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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

De toenemende mobiliteit van personen binnen de EU-lidstaten leidt vanzelfsprekend tot een 
stijging van het aantal grensoverschrijdende huwelijken waardoor paren meerdere 
eigendommen kunnen bezitten. Bovendien kunnen paren die op het tijdstip van overlijden in 
verschillende lidstaten woonachtig zijn te maken krijgen met complicaties voor wat betreft de 
plaatsbepaling van hun bezittingen, wanneer dit onder meerdere rechtsstelsels valt.  

In 2007 worden de scheidingen van grensoverschrijdende paren geraamd op 140.000 (13%) 
op een totaal van 1.040.000 scheidingen die zich in datzelfde jaar in de EU hebben 
voltrokken1.  Het is bijgevolg van cruciaal belang dat er duidelijkheid komt over de vraag 
welk huwelijksvermogensstelsel van toepassing is in geval van zulke scheidingen.

In dit advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid wordt met name 
ingegaan op de bescherming van de meest kwetsbare partner, doch wordt tegelijkertijd erkend 
dat mannen en vrouwen volgens de  wet gelijk zijn.  Het hoofddoel van het advies is om het 
bewustzijn van de vrouw te vergroten, zodat zij, wanneer zij geconfronteerd wordt met de 
juridische consequenties van een huwelijksvermogensregime, in de gelegenheid is een 
weloverwogen en objectief besluit te nemen in een zonder meer moeilijke periode. In dit 
advies worden praktische oplossingen voorgesteld voor huwelijksvermogensstelsels, terwijl 
tegelijkertijd de soevereine jurisdictie van de lidstaten wordt geëerbiedigd en gewaarborgd. 

Definitie en toepassingsgebied

De rapporteur voor advies wijst erop dat het begrip "huwelijksvermogensstelsel" in de EU 
verschillend wordt uitgelegd.  Het is dan ook van cruciaal belang duidelijk te definiëren welke 
zaken onder het voorstel vallen. Zo valt bijvoorbeeld de onderhoudsverplichting in sommige 
lidstaten onder het toepassingsgebied van  het huwelijksvermogensstelsel, terwijl dat in 
andere lidstaten niet het geval is.    

De rapporteur voor advies is zich er terdege van bewust dat de ontwerptekst van de 
Commissie uitsluitend van toepassing is op het huwelijksvermogen en dat het geregistreerd 
partnerschap in het kader van een apart, doch gerelateerd voorstel wordt behandeld. 2 De 
rapporteur voor advies wenst evenwel te benadrukken dat voor alle EU-burgers, ongeacht de 
aard van de verbintenis, dezelfde en gelijke rechten moeten gelden en dat daarbij tegelijkertijd 
naar behoren rekening dient te worden gehouden met de nationale wetgevingen van de 
afzonderlijke lidstaten.     

Belangrijkste uitdagingen 
                                               
1 "Verslag over het EU-burgerschap 2010 Het wegnemen van belemmeringen voor de rechten van EU-burgers", 
blz. 5  http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_en.pdf " (27.10.2010)

2 Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde 
partnerschappen (COM(2011)127).
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De belangrijkste uitdaging hier is dat er twee verschillende scenario's moeten worden 
behandeld,  het overlijden van een van de echtgenoten, enerzijds,  en echtscheiding, 
anderzijds. Beide scenario's worden nog ingewikkelder door het subsidiariteitsbeginsel, 
aangezien  afzonderlijke lidstaten huwelijksvermogensstelsels soms bij bilaterale of 
multilaterale overeenkomsten regelen.  Een en ander heeft tot verschillen in de rechtsstelsels 
van de lidstaten geleid, die naar het oordeel van de rapporteur voor advies in het kader van het 
nauwe toepassinggebied van het Commissievoorstel dienen te worden geëerbiedigd en 
gehandhaafd.

Bij de opstelling van dit advies heeft de rapporteur voor advies er terdege rekening mee 
gehouden dat niet alle lidstaten dit voorstel voor een verordening hebben ondertekend en 
verwacht werd dan ook dat dit voorstel zo flexibel  zou zijn dat lidstaten die zulks niet hadden 
gedaan hun standpunt in heroverweging zouden kunnen nemen. Voorts was er geen duidelijk 
akkoord tussen de lidstaten over een gerelateerd voorstel van de Commissie betreffende 
"erfopvolging en wilsbeschikkingen"1 dat momenteel in de Raad wordt behandeld.

