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Amendement 24
Angelika Werthmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de echtparen in verband met hun 
goederen rechtszekerheid en een zekere 
mate van voorspelbaarheid te bieden, is 
het wenselijk alle regels die van toepassing 
zijn op de huwelijksvermogensstelsels, in 
een enkel instrument op te nemen.

(8) Om echtparen in verband met hun 
goederen rechtszekerheid te bieden, en om 
de rechtszekerheid ten aanzien van de 
huwelijksvermogensstelsels voor 
echtparen en geregistreerde partners te 
vergroten, moeten de rechtsregels op dit 
gebied worden geharmoniseerd en moeten 
regels worden ingevoerd voor de 
automatische herkenning en uitvoering 
van vonnissen in dergelijke zaken. Dit zal 
een einde maken aan de verwarring 
waarvan momenteel bij deze stelsels 
sprake is met betrekking tot het 
toepasselijke recht, het bevoegde gerecht 
enz. Om een zekere mate van 
voorspelbaarheid te bieden, is het voorts 
wenselijk alle regels die van toepassing 
zijn op de huwelijksvermogensstelsels in 
een enkel instrument op te nemen.

Or. en

Amendement 25
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verordening moet alle civiele aspecten van 
de huwelijksvermogensstelsels bestrijken, 
gaande van het dagelijkse beheer van de 
goederen van de echtgenoten (hun 
huwelijksvermogen) tot de vereffening van 
dat vermogen ten gevolge van de scheiding 
van het echtpaar of het overlijden van een 

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verordening moet alle civiele aspecten van 
de huwelijksvermogensstelsels bestrijken, 
gaande van het dagelijkse beheer van de 
goederen van de echtgenoten (hun 
huwelijksvermogen) tot de vereffening van 
dat vermogen ten gevolge van de 
echtscheiding of scheiding van tafel en 
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van de echtgenoten. bed van het echtpaar of het overlijden van 
een van de echtgenoten.

Or. fr

Amendement 26
Edite Estrela

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat de onderhoudsverplichtingen 
tussen echtgenoten zijn geregeld in 
Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad 
van 18 december 2008 betreffende de 
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen, en de samenwerking op het 
gebied van onderhoudsverplichtingen, 
moeten deze van het toepassingsgebied van 
deze verordening worden uitgesloten, net 
als alle vraagstukken in verband met de 
geldigheid en de gevolgen van 
schenkingen, die zijn geregeld in 
Verordening (EG) nr. 593/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
juni 2008 inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (Rome I).

(12) Omdat de onderhoudsverplichtingen 
tussen echtgenoten zijn geregeld in 
Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad 
van 18 december 2008 betreffende de 
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen, en de samenwerking op het 
gebied van onderhoudsverplichtingen, 
moeten deze van het toepassingsgebied van 
deze verordening worden uitgesloten.

Or. pt

Motivering

Verplichtingen die voortvloeien uit het gezinsrecht of uit het huwelijksvermogensstelsel vallen 
niet onder Verordening (EG) nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). De wetgever wenste het toepassingsgebied 
duidelijk niet uit te breiden tot de nationale regelgeving met betrekking tot het familierecht, 
zoals de regel dat schenkingen tussen echtgenoten als persoonlijk bezit van de ontvangende 
partij worden beschouwd en niet als gemeenschappelijk bezit van het echtpaar. 
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Amendement 27
Angelika Werthmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om rekening te houden met de 
toenemende mobiliteit van echtparen in de 
loop van hun huwelijksleven en een goede 
rechtsbedeling te bevorderen, bepalen de 
bevoegdheidsregels in deze verordening 
dat vraagstukken in verband met het 
huwelijksvermogensstelsel, waaronder de 
vereffening van het huwelijksvermogen, 
die aan de orde komen in het kader van een 
echtscheidingsprocedure, een procedure 
van scheiding van tafel en bed of een 
procedure tot nietigverklaring van het 
huwelijk, zullen worden behandeld door de 
gerechten van de lidstaat die volgens 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 
betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen in huwelijkszaken en inzake 
de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1347/2000 bevoegd zijn voor de 
echtscheidingsprocedure, de procedure van 
scheiding van tafel en bed of de procedure 
tot nietigverklaring van het huwelijk.

(14) Om rekening te houden met de 
toenemende beroepsmobiliteit van 
echtparen in de loop van hun 
huwelijksleven, een goede rechtsbedeling 
te bevorderen en een duidelijk rechtskader 
binnen de Unie te scheppen, bepalen de 
bevoegdheidsregels in deze verordening 
dat vraagstukken in verband met het 
huwelijksvermogensstelsel, waaronder de 
vereffening van het huwelijksvermogen, 
die aan de orde komen in het kader van een 
echtscheidingsprocedure, een procedure 
van scheiding van tafel en bed of een 
procedure tot nietigverklaring van het 
huwelijk, zullen worden behandeld door de 
gerechten van de lidstaat die volgens 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 
betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen in huwelijkszaken en inzake 
de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1347/2000 bevoegd zijn voor de 
echtscheidingsprocedure, de procedure van 
scheiding van tafel en bed of de procedure 
tot nietigverklaring van het huwelijk.

