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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel van de Commissie beoogt te regelen welk gerecht bevoegd is en welk recht van 

toepassing is, aangezien beide van belang zijn voor het dagelijks beheer van het vermogen van 

echtelieden en voor de aanpak van de boedelscheiding in grensoverschrijdende situaties na 

beëindiging van de relatie door echtscheiding, scheiding van tafel en bed of overlijden. De 

Commissie wil grotere rechtszekerheid voor de partijen bereiken om parallelle procedures te 

voorkomen en zij wil voorts bereiken dat eisers ervan afzien op zoek te gaan naar een gerecht 

waarvan zij een gunstige uitspraak verwachten ("forum shopping"). 

Een echtscheiding wordt anders behandeld dan een geval van overlijden van een echtgenoot. 

Echtelieden kunnen zelf uitmaken of het gerecht dat voor de echtscheiding, scheiding van tafel 

en bed of ongeldigverklaring van het huwelijk bevoegd is, ook de vermogensaspecten behandelt, 

terwijl bij erfopvolgingszaken het bevoegde gerecht automatisch de vermogensaspecten regelt, 

ofschoon het enigszins onduidelijk is of deze bevoegdheid exclusief is. In andere gevallen is de 

bevoegdheid gebaseerd op een hiërarchie van aanknopingspunten.  

Artikel 16 is vernieuwend in die zin dat het de echtgenoten de mogelijkheid geeft in onderlinge 

overeenstemming het op hun huwelijksvermogensstelsel van toepassing zijnde recht aan te 

wijzen. De rapporteur stemt ermee in dat echtelieden de keuze moeten krijgen tussen het recht 

van de staat waar zij hun gewone gemeenschappelijke verblijfplaats hebben of hadden, en dat 

van de staat waarvan een van beiden de nationaliteit bezit. De rapporteur wil echtelieden meer 

keuzemogelijkheden bieden ten aanzien van het voor het vermogensstelsel toepasselijke recht. 

Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de door partijen gemaakte keuze een weloverwogen 

keuze is, dat wil zeggen dat beide echtgenoten terdege geïnformeerd moeten zijn over de 

concrete gevolgen van hun keuze. In dit verband moet worden nagedacht over de beste manier 

om ervoor te zorgen dat aan de ondertekenaars van de overeenkomst inzake de aanwijzing van 

het bevoegde gerecht vóór de ondertekening van de overeenkomst volledige en betrouwbare 

informatie wordt verstrekt. Ook is het van belang dat toegang tot informatie wordt verschaft, 

ongeacht de financiële situatie van beide echtgenoten. Er moet voor worden gezorgd dat beide 

echtelieden uitvoerige en correcte informatie over de gevolgen van hun keuze krijgen, aangezien 

het huwelijksvermogensstelsel van lidstaat tot lidstaat sterk kan verschillen.  

Bovendien is het recht voortdurend in beweging en het zou kunnen dat een op een gegeven 

moment ondertekende overeenkomst inzake de aanwijzing van het toepasselijke recht niet meer 

beantwoordt aan de gerechtvaardigde verwachtingen van partijen op het moment dat deze 

overeenkomst effect moet sorteren, aangezien de wetgeving van de desbetreffende staat intussen 

is gewijzigd. Daarom is de rapporteur blij met het Commissievoorstel op dit punt, dat impliceert 

dat echtgenoten tijdens het huwelijk kunnen besluiten voor een ander toepasselijk recht te 

kiezen, en wel met terugwerkende kracht. Het zou goed zijn als hier dezelfde mogelijkheden als 

bij artikel 16 worden geboden.  

Als er geen keuze gemaakt is treedt er wederom een hiërarchie in werking, te beginnen bij 

gewone verblijfplaats, vervolgens gemeenschappelijke nationaliteit en uiteindelijk het land 

waarmee de echtelieden de sterkste band hebben. De rapporteur is van oordeel dat de plaats waar 

het huwelijk gesloten is als apart criterium moet gelden, aangezien de keuze voor een huwelijk in 

een bepaald land de veronderstelling wettigt dat de partners ook het recht van dat land 

accepteren. 