Bescherming van een kwetsbare echtgenoot en/of derden 

De rapporteur voor advies is van oordeel dat vrouwen tijdens echtscheidingsprocedures soms, 
maar niet noodzakelijkerwijs de meest kwetsbare echtgenoot zijn, omdat mannen in een 
huwelijk of gezin meestal de kostwinner zijn.  De rapporteur voor advies wenst dan ook dat 
vrouwen in deze moeilijke periode adequaat worden ondersteund. Daarnaast dient steun te 
worden verleend aan derden, met name ten laste komende kinderen. Volgens deze 
benaderingswijze dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de gezinswoning door deze 
te beschermen tegen verkoop totdat de bevoegde rechtbank een  uitspraak heeft gedaan, zodat 
de kwetsbare echtgenoot en de ten laste komende kinderen  zeker kunnen zijn van een dak 
boven hun hoofd.    

Het Commissievoorstel gaat tevens in op de kwestie van de eigendomsrechten in geval van 
scheiding en biedt de echtgenoten in scheiding enige flexibiliteit voor wat betreft de keuze 
van het toepasselijke huwelijksvermogensstelsel, wanneer hierover onderling 
overeenstemming kan worden bereikt. Wanneer hierover echter geen overeenstemming wordt 
bereikt, is het van belang dat het voorstel voorziet in bescherming van de zwakkere partij, met 
inachtneming van eventueel veranderde omstandigheden in het huwelijk.  

In geval van overlijden van een van de echtgenoten

De rapporteur voor advies is van oordeel dat zich problemen kunnen voordoen, wanneer een 
van de echtgenoten komt te overlijden en de overlevende echtgenoot geen keuze heeft met 
betrekking tot de vraag welke regels en juridische bepalingen van toepassing zijn. Een en 
ander wordt behandeld in het eerdergenoemde ontwerpverslag "erfopvolging en  
wilsbeschikkingen", doch bij gebreke van een wilsbeschikking dient te worden getracht te 
zorgen voor bescherming van de overlevende echtgenoot en dient er sprake te zijn van 

                                               
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het 
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied 
van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (COM (2009)154)



PA\886106NL.doc 5/19 PE478.403v01-00

NL

flexibiliteit bij het beheer van de nalatenschap en rekening te worden gehouden met de 
wensen van de overlevende echtgenoot.   

Fiscale aspecten

De kwestie van belastingheffing op vermogen dient onder de jurisdictie van de lidstaat te 
vallen, aangezien het criterium van de gewone verblijfplaats bepalend is voor de bevoegdheid 
in dezen.  Niet alle lidstaten hebben echter bilaterale of multilaterale 
belastingovereenkomsten, hetgeen betekent dat in geval van overlijden van een echtgenoot 
moet worden verzekerd dat geen dubbele belastingheffing zal plaatsvinden.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om te voldoen aan de eisen van 
voorspelbaarheid en rechtszekerheid en 
tegelijkertijd rekening te houden met de 
levensrealiteit van het echtpaar, stelt deze 
verordening, voor het geval dat er geen 
rechtskeuze is gemaakt, geharmoniseerde 
collisieregels voor op basis van een 
hiërarchische lijst van aanknopingspunten, 
aan de hand waarvan het recht kan worden 
bepaald dat toepasselijk is op het geheel 
van de goederen van de echtgenoten. Zo 
moet de eerste gewone 
gemeenschappelijke verblijfplaats van de 
echtgenoten na het huwelijk het eerste 
criterium vormen, vóór het recht van de 
gemeenschappelijke nationaliteit van de 
echtgenoten op het ogenblik van het sluiten 
van het huwelijk. Als voor geen enkel van 
deze criteria de voorwaarden zijn vervuld, 
of bij gebreke van een eerste gewone 
gemeenschappelijke verblijfplaats in het 
geval de echtgenoten op het ogenblik van 
het sluiten van het huwelijk een 
gemeenschappelijke dubbele nationaliteit 
hebben, moet het recht van de staat 

