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TOELICHTING 

1. INLEIDING  

1.1. Totstandkoming van het voorstel 

Op 17 juli 2006 heeft de Commissie op grond van artikel 61, onder c), en artikel 67, lid 1, van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese G emeenschap (tha ns artikel 81, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Eur opese Unie) haar goedkeuring gehecht aan een 
voorstel1 voor een verordening van de Raad h oudende wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2201/20032 wat de be voegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk 
recht in huwelijkszaken ("Rome III"). De vero rdening had door de Ra ad, na raadpleging van  
het Europees Parlem ent, met eenparigheid van stemmen moeten worden vastgesteld.  Op 21 
oktober 2008 heeft het Europees Parlement zijn advies over dit voorstel uitgebracht3.  

Het voorstel van de Commissie werd vanaf okt ober 2006 besproken in het Com ité burgerlijk 
recht (Rome III). Me t betrekk ing tot alle in  het kader van de verordening voorgestelde 
oplossingen voor de bepaling van het to epasselijke recht en de voorgestelde 
uitzonderingsbepalingen m oest evenwel word en vastgesteld dat geen eenparigheid kon 
worden bereikt. Bijgevolg h eeft de Raad er op 5 en 6 juni 2008 nota van genom en dat de 
unanimiteit ontbreekt om m et de "Rom e III"-verordening do or te gaa n en dat  
onoverkomelijke moeilijkheden beletten die unanim iteit nu en in de afzienbare toek omst te 
bewerkstelligen. Hij co nstateerde d at de met Rom e III b eoogde doelen niet b innen een 
redelijke term ijn op grond van de ter zake ge ldende bepalingen van de Verdragen konden 
worden verwezenlijkt. 

Op 25 juli 2008 heeft de Raad er nota van geno men dat ten minste acht lidstaten voornemens 
waren de Commissie te verzoeken een voorstel in zake nauwere samenwerking in te dienen en 
dat andere lidstaten geneigd waren daaraan deel te nem en wanneer de Comm issie eenm aal 
een voorstel daartoe zou hebben ingediend; dat alleen wanneer de  Comm issie van deze 
lidstaten een officieel verzoe k zou krijgen, er eventueel een  voorstel van de Comm issie kon 
komen op basis waarvan iedere delegatie een de finitief standpunt zou kunnen bepalen over de 
wenselijkheid van nauwere samenwerking en over hun deelneming daaraan; dat het eventuele  
verzoek van ten m inste acht lidstaten aan de  Comm issie om  een voorstel inzake nauwere  
samenwerking in te dienen het vervolg van de procedure en, met name, de toestemming die de 
Raad hiervoor zou moeten verlenen, onverlet zou laten.  

Op 28 juli 2008, 12 augustus 2008 en 12 januari 2009 hebben tien lidstaten 4 een verzoek aan 
de Comm issie gericht waarin zij te kennen gaven dat zij voornem ens waren onderling een 
nauwere s amenwerking aan te g aan op h et gebied v an het toe passelijke r echt in  

                                                 
1 CO M(2006) 399. 
2 Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de 

erkenning en ten uitvoerlegging v an b eslissingen in  huwelijkszaken en  in zake d e o uderlijke 
verantwoordelijkheid, en t ot i ntrekking van Verordening ( EG) n r. 13 47/2000 ( PB L 338 van 
23.12.2003, blz. 1). 

3 PB C 15 E van 21.1.2010, blz. 128. 
4 Bulgarije, G riekenland, Spa nje, Fra nkrijk, It alië, Luxe mburg, H ongarije, O ostenrijk, R oemenië en 

Slovenië. 
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huwelijkszaken en waarbij zij de C ommissie verzochten aan de Raad een voors tel in die zin 
voor te leggen. Op 3 maart 2010 heeft Griekenland zijn verzoek ingetrokken. 

Het voorstel voor een besluit van de Raad hou dende machtiging om nauwere samenwerking 
aan te gaan op het gebied van het toepasselijk e recht in zake echtscheiding en scheid ing van 
tafel en bed, en het onderhavige voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het 
aangaan v an deze n auwere sam enwerking, welk e door de Commissie gelijk tijdig zijn 
aangenomen, vormen het antwoord van de Comm issie op het verzoek van de negen lidstaten, 
hierna "deelnem ende lidstaten" genoem d. In het ontwerp-besluit van de Raad wordt een 
grondige evaluatie gemaakt van de  juridische voorwaarden voor en de wenselijkheid van het 
aangaan van een nauwere sam enwerking m et be trekking tot he t to epasselijke rec ht in zake 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 

2. MOTIVERING EN DOEL VAN HET VOORSTEL 

2.1. Een grotere rechtszekerheid en voorspelbaarheid  

In procedu res over interna tionale huwelijk sgeschillen vorm en de sterk ver schillende 
bepalingen in het nation ale recht, met nam e ten aanzien van de collisieregels, een bron van 
grote rechtsonzekerheid. Door de  grote onderlinge verschillen en de com plexiteit van de 
nationale collisieregels is het bij in ternationale huwelijken zeer m oeilijk te voorspellen welk 
recht v an toepassing zal zijn op een echtsch eidingsprocedure of een procedure inzake 
scheiding van tafel en bed.. De deelnem ende lidstaten bieden de echtge noten overigens geen 
enkele m ogelijkheid o m het op deze pro cedures toepass elijke re cht te kiez en, he tgeen kan 
leiden tot de toepassing van een recht waarmee de echtgenoten nauwelijks enige band hebben, 
en tot een resultaat dat n iet beantwoordt aan hun legitieme verwachtingen. Evenmin moedigt 
dit minnelijke regelingen aan.  