In de verordening is bepaald dat het op het huwelijksvermogensstelsel toepasselijke recht van 
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toepassing is op alle roerende en onroerende goederen van de echtgenoten, ongeacht waar die 

goederen zich bevinden. 

Het voorstel voor een verordening voorziet in een eenvormige procedure voor de erkenning en 

tenuitvoerlegging van beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen inzake 

huwelijksvermogensstelsels afkomstig uit een andere lidstaat.  

De rapporteur is er verheugd over dat de regels inzake bevoegdheid, toepasselijk recht, 

erkenning en tenuitvoerlegging aansluiten bij de regels van andere instrumenten. De Europese 

burgers zullen baat hebben bij dit voorstel dankzij de voorspelbaarheid van het toepasselijke 

recht en de mogelijkheid van erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake 

bezittingen, wat voorheen een zaak van het internationaal privaatecht van de afzonderlijke 

lidstaten was, waardoor het afdwingen van eigendomsrechten erg veel tijd en geld kostte.  

Ten slotte vindt de rapporteur het erg jammer dat er twee aparte verordeningsvoorstellen zijn 

ingediend, een inzake huwelijksvermogensstelsels en een inzake de vermogensrechtelijke 

gevolgen van geregistreerde partnerschappen, en dat er aanzienlijke verschillen tussen deze 

voorstellen bestaan. Naar het oordeel van de rapporteur komt deze splitsing neer op discriminatie 

op grond van seksuele gerichtheid. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

Amendement  1 

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 

van de echtgenoten. 

(11) Het toepassingsgebied van deze 

verordening moet alle civiele aspecten van 

de huwelijksvermogensstelsels bestrijken, 

gaande van het dagelijkse beheer van de 

roerende en onroerende 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 van de 

echtgenoten. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 
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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 

van de echtgenoten. 

(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, nietigverklaring van het 

huwelijk, echtscheiding of het overlijden 

van een van de echtgenoten. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om het de echtgenoten gemakkelijker 

te maken hun goederen te beheren, biedt 

deze verordening hun de mogelijkheid om 

uit de rechtsstelsels waarmee zij een nauwe 

band hebben op grond van hun 

verblijfplaats of de nationaliteit van een 

van hen, het recht te kiezen dat toepasselijk 

is op hun huwelijksvermogensstelsel, 

ongeacht de aard of de locatie van de 

goederen. Deze keuze kan te allen tijde 

worden gemaakt, zowel op het ogenblik 

van het sluiten van het huwelijk als in de 

loop van het huwelijk. 

(19) Om het de echtgenoten gemakkelijker 

te maken hun goederen te beheren, biedt 

deze verordening hun de mogelijkheid om 

uit de rechtsstelsels waarmee zij een nauwe 

band hebben op grond van hun 

verblijfplaats of de nationaliteit van een 

van hen, het recht te kiezen dat toepasselijk 

is op hun huwelijksvermogensstelsel, 

ongeacht de aard of de locatie van de 

goederen. Deze keuze kan te allen tijde 

worden gemaakt, zowel op het ogenblik 

van het sluiten van het huwelijk, na het 

huwelijk als in de loop van het huwelijk. 

Motivering 

Aangezien scheidingsprocedures en procedures in verband met huwelijksvermogensstelsels niet 

noodzakelijk gelijktijdig plaatsvinden, moet de keuze voor het toepasselijke recht eveneens na het 

huwelijk kunnen worden gemaakt. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Om te voldoen aan de eisen van (21) Om te voldoen aan de eisen van 
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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 

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. 

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 

waarmee de echtgenoten samen de nauwste 

banden hebben, als derde aanknopingspunt 

worden gebruikt. Daarbij moet rekening 

worden gehouden met alle 

omstandigheden. 