(21) Om te voldoen aan de eisen van 
voorspelbaarheid en rechtszekerheid en 
tegelijkertijd rekening te houden met de 
levensrealiteit van het echtpaar, stelt deze 
verordening, voor het geval dat er geen 
rechtskeuze is gemaakt, geharmoniseerde 
collisieregels voor op basis van een 
hiërarchische lijst van aanknopingspunten, 
aan de hand waarvan het recht kan worden 
bepaald dat toepasselijk is op het geheel 
van de goederen van de echtgenoten. Zo 
moet de eerste gewone 
gemeenschappelijke verblijfplaats van de 
echtgenoten na het huwelijk het eerste 
criterium vormen, vóór het recht van de 
gemeenschappelijke nationaliteit van de 
echtgenoten op het ogenblik van het sluiten 
van het huwelijk. Als voor geen enkel van 
deze criteria de voorwaarden zijn vervuld, 
of bij gebreke van een eerste gewone 
gemeenschappelijke verblijfplaats in het 
geval de echtgenoten op het ogenblik van 
het sluiten van het huwelijk een 
gemeenschappelijke dubbele nationaliteit 
hebben, moet het recht van de staat 
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waarmee de echtgenoten samen de nauwste 
banden hebben, als derde aanknopingspunt 
worden gebruikt. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met alle 
omstandigheden, zoals de plaats waar het 
huwelijk is gesloten, aangezien deze 
nauwe banden moeten worden beoordeeld 
op het ogenblik van het sluiten van het 
huwelijk.

waarmee de echtgenoten samen de nauwste 
banden hebben, als derde aanknopingspunt 
worden gebruikt. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met alle 
omstandigheden, aangezien deze nauwe 
banden moeten worden beoordeeld op het 
ogenblik van het sluiten van het huwelijk.

Or. en

Motivering
Paren gaan nogal eens naar het buitenland om hun huwelijk te sluiten, hetgeen onduidelijke 
gevolgen kan hebben voor het gebruik van de term "nauwste band" als aanknopingspunt. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Bij gebreke van een rechtskeuze, 
kan het 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 
faire huwelijksvermogenskeuze te maken.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Gelet op het belang van de keuze van (24) Gelet op het belang van de keuze van 
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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.

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 en is geauthentiseerd. Met 
het oog op een adequate bescherming van 
de kwetsbare echtgenoot of toekomstige 
echtgenoot en voorafgaand aan de keuze 
van het toepasselijke recht, dienen de 
echtgenoten vooraf en ieder afzonderlijk 
door een deskundige te worden 
geïnformeerd over de rechtsgevolgen van 
deze keuze. 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. en

Motivering
De toegang van echtgenoten tot onafhankelijk juridisch advies van een deskundige moet 
kunnen leiden tot een autonome en weloverwogen keuze die een echtgenoot in een eventuele 
situatie van kwetsbaarheid bescherming biedt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Echtgenoten of toekomstige 
echtgenoten wier verbintenis een 
internationale dimensie heeft, dienen bij 
twijfel of in een situatie van 
kwetsbaarheid vooraf toegang te hebben 



PE478.403v01-00 8/19 PA\886106NL.doc

NL

tot informatie over de gevolgen van de 
keuze van een huwelijksvermogensstelsel 
alsook tot deskundigen die kunnen 
worden geraadpleegd alvorens een 
beslissing over het 
huwelijksvermogenssstelsel wordt 
genomen.  Informatie over 
huwelijksvermogensstelsels kan worden 
verstrekt in het kader van een 
"welkomstpakket" dat echtgenoten 
desgewenst kunnen krijgen wanneer zij 
volgens het nationale stelsel contact 
opnemen met hun ambassade of nationale 
of plaatselijke autoriteiten. Echtgenoten 
wier verbintenis een internationale 
dimensie heeft, dienen bij aankoop van 
onroerend goed in het buitenland vooraf 
en afzonderlijk over het nut van de keuze 
van een huwelijksvermogensstelsel te 
worden geïnformeerd. De 
gendergelijkheidswetgeving van de 
lidstaten dient in alle gevallen te worden 
nageleefd.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met het oog op het algemeen belang 
moeten de gerechten van de lidstaten in 
uitzonderlijke omstandigheden de 
mogelijkheid hebben om het buitenlandse 
recht niet toe te passen wanneer dat in een 
bepaalde zaak kennelijk onverenigbaar is 
met de openbare orde van het land van de 
rechter. Niettemin mogen de gerechten de 
exceptie van openbare orde niet aanvoeren 
om het recht van een andere staat buiten 
toepassing te laten of om te weigeren een 
gegeven beslissing, een authentieke akte of 
een gerechtelijke schikking te erkennen of 