Or. en

Amendement 28
Angelika Werthmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Wanneer vraagstukken in verband met (16) Wanneer vraagstukken in verband met 



PE486.089v01-00 6/11 AM\897169NL.doc

NL

het huwelijksvermogensstelsel niet aan de 
orde komen in het kader van een 
echtscheidingsprocedure, een procedure 
van scheiding van tafel en bed of een 
procedure tot nietigverklaring van het 
huwelijk, en evenmin naar aanleiding van 
het overlijden van een van de echtgenoten, 
kunnen de echtgenoten besluiten deze voor 
te leggen aan de gerechten van de lidstaat 
waarvan zij het recht hebben gekozen als 
het op hun huwelijksvermogensstelsel 
toepasselijke recht. Dit besluit neemt de 
vorm aan van een akkoord tussen hen en 
kan te allen tijde en zelfs in de loop van de 
procedure worden gesloten.

het huwelijksvermogensstelsel niet aan de 
orde komen in het kader van een 
echtscheidingsprocedure, een procedure 
van scheiding van tafel en bed of een 
procedure tot nietigverklaring van het 
huwelijk, en evenmin naar aanleiding van 
het overlijden van een van de echtgenoten, 
kunnen de echtgenoten besluiten deze voor 
te leggen aan de gerechten van de lidstaat 
waarvan zij het recht hebben gekozen als 
het op hun huwelijksvermogensstelsel 
toepasselijke recht. De regels over het 
toepasselijke recht staan bekend als 
"collisieregels" en zijn ontworpen om te 
bepalen welk recht van de verschillende 
landen in een bepaald geval van 
toepassing is. Het toepasselijke recht 
wordt doorgaans vastgesteld op grond van 
aanknopingspunten of de lex fori (de 
nationale rechtsregels van het juridisch 
bevoegde land). Dit besluit neemt de vorm 
aan van een akkoord tussen de echtgenoten
en kan te allen tijde en zelfs in de loop van 
de procedure worden gesloten.

Or. en

Amendement 29
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het kan voorkomen dat de 
kwetsbare echtgenoot als gevolg van 
bijzondere omstandigheden, zoals een 
situatie van economische of financiële 
afhankelijkheid, geldgebrek, gebrekkige 
toegang tot informatie of juridisch advies 
of door met ziekte of huiselijk geweld 
samenhangende omstandigheden niet in 
de gelegenheid is geweest een vrije en 
billijke huwelijksvermogenskeuze te 
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maken.

Or. en

Motivering

Het geval van het ontbreken van een rechtskeuze komt reeds aan bod in overweging 21 van 
het voorstel inzake huwelijksvermogensstelsels. Aangezien het voorstel voorziet in regels 
wanneer er geen keuze is gemaakt voor het toepasselijke recht, worden in het voorgestelde 
amendement slechts enkele omstandigheden omschreven waaronder het niet mogelijk is deze 
keuze te maken. Daarom is de formulering "bij gebreke van een rechtskeuze" uit de 
oorspronkelijke tekst van de overweging geschrapt.

Amendement 30
Edite Estrela

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Gelet op het belang van de keuze van 
het op het huwelijksvermogensstelsel 
toepasselijke recht, moet de verordening 
bepaalde garanties invoeren om ervoor te 
zorgen dat de echtgenoten of toekomstige 
echtgenoten zich bewust zijn van de 
gevolgen van hun keuze. De keuze zal 
moeten worden gedaan in de vorm die voor 
het huwelijkscontract is voorgeschreven 
door het gekozen recht of door het recht 
van de staat waar de akte wordt verleden, 
en minstens in een schriftelijk document, 
dat door de beide echtgenoten is gedateerd 
en ondertekend. De eventuele aanvullende 
vormvereisten in verband met de 
geldigheid, de publiciteit of de registratie 
die voor dergelijke contracten worden 
opgelegd door het gekozen recht of door 
het recht van de staat waar de akte wordt 
verleden, moeten worden nageleefd.

(24) Gelet op het belang van de keuze van 
het op het huwelijksvermogensstelsel 
toepasselijke recht, moet de verordening 
bepaalde garanties invoeren om ervoor te 
zorgen dat de echtgenoten of toekomstige 
echtgenoten zich bewust zijn van de 
gevolgen van hun keuze, met inbegrip van 
kosteloze rechtsbijstand indien één van de 
echtgenoten in financiële moeilijkheden 
verkeert. De keuze zal moeten worden 
gedaan in de vorm die voor het 
huwelijkscontract is voorgeschreven door 
het gekozen recht of door het recht van de 
staat waar de akte wordt verleden, en 
minstens in een schriftelijk document, dat 
door de beide echtgenoten is gedateerd en 
ondertekend. De eventuele aanvullende 
vormvereisten in verband met de 
geldigheid, de publiciteit of de registratie 
die voor dergelijke contracten worden 
opgelegd door het gekozen recht of door 
het recht van de staat waar de akte wordt 
verleden, moeten worden nageleefd.