Motivering 

Voor elk afzonderlijk geval dient rekening te worden gehouden met de individuele 

omstandigheden om de nauwste banden van de echtgenoten te bepalen. Aangezien vaak andere 

redenen dan de toepasselijke wetgeving bepalend zijn voor de keuze van de plaats waar het 

huwelijk wordt gesloten, is er geen reden om de waarschijnlijkheid van deze keuze te 

onderstrepen. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) De term "gewone verblijfplaats" 

moet in overeenstemming met de 

doelstelling van deze verordening worden 

geïnterpreteerd. De betekenis ervan dient 

per geval op basis van de feiten door de 

rechter te worden vastgesteld. De term 

verwijst niet naar een begrip uit het 

nationale recht, maar veeleer naar een 

autonoom begrip uit het recht van de 

Unie. 

Motivering 

Een definitie van "gewone verblijfplaats" is noodzakelijk om willekeurige uitlegging van de term 

zoveel mogelijk te voorkomen. Het gerecht dient uiteraard alle relevante feiten te onderzoeken 

alvorens de definitie toe te passen. 

 

Amendement  6 

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 

(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 

ofwel 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 
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verleden, moeten worden nageleefd. wordt verleden, moeten worden nageleefd.  

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en de beginselen die zijn 

erkend bij het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, met 

name de artikelen 7, 9, 17, 21 en 47 

betreffende de eerbiediging van het 

privéleven en van het familie- en 

gezinsleven, het recht te huwen en het 

recht een gezin te stichten volgens de 

nationale wetten, het eigendomsrecht, het 

discriminatieverbod en het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte. Deze 

verordening moet door de gerechten van de 

lidstaten worden toegepast met 

eerbiediging van deze rechten en 

beginselen. 

(32) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en de beginselen die zijn 

erkend bij het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, met 

name de artikelen 7, 9, 17, 20, 21, 23 en 47 

betreffende de eerbiediging van het 

privéleven en van het familie- en 

gezinsleven, het recht te huwen en het 

recht een gezin te stichten volgens de 

nationale wetten, het eigendomsrecht, 

gelijkheid voor de wet, het 

discriminatieverbod, gelijkheid van 

mannen en vrouwen en het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte. Deze 

verordening moet door de gerechten van de 

lidstaten worden toegepast met 

eerbiediging van deze rechten en 

beginselen die zijn verankerd in het 

Handvest van de grondrechten, en in het 

bijzonder de beginselen van gelijkheid 

voor de wet, non-discriminatie op grond 

van geslacht of seksuele geaardheid en 

gelijkheid van mannen en vrouwen. 

Motivering 

Alhoewel de rapporteur voor advies de resultaten van de effectbeoordeling met betrekking tot de 

grondrechten van de Commissie erkent, benadrukt zij dat bijzondere aandacht dient te worden 

besteed aan de beginselen van gelijkheid voor de wet (art. 20 van het Handvest van de 

grondrechten), non-discriminatie (art. 21 van het Handvest), en gelijkheid van mannen en 

vrouwen (art. 23 van het Handvest) bij de toepassing van de verordening door de rechtbanken. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Deze verordening eerbiedigt de (32) Deze verordening eerbiedigt de 
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grondrechten en de beginselen die zijn 

erkend bij het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, met 

name de artikelen 7, 9, 17, 21 en 47 

betreffende de eerbiediging van het 

privéleven en van het familie- en 

gezinsleven, het recht te huwen en het 

recht een gezin te stichten volgens de 

nationale wetten, het eigendomsrecht, het 

discriminatieverbod en het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte. Deze 

verordening moet door de gerechten van de 

lidstaten worden toegepast met 

eerbiediging van deze rechten en 

beginselen. 