Aansluitend bij de relevante gedeelten van de toelichting bij de ontwerp-verordening van de  
Commissie van 17 juli 2006 ("Rome III") heeft de onderhavige ontwerp-verordening ten doel 
in de Europese Unie een duidelijk rechtskade r tot stand te brengen m et betrekking tot het op 
echtscheiding en scheiding van ta fel en bed toepasselijke recht, dat aan de partijen  een zekere 
vrijheid verleent om  het toepas selijke rech t te kiezen. De nauwere sam enwerking heeft 
uitsluitend betrekking op het toepa sselijke recht en niet o p de rech terlijke bevoegdheid, wat 
wel het geval was in het oorspr onkelijke voorstel van de Commissie, zodat niet wordt geraakt 
aan het recht van de Unie, m eer bepa ald Verordening (EG) nr. 2201/2003, die het 
oorspronkelijke voorstel beoogde te wijzigen. Hoewel het een van de bepalingen was die door 
het Comité burgerlijk recht (Rome III) in het oo rspronkelijke voorstel werden ingev oegd5, is 
artikel 20 sexies-1 niet overgenom en in de onderhavige ontwerp-vero rdening. Dit ar tikel 
bevat imm ers in  wezen  een regel betreffende de rechterlijke bevoegd heid en  han gt nauw  
samen m et artikel 7 bis over het forum necessitatis, dat eveneens is geschrapt om dat het 
betrekking had op de rechterlijke bevoegdheid. 

2.2. Meer flexibiliteit door het invoeren van een beperkte partijautonomie 

Momenteel is er in hu welijkszaken slechts zeer weinig ruim te voor partijau tonomie. Het  
voorstel versoepelt het rechtskader door de ech tgenoten tot op zekere hoogte de mogelijkheid 

                                                 
5 Zie doc. 9712/08 van de Raad van de Europese Unie. 
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te bieden een ander rech t te kiezen d at zal worden toegepast op hun echtscheid ingsprocedure 
of procedure inzake scheiding van tafel en bed.  De keuze van de echt genoten is beperkt tot 
rechtsstelsels waarm ee het huwelijk een nauw e band heef t, zodat wordt voorkomen dat de  
echtgenoten een rechtsstelsel kiezen waarmee zij weinig of geen banden hebben.  

Echtgenoten de m ogelijkheid bieden om  een ov ereenkomst te sluiten over deze kwesties zal 
vooral bij echtscheiding door onderlinge toes temming nuttig zijn. Dit zal voor de betrokken 
echtgenoten een sterke stim ulans zijn om  vooraf de gevolgen van een eventuele relatiebreuk 
te regelen en m innelijke echtscheidingen aa nmoedigen, hetgeen voor echtgenoten m et 
kinderen zeer belangrijk is. De verordening "Rome III" zou ook bijdragen tot de integratie van 
onderdanen van derde landen doordat hen de m ogelijkheid wordt geboden  het recht van hun 
land van herkomst te laten toepassen in plaats van dat van hun nieuwe verblijfplaats.  

Er wordt in bijzondere garanties voorzien om  te waarborgen dat de echt genoten zich bewust 
zijn van de gevolgen van hun keuze en om de zwakste echtgenoot te beschermen. 

2.3. De “rush naar de rechter” van een echtgenoot voorkomen 

Ten slotte wordt in he t voorstel ook het probleem  van de “rush naar de rechter” van een 
echtgenoot aangepakt, dat wil zeggen dat een echtgenoot de echtscheiding aanvraagt voordat 
de andere echtgenoot dat doet om  ervoor te zorgen dat de procedure door een bepaald 
rechtsstelsel wordt beheerst dat hij gunstiger acht voor de verdediging van zijn belangen. Dat 
kan leiden tot de toep assing van een recht waarm ee de a ndere echtgenoot slechts weinig 
banden heeft of da t geen rekening houdt  m et diens belangen, hetgeen alle 
verzoeningspogingen bemoeilijkt en weinig tijd overlaat voor bemiddeling.  

Het vaststellen van geharm oniseerde collisieregels zal de kans op een “r ush naar de rechter” 
wellicht a anzienlijk d oen af nemen, aangez ien elke  gea dieerde r echter in een  van de 
deelnemende lidstaten hetzelfde, op grond van gemeenschappelijke regels aangewezen recht 
zal toepassen.  

Indien geen keuze is gemaakt, zou het toepasselijke recht immers worden bepaald aan de hand 
van een rangorde van aanknopingspunten, waarb ij voorrang wordt gegeven aan de gewone 
verblijfplaats van de echtgenoten, hetgeen ga randeert dat de echtscheidingsprocedure of de 
procedure inzake scheiding van tafel en bed wordt beheerst door een rechtsstelsel waarmee de 
echtgenoten nauwe banden hebben. Dit zal zo wel voor de betrokken echtgenoten als voor de 
rechtspractici de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid vergroten.  

De regel in zake het toepasselijke recht bij gebreke van een gezam enlijke keuze b eoogt de 
zwakste echtgenoot te bescherm en doordat de  voorrang wordt gegeven aan de gewone 
verblijfplaats van het gezin vóór de feitelijke scheiding, ongeacht bij welke rechter een van de 
echtgenoten de zaak  aanhangig m aakt. Deze re gel zou  het voor d e echtgenoten derhalv e 
gemakkelijk m aken vooraf  te weten welk recht va n toepas sing zal zijn  op hun  
echtscheidingsprocedure of procedure inzake scheiding van tafel en bed. 

3. RAADPLEGING VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING VAN 
DE MAATREGEL INZAKE NAUWERE SAMENWERKING 

De bekendmaking van het voorstel van de Comm issie van juli 2006 is voorafgegaan door een 
brede raadpleging van de belanghebbende partije n. De laatste versie die is voortgekom en uit 
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de onderhandelingen in de Raad – welke de Commissie gedeeltelijk overneemt in haar 
huidige voorstel – verschilt niet erg van het voor stel van de Comm issie van juli 2006. In die  
versie word en nam elijk dezelfde uitgangspun ten behoud en voor het bepalen van het 
toepasselijke recht bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed (bijvoorbeeld de keuze van 
het toepasselijke recht, de gewone verbl ijfplaats van  d e echtgen oten als b elangrijkste 
aanknopingspunt, de exceptie van openbare orde enz.). 

