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Prof. mr. dr. M.H. ten Wolde & mr. dr. J.G. Knot1

Nieuw IPR inzake huwelijksvermogensrecht en 
huwelijksbetrekkingen

FJR 2019/71

Voor huwelijken gesloten op of na 29 januari 2019 
gelden de conflictregels van de Europese Verorde-
ning Huwelijksvermogensstelsels en een daarbij 
behorende Nederlandse Uitvoeringswet. Deze rege-
lingen wijken af van de ‘oude’ Nederlandse IPR-re-
gels. De verordening kan onder omstandigheden 
ook huwelijken raken die voor genoemde datum zijn 
gesloten. Deze bijdrage bevat een bespreking van de 
hoofdlijnen van de verordening en de uitvoerings-
wet, alsmede van enkele bijzondere problemen.

1. Inleiding

De Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels2 is 
met ingang van 29 januari 2019 van toepassing in Nederland 
en zeventien andere lidstaten (België, Bulgarije, Cyprus, 
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, 
Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, 
Tsjechië en Zweden). Deze verordening is het resultaat van 
zogenaamde nauwere samenwerking tussen genoemde 
(deelnemende) lidstaten. Een samenwerking die noodza-
kelijk werd omdat, de voor een familierechtelijke verorde-
ning vereiste, unanimiteit onder de lidstaten voor een in de 
gehele EU geldende verordening niet kon worden bereikt. 
De verordening geldt dan ook niet in de andere lidstaten.

In deze bijdrage zullen wij allereerst de Verordening Hu-
welijksvermogensstelsels en de daarbij behorende regels 
uit de “Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogens-
stelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen 
geregistreerde partnerschappen” (hierna: “de Uitvoerings-
wet”)3 op hoofdlijnen bespreken. Wij beperken ons tot de 
bevoegdheidsregels en de bepalingen omtrent het toepasse-
lijke recht. Vervolgens bespreken wij een aantal specifieke 

1 Prof. mr. M.H. ten Wolde is hoogleraar privaatrecht en internationaal pri-
vaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en IPR-adviseur bij TenWolde-
Amsterdam Internationaal Privaatrecht. Mr. dr. J.G. Knot is universitair 
docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en 
IPR-adviseur voor PlasBossinade Notarissen.

2 Verordening (EU) 2016/1103, gepubliceerd op 8 juli 2016, PbEU 2016, L 
183/1. Tenzij anders aangegeven, zijn de hierna genoemde artikelen af-
komstig uit deze verordening. Zie over de verordening onder andere ook A. 
Dutta & J. Weber (red.), Die Europäischen Güterrechtsverordnungen, DNotI-
Schriftenreihe, Beck 2017, het themanummer ‘Nieuw IPR-relatievermo-
gensrecht’ in WPNR 2018/7216, tevens gepubliceerd in P. Vlas (red.), Nieuw 
IPR-relatievermogensrecht, WPNR-boekenreeks, Den Haag: Sdu 2019, S. 
Corneloup e.a., Le droit Européen des régimes patrimoniaux des couples. 
Commentaire des règlements 2016/1103 et 2016/1104, Société de législation 
comparée 2018, R. Hausmann, Internationales und Europäisches Familien-
recht, Beck 2018, U. Bergquist e.a., The EU Regulations on Matrimonial and 
Patrimonial Property, Oxford University Press 2019 en Chr. Döbereiner & S. 
Frank, Internationales Güterrecht für die Praxis. Die neuen EU-Güterrechts-
verordnungen, FamRZ-Buch 44, Gieseking 2019.

3 Stb. 2018, 332 en 333.

onderwerpen, te weten de (on)veranderlijkheid van het toe-
passelijke recht, de rechtsgevolgen ten aanzien van derden 
en de plaats van gezinsbeschermende bepalingen binnen de 
kaders van de verordening. Een tweede verordening die op 
dezelfde dag tussen dezelfde lidstaten tot stand is gebracht 
en ziet op de vermogensrechtelijke gevolgen van het gere-
gistreerd partnerschap4 blijft vanwege de beperkte ruimte 
buiten bespreking. Deze verordening vertoont echter grote 
gelijkenis met die inzake het huwelijksvermogensrecht, zo-
dat ook voor de toepassing van die verordening te rade kan 
worden gegaan bij hetgeen hierna aan de orde komt.

De verordening regelt nagenoeg alle aspecten van de hu-
welijksbetrekkingen en het huwelijksvermogensrecht. Bo-
vendien bevat de verordening niet alleen regels over het 
toepasselijke recht, maar ook over de bevoegdheid van de 
rechter en de erkenning, de uitvoerbaarheid en de tenuit-
voerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke ak-
ten en rechterlijke schikkingen.
De verordening is van toepassing op alle aspecten van hu-
welijksvermogensstelsels, of deze nu het dagelijks beheer 
van het huwelijksvermogen betreffen of de vereffening van 
dat vermogen ter gelegenheid van echtscheiding of overlij-
den (artikel 1 lid 1). Het begrip huwelijksvermogensstelsel 
omvat ook de regels inzake het wettelijke stelsel, de dwin-
gende bepalingen waarvan echtgenoten niet mogen afwij-
ken, alsmede de mogelijkheden om bepaalde keuzestelsels 
of regels overeen te komen. Ook de vermogensrechtelijke 
verhouding tussen de echtgenoten onderling en de verhou-
ding tot derden voor zover deze voortvloeit uit de sluiting 
of ontbinding van het huwelijk is daaronder begrepen. Een 
aantal onderwerpen is evenwel van het toepassingsgebied 
uitgezonderd (artikel 1 lid 2). Zo vallen bijvoorbeeld de 
voorvraag inzake het bestaan, de geldigheid of de erken-
ning van een huwelijk en de overgang van de aanspraak op 
pensioenrechten tussen echtgenoten buiten het materiële 
bereik van de verordening. Dit maakt dat de deelnemende 
lidstaten op deze terreinen hun eigen commune IPR-regels 
mogen blijven hanteren.5

