
  

 
EUROPESE VERORDENING                                               R. STERKEN 

 
Op 20 december 2010 keurde de Raad van de Europese Unie de verordening goed over 
toepasselijk recht bij echtscheiding.  
 
Bij gebrek aan consensus bij de zevenentwintig lidstaten, konden deze regels niet ingevoegd 
worden in de Brussel IIbis verordening. Daarom kadert deze nieuwe verordening binnen de 
procedure van nauwere samenwerking tussen veertien lidstaten (België, Bulgarije, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slo-
venië en Spanje). De verordening bindt alleen deze lidstaten en zal in werking treden midden 
2012. Andere lidstaten kunnen wel later beslissen om toe te treden. De verordening bepaalt 
welk recht van toepassing is bij een echtscheiding in één van deze veertien lidstaten.  
 
Echtgenoten hebben de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten waarin zij het toe-
passelijk recht bepalen. Dit kan op elk moment tijdens het huwelijk en ten laatste op het 
ogenblik waarop de echtscheidingsprocedure wordt aanhangig gemaakt bij de rechtbank.  
De echtgenoten kunnen hierbij kiezen voor volgende rechtsstelsels:  

1- Het recht van het land waar de echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben op 
het moment waarop ze de overeenkomst sluiten;  
2- Het recht van de Staat waar de echtgenoten als laatste hun gewone verblijfplaats 
hadden op voorwaarde dat één van hen daar nog woont op het moment waarop ze 
de overeenkomst sluiten;  
3- Het recht van de Staat waarvan minstens één van de echtgenoten de nationaliteit 
heeft op het ogenblik waarop ze de overeenkomst sluiten;  
4- Het recht van het forum; 

 
Indien partijen géén overeenkomst over toepasselijk recht hebben gesloten, dan bepaalt de 
verordening zelf het toepasselijk recht. Het gaat hierbij om een cascaderegeling:  

1- Het recht van de gewone verblijfplaats van de echtgenoten op het moment waarop 
de zaak wordt aanhangig gemaakt;  
2- Het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de echtgenoten op voorwaarde 
dat de zaak wordt aanhangig gemaakt binnen het jaar na het verlaten van die gewo-
ne verblijfplaats en op voorwaarde dat op het moment waarop de zaak aanhangig 
wordt gemaakt één van de echtgenoten nog in die staat woont; 
3- Het recht van de staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben op het 
moment waarop de zaak wordt aanhangig gemaakt;  
4- Het recht van de Staat waar de zaak wordt aanhangig gemaakt. 

 
Deze verordening treedt in werking midden 2012. 
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