De Commissie heeft een effectbeoordeling uitg evoerd die aan haar oorspronkelijke voorstel 
van juli 2006 was gehecht en die relevant blijft voor de kwestie van het toepasselijke recht; er 
zal dan ook naar worden  verwezen6. Het onderhavige voorstel van de Commissie betreft het 
aangaan van nauwere sam enwerking op het gebi ed van  het to epasselijke rech t inzak e 
echtscheiding en scheiding van tafel en be d. De  procedure van nauwere sam enwerking kan 
volgens artikel 20, lid 2, van he t V erdrag betreffende de Europe se Unie slechts "in laatste 
instantie" w orden aangewend. Zo kan de Co mmissie een nauwere samenwerking slechts 
voorstellen en kan de Raad hiermee slechts instemm en i ndien de Raad het betrokken 
onderwerp reeds heeft besproken en tot de conc lusie is gekom en dat  geen enkele andere 
oplossing kan worden gevonden omdat de "m et de  nauwere sam enwerking nagestreefde 
doelstellingen niet binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel kunnen worden 
verwezenlijkt". Daaruit volgt da t de Comm issie niets kan v eranderen aan het onderwerp van  
de nauwere sam enwerking, in dit geval het op echtscheiding en  scheiding van tafel en bed 
toepasselijke recht, en evenmin aan de basisvoorschriften van het instrument die vervat zijn in 
de laatste versie van de in de  Raad besproken tekst. Voorts  wordt de inhoud van het voorstel 
van de Commissie betreffende de totstandbrenging van nauwere samenwerking beperkt tot het 
in de verzoeken van de deelnem ende lidstaten tot nauwere sam enwerking om schreven 
toepassingsgebied, namelijk het in huwelij kszaken toepasselijke  recht. Een  nieuwe 
effectbeoordeling over hetzelfde onderwerp lijkt derhalve in dit geval niet wenselijk. 

4. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL 

4.1. Rechtsgrondslag 

De rechtsgrondslag van dit voorstel is artikel  81, lid 3, van het Verdrag betreffende de  
werking van de Europese Unie, dat aan de Raad de bevoegdheid toekent om , na raadpleging 
van het Europees  Parlem ent, m aatregelen betre ffende het f amilierecht m et 
grensoverschrijdende gevolgen vast te stellen.  

Het voorstel heeft betrekking op het op echtscheiding en scheiding van tafel en bed 
toepasselijke recht. Dit zijn onderwerpen die to t het fam ilierecht behoren. De regels  van het 
voorstel betreffende het toepasselijke recht sp elen uitsluitend een rol in situaties m et een 
internationale inslag, bijvoorbeeld wanneer de  echtgenoten een verschillende nationaliteit 
hebben of in verschillende lidstaten wonen, da n wel in een lidstaat wonen waarvan m instens 
een van beiden geen onderdaan is. Er m oet dus voldaan zijn aan het vereiste dat er  
internationale gevolgen zijn, zoals vermeld in artikel 81, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. 

                                                 
6 SEC(2 006) 949. 



 

NL 6   NL 

4.2. Subsidiariteitsbeginsel 

De doelstellingen van het voorstel kunnen alleen door de Unie worden bereikt in de vorm  van 
gemeenschappelijke regels betreffende het toep asselijke recht, in voor komend geval via een 
nauwere sam enwerking. De desbetreffende collis ieregels m oeten id entiek zijn  om  de  
doelstellingen van het voorstel te bereiken, te  weten meer rechtszekerheid, voorspelbaarheid 
en flexibiliteit voor de burger. Een  eenzijdig op treden van lidstaten zou d aarom in strijd z ijn 
met deze doelstellingen . Tussen de lids taten g eldt er geen  internation aal verdrag  over de 
kwestie van  het toepass elijke rech t in huwelijk szaken. Uit de openbare  raadpleg ing en de 
effectbeoordeling die hebben plaatsgevonden met betrekking tot het voorstel van de 
Commissie van 2006, is gebleken dat de omvang van de in dit voorstel behandelde problemen 
aanzienlijk is en dat het elk jaar om tiendui zenden burgers gaat. Gelet op de aard en de 
omvang van het probleem  kunnen de doelste llingen alleen door de Unie worden 
verwezenlijkt. 

4.3. Evenredigheidsbeginsel 

Het voorstel eerbiedigt het evenredigheidsbeginsel aangezien het niet verder gaat dan nodig is  
om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Aan dit voorstel zijn naar verw achting geen nieuwe 
financiële of administratieve lasten verbonden voor burgers en slechts een zeer beperkte extra 
last voor de betrokken nationale autoriteiten. 

4.4. Keuze van het instrument 

Gezien de aard en het doel van het voorstel moet worden gekozen voor een verordening. Om 
rechtszekerheid en voorspelbaarheid te waarbo rgen zijn duidelijke en  uniforme regels nodig. 
De voorgestelde regels in verband m et het toepasselijke recht zi jn gedetailleerd en 
nauwkeurig en hoeven n iet in nation aal recht te worden omgezet. De d eelnemende lidstaten 
een beoordelingsmarge geven bij de uitvoering van deze regels zou  een gevaar vorm en voor 
de doelstellingen van rechtszekerheid en voorspelbaarheid. 

4.5. Positie van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken 

Het Verenigd Koninkrijk en Ie rland nemen niet deel aan de  samenwerking inzake de onder 
deel III, titel V, van het Verdrag betreffende  de werking van de Europese Unie vallende 
gebieden, tenzij zij hun wens om  deel te nemen kenbaar maken overeenkomstig artikel 3 van 
het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie e n he t Ve rdrag be treffende de  we rking van de Europese Unie. Denem arken neem t 
overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Pr otocol betreffende de positie van Denem arken, 
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, niet deel aan de aa nneming van de voorgestelde verordening, zodat 
deze niet verbindend, noch van toepassing is op Denemarken. 

5. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING, VEREENVOUDIGING EN SAMENHANG MET 
ANDERE BELEIDSGEBIEDEN VAN DE UNIE 

5.1. Gevolgen voor de begroting 

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie. 
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5.2. Vereenvoudiging 

Het voorstel leidt tot een veree nvoudiging van de administratieve procedures voor burgers en 
voor rechtspractici. Met name zal harmonisatie van de collisieregels de procedures aanzienlijk 
vereenvoudigen, aangezien het to epasselijke recht zal kunnen worden bepaald aan de hand 
van één enkel stel regels die de bestaande natio nale collisieregels van de deelnem ende staten 
vervangen. 

5.3. Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie 

In dit voorstel worden de grondrechten in acht ge nomen en de beginselen nageleefd die in het 
bijzonder als algemene beginselen van het recht van de Unie zijn vastgelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie.  