2. Bevoegdheid

2.1 Het temporele toepassingsgebied van de 
bevoegdheidsregels

De verordening is van toepassing op rechtsvorderingen die 
zijn ingesteld op of na 29 januari 2019 (artikel 69 lid 1). Dit 
geldt ook voor vorderingen die betrekking hebben op hu-
welijken die vóór die datum zijn gesloten, waarvan het toe-

4 Verordening (EU) 2016/1104, gepubliceerd op 8 juli 2016, PbEU 2016, L 
183/30.

5 Vgl. in Nederland voor de erkenning van buitenlandse huwelijken de arti-
kelen 10:31-10:34 BW en voor de pensioenverevening artikel 10:51 BW.
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passelijke huwelijksvermogensrecht derhalve niet bepaald 
wordt door de verwijzingsregels van de verordening maar 
door de regels van het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 
1905, het Chelouche/Van Leer-arrest of het Haags Huwelijks-
vermogensverdrag 1978. Voor toepassing van de internatio-
nale bevoegdheidsregels uit het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering is in huwelijksvermogensrechtelijke zaken 
van op of na 29 januari 2019 geen ruimte meer.

2.2 Koppeling van bevoegdheid aan andere 
procedures: erfopvolging (artikel 4) en 
echtscheiding (artikel 5)

Kwesties van huwelijksvermogensrecht doen zich soms voor 
in het kader van een rechterlijke procedure over de afwikke-
ling van een nalatenschap, vaker nog in het kader van een 
echtscheidingsprocedure, een procedure van scheiding van 
tafel en bed, of een procedure van nietigverklaring van het 
huwelijk. De verordening maakt het de rechter die bevoegd 
is om beslissingen te nemen in dergelijke procedures moge-
lijk om tevens bevoegdheid aan te nemen over verzoeken in-
zake het huwelijksvermogensrecht. Dit spaart tijd en kosten.
Op grond van artikel 4 is de rechter die volgens de Erfrecht-
verordening bevoegd is ter zake van de afwikkeling van de 
nalatenschap, tevens bevoegd om te beslissen in zaken be-
treffende het huwelijksvermogensstelsel die met deze erf-
opvolging samenhangen. Dat is efficiënt aangezien de om-
vang van een nalatenschap veelal afhangt van het stelsel 
van huwelijksvermogensrecht.

Is een gerecht van een lidstaat op grond van de Brussel II-
bis Verordening bevoegd ter zake van een verzoek tot echt-
scheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van 
het huwelijk, dan kan dit gerecht zijn bevoegdheid uitbrei-
den tot de vereffening en verdeling van het als gevolg van 
die echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigver-
klaring ontbonden huwelijksvermogen (artikel 5 lid 1). Ba-
seert de echtscheidingsrechter zijn bevoegdheid op de lig-
ging van de gewone verblijfplaats van de verzoeker in het 
land van de aangezochte rechter,6 dan is hiervoor evenwel 
een overeenkomst tussen de echtgenoten vereist (artikel 
5 lid 2). Indien een dergelijke forumkeuze-overeenkomst 
wordt aangegaan vóór het aanhangig maken van de zaak, 
bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant, dan zal deze 
moeten worden vastgelegd in een gedagtekend en door bei-
de partijen ondertekend schriftelijk document (artikel 7 lid 
2 jo. artikel 5 lid 3).

2.3 Bevoegdheid in andere gevallen (artikel 6)
Indien een zaak geen verband houdt met een erfopvolgings- 
of echtscheidingsprocedure of de artikelen 4 en 5 geen be-
voegde rechter in een deelnemende lidstaat opleveren, dan 
geldt de getrapte bevoegdheidsregel uit artikel 6. Deze be-
voegdheidsladder heeft een hiërarchische structuur. Hier-
mee wordt voorkomen dat in de lidstaten in eenzelfde zaak 

6 In combinatie met een verblijf van meer dan twaalf maanden aldaar of zes 
maanden plus de nationaliteit van het land van de aangezochte rechter; 
vgl. artikel 3 lid 1 sub a, vijfde en zesde streepje, Brussel II-bis.

beslissingen worden gegeven die onderling onverenigbaar 
zijn. Op grond van deze bepaling zijn bevoegd de rechtban-
ken van de lidstaat:

(a) waar de echtgenoten op het tijdstip van aanbrengen 
van de zaak hun gewone verblijfplaats hebben of, bij ge-
breke daarvan,

(b) waar zich de laatste gewone verblijfplaats van de echt-
genoten bevindt, mits een van hen daar op het tijdstip 
van aanbrengen nog verblijft, of, bij gebreke daarvan, 

(c) waar de gedaagde op het tijdstip van aanbrengen zijn 
gewone verblijfplaats heeft of, bij gebreke daarvan,

(d) waarvan de beide echtgenoten op het tijdstip van aan-
brengen de nationaliteit hebben.