Or. pt
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Motivering

Financiële moeilijkheden van één van de echtgenoten (meestal de vrouw) mogen de toegang 
tot onafhankelijk juridisch advies niet in de weg staan.

Amendement 31
Edite Estrela

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) schenkingen tussen echtgenoten; Schrappen

Or. pt

Motivering

Indien schenkingen tussen echtgenoten geheel worden uitgesloten, moeten er mogelijk twee 
verschillende wetten worden toegepast, bijvoorbeeld voor de vaststelling van het persoonlijk 
bezit van iedere echtgenoot. Dit zou het proces ingewikkelder, tijdrovender en kostbaarder 
maken, ten nadele van de meest kwetsbare partij.

Amendement 32
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) pensioenrechten, tenzij het 
nationale toepasselijke recht voorziet in 
een verdeling van de tijdens het huwelijk 
opgebouwde pensioenrechten in geval van 
scheiding.

Or. fr

Amendement 33
Angelika Werthmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "huwelijksvermogensstelsel": een 
geheel van regels betreffende de 
vermogensrechtelijke betrekkingen tussen 
de echtgenoten onderling en tegenover 
derden;

(a) "huwelijksvermogensstelsel": een 
algemene term voor een of meer
regelgevingsstelsels die deel uitmaken van 
het recht dat van toepassing is op de 
eigendom en het beheer van de goederen 
van een echtpaar tijdens het huwelijk en 
bij scheiding.

Or. en

Amendement 34
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "huwelijkscontract": elke overeenkomst 
waarbij de echtgenoten hun 
vermogensrechtelijke betrekkingen 
onderling en tegenover derden regelen;

(b) "huwelijkscontract": elke overeenkomst 
waarbij de echtgenoten op het ogenblik 
van het sluiten van of tijdens hun 
huwelijk hun vermogensrechtelijke 
betrekkingen onderling en tegenover 
derden regelen;

Or. fr

Amendement 35
Edite Estrela

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit akkoord kan te allen tijde en zelfs in de 
loop van de procedure worden gesloten. 
Wanneer het akkoord voorafgaand aan de 
procedure wordt gesloten, moet het in een 

Dit akkoord kan te allen tijde en zelfs in de 
loop van de procedure worden gesloten. 
Wanneer het akkoord voorafgaand aan de 
procedure wordt gesloten, moet het in een 
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schriftelijk document worden vastgelegd, 
dat is gedateerd en door de beide partijen is 
ondertekend.

schriftelijk document worden vastgelegd, 
dat is gedateerd en door de beide partijen is 
ondertekend. Voordat het contract wordt 
gesloten, moeten beide echtgenoten 
afzonderlijk door een jurist worden 
ingelicht over de juridische gevolgen van 
deze optie en ontvangen zij kosteloze 
rechtsbijstand indien zij in financiële 
moeilijkheden verkeren.

Or. pt

Motivering

Om ervoor te zorgen dat beide echtgenoten tijdens het gehele proces op gelijke voet verkeren, 
en om te bevorderen dat zij onderlinge overeenstemming bereiken in plaats van dat hun 
besluiten worden opgelegd, is het van essentieel belang dat beide partijen – en vooral de 
vrouw, die meestal de kwetsbaarste partij vormt – toegang hebben tot juridisch advies, ook 
wanneer er sprake is van financiële moeilijkheden. 

Amendement 36
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit akkoord kan te allen tijde en zelfs in de 
loop van de procedure worden gesloten. 
Wanneer het akkoord voorafgaand aan de 
procedure wordt gesloten, moet het in een 
schriftelijk document worden vastgelegd, 
dat is gedateerd en door de beide partijen is 
ondertekend.

Dit akkoord kan te allen tijde en zelfs in de 
loop van de procedure worden gesloten. 
Wanneer het akkoord voorafgaand aan de 
procedure wordt gesloten, moet het worden 
vastgelegd in een schriftelijk document, dat 
is gedateerd, door beide partijen is 
ondertekend en is geregistreerd volgens de 
binnen de lidstaat waar het is gesloten 
voorgeschreven procedure.

Or. fr

Amendement 37
Astrid Lulling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht dat op grond van de artikelen 16, 
17 en 18 op het huwelijksvermogensstelsel 
toepasselijk is, is van toepassing op alle 
goederen van de echtgenoten.

Het recht dat op grond van de artikelen 16, 
17 en 18 op het huwelijksvermogensstelsel 
toepasselijk is, is van toepassing op alle 
gemeenschappelijke goederen van de 
echtgenoten.

Or. fr