6. TOELICHTING PER ARTIKEL 

Artikel 1 

De voorgestelde verordening is van toepassing op alle situaties waarin er sprake is van een 
wetsconflict, dit wil ze ggen situa ties waar er een of m eerdere vreem de elem enten zijn ten 
opzichte van het interne sociale leven van een land en waardoor verschillende rechtsstelsels 
van toepassing kunnen zijn. Ze speelt dus uitsluitend een rol in situaties met een internationale 
inslag, bijvoorbeeld w anneer de echtgenoten een  verschillende nationaliteit hebben of in 
verschillende lidstaten wonen, dan wel in een  lidstaat wonen waarvan m instens een van 
beiden geen onderdaan is ("internationale huwelijken"). 

De voorgestelde regels betreffende het toep asselijke rech t hebben uits luitend betrekking op 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed en zijn niet van toepassing op de procedure tot 
nietigverklaring van een  huwelijk,  waarvoor zo wel de partijautonom ie als de keuze van een  
ander recht dan dat van de geadieerde rechter ongepast worden geacht.  Wat de 
jurisdictieregels be treft, valt nie tigverklaring van het hu welijk n et als e chtscheiding en 
scheiding van tafel en bed onder Verordening (EG) nr. 2201/2003.  

Artikel 2 

Aan artik el 2 ontleen t deze vero rdening een universeel karakter, dit wil zegg en dat de 
uniforme collis ieregels die erin vervat zij n, zonder onderscheid het recht kunnen aanwijzen  
van een deelnemende lidstaat, van een niet-deelne mende lidstaat of van een staat die geen lid 
is van de Europese Unie. Het gaat om een begins el dat diep verankerd is in het positieve recht 
inzake collisieregels en dat men reeds terugvindt in het Verdrag van Rome van 1980, de in het 
kader van de Haagse Conferentie gesloten over eenkomsten en in de na tionale collisieregels 
van de deelnem ende lidstaten. Er zijn be schermingsbepalingen opgenom en, die m oeten 
voorkomen dat op echtscheiding of scheiding van tafel en bed buitenlandse rechtsregels wordt 
toegepast die onverenigbaar zijn m et de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie. 
Wanneer het rech t van een andere lidstaat wo rdt aangewezen, kan het Europees justitieel 
netwerk in burgerlijk e en handelsz aken de rec hterlijke instanties informatie verstrekken over 
de inhoud van het buitenlandse recht.  
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Artikel 3 

De meeste nationale co llisieregels bieden voor  een bepaalde situ atie s lechts één o plossing. 
Het voorstel wil de flexibiliteit voor de echtgenoten vergroten door het hen mogelijk te maken 
het op echtscheiding en sc heiding van tafel en bed toepassel ijke recht te kiezen. De keuze is  
beperkt tot ofwel het recht van een land w aarmee de  echtgenoten een nauwe band hebben 
doordat zij er hun  g ewone verb lijfplaats of hun laats te gem eenschappelijke gewone  
verblijfplaats hadden, voor zover één van he n er nog verblijft, of doordat een van de  
echtgenoten er onderdaan van is, ofwel de lex fori.  

Dezelfde collisieregels moesten gelden voor scheiding van tafel en bed en voor echtscheiding, 
aangezien in een aantal gevallen  scheiding va n tafel en bed een stap is die verplicht 
voorafgaat aan echtscheiding. De deelnem ende lidstaten die scheiding van tafel en bed 
erkennen, passen daarop dezelfde collisieregels toe als op echtscheiding. 

Deze toegenom en partijautonom ie zal de rech tszekerheid en de voorspelbaarheid  voor de 
echtgenoten vergroten.  Er gelden  bepaalde  vorm vereisten om  te waarborgen dat beide 
echtgenoten zich bewust zijn van de gevolgen van hun keuze en om de zwakste echtgenoot te 
beschermen. De Commissie is het m et het Europees Parlem ent eens dat m oet worden  
voorkomen dat de keuze van het to epasselijke recht door de partijen leidt tot de toepassing 
van een recht dat in strijd is m et de grondrech ten en het recht van de Unie. De keuze van 
partijen wordt bijgevolg beperkt to t buitenlands recht in zake echtscheiding en scheiding van 
tafel en bed dat verenigbaar is met de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie.  

Artikel 4 

Wanneer door de echtgenoten geen rechtskeuz e werd gemaakt, wordt bepaald welk recht 
toepasselijk is op grond van een reeks opeenvolgende aanknopingspunten waarvan de gewone 
verblijfplaats van de echtgenoten het eerste is . Deze uniforme regel zal de rechts zekerheid en 
de voorspelbaarheid waarborgen. Het vaststelle n van geharmoniseerde co llisieregels zal de  
kans op een “rush naar de rechter” wellicht  aanzienlijk  doen afnem en, aangezien elk e 
geadieerde rechter in de deelnem ende lidstaten hetzelfde, op grond van ge meenschappelijke 
regels aangewezen recht zal toepassen.  

Het feit dat deze regel in de eers te plaats  uitg aat van d e gewone v erblijfplaats van de 
echtgenoten en, bij gebreke daarvan, van hun l aatste gew one verblijfplaats indien een van 
beiden er nog steeds woont, zal in de m eeste gevallen leiden tot de toepassing van het recht 
van de geadieerde rechter (zij  het niet altijd, m et na me wa nneer een van de echtgenoten 
terugkeert naar het eigen land en er de zaak aanhan gig m aakt overeenko mstig de  
jurisdictieregels van Verordening (EG) nr. 2201/2003). Het aantal gevallen waarin 
buitenlands recht moet worden toegepast, zal derhalve beperkt blijven. 

Artikel 5 

Dit is  een  r egel d ie b eoogt dis criminatie te  voorkom en. In bepaalde om standigheden, m eer 
bepaald wanneer het toepasselijke recht niet voor ziet in de mogelijkheid van echtscheiding of 
aan een van beide echtgenoten op grond va n diens sekse geen gelijke toegang tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed verleent, dient de lex fori te worden toegepast.  

Artikel 6 
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Renvoi toestaan zou de beoogde rechtszekerheid in gevaar br engen. De aanwijzing van een 
rechtsstelsel op grond  van de un iforme collis ieregels be tekent bijgev olg dat de m ateriële 
regels v an dat rech tsstelsel worden aangewezen en niet de reg els van in ternationaal 
privaatrecht. 