2.4 Forumkeuze (artikel 7)
Voor zaken waarin de artikelen 4 en 5 geen bevoegde lid-
staatrechter opleveren biedt artikel 7 de echtgenoten de 
mogelijkheid om overeen te komen dat slechts de gerechten 
van ofwel de lidstaat waarvan het recht op het huwelijks-
vermogensstelsel van toepassing is ofwel van de lidstaat 
waar het huwelijk is gesloten, bevoegd zullen zijn de zaken 
met betrekking tot hun vermogensstelsel te behandelen. 
De echtgenoten kunnen de bevoegdheid van deze rechter 
exclusief maken (‘bij uitsluiting’), al doet de forumkeuze 
nooit afbreuk aan de rechtsmacht op grond van artikel 4 of 
5. De forumkeuze-overeenkomst kan te allen tijde worden 
gesloten, zowel voorafgaand aan als in de loop van een pro-
cedure. De keuze dient te worden neergelegd in een gedag-
tekend en door beide echtgenoten ondertekend schriftelijk 
document (artikel 7 lid 2).

2.5 Overige bevoegdheidsbepalingen (artikel 8 tot en 
met artikel 19)

De artikelen 8 tot en met 13 bevatten de overige bevoegd-
heidsgronden uit de verordening. Hierbij moet worden ge-
dacht aan de stilzwijgende forumkeuze bij samenloop met 
toepasselijk recht (artikel 8), de bevoegdheid in geval van 
niet-erkenning van het huwelijk (artikel 9), de subsidiaire 
bevoegdheid (artikel 10), het forum necessitatis (artikel 11), 
de bevoegdheid om kennis te nemen van een tegeneis (ar-
tikel 12) en de beperking van de bevoegdheid voor nalaten-
schapsgoederen die in derde landen zijn gelegen (artikel 13).
De artikelen 14 tot en met 19 zien op een ordelijke rechts-
pleging en op het voorkomen van tegenstrijdige beslissin-
gen. Zo bepaalt artikel 14 wanneer een zaak geacht wordt 
aanhangig te zijn gemaakt, verklaart artikel 15 dat de 
rechtbank zijn bevoegdheid moet toetsen en zich zo nodig 
ambtshalve onbevoegd moet verklaren en ziet artikel 16 op 
controle van de ontvankelijkheid. Artikel 17 regelt kwesties 
van litispendentie, artikel 18 samenhangende procedures, 
terwijl artikel 19 bepaalt dat de rechtbanken van een lid-
staat te allen tijde kan worden verzocht bewarende maat-
regelen te nemen.7

7 Zie over deze bepalingen nader F. Ibili, ‘Rechtsmacht van de Nederland-
se rechter volgens de Verordening huwelijksvermogensstelsels’, WPNR 
2018/7216, p. 878-887.
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3. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht

3.1 Het toepassingsgebied en de grondslagen van de 
verwijzingsregels

De in hoofdstuk III neergelegde verwijzingsregels van de 
verordening zijn uitsluitend van toepassing op echtgenoten 
die op of na 29 januari 2019 in het huwelijk treden en op 
echtgenoten die vóór die datum gehuwd zijn, maar nadien 
het op hun huwelijksvermogensstelsel toepasselijke recht 
aanwijzen (artikel 69 lid 3). Dit betekent dat het toepasse-
lijke huwelijksvermogensrecht voor huwelijken die zijn ge-
sloten vóór 29 januari 2019 nog steeds moet worden vast-
gesteld aan de hand van de oude verwijzingsregels van het 
Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905, het Chelouche/Van 
Leer-arrest of het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978.8

De verwijzingsregels van de verordening hebben een uni-
verseel formeel toepassingsgebied (artikel 20). Zij gelden 
ongeacht of het als toepasselijk aangewezen recht het recht 
is van een deelnemende lidstaat.

De beginselen van rechtszekerheid en nauwste verbon-
denheid liggen ten grondslag aan de verwijzingsregels van 
de verordening. Om versnippering van het huwelijksver-
mogensstelsel te voorkomen is gekozen voor het eenheids-
stelsel (artikel 21). Alle vermogensbestanddelen van de 
echtgenoten, roerend of onroerend en waar ook ter wereld 
gelegen, zijn onderworpen aan een en hetzelfde huwelijks-
vermogensstelsel. Renvoi (herverwijzing) is uitgesloten; de 
verwijzingsregels van de verordening verwijzen uitsluitend 
naar het materiële recht van een staat. De verwijzingsregels 
van dat land mogen niet worden toegepast (artikel 32).

3.2 Rechtskeuzebevoegdheid (artikel 22)
De echtgenoten kunnen het toepasselijke recht zelf aanwij-
zen, maar het aantal keuzemogelijkheden is beperkt tot:

(a) het recht van de staat waar, op het tijdstip van sluiting 
van de overeenkomst, zich de gewone verblijfplaats 
van de echtgenoten of toekomstige echtgenoten of een 
hunner bevindt, of

(b) het recht van een staat waarvan een van de echtgeno-
ten of toekomstige echtgenoten op het tijdstip van slui-
ting van de overeenkomst de nationaliteit heeft.

Het is aannemelijk dat de nationaliteit niet op aanknopings-
waarde mag worden getoetst. Een dergelijke toetsing zou 
ten koste gaan van de rechtszekerheid en de gemakkelijke 
hanteerbaarheid van de verwijzingsregel. Een nationaliteit 
waarmee nauwelijks een band bestaat zal dus wel in aan-
merking moeten worden genomen. Voor de echtgenoot met 
een dubbele nationaliteit geldt om dezelfde redenen dat het 
aanleggen van een effectiviteitstoets, om te bepalen met 
welke nationaliteit de sterkste band bestaat, niet mogelijk 

8 Zie voor de conflictregelkalender ook J.G. Knot, ‘Europees IPR Huwelijks-
vermogensrecht: een verdere uitbreiding van de conflictregelkalender’, 
FJR 2016/56 (p. 231-236) en M.H. ten Wolde, ‘Handleiding voor de toepas-
sing van de Verordening huwelijksvermogensstelsels in Nederland’, EB 
2019/36 (p. 83-90).

is (overweging 50 van de preambule). Beide nationaliteiten 
worden in aanmerking genomen.

