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EFFECTBEOORDELING BETREFFENDE HET VOORSTEL VOOR EEN 
VERORDENING VAN DE RAAD HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING 

(EG) NR. 2201/2003 WAT DE BEVOEGDHEID BETREFT EN TOT INVOEGING 
VAN REGELS INZAKE TOEPASSELIJK RECHT IN HUWELIJKSZAKEN

SAMENVATTING

Deze effectbeoordeling, die betrekking heeft op toepasselijk recht en bevoegdheid in 
echtscheidingszaken, werd opgesteld op basis van een door een externe contractant voor de 
Commissie gemaakte studie1. Daarin worden de problemen beschreven die bij internationale 
huwelijken kunnen ontstaan wanneer de echtgenoten hun huwelijk willen ontbinden en 
worden de beleidsdoelstellingen van het voorstel uiteengezet: de rechtszekerheid en de 
voorspelbaarheid versterken, de flexibiliteit en de partijautonomie vergroten, de “rush naar de 
rechter” van de echtgenoten vermijden en de toegang tot de rechter waarborgen.

In de effectbeoordeling worden de volgende problemen vastgesteld in de huidige situatie:

· moeilijkheden voor echtgenoten om te voorspellen welk recht van toepassing zal zijn in 
procedures in huwelijkszaken;

· onvoldoende flexibiliteit voor echtgenoten om het toepasselijke recht en de bevoegde 
rechter te kiezen;

· het risico van de “rush naar de rechter” van de echtgenoten, en

· moeilijkheden voor echtgenoten met een verschillende nationaliteit die in derde staten 
verblijven.

In de effectbeoordeling worden de bovengenoemde problemen onderzocht en worden zes 
mogelijke beleidsopties voorgesteld: (1) status quo, (2) nauwere samenwerking tussen 
lidstaten, (3) harmonisatie van collisieregels en invoering van een beperkte mogelijkheid voor 
de echtgenoten om het toepasselijke recht aan te wijzen, (4) herziening van de 
bevoegdheidsregels van artikel 3 van Verordening nr. 2201/2003 van de Raad, (5) invoering 
van een beperkte mogelijkheid voor de echtgenoten om de bevoegde rechter aan te wijzen, en 
(6) herziening van de in artikel 7 van Verordening nr. 2201/2003 van de Raad opgenomen 
regel inzake residuele bevoegdheid.

Een onderzoek van de voor- en nadelen van de zes beleidsopties leidt tot de conclusie dat 
geen van de opties alle problemen volledig zou aanpakken, maar dat een combinatie van 
verschillende beleidsopties de meest doeltreffende oplossing zou zijn. Daarom wordt de 
voorkeur gegeven aan de beleidsoptie om de nationale collisieregels te harmoniseren en de 
echtgenoten een beperkte mogelijkheid te bieden om het toepasselijke recht te kiezen 
(beleidsoptie 3), om de echtgenoten een beperkte mogelijkheid te geven om de bevoegde 

  
1 Zie "Study to inform a subsequent Impact Assessment on the Commission proposal on jurisdiction and 

applicable law in divorce matters", opgesteld door het European Policy Evaluation Consortium (EPEC), 
en beschikbaar op de volgende website: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm.
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rechter aan te wijzen (beleidsoptie 5) en om gemeenschappelijke regels vast te stellen inzake 
residuele bevoegdheid om de toegang tot de rechter te waarborgen voor EU-burgers die in 
derde staten verblijven (beleidsoptie 6).

De toenemende mobiliteit van burgers binnen de Europese Unie heeft geleid tot meer 
internationale huwelijken waarbij de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben, in 
verschillende lidstaten verblijven of in een lidstaat verblijven waarvan zij geen onderdaan 
zijn. In deel 3 van de effectbeoordeling wordt een uitgebreid overzicht gegeven van het aantal 
internationale echtscheidingen en huwelijken in de EU gebaseerd op gegevens van de 
instellingen voor statistiek van de lidstaten.