Artikel 7 

Het mechanisme van de exceptie van openbare or de biedt de rechter de m ogelijkheid om de 
regels van het door de collisieregels aangewezen buitenlandse recht niet toe te passen wanneer 
de toepassing van het buitenla ndse recht in een bep aalde zaak onverenigbaar zou zijn m et de 
openbare orde van de staat waar de zaak aanhan gig is. De term “kennelijk” wil zeggen dat de 
exceptie van openbare orde slechts uitzonderlijk mag worden ingeroepen.  

Artikel 8 

Wanneer een staat uit m eerdere territo riale eenheden bestaat die elk hun eigen 
materieelrechtelijke reg els op h et gebied van  echtscheiding en scheid ing van tafel en bed 
hebben, m oet deze verordening oo k van toepassing zijn  op wetsconflicten tu ssen deze 
territoriale eenheden, m et het oog op de rechtszekerheid, de voorspelbaarheid en de 
eenvormige toepassing van de regels van de Europese Unie op elke situatie waarin uit  
meerdere rechtsstelsels moet worden gekozen. 

Artikel 9 

Deze bepaling zorgt ervoor dat de regels van de deelnem ende lidstaten  inzake 
huwelijkscontracten voor de burgers transparant zijn. De Commissie stelt hun deze informatie 
ter be schikking via  de  we bsite van het Europees justitieel  ne twerk in bu rgerlijke en 
handelszaken. 

Artikel 10 

Dit artikel betreft de toepassing van de verordening in de tijd. 

Artikel 11 

Met de voorgestelde bepalingen wordt gestr eefd naar een passend  evenwicht tussen d e 
nakoming door de deelnem ende lidstaten van h un internationale verplichtingen aan de ene  
kant en de totstandbrenging van een echte Eur opese rechtsruimte aan de andere kant. Lid 1 
biedt de deelnemende lidstaten de mogelijkheid de  collisieregels te blijven toepassen die zijn 
neergelegd in bila terale of  multilaterale overeenkomsten waarbij zij op het ogenblik  van de  
vaststelling van de verordening partij zijn. Het naas t elkaar bestaan  van twee p arallelle 
systemen – toepassing van de regels van overeenkom sten die zij hebben geratificeerd door 
sommige lidstaten en toepassing van de regels van de voorgestelde verordening door andere – 
zou evenwel strijdig zijn met een goede werking van de Europese rechtsruimte. 

Artikelen 12 en 13 

In de artikelen betreffende de herziening, de  inwerkintreding en de toepassing van de  
verordening zijn de standaardbepalingen opgenomen. 
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2010/0067 (CNS) 

Voorstel voor een 

VERORDENING (EU) VAN DE RAAD 

betreffende de totstandbrenging van nauwere samenwerking op het gebied van het 
toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werkin g van de Europese Unie, en m et nam e op 
artikel 81, lid 3, 

Gelet op Besluit […] van de Raad van […] hou dende machtiging om nauwere samenwerking 
aan te gaan op het gebied van het toepasselijk e recht in zake echtscheiding en scheid ing van 
tafel en bed7, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Parlement8, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité9, 

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruim te van vrijheid, veiligheid en recht te 
handhaven en te ontwikkelen, waarin het vrije verkeer van personen gew aarborgd is. 
Met het oog op de geleidelijke totstandb renging van die ruim te moet de Unie 
maatregelen nem en op het gebied van just itiële sam enwerking in burgerlijke zaken 
met grensoverschrijdende gevolgen. 

(2) Overeenkomstig artikel 81, lid 3, van het Verdrag betreffende de w erking van de  
Europese Unie ste lt de  R aad m aatregelen vast betre ffende het f amilierecht m et 
grensoverschrijdende gevolgen. 

(3) Op 14 maart 2005 keurde de Commissie een groenboek over het toepasselijke recht en 
de rechterlijke bevoegdheid in echtscheidingszaken goed. Dit groenboek gaf de aanzet  
tot een brede openbare raadpleging over mogelijke oplossingen voor de problemen die 
in de huidige situatie kunnen ontstaan. 

                                                 
7 PB L […] van […], blz. […]. 
8 PB C […] van […], blz. […]. 
9 PB C […] van […], blz. […]. 
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(4) Op 17 juli 2006 diende de Comm issie een voorstel in voor een verordening houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot 
invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken. 

(5) In zijn vergadering te L uxemburg op 5 en  6 juni 2008 kwam de Raad tot de conclusie 
dat er over dit voors tel geen unanim iteit was en dat onoverkom elijke moeilijkheden 
beletten die unanim iteit nu en in de afzi enbare toekom st te bewerkstelligen. Hij 
constateerde dat de m et het voorstel beoogde doelen niet bi nnen een redelijke term ijn 
op grond van de ter zake geldende bepa lingen van de Verdragen konden worden 
verwezenlijkt. 

(6) Bulgarije, Griekenland, Spanje, Frankrij k, Italië, Luxe mburg, Hongarije, Oostenrijk, 
Roemenië en Slovenië hebben later bij de Commissie een verzoek ingediend waarin 
zij het voornem en te kennen gaven om  onderling een nauw ere samenwerking aan te 
gaan op het gebied van het toepasselijke rec ht in huw elijkszaken, en hebben de 
Commissie verzocht bij de R aad een voorstel in die zin in  te dienen. Op 3 maart 2010 
heeft Griekenland zijn verzoek ingetrokken. 

(7) Op […] heeft de Raad Besluit […] houdende m achtiging om nauwere sam enwerking 
aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed vastgesteld.  

(8) Luidens artikel 328, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie staat nauwere samenwerking open voor al le lidstaten op het m oment waarop zij 
wordt aangegaan, m its de deelnem ingsvoorwaarden worden nageleefd die eventueel 
zijn vastgesteld bij het be sluit waarbij toestemm ing wordt verleend. Deelnem ing op 
een later tijdstip blijft steeds mogelijk, mits, naast de genoemde voorwaarden, de in dit 
kader reeds vastgestelde handelingen worden nageleefd. 

