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Un français épouse une femme
néerlandaise, le 02/02/2019,
en France. Au début, ils ne vivent pas
ensemble. Elle continue d’habiter aux
Pays-Bas et lui en France. Ils se voient
pendant les weekends et les vacances.
1. Quel droit des régimes
matrimoniaux s’applique ?

Een Franse man trouwt met een
Nederlandse vrouw op 2-2-2019 in
Frankrijk. Zij wonen eerst niet samen.
Zij blijft in Nederland wonen en hij in
Frankrijk. Zij zien elkaar in de
weekends en de vakanties.
1. Welk huwelijksvermogensrecht is
van toepassing?









1. Les Pays-Bas peuvent-ils reconnaitre
le PACS ?
2. Quel droit s’applique selon le droit
privé international néerlandais et
français sur les conséquences
patrimoniales de ce PACS ?
3. Peuvent-ils convertir le PACS français
aux Pays-Bas en mariage et quel droit
s’applique à cette conversion ?
4. Quel droit de régimes matrimoniaux
s’applique à leur mariage prévu, ou, le
droit du partenariat enregistré

s’applique-t-il ?

1. Kan Nederland de PACS erkennen?
2. Welk recht is van toepassing volgens
het Nederlandse en Franse ipr op de
vermogensrechtelijke gevolgen van
deze PACS?
3. Kunnen zij de Franse PACS in
Nederland omzetten in een huwelijk en
welk recht geldt op de omzetting?
4. Welk huwelijksvermogensrecht is
van toepassing op hun voorgenomen
huwelijk of geldt het recht van
toepassing op een geregistreerd
partnerschap?



5. Peuvent-ils prévoir le choix de loi
dans le contrat et si oui, quel droit
peuvent-ils choisir ?
6. Quelles formalités complémentaires
s’appliquent au choix de loi et au
contrat ?
7. Peuvent-ils rendre ce choix de loi
rétroactif pour la période depuis
l’enregistrement de leur PACS,
le 15 juin 2017 ?

5. Kunnen zij een rechtskeuze in het te
maken contract uitbrengen en zo ja
voor welk recht kunnen zij kiezen?
6. Welke extra vormvoorschriften
gelden voor de rechtskeuze en het
contract?
7. Kunnen zij die rechtskeuze met
terugwerkende kracht uitbrengen voor
de periode dat zij sinds 15 juni 2017
het PACS geregistreerd hadden?


