
Sinds januari 2019 hebben 18 lidstaten dezelfde universele 
collisieregels en dezelfde regels inzake jurisdictiegeschillen.

This project is funded by the Justice Programme 
of the European Union (2014-2020).

Europese verordeningen inzake 
huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke 

gevolgen van geregistreerde partnerschappen.

Er leven ongeveer 16 miljoen internationale paren in de Europese 
Unie

Deze regels hebben op u betrekking, ongeacht uw nationaliteit, als:
• u en uw echtgenoot of partner (voor geregistreerde partnerschappen) verschillende nationaliteiten hebben,
• u en uw echtgenoot of partner (voor geregistreerde partnerschappen) in een andere lidstaat dan uw staat van 

herkomst wonen, 
• u en uw echtgenoot of partner (voor geregistreerde partnerschappen) bezittingen hebben in een andere lidstaat 

dan uw staat van herkomst.

De landen waarin beide verordeningen van 
toepassing zijn  

2016/1103 Huwelijksvermogensstelsels en 2016/1104 Geregistreerde partnerschappen

Tot op heden hebben 18 lidstaten besloten mee te doen en de verordeningen aan te nemen: 

Portugal,
Spanje,
Frankrijk,
Italië,
België,
Nederland,

Luxemburg,
Duitsland, 
Tsjechische Republiek,
Oostenrijk,
Slovenië, 
Kroatië,

Griekenland, 
Bulgarije,
Zweden,
Finland, 
Malta,
Cyprus.
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Partners Buitengewone partners

Deze brochure is gedeeltelijk ontstaan op basis van de registratiekaart van het directoraat-generaal Justitie en consumentenzaken van de Europese Commissie van januari 2019 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/family-law/property-international-couples-marriages-and-registered-partnerships_en 

Lidstaten die de verordeningen toepassen            Lidstaten die de verordeningen niet hebben aangenomen



Op welke manier kunnen deze verordeningen nuttig zijn voor 
internationale paren?

De verordeningen stellen duidelijke regels vast, waarmee:

Echtgenoten en partners 
vooraf kunnen bepalen welk 
recht van toepassing is op hun 
huwelijksvermogensstelsel of 
partnerschapsovereenkomst, 
en dat bij gebreke daarvan 
in de 18 lidstaten eenzelfde 
oplossing geboden kan worden 
dankzij de harmonisatie van de 
collisieregels.

De bevoegde jurisdictie 
vastgesteld kan worden in het 
geval van een geschil.

De erkenning en de uitvoering, 
in een lidstaat, van een 
rechterlijke beslissing over een 
vermogensrechtelijke kwestie, 
gewezen in een andere lidstaat, 
wordt vergemakkelijkt.

Authentieke aktes die zijn 
opgesteld in een lidstaat 
dezelfde bewijskracht hebben 
in een andere lidstaat dan de 
lidstaat van herkomst en daar 
de meest vergelijkbare gevolgen 
zullen hebben.

?

Notarissen in het hart van deze nieuwe maatregel 

Het Europese project Notaries Beyond Frontiers beoogt dankzij de steun van het programma Justitie van de Europese 
Unie synergieën en netwerken te creëren tussen de notarissen van de verschillende lidstaten van de EU om de 
doeltreffendheid van de verordeningen nr. 2016/1103 en 2016/1104 te vergroten en zo internationale paren 
juridische expertise te bieden bij het beheer van hun vermogen. 

Bij het project zijn de Katholieke Universiteit van Lyon (AFPICL-UCLy), het Notarieel centrum voor Europees recht 
(ACENODE) en de Orde van notarissen van Portugal (Ordem dos Notarios) betrokken. Ook de volgende organisaties 
doen mee: Internationale Raad van het Belgisch Notariaat (IRBN), de Kamer van notarissen van Milaan (Consiglio 
Notarile di Milano), de Spaanse Notariële raad (Consejo General del Notariado) en de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie in Nederland is vertegenwoordigd.

www.NBFproject.eu
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