(9) Deze verordening moet een duidelijk en allesomvattend rechtskader bieden voor h et 
op echtscheiding en scheiding van tafel en bed toepasselijke recht in de deelnem ende 
lidstaten en de burgers oplossingen aanreiken die rechtszekerheid, voorspelbaarheid en 
flexibiliteit waarborgen; teve ns m oet de verordening si tuaties voorkom en waarin de 
ene echtgenoot de andere vóór tracht te z ijn met het aanvragen van de echtscheiding 
om te bereiken dat de procedure wordt be heerst door het recht van een bepaald land, 
dat deze echtgenoot gunstiger acht voor de verdediging van zijn belangen. 

(10) Het territoriale toepassingsgebied van deze verord ening wordt bepaald door  
aanwijzing van de lidstaten die aan de nauwere samenwerking deelnemen.  

(11) Deze verordening is van toepassing ongeacht de aard van het gerech t waarbij de zaak  
aanhangig wordt gemaakt.  

(12) Wil men be reiken dat de echtgenoten de  vrijh eid hebben een toepass elijk rech t te 
kiezen waarmee zij nauwe banden hebben, en dat, ook bij gebreke van  een keuze, een 
dergelijk recht hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed beheerst, dan m oet dat 
recht worden toegepast, ook wanneer het ni et dat van een deel nemende lidstaat is. 
Wanneer het recht van een a ndere lidstaat wordt aangew ezen, kan het netwerk dat is 
opgericht bij Besluit 2001/470/EG van de  Raad van 28 mei 2001 betreffende de 
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oprichting van een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken 10 de 
rechterlijke instan ties in formatie verstr ekken over de inhoud van het buitenlandse  
recht. 

(13) De mobiliteit van de burgers verhogen vereist enerzijds meer flexibiliteit en anderzijds 
grotere rech tszekerheid. Om  dat doel te bereiken m oet deze vero rdening aan d e 
partijen in een procedure van echtscheiding of scheiding va n tafel en bed een grotere  
autonomie geven door hen tot op zekere hoogte de mogelijkheid te bieden het recht te 
kiezen dat hun echtscheiding of scheiding van ta fel en bed beheerst. Die mogelijkheid 
mag echter niet worden gegeven voor de ni etigverklaring van een huwelijk, aangezien 
die nauw sam enhangt m et de voorwaarden vo or de geldigheid van het huwelijk en 
beter niet aan de partijautonomie wordt overgelaten. 

(14) De echtgen oten m oeten kunnen kiezen voor het rech t van een land  waarm ee z ij 
bijzondere banden hebben of voor he t recht van de staat waar de zaak aanhangig is als 
recht dat van toepassing is op hun echtschei ding of scheiding van tafel en bed. Het  
door de echtgenoten gekozen recht moet in overeenstemming zijn met de grondrechten 
zoals die zijn neergelegd in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie. De mogelijkheid om het op echtscheiding en scheiding van tafel en 
bed toepasselijke recht te kiezen mag geen afbreuk doen aan het hogere b elang van de 
kinderen.  

(15) Het is belangrijk dat de echtgenoten, voordat zij het toepasselijke recht kiezen, actuele 
informatie kunnen krijgen over de belangrijkst e aspecten van het na tionale recht, van 
het recht van de Unie en van de procedures van echtscheiding en scheiding van tafel 
en bed. Om te garanderen dat zij releva nte inf ormatie van goede kwaliteit kunnen 
krijgen, werkt de Commissie deze inform atie voortdu rend bij in  het publiek  
toegankelijke inform atiesysteem op internet basis, dat b ij Beschikking  2 001/470/EG 
van de Raad is opgericht. 

(16) Dat beide echtgenoten een geïnfo rmeerde keuze kunnen m aken, is voor deze  
verordening van wezenlijk b elang. Elke ech tgenoot m oet precies w eten wat d e 
juridische en sociale consequenties van de keuze van het toepasse lijke recht zijn.  De 
mogelijkheid om in onderling overleg het toepasselijke recht te kiezen moet de rechten 
van beide echtgenoten en hun gelijk e kansen onverlet laten. In dit verband m oeten de 
nationale rechters zich ervan bewust zijn hoe belangr ijk het is d at beide echtgenoten 
met betrekking tot de juridische conseque nties van de gesloten overeenkom st een 
geïnformeerde keuze kunnen maken. 

(17) Er moet in bepaalde ga ranties worden voorzien om  te waarborgen dat de echtgenote n 
zich bewust zijn van de consequenties van hun keuze. De overeenkomst over de keuze 
van het toepasselijke recht m oet m instens schriftelijk worden vastgelegd, gedateerd 
zijn en door beide partijen worden ondertek end. Indien het recht van de deelnem ende 
lidstaat waar de beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben evenwel voorziet 
in bijkomende formele voorschriften, moeten die in acht worden genomen. Dergelijke  
bijkomende for mele voorschriften kunnen bi jvoorbeeld bestaan in de eis dat de 
overeenkomst wordt opgenomen in een huwelijkscontract. 

                                                 
10 PB L 174 van 27.6.2001, blz. 25. 
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(18) Een overeenkom st tot aanwijzing van he t toepasselijke recht m oet kunnen worden 
gesloten en gewijzigd tot uiterlijk he t ogenblik waarop de zaak aanhangig wordt 
gemaakt, en zelfs tijden s de proced ure, in dien het recht v an de staat waar de zaak 
aanhangig is dit toestaat. In dat geval m oet het voldoende zijn da t de  rech ter akte 
neemt van de rechtskeuze conform het recht van de staat waar de zaak aanhangig is. 

(19) Voor het geval geen  rechtskeuze werd gemaakt, m oet deze verorden ing voorzien  in  
geharmoniseerde collisieregels, m et een reeks opeenvolgende aanknopingspunten die 
gebaseerd zijn op het bestaan van een na uwe band tussen de echtgenoten en het 
betrokken rechtsstelsel, om  de rechtszekerhe id en de voorspelbaar heid te waarborgen 
en om situaties te voorkom en waarin de en e echtgenoot de andere  vóór tracht te zijn 
met het aanvragen van de echtscheiding om ervoor te zorgen dat de procedure wordt 
beheerst door een bepaald rechtsstelsel,  dat deze echtgenoot gunstiger acht voor de  
verdediging van zijn belangen. Deze aankn opingspunten zijn gek ozen opdat de 
procedure van echtscheiding en scheiding va n tafel en bed wordt beheerst door het 
recht v an een land waarm ee de echtgenoten  nauwe banden hebben, en verwijzen in  
eerste instantie naar het recht van de gewone verblijfplaats van de echtgenoten. 