grondrechten en de beginselen die zijn 

erkend bij het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, met 

name de artikelen 7, 9, 17, 20, 21, 23 en 47 

betreffende de eerbiediging van het 

privéleven en van het familie- en 

gezinsleven, het recht te huwen en het 

recht een gezin te stichten volgens de 

nationale wetten, het eigendomsrecht, de 

gelijkheid voor de wet, het 

discriminatieverbod, de gelijkheid van 

mannen en vrouwen, de rechten van het 

kind en het recht op een doeltreffende 

voorziening in rechte. Deze verordening 

moet door de gerechten van de lidstaten 

worden toegepast met eerbiediging van 

deze rechten en beginselen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De gerechten van een lidstaat waarbij 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 2201/2003 een vordering in verband 

met echtscheiding, scheiding van tafel en 

bed of nietigverklaring van het huwelijk 

aanhangig is gemaakt, zijn eveneens 

bevoegd om te beslissen over vraagstukken 

in verband met het 

huwelijksvermogensstelsel die verband 

houden met die vordering, mits de 

echtgenoten daarover een akkoord hebben 

gesloten. 

De gerechten van een lidstaat waarbij 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 2201/2003 een vordering in verband 

met echtscheiding, scheiding van tafel en 

bed of nietigverklaring van het huwelijk 

aanhangig is gemaakt, zijn eveneens 

bevoegd om te beslissen over vraagstukken 

in verband met het 

huwelijksvermogensstelsel, mits de 

echtgenoten daarover een akkoord hebben 

gesloten. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De gerechten van een lidstaat waarbij 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 2201/2003 een vordering in verband 

met echtscheiding, scheiding van tafel en 

De gerechten van een lidstaat waarbij 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 2201/2003 een vordering in verband 

met echtscheiding, scheiding van tafel en 
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bed of nietigverklaring van het huwelijk 

aanhangig is gemaakt, zijn eveneens 

bevoegd om te beslissen over vraagstukken 

in verband met het 

huwelijksvermogensstelsel die verband 

houden met die vordering, mits de 

echtgenoten daarover een akkoord hebben 

gesloten. 

bed of nietigverklaring van het huwelijk 

aanhangig is gemaakt, zijn eveneens 

bevoegd om te beslissen over vraagstukken 

in verband met het 

huwelijksvermogensstelsel die verband 

houden met die vordering, mits de 

echtgenoten daarover een akkoord hebben 

gesloten. Het akkoord tussen de 

echtgenoten over vermogensvraagstukken 

mag de belangen van de kinderen niet 

schaden. 
 

Amendement  11 

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 

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. 

Het moet in een schriftelijk document 

worden vastgelegd, dat is gedateerd en 

door de beide partijen is ondertekend. 

Motivering 

Aangezien scheidingsprocedures en procedures in verband met huwelijksvermogensstelsels niet 

noodzakelijk gelijktijdig plaatsvinden, moet de keuze voor het toepasselijke recht eveneens na het 

huwelijk kunnen worden gemaakt. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In andere gevallen dan die waarin de 

artikelen 3 en 4 voorzien, zijn de volgende 

gerechten bevoegd om te beslissen in een 

procedure in verband met het 

huwelijksvermogensstelsel van de 

echtgenoten: 

1. In andere gevallen dan die waarin de 

artikelen 3 en 4 voorzien, zijn de volgende 

gerechten bevoegd om te beslissen in een 

procedure in verband met het 

huwelijksvermogensstelsel van de 

echtgenoten en wel in onderstaande 

volgorde: 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) de gerechten van de lidstaat 

waarvan de verweerder de nationaliteit 

bezit of, in het geval van het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland, de gerechten van 

zijn "domicilie". 

Motivering 

Uitbreiding van de bevoegdheid in andere gevallen dan die waarin de artikelen 3 en 4 voorzien 

om te beslissen in een procedure in verband met het huwelijksvermogensstelsel van de 

echtgenoten leidt tot een minder frequente toepassing van artikelen 6 en 7 van dit voorstel.  