Een rechtskeuze kan vóór het huwelijk, bij huwelijksslui-
ting, in de loop van het huwelijk en zelfs ten tijde van een 
echtscheidingsprocedure worden uitgebracht.9 Een staande 
huwelijk uitgebrachte rechtskeuze heeft uitsluitend gevol-
gen voor de toekomst, tenzij de echtgenoten overeenkomen 
dat deze moet terugwerken tot het moment van huwelijks-
sluiting (artikel 22 lid 2). Wie verstandig is, maakt dan ook 
de balans op ten tijde van wijziging van het regime. Het 
jaren later bepalen van de vermogenssamenstelling en de 
gerechtigdheid zal doorgaans niet meevallen. Besluiten 
echtgenoten terugwerkende kracht te verlenen aan de wij-
ziging van hun huwelijksvermogensstelsel, dan kan dit geen 
afbreuk doen aan onder het oude stelsel verkregen rechten 
van derden (artikel 22 lid 3).

3.3 De aan de rechtskeuze-overeenkomst gestelde 
vereisten (artikel 23)

De bepalingen inzake de formele geldigheid van de rechts-
keuze-overeenkomst (bij huwelijkse voorwaarden) zijn zo 
geformuleerd dat de echtgenoten hun keuze weloverwogen 
en bewust moeten maken. Een schriftelijke, gedagtekende 
en door beide partijen ondertekende overeenkomst is ver-
eist. Als schriftelijk geldt ook elke elektronische mededeling 
waardoor de overeenkomst duurzaam wordt vastgelegd (ar-
tikel 23 lid 1). Wanneer het recht van de (deelnemende) lid-
staat waar de beide echtgenoten op het tijdstip van sluiting 
van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben 
echter bijkomende vormvereisten bevat ten aanzien van hu-
welijkse voorwaarden, dan dient men deze eveneens in acht 
te nemen (artikel 23 lid 2).10 Hebben de echtgenoten ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst hun gewone verblijf-
plaats in verschillende lidstaten waarvan de vormvereisten 
verschillen, dan volstaat het volgen van de vormvereisten 
van een van deze staten (artikel 23 lid 3). Heeft slechts een 
van de echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de over-
eenkomst zijn gewone verblijfplaats in een lidstaat waarvan 
de wetgeving bijkomende vormvereisten bevat, dan dienen 
deze vereisten te worden gevolgd (artikel 23 lid 4).

9 De vraag rijst hoe moet worden omgegaan met de situatie waarin het hu-
welijk al is ontbonden maar in het kader van de echtscheidingsprocedure 
nog wordt geprocedeerd over de bij wijze van nevenvoorziening gevraagde 
verdeling van de huwelijksboedel. Is een huwelijksvermogensrechtelijke 
rechtskeuze in deze fase van de procedure nog mogelijk? Op grond van de 
tekst van de verordening (waarin rechtskeuze wordt toegestaan aan ‘echt-
genoten of toekomstige echtgenoten’; artikel 22) en de preambule bij de 
verordening (waarin wordt aangegeven dat de rechtskeuze vóór het hu-
welijk, bij de sluiting van het huwelijk of in de loop van het huwelijk kan 
worden gemaakt; overweging 45), lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat 
een rechtskeuze na de ontbinding van het huwelijk niet meer mogelijk is.

10 Per abuis wordt in de Nederlandse tekst van artikel 23 lid 2 het tijdstip 
van het maken van de huwelijkse voorwaarden als peildatum voor de ge-
wone verblijfplaats van de echtgenoten genomen. Artikel 23 gaat echter 
over de rechtskeuze, niet over huwelijkse voorwaarden. Overeenkomstig 
het derde en vierde lid van artikel 23 moet daarom ook voor de toepas-
sing van het tweede lid van artikel 23 het tijdstip van het aangaan van de 
rechtskeuzeovereenkomst als peildatum worden genomen.
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3.4 Huwelijkse voorwaarden (artikel 25)
De materiële geldigheid van huwelijkse voorwaarden wordt 
bepaald door het overeenkomstig artikel 22 gekozen recht 
of, bij gebreke van een rechtskeuze, door het recht dat op 
grond van de in artikel 26 vervatte objectieve verwijzings-
regel van toepassing is (artikel 27 sub g). Dit recht regelt of 
huwelijkse voorwaarden mogen worden gemaakt, of deze 
staande huwelijken mogen worden gewijzigd en binnen 
welke kaders een en ander mogelijk is. Artikel 25 voorziet in 
een set vormconflictregels die het over en weer aanvaarden 
van huwelijkse voorwaarden in de lidstaten beoogt te be-
vorderen. Het eerste lid van deze bepaling stelt aan de vorm 
van huwelijkse voorwaarden dezelfde minimumeisen als 
artikel 23 lid 1 stelt aan de rechtskeuze-overeenkomst. Het 
tweede lid bevat dezelfde conflictregels als artikel 23 leden 
2, 3 en 4. Stelt het krachtens artikel 22 of 26 toepasselijke 
huwelijksvermogensrecht ook nog aanvullende formele 
geldigheidseisen, dan zijn deze eveneens van toepassing 
(artikel 25 lid 3). Peildatum bij dit alles is het moment van 
het aangaan van de huwelijkse voorwaarden. Brengen de 
echtgenoten in de huwelijkse voorwaarden ook een rechts-
keuze uit, dan is het nieuw gekozen recht van toepassing op 
de vraag of aanvullende vormvereisten voor de huwelijkse 
voorwaarden in acht moeten worden genomen.