(25) Met het oog op het algemeen belang 
moeten de gerechten van de lidstaten in 
uitzonderlijke omstandigheden de 
mogelijkheid hebben om het buitenlandse 
recht niet toe te passen wanneer dat in een 
bepaalde zaak kennelijk onverenigbaar is 
met de openbare orde van het land van de 
rechter. Niettemin mogen de gerechten de 
exceptie van openbare orde niet aanvoeren 
om het recht van een andere staat buiten 
toepassing te laten of om te weigeren een 
gegeven beslissing, een authentieke akte of 
een gerechtelijke schikking te erkennen of 
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ten uitvoer te leggen, wanneer het 
aanvoeren van de exceptie van openbare 
orde in strijd zou zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
met name artikel 21 dat iedere 
discriminatie verbiedt.

ten uitvoer te leggen, wanneer het 
aanvoeren van de exceptie van openbare 
orde in strijd zou zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
met name artikel 21 dat iedere 
discriminatie verbiedt en artikel 23 
krachtens hetwelk gelijkheid van mannen 
en vrouwen op alle gebieden moet worden 
gewaarborgd;.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vallen buiten het toepassingsgebied van 
deze verordening:

3. Onverminderd overwegingen van 
evenwicht en billijkheid vallen buiten het 
toepassingsgebied van deze verordening:

Or. en

Motivering
In sommige lidstaten wordt het resterend vermogen als een geheel gezien en als een geheel 
behandeld, met inachtneming van overwegingen van evenwicht en billijkheid ter bescherming 
van beide echtgenoten, terwijl het  in de meeste gevallen waarschijnlijk de vrouw is die in 
voorkomend geval als eerste de zorg van de kinderen op zich neemt.  In andere lidstaten 
wordt een en ander apart geregeld. 

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) schenkingen tussen echtgenoten; (c) schenkingen tussen echtgenoten of 
schenkingen van familieleden aan een of 
beide echtgenoten,

Or. en
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Motivering
Wanneer voor vermogen een aparte regeling moet worden getroffen, zoals voorzien in het 
Commissievoorstel, dan dienen ook schenkingen van familieleden, pensioenrechten, 
verzekeringspolissen en pensioenregelingen van het toepassingsgebied van dit voorstel voor 
een verordening te worden uitgesloten. 

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) pensioenrechten,

Or. en

Motivering
Wanneer voor vermogen een aparte regeling moet worden getroffen, zoals voorzien in het 
Commissievoorstel, dan dienen ook schenkingen van familieleden, pensioenrechten, 
verzekeringspolissen en pensioenregelingen van het toepassingsgebied van dit voorstel voor 
een verordening te worden uitgesloten. 

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) verzekeringspolissen en 
pensioenregelingen.

Or. en

Motivering
Wanneer voor vermogen een aparte regeling moet worden getroffen, zoals voorzien in het 
Commissievoorstel, dan dienen ook schenkingen van familieleden, pensioenrechten, 
verzekeringspolissen en pensioenregelingen van het toepassingsgebied van dit voorstel voor 
een verordening te worden uitgesloten. 
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) „gerecht”: elke bevoegde gerechtelijke 
instantie van de lidstaten die een 
rechtsprekende taak heeft op het gebied 
van huwelijksvermogensstelsels, alsook 
elke andere niet-gerechtelijke instantie of 
persoon die bij delegatie of aanwijzing 
door een gerechtelijke instantie van de 
lidstaten, een taak vervult die valt onder 
de bevoegdheden van de gerechten, zoals 
de taken waarin deze verordening 
voorziet;