 

Amendement  14 

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. 

Het moet in een schriftelijk document 

worden vastgelegd, dat is gedateerd en 

door de beide partijen is ondertekend. 

Motivering 

Omwille van de rechtszekerheid moeten alle akkoorden in overeenstemming met artikel 5 van het 

voorstel in een schriftelijk document worden vastgelegd, dat is gedateerd en door de beide 

partijen is ondertekend. 

Amendement  15 

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 

Het recht dat op grond van de artikelen 16, 

17 en 18 op het huwelijksvermogensstelsel 

toepasselijk is, is van toepassing op alle 



PE473.957v02-00 12/19 AD\911767NL.doc 

NL 

goederen van de echtgenoten. roerende en onroerende goederen van de 

echtgenoten, ongeacht de plaats waar ze 

zich bevinden. 

Motivering 

Er is gekozen voor een eenheidsstelsel, waardoor alle vraagstukken met betrekking tot de 

goederen van de echtgenoten in één procedure behandeld kunnen worden. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) het recht van de staat waar het 

huwelijk werd gesloten, of 

Motivering 

Het recht van de staat waar het huwelijk werd gesloten moet worden erkend als optie voor het 

toepasselijke recht voor huwelijksvermogensstelsels. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) het recht van de staat waarmee de 

echtgenoten samen de nauwste banden 

hebben, of 

Motivering 

Echtgenoten moeten een zo breed mogelijke waaier aan keuzemogelijkheden hebben voor het 

toepasselijke recht binnen het toepassingsgebied van dit voorstel. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 – letter c quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c quater) het recht van de staat van de 

gewone gemeenschappelijke 
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verblijfplaats, of 
 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 – letter c quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c quinquies) het recht van de staat van de 

eerste gewone gemeenschappelijke 

verblijfplaats van de echtgenoten na hun 

huwelijk. 
 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De "gewone verblijfplaats" is de 

plaats waar iemand gewoonlijk verblijft. 

Motivering 

Een definitie van "gewone verblijfplaats" is noodzakelijk om willekeurige uitlegging van de term 

zoveel mogelijk te voorkomen. Het gerecht dient uiteraard alle relevante feiten te onderzoeken 

alvorens de definitie toe te passen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij gebreke van een keuze door de 

echtgenoten, is het op het 

huwelijksvermogensstelsel toepasselijke 

recht: 

1. Bij gebreke van een keuze door de 

echtgenoten, is het op het 

huwelijksvermogensstelsel toepasselijke 

recht in onderstaande volgorde: 
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Amendement  22 

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 of, indien dit 

recht niet kan worden bepaald, 

Motivering 

Voor elk afzonderlijk geval dient rekening te worden gehouden met de individuele 

omstandigheden om de nauwste banden van de echtgenoten te bepalen. Aangezien vaak andere 

redenen dan de toepasselijke wetgeving bepalend zijn voor de keuze van de plaats waar het 

huwelijk wordt gesloten, is er geen reden om de waarschijnlijkheid van deze keuze te 

onderstrepen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) het recht van de staat waar het 

huwelijk werd gesloten. 

Motivering 

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat als partijen ervoor kiezen hun huwelijk in een 

bepaald land te sluiten, zij ook het recht van dat land accepteren. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De "gewone verblijfplaats" is de 

plaats waar iemand gewoonlijk verblijft. 