(20) In bepaalde om standigheden, m eer bep aald wanneer het toepass elijke recht niet 
voorziet in de m ogelijkheid van echtscheid ing of aan een van beide echtgenoten op 
grond van diens sekse geen geli jke toegang tot echtscheiding of scheiding van tafel en 
bed verleent, dient evenwel het recht van de staat waar de zaak aanhangig is te worden 
toegepast.  

(21) Met het oog op het algem een belang m oeten de rech terlijke in stanties v an de 
deelnemende lids taten in uitzonderlijke om standigheden de m ogelijkheid hebben o m 
buitenlands recht niet toe te passen wann eer dat in een bepaalde zaak kennelijk 
onverenigbaar is  m et de openbare o rde van het land van de rechter. De rechterlijk e 
instanties mogen zich echte r niet op de exceptie va n de openbare orde kunnen 
beroepen om het recht van een andere lids taat te rzijde te sc huiven wanneer zulks 
strijdig zou zijn m et het Handvest van de  grondrechten van de Europese Unie, m et 
name artikel 21 daarvan, dat elke vorm van discriminatie verbiedt. 

(22) Aangezien er staten en d eelnemende lidstaten zijn waar twee of m eer rechtsstelsels of 
gehelen van rechtsregels betreffende de door deze verordening geregelde 
aangelegenheden naast elkaar bes taan, m oet worden bepaald in welke m ate de 
bepalingen van deze verordening v an toepass ing zijn in de  verschillen de territo riale 
eenheden van deze staten en deelnemende lidstaten. 

(23) Aangezien de doels tellingen v an deze verorden ing, te weten  een grotere 
rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexib iliteit – en bijgevolg de bevordering van 
het vrije verkeer van personen binnen de Europese U nie – bij internationale 
procedures in huwelijk szaken, van wege de omvang en de gevolge n van deze 
verordening niet voldoende door de lidstat en alleen kunnen worden bereikt, kunnen 
deze doelstellingen beter door de Unie worden gerealiseerd, in voorkomend geval door 
middel van een nauwere sam enwerking tu ssen deze lids taten, overeenkom stig h et 
subsidiariteitsbeginsel d at is neerg elegd in  artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkom stig het in hetzelfde artikel neergelegde  
evenredigheidsbeginsel, gaat deze verorden ing niet verd er dan nodig is om  deze  
doelstellingen te verwezenlijken. 
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(24) Deze verordening eerbiedigt de gron drechten en de beginselen die zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de Europe se Unie, en m et name in artikel 21 
daarvan, dat elke discriminatie met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of 
sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of 
andere denkbeelden, het behoren tot een  nationale m inderheid, verm ogen, geboorte, 
een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid verbiedt. Deze verordening moet door de 
rechterlijke instan ties van de deelnem ende lids taten worden toegepast m et 
eerbiediging van deze rechten en beginselen, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Hoofdstuk I – Toepassingsgebied 

Artikel 1 
Materieel toepassingsgebied 

1. Deze verordening is van  toepassing op situ aties waarin zich wetsconflicten voordoen 
met betrekking tot echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 

2. Voor de to epassing v an deze vero rdening wordt onder "d eelnemende lidstaat" een 
lidstaat verstaan die overeenkomstig Besluit […] van de [Raad van […] houdende machtiging 
om nauwere sam enwerking aan te gaan op het gebied van het toep asselijke re cht inz ake 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed] deelneemt aan de nauwere sam enwerking op het 
gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 

Artikel 2 
Universele toepassing 

Het door deze verordening aangewezen recht is toepasselijk ong eacht of dit het recht van een  
deelnemende lidstaat is. 

Hoofdstuk II – Uniforme regels inzake het op echtscheiding en 
scheiding van tafel en bed toepasselijke recht 

Artikel 3 
Rechtskeuze van partijen 

1. Echtgenoten kunnen in onderling overleg het op echtscheiding en scheiding van tafel 
en bed toepasselijke recht aanwijzen m its dit rech t in  overeenste mming is m et de 
grondrechten die zijn vastgesteld in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie en met het beginsel van de openbare orde, waarbij zij de keuze hebben uit:  

a) het recht van de staat w aar de ech tgenoten hun gewone verblijfplaats h ebben op het 
ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten;  
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b) het recht van de staat w aar de echtgenoten hun laatste gewone verblijfplaats hadden, 
mits een van beiden daar nog woont op het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten;  

c) het recht van de staat waarvan een van de echtgenoten onderdaan is op het ogenblik 
waarop de overeenkomst wordt gesloten;  

d) het recht van de staat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 4 kan een rechtskeuzeoveree nkomst te allen tijde 
worden gesloten en gewijzigd, m aar uiterlij k bij de aanhangigm aking van de zaak bij de 
rechter. 

3. De in lid 2 bedoelde rechtskeuze geschi edt bij een schrif telijke overeenkom st, die 
wordt gedagtekend en ondertekend door beide echtgenoten. Als schriftelijk wordt aangemerkt 
elke elektronische mededeling waardoor de overeenkomst duurzaam wordt vastgelegd. 

Indien het recht van de deelnem ende lidstaat waarin de beide echtgeno ten bij het sluiten van 
de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebb en evenwel voorziet in bijkom ende formele 
voorschriften voor dit soort overeenkomst, moeten die voorschriften in acht worden genomen. 
Indien de echtgenoten hun gewone verblijf plaats hebben in verschillende deelnem ende 
lidstaten en het recht van die lidstaten voorziet in verschille nde formele voorschriften, is de 
overeenkomst naar de vorm  geldig indien zij voldoet aan de voor waarden die worden 
opgelegd door het recht van een van deze landen. 

4. Indien het recht van de staat waar de zaak aanhangig is die mogelijkheid biedt, kunnen 
de echtgenoten ook in de loop van de procedure nog een rech tskeuze m aken. In dat geval  
neemt de rechter volgens zijn eigen recht akte van de rechtskeuze. 