(g) „gerecht”: instanties en deskundigen 
met bevoegdheid op het gebied van  
huwelijksvermogensstelsels die 
rechterlijke functies vervullen, dan wel 
handelen op machtiging van of onder 
controle door de rechter, voor zover zij 
waarborgen bieden wat betreft 
onpartijdigheid en het horen van alle
partijen, en voor zover hun beslissingen 
overeenkomstig het recht van de lidstaat 
waar zij gevestigd zijn:
- in rechte kunnen worden aangevochten 
of getoetst; en
-  kracht en uitwerking hebben die   
vergelijkbaar is met die van een beslissing 
van een gerechtelijke autoriteit over 
dezelfde aangelegenheid;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 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. Bij gebreke van een akkoord 
tussen de echtgenoten wordt de 
bevoegdheid geregeld door de artikelen 5 
en volgende.

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, door de beide partijen is 
ondertekend en is geauthentiseerd. 
Alvorens het akkoord wordt gesloten dient 
elke echtgenoot afzonderlijk door een 
deskundige te worden geïnformeerd over 
de rechtsgevolgen van deze keuze.
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Or. en

Motivering
Door de toegang van de echtgenoten tot onafhankelijk juridisch advies van een deskundige 
kan een autonome en weloverwogen keuze worden gemaakt die een echtgenoot in een situatie 
van kwetsbaarheid bescherming kan bieden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Verwijzing naar een gerecht dat beter in 

staat is de zaak te behandelen
1. De gerechten van een lidstaat die 
bevoegd zijn om ten gronde over een zaak 
te beslissen, kunnen bij wijze van 
uitzondering, indien naar hun inzicht een 
gerecht van een andere lidstaat waarmee 
de echtgenoot een bijzondere band heeft 
beter in staat is de zaak of een specifiek 
onderdeel daarvan te behandelen, in het 
belang van beide echtgenoten:
(a) de behandeling van de zaak of het 
betrokken onderdeel daarvan aanhouden 
en de partijen uitnodigen om 
overeenkomstig lid 4 een daartoe 
strekkend verzoek te richten aan het 
gerecht van die andere lidstaat; of
(b) het gerecht van een andere lidstaat 
verzoeken zijn bevoegdheid 
overeenkomstig lid 5 uit te oefenen.
2. Lid 1 geldt:
(a) op verzoek van een van de partijen,  of
(b) op initiatief van het gerecht,  of
(c) op verzoek van het gerecht van een 
andere lidstaat waarmee de echtgenoot 
een bijzondere band heeft, 
overeenkomstig lid 3.
3. De echtgenoot wordt geacht in de zin 
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van lid 1 een bijzondere band met een 
lidstaat te hebben, wanneer:
(a) de echtgenoot na de aanhangigmaking 
van een zaak bij het in lid 1 bedoelde 
gerecht zijn gewone verblijfplaats in die 
lidstaat heeft verkregen; of
(b) de echtgenoot voordien zijn gewone 
verblijfplaats in die lidstaat had; of
(c) die lidstaat het land is waarvan de 
echtgenoot de nationaliteit bezit of, in het 
geval van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland, het land van de 
gemeenschappelijke „domicilie”van de 
echtgenoten is;
(d) die lidstaat het land is waarin het  
onroerend goed van de echtgenoten is 
gelegen.
4. Het gerecht van de lidstaat dat bevoegd 
is om ten gronde over de zaak te beslissen 
stelt een termijn vast waarbinnen de zaak 
overeenkomstig lid 1 bij de gerechten van 
de andere lidstaat aanhangig moet 
worden gemaakt.
Wordt de zaak niet binnen deze termijn 
aanhangig gemaakt, dan blijft het gerecht 
waarbij de zaak aanvankelijk aanhangig 
is gemaakt de bevoegdheid 
overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 8 
uitoefenen.
5. De gerechten van de andere lidstaat 
kunnen, wanneer dit, gelet op de 
specifieke omstandigheden van de zaak in 
het belang is van eventuele uit deze 
verbintenis voortgekomen kinderen, 
binnen zes weken nadat de zaak op grond 
van lid 1, onder a) of b), bij hen 
aanhangig is gemaakt, de bevoegdheid 
aanvaarden. Het gerecht waarbij de zaak 
het eerst was aangebracht, ziet in dit geval 
af van het uitoefenen van zijn 
bevoegdheid. In het andere geval blijft het 
gerecht waarbij de zaak het eerst was 
aangebracht, zijn bevoegdheid 
overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 8 
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uitoefenen.