3.5 Het toepasselijk recht bij gebreke van een 
rechtskeuze (artikel 26)

Wanneer geen rechtskeuze is uitgebracht, dan wordt het 
toepasselijke recht bepaald aan de hand van de verwijzing-
sladder van artikel 26 lid 1. Van toepassing is:

a) het recht van de staat van de eerste gewone gemeen-
schappelijke verblijfplaats11 van de echtgenoten of toe-
komstige echtgenoten, of, bij gebreke daarvan,

b) het recht van de staat waarvan beide echtgenoten op het 
tijdstip van de huwelijkssluiting de nationaliteit bezit-
ten, of, bij gebreke daarvan,

c) het recht van de staat waarmee de echtgenoten op het 
tijdstip van de huwelijkssluiting samen de nauwste 
banden hebben, met inachtneming van alle omstandig-
heden.

De geformuleerde uitgangspunten van voorspelbaarheid 
en rechtszekerheid, in combinatie met aandacht voor de 
realiteit waarin het echtpaar leeft liggen ten grondslag 
aan deze getrapte verwijzingsladder. Onduidelijk is echter 
binnen welke termijn na huwelijkssluiting de eerste ge-
meenschappelijke gewone verblijfplaats moet zijn geves-
tigd, voordat mag worden overgestapt naar de trede van 
de gemeenschappelijke nationaliteit. Overweging 49 van 
de preambule bij de verordening spreekt van ‘de eerste ge-
meenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgeno-
ten kort na de huwelijkssluiting’. Dit duidt mogelijk op enige 

11 Uit de andere taalversies van de verordening blijkt zonder meer dat de 
ietwat merkwaardige woordvolgorde in de Nederlandse vertaling een ver-
gissing is en dat gedoeld wordt op de ‘eerste gemeenschappelijke gewone 
verblijfplaats’ van de echtgenoten.

flexibiliteit ten aanzien van de termijn waarbinnen het eer-
ste huwelijksdomicilie moet zijn gevestigd, maar laat in het 
midden hoe ruim deze is.12 In verband met deze onduide-
lijkheid heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en 
Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken en gerechtshoven 
onlangs een aanbeveling doen uitgaan, waarin wordt ge-
adviseerd om bij de vaststelling van het eerste huwelijks-
domicilie in beginsel een termijn van zes maanden aan te 
houden, conform de bestaande praktijk in Nederland onder 
het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Deze aanbe-
veling beoogt bij te dragen aan een op dit punt voorspelbare 
en uniforme toepassing van de verordening in de Neder-
landse rechtspraak, zolang een richtinggevende uitspraak 
van het Hof van Justitie van de EU nog ontbreekt. Zekerheid 
biedt de aanbeveling derhalve niet.

Vestigen de echtgenoten geen eerste gemeenschappelijke 
gewone verblijfplaats, dan is het recht van het land waarvan 
beide echtgenoten ten tijde van de huwelijkssluiting de na-
tionaliteit bezitten van toepassing. Hebben de echtgenoten 
meer dan één nationaliteit gemeenschappelijk (zij hebben 
bijvoorbeeld allebei de Nederlandse en de Turkse nationali-
teit) dan vindt deze trede geen toepassing (artikel 26 lid 2). 
Evenals onder het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 
dienen ook hier realiteitstoets en effectiviteitstoets waar-
schijnlijk achterwege te blijven. Of een door huwelijk ver-
kregen nationaliteit mag gelden als gemeenschappelijke na-
tionaliteit ‘op het tijdstip van de huwelijkssluiting’, en, zo ja, 
binnen welke termijn deze dan moet zijn verkregen, is on-
duidelijk. Anders echter dan bij het eerste huwelijksdomi-
cilie, geven de tekst van de verordening noch de preambule 
enige aanwijzing dat ook bij de vaststelling van de gemeen-
schappelijke nationaliteit enige flexibiliteit aan de dag mag 
worden gelegd.

Beschikken de echtgenoten evenmin over een gemeen-
schappelijke nationaliteit, dan geldt de laatste trede van de 
verwijzingsladder: van toepassing is dan het recht van de 
staat waarmee de echtgenoten samen ten tijde van huwe-
lijkssluiting de nauwste banden hebben. Bij de vaststelling 
daarvan moet rekening worden gehouden met alle om-
standigheden, maar – dit in tegenstelling tot hetgeen bij de 
trede van de nauwste verbondenheid gold onder het Haags 
Huwelijksvermogensverdrag 1978 – wel alleen met die om-
standigheden die al op het moment van de huwelijkssluiting 
aanwezig waren. Hierdoor lijkt de plaats van huwelijksslui-
ting een belangrijke factor te zijn.13

12 Ten Wolde wijst er in EB 2019/36 (p. 87) op, dat de formulering lijkt te dui-
den op een kortere termijn dan zes maanden.