Artikel 4 
Het bij gebreke van een rechtskeuze door de partijen toepasselijke recht 

Wanneer geen rechtskeuze in de zin van artikel 3 heeft plaatsgevonden, worden echtscheiding 
en scheiding van tafel en bed beheerst door het recht van de staat: 

a) waar de echtgenoten op het ogenblik van de aanhangigm aking van de zaak hun 
gewone verblijfplaats hebben; of, bij gebreke daarvan, 

b) waar de echtgenoten hun laatste gewone  verblijfplaats hadden, voor zover aan da t 
verblijf geen einde is g ekomen meer dan een  jaar vóór d e aanhangigmaking van d e zaak en 
mits een van de echtgenoten op het ogenblik van de aanhangigm aking van de zaak nog in die 
staat verblijft; of, bij gebreke daarvan, 

c) waarvan beide echtgeno ten op het ogenblik van de aanhangigm aking van de zaak 
onderdaan waren; of, bij gebreke daarvan, 

d) waar de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter. 
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Artikel 5 
Toepassing van het recht van de staat waar de zaak aanhangig is 

Wanneer het krachtens artikel 3 of artikel 4 toepasselijke recht niet voorziet in de 
mogelijkheid van echtscheiding of aan een va n beide echtgenoten op grond van diens sekse 
geen gelijke toegang tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed verleent, is het recht van 
de staat waar de zaak aanhangig is van toepassing. 

Artikel 6 
Uitsluiting van renvoi 

Wanneer deze verordening de to epassing van het recht van een staat voorschrijft, wordt 
daaronder verstaan de rechtsregels die in die st aat gelden m et uitsluiting van de regels van 
internationaal privaatrecht. 

Artikel 7 
Openbare orde 

De toepassing van een bepaling van het door d eze verordening aangewezen recht kan slechts 
terzijde worden gesteld,  indien deze toepass ing kennelijk onverenigbaar  is m et de openbare 
orde van de staat waar de zaak aanhangig is. 

Artikel 8 
Staten met meer dan één rechtsstelsel 

1. In het geval van een staat die m eerdere territoriale eenheden te lt welke elk hun eigen 
rechtsregels inzake echtscheiding en scheid ing van tafel en bed hebben, wordt voor het 
bepalen van het overeenkomstig deze verordening toe te passen recht, elke territoriale eenheid 
als een staat beschouwd. 

2. Een deelnem ende lidstaat die verschil lende territoriale eenheden m et eigen 
rechtsregels inzake e chtscheiding e n scheid ing va n tafel en bed telt, is niet verplicht deze 
verordening toe te passen op wetsconflicten die alleen tussen deze territoriale eenheden rijzen. 

Hoofdstuk III – Overige bepalingen  

Artikel 9 
Informatieverstrekking door de deelnemende lidstaten 

1. Uiter lijk [drie maanden na het van toepassing worden van dit artikel] stellen de 
deelnemende lidstaten, in voorkom end geval, de  Comm issie in kennis  van hun nationale 
bepalingen inzake: 

a) de formele voorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten; en 

b) de mogelijkheid om rechtskeuze uit te oefenen zoals beschreven in artikel 3, lid 4.  
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De deelnemende lids taten stellen d e Comm issie in kennis van elke wijziging van deze 
bepalingen. 

2. De Comm issie brengt m et passende m iddelen, m et name via de w ebsite van het 
Europees justitieel netwerk in burgerlijk e en handelszaken, de overeenkom stig lid 1 
meegedeelde informatie ter kennis van het publiek. 

Artikel 10 
Overgangsbepalingen 

1. Deze vero rdening is v an toepassing op rech tszaken d ie worden ing eleid na de in 
artikel 13 verm elde datum  waarop de verordening van toepassing wordt, en op 
overeenkomsten die na die datum op grond van artikel 3 worden gesloten. 

Een rech tskeuzeovereenkomst die v óór de d atum van toepassing v an deze verord ening is 
gesloten overeenkom stig het recht van een deelnem ende lidstaat, heeft echter eveneens 
uitwerking indien ze voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, eerste alinea. 

2. Rechtskeuzeovereenkomsten die zijn ge sloten overeenkom stig het recht van de 
deelnemende lidstaat w aar de desb etreffende zaak vóór de datum van toepassing van deze 
verordening aanhangig is gem aakt bij de rech ter, worden door deze v erordening onverlet  
gelaten. 

Artikel 11 
Verhouding tot bestaande internationale verdragen 

1. De toepass ing van bilater ale of  multila terale verdrag en waarbij é én of  m eer 
deelnemende lidstaten op het tijd stip van de va ststelling van deze ve rordening partij zijn en 
die betrekking hebben op de door deze verord ening geregelde aangelegenheden, worden door 
deze vero rdening onverlet gelaten,  onverm inderd de verp lichtingen v an de deeln emende 
lidstaten uit hoofde van artikel 351 van het Verdrag betreffende de werking van de E uropese 
Unie. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 h eeft deze verorden ing tu ssen de deelnem ende 
lidstaten vo orrang bov en verdragen die betr ekking hebb en op de in deze verordening 
geregelde aangelegenheden en waarbij deelnemende lidstaten partij zijn. 

Artikel 12 
Herzieningsclausule 

Uiterlijk [vijf jaar na het van toepassing worden van deze verordening] dient de Commissie 
bij het Euro pees Parlement, de Raad en het Economisch e n Sociaa l C omité een  v erslag in 
over de toepassing van deze verordening. Dat verslag gaat zo nodig vergezeld van voorstellen 
tot aanpassing. 
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Artikel 13 
Inwerkingtreding en toepassingsdatum 

Deze verordening treedt in werking op de  twintigste d ag volgend e op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing m et ingang van [ twaalf maanden na de datum van vaststelling van deze 
verordening], m et uitzondering van artikel 9, dat van toepassing is met ingang van [ zes 
maanden na de datum van vaststelling van deze verordening]. 

Deze verord ening is verbindend in al haar ond erdelen en is overeenko mstig de Verdrag en 
rechtstreeks toepasselijk in elke deelnemende lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Raad 
 De voorzitter 