Or. en

Motivering
Ingeval de gerechtelijke bevoegdheid niet automatisch overeenkomt met het toepasselijke 
recht, dient verwijzing van de zaak naar een gerecht van een andere lidstaat mogelijk te zijn 
in een situatie waarin sprake is van een passender forum als gevolg van het feit dat de 
echtgenoot nauwere banden met die andere lidstaat heeft. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Verstrekking van informatie aan de 

echtgenoten
De bevoegde autoriteit is verplicht de 
echtgenoten binnen een redelijke termijn 
te informeren over een tegen hen in het 
kader van het huwelijksvermogensstelsel 
ingeleide procedure. 

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Bijzondere beschermende maatregelen

Alvorens een beslissing over het bevoegde 
gerecht wordt genomen, worden 
bijzondere maatregelen genomen ter 
bescherming van de gezinswoning, zoals 
bescherming van dit goed tegen verkoop, 
overeenkomstig de wetgeving van de 
betrokken lidstaat, totdat het bevoegde 
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gerecht een uitspraak heeft gedaan.

Or. en

Motivering

Ten einde de kwetsbare echtgenoot en derden, zoals ten laste komende personen, te 
beschermen is het van belang dat de gezinswoning tegen snelle verkoop wordt beschermd,een
en ander in overeenstemming met de wetgeving van de betrokken lidstaat, totdat het bevoegde 
gerecht een uitspraak heeft gedaan. Aldus wordt gegarandeerd dat de kwetsbare echtgenoot 
en de ten laste komende personen tijdens de gerechtelijke procedure zeker kunnen zijn van 
een dak boven hun hoofd. 

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het recht van de staat waarmee de 
echtgenoten samen de nauwste banden 
hebben, waarbij rekening wordt gehouden 
met alle omstandigheden, en met name de 
plaats van het sluiten van het huwelijk.

(c) het recht van de staat waarmee de 
echtgenoten samen de nauwste banden 
hebben, waarbij rekening wordt gehouden 
met alle omstandigheden, ongeacht de 
plaats van het sluiten van het huwelijk.

Or. en

Motivering
Paren gaan nogal eens naar het buitenland om hun huwelijk te sluiten, hetgeen onduidelijke 
gevolgen kan hebben voor het gebruik van de term "nauwste band" als aanknopingspunt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Niettegenstaande lid 1 krijgen bij 
overlijden van een echtgenoot en bij 
gebreke van een keuze van een 
huwelijksvermogensstelsel de wensen van 
de overlevende echtgenoot in voorkomend 
geval voorrang en worden deze 
gehonoreerd. 
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Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de echtgenoten ervoor kiezen om aan 
deze wijziging van het toepasselijke recht 
terugwerkende kracht te geven, kan deze 
terugwerkende kracht geen afbreuk doen
aan de geldigheid van eerdere, onder het 
tot dan toepasselijke recht tot stand 
gekomen rechtshandelingen, noch aan de 
rechten van derden die voortvloeien uit het 
eerder toepasselijke recht.

Als de echtgenoten ervoor kiezen om aan 
deze wijziging van het toepasselijke recht 
terugwerkende kracht te geven, doet deze 
terugwerkende kracht geen afbreuk aan de 
geldigheid van eerdere, onder het tot dan 
toepasselijke recht tot stand gekomen 
rechtshandelingen, noch aan de rechten van 
derden die voortvloeien uit het eerder 
toepasselijke recht. De echtgenoten 
worden vooraf ieder afzonderlijk door een 
deskundige geïnformeerd over de 
rechtsgevolgen van deze keuze.

Or. en

Motivering
Besluiten met terugwerkende kracht zullen niet leiden tot een hoger niveau van 
rechtszekerheid voor derden en kunnen hogere juridische kosten voor echtgenoten met zich 
brengen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande lid 1 moet de keuze ten 
minste uitdrukkelijk zijn en worden 
vastgelegd in een schriftelijk document, dat 
is gedateerd en door de beide partijen is 
ondertekend.