13 Overigens is niet uitgesloten dat de plaats van huwelijkssluiting een ‘toe-
vallige’ is – denk aan echtgenoten die op de Seychellen of in Las Vegas 
trouwen – en als zodanig maar weinig gewicht in de schaal van de nauwste 
band van de echtgenoten legt. Zie hierover ook E.N. Frohn, ‘Art. 26 Verorde-
ning Huwelijksvermogensstelsels: de objectieve verwijzingsregel’, WPNR 
2018/7216, p. 897, 898.
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4. Onveranderlijkheidsbeginsel – of toch niet 
(artikel 26 lid 3)?

Het bij aanvang van het huwelijk door de verordening als 
toepasselijk aangewezen recht blijft gedurende de gehele 
loop van het huwelijk van toepassing. Een wijziging tijdens 
huwelijk van de nationaliteit of de gewone verblijfplaats 
van de echtgenoten heeft geen invloed op het toepasselijke 
recht. Het derde lid van artikel 26 bevat evenwel een uit-
zondering op het beginsel van onveranderlijkheid. Bij wijze 
van uitzondering kan de rechterlijke instantie die bevoegd 
is om te beslissen in zaken betreffende het huwelijksver-
mogensstelsel, op verzoek van een van de echtgenoten, 
beslissen dat het recht van een andere staat dan de staat 
waarvan het recht uit hoofde van artikel 26 lid 1, onder a (de 
eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats),14 op het 
huwelijksvermogensstelsel van toepassing is. Een dergelijk 
verzoek kan alleen worden toegewezen indien de verzoe-
ker aantoont dat: (a) de echtgenoten in die andere staat hun 
laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats15 hadden 
gedurende een beduidend langere periode dan in het land 
van hun eerste huwelijksdomicilie; en (b) beide echtgeno-
ten zich hebben verlaten op het recht van die andere staat 
bij het regelen of plannen van hun vermogensrechtelijke 
betrekkingen. Onduidelijk is hoe beide criteria precies moe-
ten worden uitgelegd. Duidelijk is wel dat het verblijf in het 
land van de laatste gemeenschappelijke gewone verblijf-
plaats niet onmiddellijk hoeft te zijn gevolgd op het eerste 
huwelijksdomicilie. Dat partijen in de tussentijd hun ge-
wone verblijfplaats in een of meer andere landen hadden, 
wellicht zelfs voor langere tijd, doet aan de mogelijkheid om 
een beroep te doen op de uitzondering uit artikel 26 lid 3 
niets af. Ook is het niet noodzakelijk dat de gemeenschap-
pelijke gewone verblijfplaats heeft voortgeduurd tot aan het 
moment dat een van de echtgenoten zich op artikel 26 lid 
3 beroept. Vereist is alleen dat het gaat om de laatste ge-
meenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgeno-
ten. Voor het overige zullen de criteria in de rechtspraktijk 
nadere invulling moeten krijgen. Met name de vraag wat er-
voor nodig is om aan te tonen dat beide echtgenoten zich bij 
hun vermogensrechtelijke planning op een bepaald rechts-
stelsel hebben verlaten, is vooralsnog ongewis. Het is aan 
de rechter om te toetsen of de criteria in een concreet geval 
zijn vervuld. De vraagt rijst of aan de rechter die tot de con-
clusie komt dat de criteria zijn vervuld, daarna nog beoor-
delingsvrijheid toekomt. Betreft het hier een discretionaire 
bevoegdheid van de rechter? Met andere woorden: mag de 

14 Hieruit volgt dan ook dat voor de uitzondering van artikel 26 lid 3 slechts 
ruimte bestaat, indien het toepasselijke huwelijksvermogensrecht ten 
tijde van huwelijkssluiting is vastgesteld aan de hand van het eerste 
huwelijksdomicilie van de echtgenoten (o.g.v. artikel 26 lid 1 sub a). Ves-
tigden de echtgenoten evenwel geen eerste huwelijksdomicilie zodat voor 
het toepasselijke huwelijksvermogensrecht werd aangesloten bij hun ge-
meenschappelijke nationaliteit, dan komt de echtgenoten geen beroep op 
artikel 26 lid 3 toe.

15 In de Nederlandse tekst van de verordening staat ‘laatste gemeenschap-
pelijke verblijfplaats’, maar uit de overige taalversies blijkt dat het hier om 
de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten 
gaat.

rechter het verzoek tot toepassing van de uitzondering af-
wijzen, ook al vindt hij dat aan de genoemde criteria is vol-
daan? Artikel 26 lid 3 bepaalt dat de rechter kan beslissen 
de uitzondering toe te passen. Hieruit lijkt te volgen dat hij 
daartoe, zelf als alle criteria zijn vervuld, niet verplicht is.

Wordt het verzoek door de rechter toegewezen, dan is het 
recht van de laatste gemeenschappelijke gewone verblijf-
plaats van de echtgenoten van toepassing vanaf de huwe-
lijkssluiting, dus met terugwerkende kracht, tenzij een van 
de echtgenoten het daar niet mee eens is. In dat laatste ge-
val is het recht van de laatste gemeenschappelijke verblijf-
plaats van toepassing vanaf het moment dat deze verblijf-
plaats werd gevestigd. Rechten van derden kunnen hierdoor 
uiteraard niet worden aangetast. Artikel 26 lid 3 blijft ge-
heel buiten toepassing wanneer echtgenoten huwelijkse 
voorwaarden hadden gemaakt voordat zij naar het land 
van hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats 
verhuisden. Was dit anders, dan zou de geldigheid van de 
huwelijkse voorwaarden als gevolg van de wijziging in het 
toepasselijke recht immers mogelijk ter discussie komen te 
staan.