Motivering 

Een definitie van "gewone verblijfplaats" is noodzakelijk om willekeurige uitlegging van de term 

zoveel mogelijk te voorkomen. Het gerecht dient uiteraard alle relevante feiten te onderzoeken 
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alvorens de definitie toe te passen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de loop van het huwelijk kunnen de 

echtgenoten te allen tijde hun 

huwelijksvermogensstelsel doen vallen 

onder een ander recht dan het recht dat tot 

dan daarop toepasselijk was. Zij kunnen 

slechts kiezen uit een van de volgende 

rechtsstelsels: 

In de loop van het huwelijk kunnen de 

echtgenoten te allen tijde hun 

huwelijksvermogensstelsel doen vallen 

onder een ander recht dan het recht dat tot 

dan daarop toepasselijk was. Zij kunnen 

slechts kiezen uit een van de in artikel 16 

van deze verordening genoemde 

rechtsstelsels. 

a) het recht van de staat van de gewone 

verblijfplaats van de echtgenoten op het 

ogenblik van het maken van deze keuze, 

 

b) het recht van een staat waarvan een 

van de echtgenoten de nationaliteit bezit 

op het ogenblik van het maken van deze 

keuze. 

 

Motivering 

Wanneer echtgenoten het op hun vermogensstelsels toepasselijke recht wijzigen, moeten zij 

dezelfde rechtskeuzen hebben als die welke worden genoemd in artikel 16 (betreffende de initiële 

keuze voor vermogensstelsels). 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij gebreke van een andere wilsuiting van 

de echtgenoten heeft de wijziging van het 

op het huwelijksvermogensstelsel 

toepasselijke recht in de loop van het 

huwelijk slechts gevolgen voor de 

toekomst. 

Bij gebreke van een andere aanwijzing van 

de echtgenoten heeft de wijziging van het 

op het huwelijksvermogensstelsel 

toepasselijke recht in de loop van het 

huwelijk slechts gevolgen voor de 

toekomst. 

Amendement  27 
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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 en door de beide partijen is 

ondertekend en hun gezamenlijke wens tot 

uitdrukking brengt. 

Motivering 

Ten einde de belangen van beide partijen te beschermen moet het moet absoluut zeker zijn dat 

het hesluit in onderling overleg is genomen. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als het recht van de lidstaat waar de 

beide echtgenoten op het ogenblik van het 

maken van de in lid 1 bedoelde 

rechtskeuze hun gewone 

gemeenschappelijke verblijfplaats hebben, 
in aanvullende vormvoorwaarden voor het 

huwelijkscontract voorziet, moeten deze 

voorwaarden worden nageleefd. 

3. Als het recht van de in lid 1 bedoelde 

lidstaat in aanvullende vormvoorwaarden 

voor het huwelijkscontract voorziet, 

moeten deze voorwaarden worden 

nageleefd. 

 

Amendement  29 

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 de keuze ten 

minste uitdrukkelijk zijn en worden 

vastgelegd in een schriftelijk document, dat 

is gedateerd en door de beide partijen is 

ondertekend en hun gezamenlijke wens tot 

uitdrukking brengt. 
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Motivering 

Ten einde de belangen van beide partijen te beschermen moet het moet absoluut zeker zijn dat 

het hesluit in onderling overleg is genomen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 22 Schrappen 

Bepalingen van bijzonder dwingend recht  

Motivering 

De reikwijdte van de krachtens dit artikel toegestane uitzonderingen is vrijwel onbeperkt, 

waardoor lidstaten elke in de verordening opgenomen bepaling naast zich neer kunnen leggen. 

Aangezien artikel 23 reeds voorziet in een exceptie van openbare orde voor bepaalde gevallen, 

dient dit artikel te worden geschrapt. 

 

Amendement  31 

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 via een meertalige 

website die de website van het Europees 

justitieel netwerk in burgerlijke en 

handelszaken aanvult, alle informatie op 

eenvoudige wijze ter kennis van het 

publiek ten einde ervoor te zorgen dat alle 

paren en echtgenoten hun rechten met 

kennis van zaken kunnen uitoefenen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie introduceert een 

voorlichtings- en opleidingsinstrument 
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voor de bevoegde rechters en de juridische 

beroepsbeoefenaars door een interactieve 

website in alle officiële talen van de Unie 

op te starten, met inbegrip van een 

systeem voor de uitwisseling van 

beroepservaringen en -vaardigheden. 
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