2. Niettegenstaande lid 1 moet de keuze ten 
minste uitdrukkelijk zijn en worden 
vastgelegd in een schriftelijk document, dat 
is gedateerd, door de beide partijen is 
ondertekend en is geauthentiseerd. 
Alvorens de keuze van het toepasselijke 
recht wordt gemaakt, worden de 
echtgenoten ieder afzonderlijk door een 
deskundige geïnformeerd over de 
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rechtgevolgen van deze keuze. 

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande lid 1 moet het 
huwelijkscontract ten minste worden 
vastgelegd in een schriftelijk document, dat 
is gedateerd en door de beide partijen is 
ondertekend.

2. Niettegenstaande lid 1 moet het 
huwelijkscontract ten minste worden 
vastgelegd in een schriftelijk document, dat 
is gedateerd, door de beide partijen is 
ondertekend en is geauthentiseerd.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) zij onverenigbaar is met een beslissing 
die vroeger in een andere lidstaat of in een 
derde land tussen dezelfde partijen is 
gegeven in een geschil dat hetzelfde 
onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak 
berust, mits de vroeger gegeven beslissing 
voldoet aan de voorwaarden voor 
erkenning in de aangezochte lidstaat.

(d) zij onverenigbaar is met een beslissing 
die vroeger in een andere lidstaat tussen 
dezelfde partijen is gegeven in een geschil 
dat hetzelfde onderwerp betreft en op 
dezelfde oorzaak berust, mits de vroeger 
gegeven beslissing voldoet aan de 
voorwaarden voor erkenning in de 
aangezochte lidstaat.

Or. en

Motivering
Er is geen waarborg voor wederzijdse erkenning met een derde land. Dit zou gerechten van 
EU-lidstaten ertoe kunnen brengen zich aan te passen aan het recht van derde landen en dit 
toe te passen, hetgeen aanzienlijke kosten, vertragingen en minder rechtszekerheid voor 
eisers en derden met zich kan brengen. 
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het recht van een lidstaat kan echter 
bepalen dat het op het 
huwelijksvermogensstelsel toepasselijke 
recht door een echtgenoot niet aan een 
derde kan worden tegengeworpen wanneer 
de ene of de andere zijn gewone 
verblijfplaats heeft op het grondgebied van 
die lidstaat en de door het recht van die 
lidstaat opgelegde publiciteits- en of 
registratieformaliteiten niet zijn vervuld, 
tenzij de derde het op het 
huwelijksvermogensstelsel toepasselijke 
recht kende of had moeten kennen.

2. Het recht van een lidstaat kan echter 
bepalen dat het op het 
huwelijksvermogensstelsel toepasselijke 
recht door een echtgenoot niet aan een 
derde kan worden tegengeworpen wanneer 
de ene of de andere zijn gewone 
verblijfplaats heeft op het grondgebied van 
die lidstaat en de door het recht van die 
lidstaat opgelegde publiciteits- en of 
registratieformaliteiten niet zijn vervuld, 
tenzij de derde het op het 
huwelijksvermogensstelsel toepasselijke 
recht kende.

Or. en

Motivering
Het is moeilijk te verifiëren of een derde het toepasselijke recht "had moeten kennen", met 
name in het licht van de internationale dimensie van de meeste 
huwelijksvermogensrechtsgeschillen.    Deze woorden dienen dan ook te worden geschrapt, 
aangezien de reikwijdte ervan onduidelijk is.  

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie brengt met passende 
middelen, met name via de meertalige 
website van het Europees justitieel netwerk 
in burgerlijke en handelszaken, de 
overeenkomstig de leden 1 en 2 
meegedeelde informatie ter kennis van het 
publiek.

3. De Commissie brengt met passende 
middelen, met name, doch niet uitsluitend, 
via de meertalige website van het Europees 
justitieel netwerk in burgerlijke en 
handelszaken, de overeenkomstig de 
leden 1 en 2 meegedeelde informatie ter 
kennis van het publiek.

Or. en
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Motivering

Informatie kan ook worden overgebracht via andere middelen, zoals een meertalige 
telefonische hulpdienst. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
echtgenoten wier verbintenis een 
internationale dimensie heeft, toegang 
hebben tot informatie over de gevolgen 
van de keuze van een 
huwelijksvermogensstelsel, alsook tot 
deskundigen die kunnen worden
geraadpleegd.

Or. en