5. Rechtsgevolgen ten aanzien van derden 
(artikel 28)

Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht beheerst in 
beginsel tevens de gevolgen van het huwelijksvermogens-
stelsel voor de rechtsbetrekkingen tussen een echtgenoot 
en een derde (artikel 27 sub f). Dit recht kan echter uitslui-
tend worden ingeroepen indien de rechtsbetrekkingen tus-
sen de echtgenoot en de derde zijn ontstaan op een tijdstip 
waarop de derde van dat recht kennis had, of redelijkerwijs 
had moeten hebben (artikel 28 lid 1). Het tweede lid van ar-
tikel 28 bepaalt dat de derde wordt geacht over deze ken-
nis van het op het huwelijksvermogensstelsel toepasselijke 
recht te beschikken, indien:

a) dat recht het recht is van:
i. de staat waarvan het recht toepasselijk is op de 

transactie tussen een echtgenoot en de derde,
ii. de staat waar de contracterende echtgenoot en de 

derde hun gewone verblijfplaats hebben, of
iii. in geval van een onroerendgoedtransactie, de 

staat waar het onroerend goed is gelegen,

of

b) een van de echtgenoten heeft voldaan aan de toepas-
selijke voorschriften voor openbaarmaking of inschrij-
ving van het huwelijksvermogensstelsel volgens het 
recht van:
i. de staat waarvan het recht toepasselijk is op de 

transactie tussen een echtgenoot en de derde,
ii. de staat waar de contracterende echtgenoot en de 

derde hun gewone verblijfplaats hebben, of
iii. in geval van een vastgoedtransactie, de staat waar 

het onroerend goed is gelegen.
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De Uitvoeringswet laat artikel 10:45 BW ongewijzigd in 
stand.16 Op grond van deze bepalingen kunnen echtgeno-
ten wier huwelijksvermogensregime wordt beheerst door 
vreemd recht, een notariële akte in het huwelijksgoederen-
register (in de zin van artikel 1:116 BW) doen inschrijven 
waaruit blijkt dat hun huwelijksvermogensregime niet 
wordt beheerst door Nederlands recht. Een dergelijke ne-
gatieve verklaring – welk recht wel toepasselijk is behoeft 
niet in de akte te worden vermeld – is echter in het licht van 
artikel 28 lid 2 sub b vermoedelijk onvoldoende om te be-
werkstelligen dat het toepasselijke recht door de echtgeno-
ten steeds aan derden kan worden tegengeworpen. Artikel 
28 lid 2 sub b verlangt immers dat het huwelijksvermogens-
stelsel in positieve zin wordt openbaar gemaakt dan wel 
ingeschreven.17 Met het oog hierop wordt artikel 10:45 BW 
binnenkort, in het kader van het Wetsvoorstel tegengaan 
huwelijkse gevangenschap,18 gewijzigd als volgt:

“Een echtgenoot wiens huwelijksvermogensregime 
wordt beheerst door vreemd recht kan in het in artikel 
116 van Boek 1 bedoelde register een notariële akte doen 
inschrijven, inhoudende een verklaring dat het huwe-
lijksvermogensregime wordt beheerst door dat recht.”

Deze notariële akte is, evenals onder het oude artikel 10:45 
BW, een partijakte waarin de echtgenoten verklaren onder 
welk buitenlands huwelijksvermogensrecht zij zijn gehuwd.

Het derde lid van artikel 28 regelt de situatie dat het toe-
passelijke huwelijksvermogensrecht op grond van het eer-
ste lid door een echtgenoot niet aan een derde kan worden 
tegengeworpen. In dat geval worden de rechtsgevolgen van 
het huwelijksvermogensstelsel ten aanzien van deze derde 
beheerst:

a) door het recht van de staat waarvan het recht toepas-
selijk is op de transactie tussen een echtgenoot en de 
derde, of

b) in het geval van onroerende goederen of ingeschreven 
vermogensbestanddelen of rechten, door het recht van 
de staat waar het goed is gelegen of waar de vermo-
gensbestanddelen of de rechten zijn ingeschreven.

6. Gezinsbeschermende bepalingen

In artikel 30 wordt een regeling getroffen ten aanzien van 
bepalingen van bijzonder dwingend recht, oftewel voor-
rangsregels. Deze regels worden door de verordeningen 

16 Zie hierover ook J.G. Knot, ‘Uitvoering van de Huwelijksvermogens-
rechtverordening en de Partnerschapsvermogensrechtverordening in 
Nederland’, NIPR 2019/3, p. 553-569.

17 Aldus ook M.H. ten Wolde, ‘Rechtskeuze, huwelijksvoorwaarden en der-
denwerking onder de Verordening Huwelijksvermogensstelsels’, WPNR 
2018/7216, p. 892 (hierna: Ten Wolde, WPNR 2018/7216).

