest voor de langstlevende in plaats van voor de kinderen.
Kortomm de verzorging en bescherming van de kinderen, ook al zijn zij meerderjarigg gaat boven de verzorging van de echtgenoten jegens elkaar.
Geblekenn is dat voor de wetswijziging van Boek 4 van het N B W in 2003 in de
loopp der laatste vijftig jaren talloze ouderlijke boedelverdelingen ten behoeve van
dee langstlevende zijn gemaakt. Gezien tegen deze achtergrond, was het niet onlogischh om deze rechtsfiguur in Nederland model te laten staan voor de wettelijke
verdelingg van artikel 4:13 N B W . 1 In Suriname daarentegen schijnt de behoefte
aann een ouderlijke boedelverdeling als wettelijk stelsel vanwege de genoemde redenenn nog gering te zijn. Gezien het feit dat zowel degenen die het testament
moetenn opmaken als degenen voor wie het testament bestemd is, geen behoefte

''
ladiunansiiiü; & Kraan l'WN, p. 2u5.
~-- H R 24 j . m i u n I W 7 . N.J. ] V W . 2<»4.
'"<< Kok Scv T j o n g 2 ! i n l . p. 25.
44
Vos 1'>75. p. 237.
-Artikel 4: l s r . c n ]K7 N B W .
"" Kok Scv T j o i i i i 2i ii 11. P . 2{): 1'ina-, 2< H >3. p. 21 -22
' "" Kljjssen-Linjten-.Vk'ijer 1 2<»i2, p. 51<).
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hebbenn aan een verder gaande wettelijke voorziening in de verzorgingsbehoefte
vann de langstlevende, moet ik tot de conclusie komen dat de Surinaamse wetgeving
opp dit stuk (nog) geen aanpassing behoeft aan de Nederlandse wetgeving. Ik ben er
zelff ook voorstander van om in de Surinaamse samenleving voor wat het personen,, tamilie en erfrecht betreft geen wetgeving van toepassing te verklaren waar grote
delenn van deze maatschappij niet aan toe zijn omdat dit in het verleden reeds is gebeurd.. ' s In het verleden heeft zulke wetgeving er niet toe geleid dat de bevolking
haarr handelen aan die nieuwe wetgeving aanpaste. Het gevolg van het invoeren
vann wetgeving die niet strookte met de Surinaamse maatschappelijke realiteit was
datt meer dan honderd jaar na invoering van deze wetgeving de Surinaamse wetgever,, naast de bestaande wetten, andere wetten creëerde om tegemoet te komen aan
dee behoeften van de bevolking op dit betreffend s t u k / ''

Vciraa 2(tul, p. 1V-2C.
Huwelijkswett Mohammedanen, G.B. I'J-Mi. no. 14l) en Huwelijkswet Hindoes, G.B. I'J J< I no.
15ii.. ])cze wetten zijn venallen verklaard bij Resolutie van 17 juni 2<I»I3. Zie ook Wet Herzieningg Huwelijksrecht ! i ;73. G.B. |<J73 no. Uu die m werking is getreden op 2d juni 2on3, S.B,
2<tii33 no. 4 / . Deze wetsontwerpen zijn weliswaar tot tweemaal toe door de toenmalige Statenledenn verworpen. Gouveneur Kielstra maakte van het in de oorlogsjaren geldende staat van belegg gebruik, om de ontwerpen aknog bij wet vast te stellen. Zie: Ramsoedh 1'Wn. p. 208.
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