De rechten en verplichtingen van de echtgenotenFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Als u gaat trouwen dan verklaart u en uw a.s. echtgeno(o)t(e) ten overstaan van een ambtenaar van
de burgerlijke stand dat u getrouw alle plichten zult vervullen die de wet aan de huwelijkse staat
verbindt. Hieronder kunt u de rechten en verplichtingen downloaden waarvan u op uw huwelijksdag
gaat verklaren deze na te zullen leven.
Wetstekst:
Artikel 81
Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te
verschaffen.
Artikel 82
Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te verzorgen en op te
voeden en de kosten van die verzorging en opvoeding te dragen.
Artikel 83
Vervallen per 22-06-2001
Artikel 84
1. De kosten der huishouding, daaronder begrepen de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen,
komen ten laste van het gemene inkomen van de echtgenoten en, voor zover dit ontoereikend is, ten laste
van hun eigen inkomens in evenredigheid daarvan; voor zover de inkomens ontoereikend zijn, komen deze
kosten ten laste van het gemene vermogen en, voor zover ook dit ontoereikend is, ten laste van de eigen
vermogens naar evenredigheid daarvan. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich
er tegen verzetten.
2. De echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht dienovereenkomstig tot de bestrijding van de in het eerste lid
bedoelde uitgaven voldoende gelden ter beschikking te stellen uit de onder hun bestuur staande goederen,
voor zover bijzondere omstandigheden zich daartegen niet verzetten.
3. Bij schriftelijke overeenkomst kan een van het eerste en tweede lid afwijkende regeling worden getroffen.
4. Geschillen tussen de echtgenoten omtrent de toepassing van het eerste tot en met derde lid worden door de
rechtbank op verzoek van beiden of een van hen beslist.
5. Op verzoek van beide of van een van de echtgenoten kan de rechtbank een gegeven beschikking of een
onderling getroffen regeling wijzigen op grond van veranderde omstandigheden.
Artikel 85
De ene echtgenoot is naast de andere voor het geheel aansprakelijk voor de door deze ten behoeve van de
gewone gang van de huishouding aangegane verbintenissen, met inbegrip van die welke voortvloeien uit de door
hem als werkgever ten behoeve van de huishouding aangegane arbeidsovereenkomsten.
Artikel 86
1. De rechtbank kan, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, op verzoek van een echtgenoot bepalen dat
deze niet aansprakelijk zal zijn voor de door de andere echtgenoot in het vervolg aangegane verbintenissen
als bedoeld in het vorige artikel.
2. Een overeenkomstig dit artikel gegeven rechterlijke beschikking kan bij veranderde omstandigheden op
gelijke wijze als zij is tot stand gekomen, worden gewijzigd of opgeheven.
3. De beschikking kan aan derden die van haar bestaan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen,
indien zij ingeschreven was in het huwelijksgoederenregister, aangewezen in artikel 116 van dit boek, en na
de inschrijving veertien dagen waren verlopen.
4. In de beschikking kan worden bepaald dat zij bovendien moet worden bekend gemaakt in een of meer door
de rechter aangewezen dagbladen. In dat geval werkt de beschikking ten nadele van derden die daarvan
onkundig waren, ook niet vóór deze bekendmaking.
Artikel 87
Vervallen per 01-01-1992
Artikel 88
1. Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen:
a. overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen
strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere
echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan
behoren;
b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige;
c. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;
d. overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk
ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken.
2. De echtgenoot behoeft de toestemming niet, indien hij tot het verrichten der rechtshandeling is verplicht op
grond van de wet of op grond van een voorafgaande rechtshandeling waarvoor die toestemming is verleend
of niet was vereist.
3. De toestemming moet schriftelijk worden verleend, indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling
een vorm voorschrijft.
4. In afwijking van lid 1, onder b, is geen toestemming vereist voor giften welke de strekking hebben dat zij pas

zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de gift doet, en niet reeds tijdens diens leven
worden uitgevoerd. Bestaat de gift in de aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering die
tijdens het leven van de verzekering-nemer is aanvaard of kan worden aanvaard, dan is daarvoor wel
toestemming vereist.
5. Toestemming voor een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 onder c, is niet vereist, indien zij wordt verricht
door een bestuurder van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en
mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.
6. Indien de andere echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeert zijn wil
te verklaren of zijn toestemming niet verleent, kan de beslissing van de kantonrechter worden ingeroepen.
Artikel 89
1. Een rechtshandeling die een echtgenoot in strijd met het vorige artikel heeft verricht, is vernietigbaar; slechts
de andere echtgenoot kan een beroep op de vernietigingsgrond doen.
