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Rechtsmacht 1
- bij overlijden art. 4: volg regels EU ErfVo

- bij echtscheiding art. 5: volg Brussel II 

bis

- in andere gevallen art. 6 :

a waar beide echtgenoten gewone 

verblijfplaats hebben.

b of de laatste gewone verblijfplaats van 

echtgenoten mits één die nog heeft.

c of gewone verblijfplaats gedaagde.

d of gemeenschappelijke nationaliteit 

echtgenoten.



Echtscheiding
Echtscheiding in Nederland wordt 

uitgesproken door de rechter.

In Frankrijk wordt een echtscheiding met 

wederzijds goedvinden in een notariële 

akte vastgelegd.

In geval van geschillen tussen de 

echtgenoten, spreekt de rechtbank de 

echtscheiding uit.



Rechtsmacht 2
- vrijwillige verschijning verweerder art. 8

- als huwelijk niet erkend wordt art. 9

- subsidiair onroerend goed in lidstaat  art. 

10

- forum necessitatis art. 11



Art 7 Vo forumkeuze. Wanneer 

werkt deze?
- procedures andere gevallen, art. 6; 

- bij echtscheiding in beperkt aantal 

gevallen, art. 5;

- in art. 9 wanneer rechter huwelijk niet 

erkent.



Gelden de 

rechtsmachtsbepalingen ook 

voor notarissen?
- ja, voor notarissen die o.g.v. eigen recht 

echtscheiding uitspreken. 

- Wat is de positie van de Franse notaris 

die de echtscheiding in een notariële akte 

vastlegt? (zie ook WB zaak Europese Hof)



Erkenning rechterlijke 

beslissingen
erkenning zie art. 36, 

voor tenuitvoerlegging exequatur vragen 

zie artt. 45 en verder.



Erkenning notariële akte
art. 58, zie voor het formulier dat aan de notariële akte 

kan worden gehecht: de Uitvoeringsverordening 

2018/1990 van 7 december 2018, L 314/14.

Voor tenuitvoerlegging notariële akte exequatur nodig, 

zie art. 59.



Akte verdeling in NL, 

onroerend goed in Frankrijk of 

vice versa
erkenning akte op grond van art.58

tenaamstelling onroerend goed in andere 

lidstaat, zie art. 1 sub g en h.  

Vraag: Kan in een Franse verdelingsakte 

die onderdeel maakt van de echtscheiding 

ook onroerend goed in Nederland aan één 

van de echtgenoten toegedeeld worden?
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