18 Wetsvoorstel tot wijziging van met name het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek (tegengaan huwelijkse gevan-
genschap). Het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting 
zijn te raadplegen op www.internetconsultatie.nl (zoeken op: huwelijkse 
gevangenschap).

zelf gedefinieerd als bepalingen waarvan de inachtneming 
door een lidstaat als zo belangrijk wordt beschouwd voor de 
handhaving van zijn openbare belangen, zoals zijn politieke, 
sociale of economische organisatie, dat zij van toepassing 
zijn op elk geval dat binnen de werkingssfeer ervan valt, 
ongeacht welk recht overigens op het huwelijksvermogens-
stelsel of de vermogensrechtelijke gevolgen van het gere-
gistreerde partnerschap van toepassing is (artikel 30 lid 2). 
Krachtens het eerste lid van artikel 30 staat de verordening 
er niet aan in de weg dat voorrangsregels uit het eigen recht 
(de lex fori) worden toegepast. In afwijking van het door de 
verordeningen aangewezen (buitenlandse) recht, mag dus 
het eigen recht worden toegepast, voor zover het daarbij 
gaat om de toepassing van voorrangsregels.
Als voorbeeld van bepalingen van bijzonder dwingend recht 
worden in de preambules bij de verordening voorschrif-
ten ter bescherming van de gezinswoning genoemd.19 De 
Europese wetgever zet deze problematiek derhalve in de 
sleutel van het leerstuk van de voorrangsregels. In verband 
hiermee rees in Nederland de vraag hoe onze wetgever aan-
kijkt tegen (het voorrangsregelkarakter van) artikel 1:88 
BW, dat immers in Nederland vereist dat de ene echtgenoot 
voor onder meer de verkoop van de echtelijke woning toe-
stemming van de andere echtgenoot nodig heeft. Moet ar-
tikel 1:88 BW geheel of gedeeltelijk worden gezien als een 
bepaling van bijzonder dwingend Nederlands recht, waar-
van Nederland vindt dat zij onder omstandigheden moet 
worden toegepast zelfs als vreemd recht van toepassing is 
op het huwelijksvermogensregime?20

In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet 
bleef deze vraag onbeantwoord. Bij nota van wijziging werd 
echter artikel 6a Uitvoeringswet ingevoegd, op grond waar-
van een zevende lid aan artikel 1:88 BW is toegevoegd, dat 
luidt:

“7. Dit artikel is van toepassing ongeacht het recht 
dat van toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel 
van de echtgenoten, indien de andere echtgenoot zijn ge-
wone verblijfplaats heeft in Nederland ten tijde van het 
verrichten van een rechtshandeling, bedoeld in het eer-
ste lid.”

Artikel 1:88 BW is hiermee door de wetgever bestempeld 
als voorrangsregel en tegelijkertijd voorzien van een ‘scope’ 
(reikwijdte). Deze bepaling is van toepassing indien de niet-
handelende echtgenoot zijn gewone verblijfplaats ten tijde 
van het verrichten van de rechtshandeling in Nederland 
heeft. Op deze wijze wordt de niet-handelende echtgenoot 

19 Overweging 53 van de preambule bij de verordening. 
20 Zie hierover ook M.H. ten Wolde, ‘Rechtszekerheid en doelmatigheid in het 

Nederlandse IPR. Over verdwenen bepalingen en wenselijke aanvullingen 
op het voorstel voor een Uitvoeringswet Huwelijksvermogensstelsels’, 
EB 2018/34 (p. 67-71), B.E. Reinhartz, ‘IPR-huwelijksbetrekkingen en de 
nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht 
en het IPR-partnerschapsvermogensrecht’, WPNR 2018/7216, p. 900-906 
en J.G. Knot, ‘Uitvoering van de Huwelijksvermogensrechtverordening en 
de Partnerschapsvermogensrechtverordening in Nederland’, NIPR 2019/3, 
p. 553-569.
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die zich in de Nederlandse rechtssfeer bevindt, beschermd 
tegen het handelen van zijn/haar echtgenoot, ongeacht het 
recht dat van toepassing is op de vermogensrechtelijke ge-
volgen van het huwelijk.

Een vraag is nog hoe andere dan rechterlijke autoriteiten, 
bijvoorbeeld notarissen, met artikel 30 dienen om te gaan. 
Strikt genomen is zonder dat er een rechterlijke procedure 
aanhangig is, geen sprake van een lex fori waaraan krachtens 
artikel 30 lid 1 voorrangsregels kunnen worden ontleend. 
Dat zou leiden tot het onwenselijke gevolg dat de Neder-
landse notaris in afwijking van buitenlands huwelijksver-
mogensrecht geen toepassing zou kunnen geven aan artikel 
1:88 BW indien de niet-handelende echtgenoot of partner 
in Nederland zijn gewone verblijfplaats heeft. Een redelijke 
en doelmatige uitleg van artikel 30 lijkt ons echter mee te 
brengen dat niet alleen rechterlijke autoriteiten, maar ook 
andere bevoegde instanties van een lidstaat op grond van 
dit artikel de mogelijkheid hebben om voorrangsregels uit 
hun eigen recht toe te passen. Verkoopt een echtgenoot zijn 
echtelijke woning, dan dient ook de Nederlandse notaris 
dus rekening te houden met artikel 1:88 BW indien de niet-
handelende echtgenoot gewoon verblijf in Nederland heeft, 
zelfs als het toepasselijke buitenlandse huwelijksvermo-
gensrecht geen toestemming zou vereisen.

7. Tot slot

De Verordening Huwelijksvermogensstelsels en de Uitvoe-
ringswet brengen op een aantal punten wijzigingen in het 
IPR inzake huwelijksvermogensrecht en huwelijksbetrek-
kingen. Qua verwijzingstechniek tonen de daarin neerge-
legde verwijzingsregels grote gelijkenis met de oude Neder-
landse verwijzingsregels. Daarmee is evenwel niet gezegd 
dat de Nederlandse uitleg die aan deze oude regels werd ge-
geven ook kan worden gehanteerd voor de nieuwe Europese 
regels. Diverse kwesties zijn nog onduidelijk. Hoe die vanuit 
EU-perspectief moeten worden opgelost? De tijd (die het 
kost om een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU 
te stellen en deze beantwoord te krijgen) zal het ons leren.
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