2. Het vorige lid geldt niet voor een andere handeling dan een gift, indien de wederpartij te goeder trouw was.
3. Het einde van het huwelijk en scheiding van tafel en bed hebben geen invloed op de bevoegdheid om ter
vernietiging van een rechtshandeling van een echtgenoot een beroep op de vernietigingsgrond te doen, die
voordien was ontstaan. Indien de andere echtgenoot dientengevolge schuldenaar uit die rechtshandeling
wordt, geldt artikel 51 lid 3 van Boek 3 voor hem slechts, zolang de termijn van artikel 52 lid 1 van Boek 3
niet is verstreken.
4. De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft in afwijking van de artikelen 50 lid 1 en 51 lid 2 van
Boek 3 niet mede te worden gericht tot de echtgenoot die de handeling heeft verricht.
5. De echtgenoot die een beroep op de vernietigingsgrond heeft gedaan, kan tevens alle uit de nietigheid
voortvloeiende rechtsvorderingen instellen.
Artikel 90
1. Een echtgenoot is bevoegd tot het bestuur van zijn eigen goederen en, volgens de regels van artikel 97, tot
het bestuur van goederen van een gemeenschap.
2. Het bestuur van een echtgenoot over een goed omvat de uitoefening, met uitsluiting van de andere
echtgenoot, van de daaraan verbonden bevoegdheden, daaronder begrepen de bevoegdheid tot beschikking
en de bevoegdheid om ten aanzien van dat goed feitelijke handelingen te verrichten en toe te laten,
onverminderd de bevoegdheden tot genot en gebruik die de andere echtgenoot overeenkomstig de
huwelijksverhouding toekomen.
3. Tussen de echtgenoot die het hem toekomend bestuur overlaat aan de andere echtgenoot, en deze laatste
zijn de bepalingen omtrent opdracht van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van de aard van de
huwelijksverhouding en de aard der goederen.
4. De echtgenoot die een goed bestuurt, kan als partij naast de andere echtgenoot toetreden tot een
rechtshandeling die deze laatste met betrekking tot dat goed heeft verricht. De verklaring van toetreding
wordt gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn; artikel 56 van Boek 3 is van overeenkomstige
toepassing. Is voor het verrichten van de rechtshandeling een bepaalde vorm voorgeschreven, dan geldt
voor de toetreding hetzelfde vereiste. De echtgenoot kan toetreding tot bijkomstige en tot reeds opeisbare
rechten en verplichtingen uitsluiten; hij wordt geacht zich slechts te hebben verbonden onder eerbiediging
van tevoren aan derden verleende rechten.
Artikel 91
1. Indien een echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeert zijn goederen of
de goederen der gemeenschap te besturen, of in ernstige mate tekortschiet in het bestuur van de goederen
der gemeenschap, kan de rechtbank op verzoek van de andere echtgenoot aan deze het bestuur over die
goederen of een deel daarvan met uitsluiting van de eerstgenoemde echtgenoot opdragen. De rechter kan bij
de opdracht nadere regelen stellen omtrent het bestuur en de vertegenwoordiging in de zin van lid 4. 2. De
artikelen 86 leden 2-4 en 90 lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing. 3. De rechter gelast de oproeping van
beide echtgenoten en, zo de in lid 1 eerstgenoemde echtgenoot een vertegenwoordiger heeft aangesteld, ook
deze. 4. De echtgenoot aan wie het bestuur over goederen wordt opgedragen, is bevoegd tot
vertegenwoordiging van de echtgenoot aan wie het wordt onttrokken, bij andere dan bestuurshandelingen met
betrekking tot die goederen.
Artikel 92
1. Is aan een derde niet kenbaar wie van de echtgenoten bevoegd is tot het bestuur over een roerende zaak die
geen registergoed is, of een recht aan toonder, dan mag hij de echtgenoot die de zaak of het papier aan
toonder onder zich heeft, bevoegd achten.
2. De echtgenoot die ten gevolge van een rechtshandeling van de andere echtgenoot door een derde te goeder
trouw in het bestuur van een goed is gestoord, verliest het recht tot beëindiging van de stoornis, indien hij
zich tegen de stoornis niet heeft verzet binnen een redelijke termijn nadat zij te zijner kennis is gekomen. De
bevoegdheid van de echtgenoot tot beëindiging van de stoornis vervalt eveneens indien de derde hem een
redelijke termijn heeft gesteld ter uitoefening van die bevoegdheid en hij daarvan geen gebruik heeft
gemaakt.
3. Aan een derde kan niet worden tegengeworpen dat een vordering tot vergoeding welke tijdens het huwelijk is
ontstaan wegens vermogensverschuiving tussen de echtgenoten onderling of tussen een der echtgenoten en
een tussen hen bestaande gemeenschap, niet opeisbaar is.

